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1 Základní ustanovení 

Pro hodnocení žáků středních škol platí nová vyhláška č. 211/2020 Sb. ze dne 27. 

dubna 2020 O hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního 

roku 2019/2020,  nadále platí pravidla pro hodnocení uvedená ve školském zákoně. 

Obdobně platí i ustanovení vyhlášky č. 13/2005 Sb., která nejsou v rozporu 

s vyhláškou č. 211/2020. 
 

2 Hodnocení žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020  

 

Hodnocení vychází: 

2.1 z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák má 

povinnost řádně docházet do školy,  

2.2 podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku nebo 

podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při individuálních konzultacích 

konaných ve škole, 

2.3 podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 

2019/2020.  

 

 

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání uvedená ve školním řádu schválená 

školskou radou, která jsou v rozporu s uvedeným hodnocením žáků za druhé 

pololetí školního roku 2019/2020, se nepoužijí. 
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3 Základní principy hodnocení žáků 

3.1 Spravedlivé hodnocení každého žáka, respektování individuálních podmínek 

na domácí přípravu a vzdělávání na dálku.  

3.2 Velký význam má poskytování zpětné vazby při výuce na dálku. 

3.3 Klasifikace na vysvědčení by vzhledem k výrazně diferencovaným podmínkám 

pro vzdělávání v druhém pololetí neměla být horší než v předchozím pololetí. 

3.4 Problematické situace budou řešeny ve prospěch žáků.  

 

Hodnocení vzdělávání na dálku vychází z konkrétních požadavků stanovených 

vyučujícími jednotlivých předmětů, v průběhu vzdělávání na dálku, která nejsou 

v rozporu s novou vyhláškou. 

 

Hodnocení v průběhu vzdělávání na dálku nebo při individuálních konzultacích do 

konce druhého pololetí nesmí být důvodem pro hodnocení žáka na vysvědčení za 

druhé pololetí školního roku 2019/2020 stupněm nedostatečný.  

 

Nedostatek podkladů k hodnocení za období od 11. března 2020, tedy za období 

vzdělávání na dálku během uzavření škol a při individuálních konzultacích do konce 

druhého pololetí, není důvodem k tomu, aby byl žák z některého předmětu na 

vysvědčení „nehodnocen“.  

 

Do zameškaných hodin se započítávají pouze hodiny zameškané do začátku 

platnosti zákazu osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve školách.  

 

V případě příznivé epidemiologické situace mohou být stanoveny v červnu 2020 dle 

požadavků vyučujících individuální konzultace nižších ročníků pro dokončení 

klasifikace za 2. pololetí školního roku. 
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4 Zkoušky a komisionální zkoušky  

Pokud se pro hodnocení žáka koná zkouška nebo komisionální přezkoušení 

stanovené právními předpisy nebo zkouška vyplývající z individuálního vzdělávacího 

plánu, není jejich konání a hodnocení žáka na jejich základě novou vyhláškou 

dotčeno. Platí ve stanovených termínech. 

 

Výjimka z tohoto pravidla je však stanovena pro žáka střední školy, který se přihlásil 

na jarní zkušební období roku 2020 k maturitní zkoušce nebo koná závěrečnou 

zkoušku (viz dále). 

 

5 Uzavření hodnocení za první pololetí v náhradním termínu  

Ustanovení § 69 odst. 5 školského zákona stanovuje, že pokud není možné žáka 

hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní 

termín tak, aby hodnocení proběhlo nejpozději do konce června. Teprve pokud by 

nebylo možné žáka hodnotit ani v tomto náhradním termínu, za první pololetí by 

žák nebyl hodnocen. 

 

6 Uzavření hodnocení za druhé pololetí  

V případě, že nebude možné hodnotit žáka za druhé pololetí ani za použití pravidel 

v nové vyhlášce, pak je nutné v souladu s § 69 odst. 6 školského zákona stanovit 

náhradní termín hodnocení, který se musí uskutečnit nejpozději do konce září 

následujícího školního roku.  

Žákům, kteří nebudou s hodnocením na vysvědčení spokojeni, vždy zůstává 

zachována možnost žádat přezkoumání výsledků hodnocení s případným 

komisionálním přezkoušením (§ 69 odst. 9 školského zákona). Termín takového 

přezkoušení je možné podle zákona individuálně dohodnout se zákonným 

zástupcem nebo se zletilým žákem.  

V případě, že by žák byl v řádném nebo náhradním termínu hodnocen stupněm 

nedostatečný nejvýše ze 2 povinných předmětů, musí mít možnost vykonat 

opravnou zkoušku dle § 69 odst. 7 školského zákona, a to nejpozději do konce 
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příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelkou školy. Ze závažných 

důvodů může ředitelka školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky 

nejpozději do konce září následujícího školního roku. V případě, že by se náhradní 

termín hodnocení konal až v září, může tedy proběhnout i opravná zkouška až do 

konce září. Je proto důležité zvážit stanovení termínu vykonání náhradní zkoušky s 

dostatečným prostorem k vykonání následné opravné zkoušky. 

 

7 Předání vysvědčení za druhé pololetí žákům nižších ročníků 

Pro druhé pololetí školního roku 2019/2020 tento den připadá na úterý 30. června 

2020. Způsob předávání vysvědčení se bude odvíjet od aktuální epidemiologické 

situace a omezení z ní plynoucí. O konkrétním postupu, včetně termínu, Vás 

budeme informovat na našich webových stránkách www.gvi.cz. 

 

8 Hodnocení žáků posledních ročníků konajících závěrečnou zkoušku 

nebo přihlášených k maturitní zkoušce  

Žáci posledních ročníků, kteří budou konat závěrečnou zkoušku nebo se přihlásili k 

maturitní zkoušce, se nebudou hodnotit stupněm „neprospěl(a)“ nebo slovem 

„nehodnocen(a)“. Zákon č. 135/2020 Sb. připouští k závěrečné zkoušce nebo 

maturitní zkoušce všechny přihlášené žáky (bez povinnosti mít ukončen poslední 

rok vzdělávání), ale neruší školám povinnost předat i těmto žákům vysvědčení za 

druhé pololetí.  

 

Pokud by žák měl být v jednotlivém předmětu na vysvědčení hodnocen stupněm 

prospěchu „5 - nedostatečný“ nebo slovy „nehodnocen(a)“, bude místo toho 

uvedeno slovo „prospěl(a)“. Co se týká celkového hodnocení u výše uvedených žáků 

(přihlášeni k maturitní zkoušce nebo závěrečné zkoušce), tak se místo stupňů 

neprospěl(a) nebo nehodnocen(a) uvede na vysvědčení slovo „prospěl(a)“.  

Na žádost žáka se umožní před vydáním vysvědčení zkouška nebo komisionální 

přezkoušení a hodnocení se provede na jejich základě. 
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9 Závěrečná ustanovení 

Podle § 45 zákona č. 135/2020 Sb. může ředitelka školy před zahájením maturitní 

zkoušky vyhlásit až 5 vyučovacích dnů volna k přípravě na konání maturitní zkoušky, 

nebo podle § 46 může ředitelka školy před zahájením závěrečné zkoušky vyhlásit 

až 4 vyučovací dny volna k přípravě na závěrečnou zkoušku. Ředitelka má v tomto 

školním roce tuto možnost, ne však povinnost.  

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

V Ledči nad Sázavou 30. 4. 2020 

 

 

Mgr. Ivana Vitisková, v. r. 

ředitelka 
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