
Ukončení školního roku 2019/2020 

Postupové zkoušky se ve školním roce 2019/2020 nebudou konat. 

Vysvědčení se vydávají ve dnech 29. a 30. 6. 2020. 

Školní rok končí 30. 6. 2020. 

Termín letních prázdnin 1. 7. – 31. 8. 2020. 

 

Postup při hodnocení žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020 

Hodnocení se řídí Vyhláškou MŠMT č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém 

pololetí školního roku 2019/2020 a Školním řádem.   

Základní principy hodnocení žáků:    

1. Spravedlivé hodnocení každého žáka při zvýšeném respektování individuálních podmínek na domácí 

přípravu a vzdělávání na dálku.   

2. Klasifikace na vysvědčení by vzhledem k výrazně diferencovaným podmínkám pro vzdělávání v 

druhém pololetí neměla být horší než v předchozím pololetí.   

3. Problematické situace by měly být vždy řešeny ve prospěch žáků.  

 

Za období vzdělávání na dálku během uzavření škol lze (s uvážením objektivních možností a 

podmínek pro zapojení žáka do vzdělávání na dálku) v závěrečném hodnocení žáka na konci školního 

roku 2019/2020 zohlednit například:   

1. snahu žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů a výstupů, 

2. samostatnou práci žáků a samostudium během vzdělávání na dálku a její výsledky. 

 

V hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 bude zohledněno:   

1. výsledky práce získané v druhém pololetí v době, kdy probíhala řádná výuka (tj. do 10. března 2020),   

2. podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro takové 

vzdělávání měl žák odpovídající podmínky (podpůrně),   

3. podklady pro hodnocení získané v době po obnovení provozu (tj. od 11. května 2020, podpůrně),   

4. a také hodnocení výsledků za první pololetí školního roku 2019/2020.  

 

V závěrečném hodnocení žáka na vysvědčení na konci druhého pololetí školního roku 2019/2020 bude 

také zohledněna skutečnost, že z důvodu mimořádných opatření hodných zvláštního zřetele (uzavření 

škol z důvodu vážné epidemiologické situace) nebylo možné pro tento školní rok zcela naplnit ŠVP.  

Hodnocení proběhne formou známkování.   

 

PhDr. Iveta Hlubinková, v. r. 

ředitelka školy 


