
Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole, Družební 336, příspěvková organizace 

 

Ostrava-Krásné Pole, 01. 06. 2020 

Č.j.: ZSKRPOLE/00260/2020/Vac 

 

Způsob hodnocení výsledků vzdělávání žáků za druhé pololetí školního roku 

2019/2020 

 

V souladu s § 4 Vyhlášky č. 211/2020 Sb. ze dne 27. 4. 2020 informuji o hodnocení výsledků 

vzdělávání žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020. Způsob hodnocení zohledňuje i 

metodiku MSMT ze dne 27. 4. 2020. 

 

Hodnocení za druhé pololetí školního roku 2019/2020 dle vyhlášky č. 211/2020 Sb. 

vychází: 
a) z  podkladů  pro  hodnocení  získaných  v  druhém  pololetí  v  době,  kdy  žák  má  povinnost  

řádně  docházet  do školy, 

b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má pro takové 

vzdělávání žák podmínky, nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích 

aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy, a 

c) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020. 

 

Specifická pravidla pro hodnocení na úrovni školy: 
a) u předmětů ČJ, AJ, NJ, M, D, FY, CH, PŘ, Z, PŘV, VL, PRV bude klasifikace vycházet 

z podkladů získaných v druhém pololetí do 10. 3. a podpůrně k formativnímu hodnocení při 

vzdělávání na dálku, případně  při aktivitách ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně 

docházet do školy (podpůrné hodnocení zohlední především snahu o pravidelnou práci, 

samostatnou práci nebo samostudium a může klasifikaci pouze zlepšit) a podpůrně z hodnocení 

výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020. 

b) u  předmětů  OV,  IN, TV, HV,  VV,  ČSP,  VKZ  a  VP  bude  klasifikace  vycházet  z hodnocení  

výsledků  žáka  za první pololetí s přihlédnutím  k hodnocení získané do 10. 3. 2020 a případně 

k hodnocení při vzdělávání na dálku (u výše uvedených předmětů je závěrečná klasifikace 

přizpůsobena aktuální situaci, kdy se  tyto  předměty  v době  tzv.  výuky  na  dálku  téměř  

nerealizovaly a  žáci  tak  v uvedené  době  nebyli hodnoceni). 

 

Obecné zásady hodnocení: 
a) spravedlivé hodnocení každého žáka při zvýšeném respektování individuálních podmínek na 

domácí přípravu a vzdělávání na dálku 

b) klasifikace na vysvědčení by vzhledem k výrazně diferencovaným podmínkám pro vzdělávání 

v druhém pololetí neměla být horší než v předchozím pololetí 

c) problematické situace by měly být vždy řešeny ve prospěch žáků 

d) hodnocení v průběhu vzdělávání na dálku nebo při vzdělávacích aktivitách formou školních 

skupin nebo jinou formou do konce druhého pololetí nesmí být důvodem pro hodnocení žáka 

na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020 stupněm nedostatečný 

 

Vysvědčení  z tohoto pololetí  se nebude vyhodnocovat  při  přijímacím  řízení  na  střední  

školy  a nebude ani  součástí dokumentů přikládaných k přihlášce.  

Žákům, kteří by nebyli s hodnocením na vysvědčení spokojeni, vždy zůstává zachována 

možnost žádat přezkoumání výsledků hodnocení s případným komisionálním 

přezkoušením.   

 

 

 

 

 

Mgr. Martin Václavek 

ředitel školy  
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