
 
 
 

 

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 2. pololetí školního roku 2019/20 
 

vydané v souladu s vyhláškou MŠMT č. 211/2020 Sb. ze dne 27. 4. 2020 a s dokumentem MŠMT 
„Postup při hodnocení výsledků vzdělávání žáků základních a středních škol za druhé pololetí 
školního roku 2019/2020 ze dne 27. 4. 2020 
 

Hodnocení žáků tříd nematuritních ročníků 
 

 vychází: 
1. z podkladů pro hodnocení získaných ve 2. pololetí v době, kdy žák má povinnost řádně 

docházet do školy (tj. 1. 2. – 10. 3. 2020 a dále v době případného otevření školy) 
2. podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku (tj. 11. 3. – 23. 6. 

2020), pokud má pro takové vzdělávání žák vhodné podmínky 
3. podpůrně z hodnocení výsledků žáka za 1. pololetí školního roku 2019/2020, 

 
 hodnotící stupnice (klasifikace žáka může být horší než v 1. pololetí jen ve 

zcela odůvodněných případech): 
 výborný 
 chvalitebný 
 dobrý  
 dostatečný  
 nedostatečný, 

 
 žák může být nehodnocen, není-li absolutně žádný podklad pro jeho hodnocení a byl 

z daného předmětu na konci prvního pololetí nehodnocen (včetně náhradního termínu pro 
jeho hodnocení), 

 
 v případě nesouhlasu se svým hodnocením může zletilý žák (ZŽ) nebo zákonný zástupce 

nezletilého žáka (ZZNŽ) požádat písemně o komisionální přezkoušení (§ 69 odst. 9 školského 
zákona). Termín přezkoušení dohodne ředitel školy s ZŽ (ZZNŠ). 

 
 

Hodnocení žáků tříd maturitního ročníku 
(formálně ukončí pololetí každý žák maturitního ročníku) 

 
 vychází: 

1. z podkladů pro hodnocení získaných ve 2. pololetí v době, kdy žák má povinnost 
řádně docházet do školy (tj. 1. 2. – 10. 3. 2020), 

2. podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku (tj. 11. 3. – 15. 
5. 2020), pokud má pro takové vzdělávání žák vhodné podmínky, 

3. podpůrně z hodnocení výsledků žáka za 1. pololetí školního roku 2019/2020, 



 hodnotící stupnice (klasifikace žáka může být horší než v 1. pololetí jen ve 
zcela odůvodněných případech): 

 výborný 
 chvalitebný 
 dobrý  
 dostatečný  
 prospěl(a), 

 
 v případě nesouhlasu se svým hodnocením může zletilý žák (ZŽ) požádat písemně o 

komisionální přezkoušení (§ 69 odst. 9 školského zákona). Termín přezkoušení dohodne 
ředitel školy s ZŽ. 

 

Vydání vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020 
 

 v třídách maturitního ročníku bude vysvědčení vydáno s datem 22. 5. 2020, bezprostředně 
poté bude následovat pět pracovních dnů (25. – 29. 5. 2020) studijního volna pro přípravu na 
didaktické testy a ústní zkoušky MZ 2020, 

 
 v třídách nematuritního ročníku bude vysvědčení vydáno s datem 30. 6. 2020. 

 
 

Postup do vyššího ročníku 
 

 platí ustanovení § 69 odst. 4 školského zákona, podle kterého do vyššího ročníku postoupí 
žák, který na konci 2. pololetí prospěl ze všech povinných předmětů stanovených školním 
vzdělávacím programem. 

 
 
 
 

V Praze 6. 5. 2020 

 

                
 Mgr. Karel Bednář 
   ředitel školy 


