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NAŘÍZENÍ ŘEDITELE ŠKOLY O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ VE DRUHÉM POLOLETÍ 

ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020    (vydáno jako směrnice č. 3 Č. j. 05-MOKV/2020). 

 

1/ Předmluva 
Výuka ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 probíhá a ještě bude probíhat zcela nestandardně.  
Menší část výuky byla realizována kontaktním způsobem, převážná část pololetí distanční formou a poslední 
měsíc  proběhne kombinací první a druhé formy vzdělávání, kde jejich podíl nyní není schopen nikdo 
předjímat. Od počátku bylo deklarováno nejen MŠMT, ale i vedením školy (prostřednictvím již vydaných 
směrnic), že základním cílem pro toto pololetí bude v mimořádném období důstojně a na odpovídající úrovni 
realizovat distanční výuku dle možností (vzhledem ke specifikaci jednotlivých předmětů) a v co největším 
měřítku úspěšně zvládnout postup do vyššího ročníku. 
 
Nechtěli jsme spekulovat o úrovni technických podmínek našich studentů, kde na tuto oblast pohlížíme jako 
na přiměřenou. Určitě jsme ale vnímali skutečnost, že je nutné upravit některé běžně používané postupy, že 
je nutno vnímat obecně i možnost narušení standardního rodinného prostředí, absenci sociálního kontaktu a 
v neposlední řadě i možnost narušení psychiky osobnosti nejen žáků, ale i všech ostatních.  
 
Bez přesné legislativní podpory realizujeme od počátku mimořádných opatření distanční výuku na velmi 
dobré úrovni, vyhodnocujeme zpětnou vazbu žáků i rodičů. Postupem času jsme zkvalitňovali dalšími SW 
cestami možnosti distančního vzdělávání, které dle pokynů MŠMT má především „výkladový a opakovací 
ráz“. Pro dosažení co největší míry reálnosti tohoto způsobu vzdělávání jsme uskutečnili virtuální online 
pedagogickou radu i třídní schůzky. Formativní hodnocení, které tvoří základní pilíř distančního vzdělávání, 
jsme přetavili do podoby známek, abychom vyvolali v žácích odpovědnější přístup ke komunikaci i 
vzdělávání v této mimořádné době přesto, že výuka na dálku se hodnotit sumativně /známkami/ 
nedoporučuje. V metodickém pokynu nové vyhlášky MŠMT je bráno známkování jako podpůrný aspekt 
hodnocení za 2. pololetí a za základ (jak je uvedeno v úvodu metodického pokynu MŠMT) je považováno 
hodnocení žáků s dlouhodobou znalostí jejich výsledků ve škole. 
 
Zásadním předělem v metodice hodnocení výsledků vzdělávání žáků za 2. pololetí je vydání vyhlášky MŠMT   
č. 211/2020 Sb. ze dne 27. dubna 2020, a především pak vydání metodického pokynu k této normě. Z těchto 
závazných norem prioritně čerpáme základ pro níže uvedené principy a kritéria hodnocení za 2. pololetí 
tohoto školního roku. Dále  přihlížíme k obsahu sdělení ŘŠ  č. 1 a 2 z března a dubna tohoto pololetí a 
pochopitelně k příslušným ustanovením školního řádu, které neodporují ministerské vyhlášce. Z těchto 
dokumentu vyplývá obsah níže uvedeného nařízení ŘŠ, jež je vydáno jako směrnice č. 3 Č. j. 05-MOKV/2020). 
 
2/ Základní principy hodnocení /většinově vychází z metodiky MŠMT/ 

A. Princip spravedlivého hodnocení každého žáka při přednostním respektování dosavadních školních 
výsledků  /od 1. 9.  do 10.3 2020/ 

B. Princip stability hodnocení (vzhledem k výrazně mimořádným a diferencovaným podmínkám pro 
vzdělávání v druhém pololetí by neměla být klasifikace jiná než v předchozím pololetí, pouze ve 
výjimečných a prokazatelných případech lze klasifikaci upravit oběma směry) 

C. Princip informovanosti (ředitel školy musí dle Vyhlášky informovat žáky a zákonné zástupce                            
o způsobu hodnocení na konci školního roku, a to zejména o specifických kritériích pro hodnocení                    
2. pololetí školního roku 2019/2020. 

 
3/ Základní kritéria hodnocení 
Na základě vyhl. MŠMT č. 211/2020 Sb. ze dne 27. dubna 2020 o hodnocení výsledků, dále s přihlédnutím ke 
školnímu řádu Č. j. ZD – 11/2018 a směrnicím ŘŠ, vydaných v období měsíců března a dubna 2020, nařizuji 
při hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 řídit se níže 
uvedenými kritérii: 
 

A. Prioritně použít podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost 
žáků nebyla zakázána (tj. od 3. února do 10. března 2020) 
 



 
B. Podpůrně použít podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhá vzdělávání na dálku podle § 1 

odst. b, tj.  v období od 11. 3.  do 12.6 2020 (distanční výuka). Při hodnocení distančního vzdělávání 
nemusí celkový stupeň prospěchu odpovídat aritmetickému průměru dosaženého hodnocení. 

 
C. Podpůrně přihlížet na hodnocení žáků s dlouhodobou znalostí jejich výsledků ve škole. 

 
D. Podpůrně využít také podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci účastnili ve škole 

vzdělávacích aktivit formou školních skupin nebo jinou formou (možné konzultace, výsledky 
náhradního zkoušení (po případném obnovení provozu od 15. 6. do 22. 6. 2020 dle epidemiologické 
situace) 

 
4/ Specifika hodnocení pro střední školství /vychází z vyhl. č. 2011/2020/ 
 

A. Po uzavření hodnocení za druhé pololetí je možno vzhledem k termínové tísni poskytnout 
žákům „akt poslední záchrany“ /dále APZ/ ke dni 12. 6. 2020. APZ je způsob, jak žák, který byl 
po uzavření klasifikace ke dni 12. 6. 2020 za 2. pololetí nehodnocen nebo obdržel hodnocení z 
povinného předmětu nedostatečný, může požádat písemně ŘŠ o náhradní hodnocení. Případné 
náhradní hodnocení se pak bude provádět formou komisionálního přezkoušení do 22. 6. 2020 
z maximálního počtu tří povinných předmětů. 

 
 

B. Uzavření hodnocení za první pololetí v náhradním termínu /12. 6. – 22.6 2020/ 
a) 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. Po uzavření klasifikace ke dni 12.6 bude takový žák vyzván 
ke konání doplňkové komisionální zkoušky /náhradní hodnocení/, nejpozději do 22. 6. 2020. 
Teprve pokud by nebylo možné žáka hodnotit ani v tomto náhradním termínu, za první pololetí i 
druhé pololetí by žák nebyl hodnocen.  

b) v případě, že by žák byl po uzavření klasifikace ke dni 12. 6. 2020 hodnocen stupněm 
nedostatečný z povinných předmětů, bude vyzván ke konání doplňkové komisionální zkoušky 
/náhradní hodnocení/, nejpozději do 22. 6. 2020. Teprve pokud by i v náhradním termínu byl 
hodnocen stupněm nedostatečný nejvýše z dvou povinných předmětů, musí mít možnost vykonat 
opravnou zkoušku dle § 69 odst. 7 školského zákona, a to nejpozději do konce příslušného 
školního roku v termínu stanoveném ředitelem školy. 

c) na kapitolu č. 4, bod B, oddíl a, b se vztahuje obsah příslušných článků školního řádu a ustanovení 
vyhlášky č. 13/2005 Sb., která nejsou v rozporu s vyhláškou č. 211/2020 Sb. o hodnocení 
komisionálních zkoušek 

 
C. Žákům, kteří nebyli 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. 
 

D. V případě, že je žák na vysvědčení hodnocen nedostatečně z více jak dvou povinných předmětů, 
ukončuje studium pro nesplnění podmínek pro postup do vyššího ročníku ke dni 30. 6. 2020. 
Má ale zároveň právo žádat ředitele školy o opakování ročníku. Ředitel školy může dle kapacitních 
podmínek a dosavadním výsledkům žáka, tomuto opakování ročníku povolit.  
 

E. Při evidenci absence platí, že do zameškaných hodin se započítávají pouze hodiny zameškané do 
začátku platnosti zákazu osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve školách. 
 

 
 

 

 

 

 

 


