
Pokyn ŘŠ č. 5 k organizaci výuky v době trvání nouzového stavu 

Způsob hodnocení výsledků vzdělávání žáků  za druhé pololetí školního roku 2019/2020 

1. Obecné informace 

• Hodnocení výsledků vzdělávání žáků v uvedeném období se řídí Vyhláškou č. 211/2020 

Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 (dále 

jen Vyhláška) a ostatními právními předpisy upravujícími hodnocení výsledků vzdělávání 

žáků SŠ, přičemž přednostně bude vždy využita Vyhláška. 

• Pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v uvedeném období je pozastaven pokyn o 

minimálním počtu známek v předmětu pro celkové hodnocení žáka na konci pololetí a 

pozastavena všechna ustanovení Školního řádu, která jsou v rozporu s Vyhláškou.  

• Všichni žáci budou za druhé pololetí hodnoceni známkami (u žáků posledních ročníků 

bude v případě potřeby využito hodnocení „prospěl“ – viz dále). 

 

2. Hodnocení druhého pololetí (žáci prvních a druhých ročníků oborů s VL + 1. – 3. ročník 

oboru Hotelnictví) 

2.1.  Zdroje hodnocení 

• Podklady pro hodnocení získané v termínu od 1. 2. 2020 do 11. 3. 2020 (rozhodující 

podklad) 

• Podklady pro hodnocení získané v době distančního vzdělávání (podpůrný podklad) 

• Hodnocení výsledků vzdělávání žáka v 1. pololetí školního roku 2019/2020  (podpůrný 

podklad). 

2.2.  Omezení pro období distančního vzdělávání 

• Hodnocení v době distančního vzdělávání nesmí být důvodem pro celkové hodnocení 

výsledků vzdělávání za 2. pololetí stupněm „nedostatečný.“ 

• Nedostatek podkladů k hodnocení za dobu distančního vzdělávání nemůže být 

důvodem k tomu, aby žák byl z některého předmětu na vysvědčení „nehodnocen.“ 

2.3.  Hodnocení výsledků vzdělávání 

• Výsledná známka za 2. pololetí vychází z využití všech zdrojů (a příslušné validity) 

uvedených v bodu 2.1. 

• V případě, že nebude možné žáka hodnotit (ani za použití pravidel Vyhlášky), bude 

žákovi stanoven náhradní termín nejpozději do 30. 9. 2020. 

• Při hodnocení žáka stupněm „nedostatečný“ platí v plném rozsahu ustanovení 

školského zákona (max 2 nedostatečné = možnost konání opravných zkoušek v srpnu, 

více než 2 nedostatečné = možnost požádat o opakování ročníku). 

• Žákům zůstává v plném rozsahu právo žádat přezkoumání výsledků hodnocení 

s případným komisionálním přezkoušením (bude individuálně dohodnuto s žákem 

popř. zákonným zástupcem nezletilého žáka). 

3. Hodnocení žáků posledních ročníků konajících ZZ nebo MZ 

• Uvedení žáci přihlášení k MZ a konající ZZ nebudou za 2. pololetí hodnoceni stupněm 

„neprospěl(a)“ nebo slovem „nehodnocen(a).“ Všichni žáci budou připuštěni 

k vykonání MZ, nebo ZZ 

• Pokud by měl být žák v jednotlivém předmětu na vysvědčení za 2. pololetí hodnocen 

stupněm prospěchu „nedostatečný“, bude namísto toho uvedeno slovo „prospěl(a)“.  

U celkového hodnocení na vysvědčení pak bude opět uvedeno „prospěl(a)“. 

• Všem žákům bude vydáno vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020 



 

4. Různé 

• Pravidla pro postup do vyššího ročníku se nemění. 

• Pravidla konání komisionálních zkoušek a organizace zkoušky se nemění (mimo žáky 

posledních ročníků). 

• Pravidla pro opakování ročníku se nemění 

• Pravidla pro předání vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020 budou 

upřesněna dodatečně. 

Nová Paka 30. 4. 2020       Mgr. Petr Jaroš v. r. 

 

 

 

 


