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VNITŘNÍ PŘEDPIS č. 5/2019-2020 

V souladu s vyhláškou č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém 

pololetí školního roku 2019/2020 (dále jen Vyhláška) a výkladem MŠMT. 

Vyhláška má přednost před školním řádem a pravidly hodnocení výsledků vzdělávání žáků školy, 

které schválila pro školní rok 2019/2020 dne 29. 8. 2019 školská rada.  

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020 

Hodnocení žáků, kteří budou konat závěrečnou zkoušku a žáků přihlášených k maturitní 

zkoušce  

Pro hodnocení žáků středních škol vedle Vyhlášky platí i nadále pravidla pro hodnocení uvedená 

ve školském zákoně. Obdobně platí i pro ta ustanovení vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním 

vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, v platném znění, která nejsou v rozporu s Vyhláškou.  

Závěrečné hodnocení žáka na konci druhého pololetí školního roku 2019/2020 proběhne za zcela 

mimořádných podmínek. Přesto je možné hodnocení provést spravedlivě. Vždy s ohledem na 

specifické podmínky každého žáka i na rozsah žákem využitých možností a podmínek 

nabízených školou (elektronická komunikace, využití přístupových údajů na portále, do kterého 

jsou nahrávány výukové materiály a zadávány úkoly, které jsou žáci povinni vypracovat a také do 

určitého termínu odevzdat, nabídka podkladů ke vzdělávání v listinné podobě, možnost 

konzultací s využitím telefonních a e-mailových kontaktů atd.).  

 

1. Závěrečné hodnocení výsledků vzdělávání na konci školního roku 2019/2020 v souladu s 

Vyhláškou zohlední: 

• podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy žák má povinnost řádně 

docházet do školy (do 10. března 2020) 

• podpůrně  také podklady pro hodnocení získané při vzdělávání na dálku, pokud má pro 

takové vzdělávání žák podmínky  

• podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 

2019/2020 

 

2. V době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, lze při hodnocení žáka zohlednit (vždy s 

přihlédnutím k objektivním možnostem a podmínkám pro zapojení žáka do vzdělávání na 

dálku) např.: 

• snahu žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku 

• hodnocení odevzdaných úkolů (termíny odevzdání) 

• hodnocení formálních složek zadaných úkolů a prezentací 

• samostatnou práci žáků a její výsledky 

• samostudium žáků a jeho výsledky 

• četbu související se zadanými úkoly a celkovou čtenářskou gramotnost 



• portfolia prací žáků 

• sebehodnocení žáka jako podklad pro hodnocení učitele 

• zvládnutí technologií a pravidel pro práci s technologiemi potřebnými pro vzdělávání na 

dálku 

• prezentační dovednosti 

Pedagogové školy respektují nastavená pravidla hodnocení projednaná v jednotlivých 

předmětových komisích s důrazem na nejdůležitější hlavní výstupy ŠVP, zejména v profilových 

předmětech.  

Dosažení výstupů během výuky na dálku je podporováno zejména procvičováním. 

V souladu s § 3 Vyhlášky nelze  hodnotit žáka stupněm prospěchu „5 – nedostatečný“ nebo 

ekvivalentním slovním hodnocením nebo slovem „nehodnocen/a“.  

Namísto toho se uvedou na vysvědčení  pro jednotlivé předměty  slova „prospěl/a“. 

Při celkovém hodnocení těchto žáků se namísto stupňů neprospěl/a nebo nehodnocen/a uvedou na 

vysvědčení slova „prospěl/a“.  

V souladu s § 21a § 37 zákona č. 135/2020 Sb., o přijímání žáků k některým druhům vzdělávání 

a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, maturitní nebo závěrečnou zkoušku mohou 

konat všichni přihlášení žáci a žáci posledního ročníku střední školy (bez povinnosti mít ukončen 

poslední rok vzdělávání), ale neruší škole povinnost předat i těmto žákům vysvědčení za druhé 

pololetí. 

Vylučuje se možnost žáky nehodnotit nebo je hodnotit jako neúspěšné na vysvědčení. 

Ročník formálně ukončí všichni (bude záležet, zda úspěšným nebo neúspěšným vykonáním 

závěrečné nebo maturitní zkoušky). 

Zkoušku nebo komisionální přezkoušení stanovené právními předpisy žák končícího ročníku 

nekoná. 

3. Předávání vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020  

Žákům končících ročníků se vysvědčení předává v posledním vyučovacím dnu posledního týdne 

před zahájením společné části maturitní zkoušky – pro školní rok 2019/2020 tento den připadá na 

pátek 29. května 2020.  

 

V Českých Budějovicích 4. 5. 2020 

 

Tento vnitřní předpis nabývá platnosti dne 4. 5. 2020 s účinností od 5. 5. 2020 

 

        Mgr. Jarmila Benýšková, v. r. 

         ředitelka školy 

 

 

    


