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VNITŘNÍ PŘEDPIS č. 6/2019-2020 

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 za druhé pololetí školního roku 2019/2020 – týká se žáků 

ročníků, kteří budou pokračovat ve vzdělávání v následujícím školním roce 2020/2021 a 

dalších (nižší ročníky učebních oborů v denní i dálkové formě vzdělávání, maturitních oborů 

v denní formě vzdělávání a prvního ročníku nástavbového studia v denní formě vzdělávání). 

1. Závěrečné hodnocení  žáků v mimořádných podmínkách 

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.).  

 

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

s § 1 odst. 1 Vyhlášky 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 

 

3. 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 

Dosažení výstupů během výuky na dálku je podporováno zejména procvičováním. 

Hodnocení výchovných předmětů (např. tělesná výchova) není nezbytné, místo stupně prospěchu 

lze hodnotit slovem „prospěl/a“. 

3.1 Hodnocení v průběhu vzdělávání na dálku nebo jinou formou do konce druhého pololetí 

nesmí být důvodem pro hodnocení žáka na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020 

stupněm nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením.  

3.2 Také nedostatek podkladů k hodnocení za období od 11. března 2020, tedy za období 

vzdělávání na dálku během uzavření škol nebo jinou formou do konce druhého pololetí, není sám 

o sobě důvodem k tomu, aby byl žák z některého předmětu na vysvědčení namísto uvedení 

stupeň prospěchu „nehodnocen“.  

Pedagogové školy respektují nastavená pravidla hodnocení projednaná v jednotlivých 

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

předmětech.  

Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 zohlední 

podklady pro hodnocení uvedené v čl. 2. 

Do zameškaných hodin se započítávají pouze hodiny zameškané do začátku platnosti zákazu 

osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve školách. 

4. Postup žáka do vyššího ročníku 

V souladu s § 69 odst. 4 školského zákona postoupí do vyššího ročníku žák, který na konci 

druhého pololetí příslušného školního roku prospěl ze všech povinných předmětů stanovených 

školním vzdělávacím programem. 

5. Hodnocení žáka v řádném termínu 

Pokud byl žák v řádném termínu hodnocen stupněm nedostatečný nejvýše ze dvou povinných 

předmětů, má možnost konat opravnou zkoušku v souladu s § 69 odst. 7 školského zákona,  

v termínu nejpozději do 27. 8. 2020.  

6. Hodnocení žáka v náhradním termínu 

Žák bude nehodnocen, pokud není pro jeho hodnocení absolutně žádný podklad a žák byl 

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

hodnocen také slovem „nehodnocen“.  

Pokud žáka nebude možné hodnotit ani za použití pravidel uvedených v § 1 odst. 1 Vyhlášky 

(viz. čl. 2 tohoto VP - prospěch v době řádné docházky, podpůrně hodnocení práce žáka při 

vzdělávání na dálku, podpůrně hodnocení výsledků žáka za I. pololetí), v souladu s § 69 odst. 6 

školského zákona stanovuje ředitelka školy pro jeho hodnocení náhradní termín hodnocení  

do 26. 8. 2020. 
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Pokud by byl žák v náhradním termínu hodnocen stupněm nedostatečný nejvýše ze dvou 

povinných předmětů, má možnost konat opravnou zkoušku nejpozději do konce září 

následujícího školního roku.  

Zkouška nebo komisionální přezkoušení (stanovené právním předpisem nebo na základě 

individuálního vzdělávacího plánu) se koná dle platných pravidel.  

7. Opakování ročníku 

Ředitelka školy může žákovi, který na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být 

hodnocen, povolit opakování ročníku po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků a 

důvodů uvedených v žádosti. 

 

8. Přezkoumání výsledků hodnocení 

 

V souladu s § 69 odst. 9 školského zákona zůstává pro zletilého žáka nebo zákonného zástupce 

nezletilého žáka zachována možnost žádat přezkoumání výsledků hodnocení s případným 

komisionálním přezkoušením.  

 

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

V souladu s § 3 odst. 1 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku se předává žákům 

vysvědčení v  posledním vyučovacím dnu období školního vyučování – pro školní rok 2019/2020 

tento den připadá na úterý 30. 6. 2020. 

 

V Českých Budějovicích 10. 5. 2020 

 

Tento vnitřní předpis nabývá platnosti dne 10. 5. 2020 s účinností od 11. 5. 2020 

 

        Mgr. Jarmila Benýšková, v. r. 

         ředitelka školy 

 

 

    


