
 

 

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 
 
Vážení rodiče, 
výuka ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 probíhá zcela nestandardním 
způsobem, více než obvykle se prohlubují rozdíly v podmínkách, které mají žáci 
vytvořeny pro vzdělávání. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ze strany školy tuto 
situaci, na kterou nebylo možné se připravit, musí zohlednit. Z některých běžně 
užívaných postupů je tak třeba slevit a hodnotit žáky s dlouhodobou znalostí jejich 
výsledků ve škole. Stejně tak je třeba slevit z objemu učiva stanoveného v ŠVP. Není 
žádoucí, aby se hodnocení žáků zhoršilo oproti jejich obvyklým výsledkům z důvodu 
jejich složité rodinné situace nebo nižší schopnosti přípravy mimo kolektiv. V 
souvislosti s výše uvedeným MŠMT připravilo vyhlášku č. 211/2020 Sb. o hodnocení 
výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020, kterou celou 
naleznete ZDE. 

Z vyhlášky budou v naší škole uplatněny tyto body pro hodnocení žáků: 

1. V základním vzdělávání vychází hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé 
pololetí školního roku 2019/2020  

a) z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák má povinnost 
řádně docházet do školy,  

b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má 
pro takové vzdělávání žák podmínky, nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení 
získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá 
povinnost řádně docházet do školy, a  

c) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.  

2. Pravidla ve školním řádu nebo pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 
schválená školskou radou, která jsou v rozporu s odstavcem 1 nebo která neumožňují 
hodnocení žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020 podle odstavce 1, se 
nepoužijí. 
 

 

Všichni učitelé byli seznámeni s tím, že naše škola bude postupovat přesně podle 
vyhlášky č. 211/2020 Sb. a není tedy třeba vydávat k ní nějaké doplňující informace.  

Vážení rodiče, děkuji vám všem, kteří  jste byli svým dětem oporou při vzdělávání a 
nám, učitelům, jste se na celou dobu koronavirové karantény stali vlastně kolegy – 
domácími učiteli. Je to cenná zkušenost pro všechny zúčastněné. Velmi si vaší pomoci 
vážíme.  

S poděkováním a přáním pevného zdraví 

Mgr. Magda Petrášková, ředitelka ZŠ a MŠ Markvartice 
 

 
  

 

https://www.zsbnpl.cz/users_data/211_2020.pdf

