Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku
2019/2020
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo vyhlášku o hodnocení výsledků vzdělávání
žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020, které bylo z velké části postiženo epidemií
koronaviru (http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-vydalo-vyhlasku-k-hodnocenidruheho-pololeti-2019-2020). Součástí vydané vyhlášky je také metodika s výkladem
jednotlivých bodů. Pro hodnocení žáků středních škol vedle vyhlášky 211/2020 Sb. platí i nadále
pravidla pro hodnocení § 56, 71 a 112 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání, uvedená ve školském zákoně.
V následujícím textu uvádíme nejdůležitější paragrafy nové vyhlášky a jejího výkladu, které jsou
relevantní pro žáky naší školy.
§1
Hodnocení žáků
(1) V základním vzdělávání, středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři 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.

Uzavření hodnocení za první pololetí v náhradním termínu
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. Teprve pokud by nebylo možné žáka hodnotit ani
v tomto náhradním termínu, za první pololetí by žák nebyl hodnocen.
Uzavření hodnocení za druhé pololetí
V případě, že nebude možné hodnotit žáka za druhé pololetí ani za použití pravidel ve
vyhlášce 211/2020 Sb., pak je nutné v souladu s § 69 odst. 6 školského zákona stanovit náhradní
termín hodnocení, který se musí uskutečnit nejpozději do konce září následujícího školního roku.
Žákům, kteří by nebyli s hodnocením na vysvědčení spokojeni, vždy zůstává zachována
možnost žádat přezkoumání výsledků hodnocení s případným komisionálním přezkoušením
(§ 69 odst. 9 školského zákona).
§2
Zkoušky a komisionální zkoušky
Pokud se pro hodnocení žáka koná zkouška nebo komisionální přezkoušení stanovené
právními předpisy nebo zkouška vyplývající z individuálního vzdělávacího plánu, není jejich konání
a hodnocení žáka na jejich základě touto vyhláškou dotčeno.

Předávání vysvědčení za druhé pololetí u žáků, kteří jsou v nižším ročníku než posledním
V tomto případě opět platí stávající právní úprava, tzn. podle § 3 odst. 1 vyhlášky č. 16/2005
Sb., o organizaci školního roku, platí, že v posledním vyučovacím dnu období školního vyučování
se předává žákům vysvědčení. Pro druhé pololetí školního roku 2019/2020 tento den připadá na
úterý 30. června 2020. Způsob předávání vysvědčení se bude odvíjet od aktuální epidemiologické
situace a omezení z ní plynoucí.
Předávání vysvědčení za druhé pololetí u žáků, kteří jsou v posledním ročníku oboru vzdělání
s maturitní zkouškou
Podle § 3 odst. 1 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, platí, že v závěrečném
ročníku středního vzdělávání se předává žákům vysvědčení v posledním vyučovacím dnu
posledního týdne před zahájením společné části maturitní zkoušky.
Podle § 45 zákona č. 135/2020 Sb. může ředitel školy před zahájením maturitní zkoušky
vyhlásit až 5 vyučovacích dnů volna k přípravě na konání maturitní zkoušky. Nicméně ředitel má
v tomto školním roce tuto možnost, ne však povinnost. Konkrétní poslední den vyučování v dané
škole bude tedy záviset na rozhodnutí ředitele o tomto volnu.
Hodnocení žáků posledních ročníků konajících závěrečnou zkoušku nebo přihlášených
k maturitní zkoušce
§3
Zvláštní pravidla pro žáky konající závěrečnou nebo maturitní zkoušku.
(1) Na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020 žáka střední školy nebo konzervatoře,
který se přihlásil na jarní zkušební období roku 2020 k maturitní zkoušce nebo koná závěrečnou
zkoušku, nelze žáka hodnotit stupněm „5 – nedostatečný“ nebo slovem „nehodnocen(a)“, nebo
ekvivalentním slovním hodnocením; namísto toho se uvede pro jednotlivé předměty nebo celkové
hodnocení slovo „prospěl(a)“, nebo jiné ekvivalentní slovní hodnocení.
(2) Ustanovení § 2 se nevztahuje na žáka střední školy nebo konzervatoře, který se přihlásil na jarní
zkušební období roku 2020 k maturitní zkoušce nebo koná závěrečnou zkoušku; tomuto žákovi, který
má konat zkoušku nebo komisionální zkoušku a nemůže být hodnocen podle § 1, se vydá vysvědčení,
na kterém se uvede pro jednotlivé předměty nebo celkové hodnocení slovo „prospěl(a)“, nebo jiné
ekvivalentní slovní hodnocení. Na žádost žáka se umožní před vydáním vysvědčení zkouška nebo
komisionální přezkoušení a hodnocení se provede na jejich základě.

