
Informace ke způsobu hodnocení žáků za 2. pololetí školního roku 

2019/2020 

MŠMT vydalo vyhlášku 211/2020 o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 2. pololetí 

školního roku 2019/2020. Její znění naleznete na http://www.msmt.cz/file/52751/  

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

 podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost 

žáků nebyla zakázána (tj. do 10. března 2020), 

 podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na 

dálku, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky, 

 podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 

2019/2020. 

Za období vzdělávání na dálku během uzavření škol (s uvážením objektivních možností a 

podmínek pro zapojení žáka do vzdělávání na dálku) se v závěrečném hodnocení žáka na 

konci školního roku 2019/2020 zohlední například: 

 snaha žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů a 

výstupů; 

 samostatná práce žáků a samostudium během vzdělávání na dálku a její výsledky. 

Hodnocení v průběhu vzdělávání na dálku nesmí být důvodem pro hodnocení žáka na 

vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020 stupněm nedostatečný nebo 

odpovídajícím slovním hodnocením. 

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

vzdělávání na dálku během uzavření škol nebo při vzdělávacích aktivitách formou školních 

skupin nebo jinou formou do konce druhého pololetí, není sám o sobě důvodem k tomu, aby 

byl žák z některého předmětu na vysvědčení namísto uvedení stupně prospěchu 

„nehodnocen“.  

Samozřejmě platí, že do zameškaných hodin se započítávají pouze hodiny zameškané do 

začátku platnosti zákazu osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve školách. 

Hodnocení žáků posledních ročníků 

Žáci posledních ročníků, kteří budou konat závěrečnou zkoušku se nebudou hodnotit 

stupněm „neprospěl(a)“ nebo slovem „nehodnocen(a)“. Zákon č. 135/2020 Sb. připouští k 

závěrečné zkoušce nebo maturitní zkoušce všechny přihlášené žáky (bez povinnosti mít 

ukončen poslední rok vzdělávání), ale neruší školám povinnost předat i těmto žákům 

vysvědčení za druhé pololetí. Je proto nezbytné vyhotovit i těmto žákům jejich vysvědčení. 

Pokud by takový žák měl být v jednotlivém předmětu na vysvědčení hodnocen stupněm 

prospěchu „5 - nedostatečný“ nebo ekvivalentním slovním hodnocením nebo slovy 

„nehodnocen(a)“, bude namísto toho uvedeno slovo „prospěl(a)“. 

 

http://www.msmt.cz/file/52751/

