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Základní škola Javorník, okres Jeseník provádí hodnocení žáků v souladu se Školním řádem 

a pravidly pro hodnocení, se kterými byli žáci školy na začátku školního roku 2019/2020 seznámeni. 

Tento řád předpokládá standardní průběh školního roku s prezenční formou vzdělávání. 

Tento řád byl uplatněn v prvním pololetí školního roku 2019/2020 

Ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 budou tato pravidla pro hodnocení upravena dle vyhlášky 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy podle § 56, 71 a 112 zákona č.561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a to z důvodu: 

a) Usnesením vlády ze dne 12. 3. 2020 č. 201 (vyhlášeno pod č. 74/2020 Sb.), resp. přílohy č. 6 

tohoto usnesení vlády ČR č. 420/2020 ze dne 17. 4. 2020 a přílohy č. 6, zakázala osobní 

přítomnost při vzdělávání mimo jiného i u žáků základních, středních a základních 

uměleckých škol a konzervatoří. 

b) S ohledem na zákaz osobní přítomnosti žáků a studentů ve školách a školských zařízeních 

bylo zavedeno vzdělání žáků formou dálkové studijní podpory a opory, tzv. distanční 

vzdělávání. 

Na základě těchto skutečností vydává ředitel školy následující rozhodnutí: 

Ředitel školy v souladu se zákonem č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k 

některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 a vyhláškou MŠMT 

č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 

se souhlasem Školské rady vydává zásady pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém 

pololetí školního roku 2019/2020: 

1. Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci druhého pololetí školního roku 2019/2020 

zohlední skutečnost, že zásahem vyšší moci nebylo možné zcela naplnit ŠVP pro tento školní 

rok. 

2. Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 bude vycházet z 

těchto podkladů:  

a) Podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost 

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

b) podpůrně také z podkladů pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na 

dálku, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky, 

c) podpůrně také z podkladů pro hodnocení získané v době, kdy se žáci základních škol 

účastnili ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin nebo jinou formou 

(konec druhého pololetí po obnovení provozu, tj. po 25. 5. 2020), 

d) podpůrně také na základě hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí 

školního roku 2019/2020. 
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3. V případě, že nebude možné hodnotit žáka za druhé pololetí ani za použití speciálních 

pravidel ve vyhlášce, pak je nutné v souladu s § 52 odst. 3 školského zákona stanovit 

náhradní termín hodnocení, který se musí uskutečnit nejpozději do konce září následujícího 

školního roku. Žáka lze hodnotit známkou “nehodnocen” jen v těchto případech:  

a) Není-li absolutně žádný podklad pro hodnocení podle písmen a) až d) v odstavci 2 

b) Byl-li žák z daného předmětu v 1. pololetí také “nehodnocen” 

4. Pokud bude žák i při využití všech výše uvedených postupů hodnocen z některého předmětu 

na vysvědčení na konci druhého pololetí stupněm „nedostatečný, bude celkové hodnocení 

„neprospěl“. Poté se uplatní pravidla dle § 52 a 53 o opravných zkouškách a případném 

opakování ročníku. 

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

osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve školách. 

6. Žák, který nebude s hodnocením na vysvědčení spokojen, má zachováno právo požádat o 

přezkoumání výsledků hodnocení s případným komisionálním přezkoušením. Toto právo 

musí uplatnit v souladu s § 52 odst. 4 nebo § 69 odst. 9 školského zákona. 

Tyto zásady hodnocení nenahrazují pravidla pro hodnocení žáků, která zůstávají nadále v platnosti. 

Pro hodnocení žáků za druhé pololetí školního roku se však přednostně použijí tyto zásady. 

 

Rozhodnutí nabývá platnosti dnem schválení Školskou radou. 

 

 

V Javorníku dne 11. 5. 2020 

 

 

 

Mgr. Marek Bury, ředitel školy 

 

 


