
Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace 
 

Postup při hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 

2019/2020 (příloha Školního řádu) 

 

Ředitel školy v souladu vyhláškou MŠMT č. 211/2020 Sb., „o hodnocení výsledků vzdělávání 

žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020“, po projednání v pedagogické radě a se 

souhlasem Školské rady vydává tyto zásady pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 

druhém pololetí školního roku 2019/2020. 

 

1. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020 provedou 

vyučující na základě těchto podkladů:   

a) hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy byla umožněná osobní 

přítomnost žáků na vzdělávání, tedy z doby do 12. 3. 2020, 

b) podpůrně ze všech podkladů, které získali při vzdělávání na dálku („distanční 

formou“); v případě, že podklady hodnotili známkou, má toto hodnocení jen 

doporučující vliv; vyučující musí při hodnocení těchto podkladů zohlednit celkový 

přístup žáka k průběhu vzdělávání na dálku, 

c) zohlednění výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020; to zejména 

v případech, že nebude mít vyučující odpovídající podklady podle písm. a) a b), 

d) celkový přístup žáka v komunikaci s vyučujícím; jeho aktivity nad rámec plnění 

zadaných distančních povinností, 

e) zapojení žáka do aktivit nad rámec výuky, například účast v odborných soutěžích a 

přehlídkách odborných dovedností, organizační činnosti v zajištění školních 

soutěžních aktivit, účast v motivačních programech apod., a to s přihlédnutím i 

k průběhu prvního pololetí školního roku 2019/2020.  

 

2. Žáka nelze hodnotit známkou, je „nehodnocen“, pouze v těchto případech:  

a) není-li absolutně žádný podklad pro hodnocení podle písm. a) až e) v odst. 1, 

b) byl z daného předmětu v 1. pololetí také „nehodnocen (a)“. 

 

3. V případě, že nebude žák na konci druhého pololetí hodnocen, určí ředitel školy pro jeho 

hodnocení náhradní termín v posledním týdnu měsíce srpna 2020.  

 

4. Právo žáka na přezkoumání výsledků hodnocení, resp. komisionální přezkoušení není 

dotčeno. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Projednáno s pedagogickou radou dne 6. 5. 2020, schváleno Školskou radou dne 28. 5. 

2020.  

2. Tyto zásady nenahrazují Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, která 

zůstávají nadále v platnosti. Pro hodnocení žáků za druhé pololetí se však přednostně 

použijí tyto zásady.  

3. Zásady nabývají platnosti dnem schválení Školskou radou.  

4. Zásady hodnocení budou zveřejněny na webových stránkách školy. 

5. Za prokazatelné seznámení žáka s výsledky hodnocení za druhé pololetí školního roku 

2019/2020 se považuje zveřejnění výsledků ve školním informačním systému Bakaláři.   

 

 

 

 

V České Lípě dne 29. 5. 2020                                 Mgr. et Mgr. Libor Šmejda, MBA 

                                             ředitel školy  
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