
Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 
ZŠ, Liberec, Lesní 575/12 

za 2. pololetí školního roku 2019/2020  
 

Pokyn ředitele školy 
 

Na základě vyhlášky MŠMT 211/2020 ze dne 27. dubna 2020 o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 

druhém pololetí školního roku 2019/ 2020 je zapotřebí přistupovat k hodnocení žáků tak, aby nedošlo 

k neodůvodněné újmě na jejich právech. 

Dle této vyhlášky bude vycházet 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. 

 

Na tomto základě ředitel školy stanovuje postup pro hodnocení za 2. pololetí šk. roku 2019/2020. 

Hodnocení každého předmětu vychází z těchto zásad v daném pořadí: 

1) Každý žák bude za 2. pololetí hodnocen. Zaniká eventualita nehodnocen. 

2) Žádný žák nebude hodnocen v předmětu stupněm nedostatečně.  

3) Hodnocení uvedené na vysvědčení za druhé pololetí může být klasifikováno stupněm horším než v 

pololetí tohoto školního roku pouze v ojedinělých zdůvodněných případech. 

4) V hodnocení bude vycházeno z výsledků vzdělávání prezenční výuky v době měsíců únor a částečně 

březen. 

5) Učitel může přihlédnout na aktivitu a přístup žáka při distančním vzdělávání. 

6) Hodnocení žáků osmých ročníků bude řešeno zvlášť citlivě s ohledem na přechod na střední školy v 

příštím roce, kdy může být výsledků na vysvědčení použito při přijímacím řízení. 

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. 

 

V Liberci dne 30.4.2020 

 

Mgr. Jiří Dvořák, 

ředitel školy 


