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Hodnocení vzdělávání žáků středních škol za druhé pololetí 
školního roku 2019/2020 

 
Informace pro žáky a zákonné zástupce žáka 

 
Informace o hodnocení vzdělávání za druhé pololetí školního roku 2019/2020 vychází 
z Vyhlášky ze dne 27. dubna 2020, kterou vydalo MŠMT. Celé znění vyhlášky je na 
webových stránkách MŠMT. 
 
Z Vyhlášky vyplývá, že uvádět na vysvědčení u povinných předmětů slovo 
„nehodnocen/a“ lze připustit pouze tehdy, není-li absolutně žádný podklad pro hodnocení 
a žák byl z daného předmětu na konci prvního pololetí (včetně náhradního termínu pro 
hodnocení) hodnocen také slovem „nehodnocen/a“. 
 
Podklady pro hodnocení vycházejí: 
 
1. Z podkladů získaných v druhém pololetí v době, kdy žák má povinnost řádně docházet  
    do školy, tj. do 10. 3. 2020. 
 
2. Podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má žák  
    pro takové vzdělávání podmínky. 
 
3. Podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných  
    ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy. 
 
4. Podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020. 
 
5. Hodnocení v průběhu vzdělávání na dálku nebo jinou formou, nesmí být důvodem pro  
    hodnocení žáka na vysvědčení za druhé pololetí školního rolku 2019/2020 stupněm  
    nedostatečným. 
 
6. Nedostatek podkladů k hodnocení za období od 11. března 2020, tedy za období  
    vzdělávání na dálku během uzavření škol 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“. 
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Do zameškaných hodin se započítávají pouze hodiny zameškané do 10. 3. 2020.  
 
V případě, že nebude možné hodnotit žáka za druhé pololetí ani za použití pravidel ve 
Vyhlášce, 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. 
 
 
Most 6. května 2020 
 
Mgr. Kateřina Fischerová v. r. 
ředitelka 
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