
	
 
 
 
 
 
 

STANOVISKO ŘEDITELE ŠKOLY  
 
Postup při hodnocení výsledků vzdělávání žáků SŠ a ZŠ Vimperk za 2. pololetí školního roku 
2019/2020 – žáků posledních ročníků konajících závěrečnou zkoušku a žáků přihlášených 
k maturitní zkoušce  
 

1. Při hodnocení výsledků vzdělávání žáků se vychází z vyhlášky č. 211/2020 Sb., o hodnocení 
výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 (dále jen „Vyhláška“), 
kterou vydalo MŠMT dne 27. dubna 2020.  

 
2. Přijatá Vyhláška se použije přednostně, tzn. pravidla ve školním řádu, která jsou v rozporu  

s Vyhláškou nebo která neumožňují hodnocení žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020 
podle Vyhlášky, se nepoužijí.  

 
3. Základní principy hodnocení žáků:  

- spravedlivé hodnocení každého žáka při zvýšeném respektování individuálních podmínek  
  na domácí přípravu a vzdělávání na dálku,  
- problematické situace budou vždy řešeny ve prospěch žáků.  

 
4. 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, 

 
5. Za období vzdělávání na dálku během uzavření škol lze navíc lze také zohlednit:  

- snahu žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů a výstupů,  
- samostatnou práci žáků a samostudium během vzdělávání na dálku a její výsledky,  
- četbu související se zadanými úkoly,  
- portfolia prací žáků, případně jejich další podklady, které umožnily žákům samotným formulovat 
  výsledky, kterých dosáhli (sebehodnocení žáka jako podklad pro hodnocení učitele),  
- zvládnutí technologií a pravidel pro práci s technologiemi potřebnými pro vzdělávání na dálku, 
  pokud lze toto hodnocení začlenit do hodnocení v předmětu zaměřeném na informační 
  technologie.  

 
6. Nedostatek podkladů k hodnocení za období od 11. března 2020, tedy za období vzdělávání  

na dálku během uzavření škol do konce druhého pololetí, není sám o sobě důvodem k tomu,  
aby byl žák z některého předmětu na vysvědčení namísto uvedení stupně prospěchu 
„nehodnocen“.  
 

7. Žáci posledních ročníků, kteří budou konat závěrečnou zkoušku nebo se přihlásili k maturitní 
zkoušce, 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.  

 
 
 
 



	
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Žákům, kteří by nebyli s hodnocením na vysvědčení spokojeni, zůstává zachována možnost  
na žádost žáka před vydáním vysvědčení zkouška nebo komisionální přezkoušení a hodnocení  
se provede na jejím základě.  

 
9. Předávání vysvědčení za druhé pololetí u žáků, kteří jsou v posledním ročníku oboru 

vzdělání s výučním listem nebo maturitní zkouškou:  
Podle § 3 odst. 1 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, platí, že v závěrečném 
ročníku středního vzdělávání se předává žákům vysvědčení v posledním vyučovacím dnu 
posledního týdne před zahájením společné části maturitní zkoušky nebo před zahájením ústních 
zkoušek závěrečné zkoušky.  

 
 
 
 
 
Vimperk, 7. 5. 2020 Ing. Petr Žuravský 

Ředitel SŠ a ZŠ Vimperk  
 
 
 
 


