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Úvodní ustanovení 

Tato směrnice upravuje pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků v Základní škole a Mateřské škole 

Řepín za druhé pololetí školního roku 2019/2020. 

 

Článek  I.     Právní východiska 

 zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon)  

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

2019/2020 (dále jen Vyhláška 211/2020)  

 

Článek  II.     Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 

1. Pro hodnocení žáků vedle Vyhlášky 211/2020 platí i nadále pravidla pro hodnocení uvedená ve školském 

zákoně.  
 

2. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020 vychází  
 

a) z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy má žák povinnost řádně docházet 

do školy  

b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má žák pro takové 

vzdělávání podmínky  

c) nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole  

v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy  

d) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.  
 

3. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků vyplývající z přílohy školního řádu ze dne 31.8.2018 se 

nepoužijí pokud  
 

a) jsou v rozporu s ustanoveními článku II. odstavec 1  

b) neumožňují hodnocení žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020 podle článku II. odstavce 1  
 

4. Hodnocení žáků za první pololetí školního roku 2019/2020, kteří nebyli hodnoceni v termínu do konce 

ledna 2020 a hodnocení nebylo ukončeno ani do 11. března 2020, bude v souladu  s ustanovením § 69 

odst. 5 školského zákona hodnocení ukončeno nejpozději do konce června. Teprve pokud nebude možné 

žáka hodnotit ani v tomto náhradním termínu, za první pololetí bude žák nehodnocen.  
 

5. Výsledky vzdělávání žáka mohou být ve druhém pololetí v povinných předmětech nehodnoceny pouze 

tehdy, není-li absolutně žádný podklad pro hodnocení a žák byl z daného předmětu na konci prvního 

pololetí (včetně náhradního termínu pro hodnocení) také nehodnocen, anebo se jedná o předmět 

vyučovaný pouze v druhém pololetí a nejsou absolutně žádné podklady pro hodnocení.  
 

6. V případě, že nebude možné hodnotit žáka za druhé pololetí ani za použití pravidel ve Vyhlášce 

211/2020, pak v souladu s § 69 odst. 6 školského zákona stanoví ředitelka školy náhradní termín 

hodnocení, který se musí uskutečnit nejpozději do konce září následujícího školního roku.  



 

7. 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.  
 

8. Bude-li mít zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka pochybnosti o správnosti hodnocení, 

může požádat do tří pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděli, nejpozději 

však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, o přezkoumání výsledků hodnocení s případným 

komisionálním přezkoušením podle § 69 odst. 9 školského zákona. Termín takového přezkoušení určí 

ředitelka školy nejdéle do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným 

zástupcem žáka nebo se zletilým žákem.  
 

9. Konání i hodnocení zkoušky (zejména u vzdělávání § 38 nebo 41 školského zákona) nebo 

komisionálního přezkoušení ve smyslu vyhlášky č. 48/2005 Sb. není nově Vyhláškou dotčeno. V případě 

zkoušky nebo komisionálního přezkoušení tedy lze ve všech ročnících dospět ke všem stupňům 

hodnocení podle vyhlášky č. 48/2005 Sb. 
 

10. U předmětů výchovného zaměření nebo chování žádost o přezkoumání výsledků hodnocení vyřizuje 

ředitelka školy posouzením dodržení pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. V případě 

zjištění porušení těchto pravidel ředitelka školy výsledek hodnocení změní; nebyla-li pravidla pro 

hodnocení výsledků vzdělávání žáků porušena, výsledek hodnocení potvrdí, a to nejpozději do 14 dnů 

ode dne doručení žádosti.  
 

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

přítomnosti žáků na vzdělávání ve školách. 

 

  Článek  III.     Postup do vyššího ročníku 

Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí příslušného ročníku prospěl ze všech 

povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem, s výjimkou předmětů, z nichž je žák 

uvolněn. Do vyššího ročníku postoupí i žák prvního stupně základní školy, který již v rámci prvního stupně 

opakoval ročník, a žák druhého stupně základní školy, který již v rámci druhého stupně opakoval ročník,       

a to bez ohledu na prospěch tohoto žáka. 

 

Článek  IV.     Opakování ročníku 

Opakovat ročník mohou žáci, kteří jsou v nižším ročníku než posledním a zároveň nesplnili podmínky pro 

postup do vyššího ročníku podle § 69 odst. 4 školského zákona.  

 

Článek  V.     Vydávání vysvědčení za druhé pololetí   
1. Uplatní  se stávající právní úprava, tzn. podle § 3 odst. 1 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního 

roku platí, že v posledním vyučovacím dnu období školního vyučování se předává žákům vysvědčení. 

Pro druhé pololetí školního roku 2019/2020 tento den připadá na úterý 30. června 2020.  
 

2. Vysvědčení nebo výpisy vysvědčení si mohou žáci, v případě, že tomu nebudou bránit epidemiologická 

opatření, vyzvednout osobně 30.6.2020, nebo jim budou předána na začátku školního roku 2020/2021. 
 

3. Způsob předávání vysvědčení se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace a omezení z ní 

plynoucí. 

 

V Řepíně dne 15.5.2020. 

 

                                                                                                Mgr. Ilona Fryčová 

         ředitelka školy 

 

Schváleno pedagogickou radou dne 18.5.2020.  

 

 


