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Základní škola a Mateřská škola, Praha 6, náměstí Svobody 2 

 
Informace o způsobu hodnocení výsledků vzdělávání žáka  

za druhé pololetí školního roku 2019/20 

 
 

V souladu s § 4 vyhlášky č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém 

pololetí školního roku 2019/20: 

 

1) budou pro hodnocení na vysvědčení za 2. pol. 2019/20 platit tato obecná pravidla: 

 

 nemusí být zcela dodržena pravidla hodnocení stanovená ve školním 

vzdělávacím programu, konkrétně počty známek či hodnocení všech výstupů 

osnov ŠVP, 

 vysvědčení z tohoto pololetí se nebude psát na přihlášky na SŠ v příštím 

školním roce (týká se zvláště žáků letošních 4., 6. a 8. ročníků), 

 lze používat všechny stupně hodnocení, tedy 1 – 5; jsou-li podklady 

k hodnocení stupněm „nedostatečný“, může být udělen (mělo by jít o zcela 

výjimečné, nezpochybnitelné případy); v případě návrhů hodnocení mezi 

dvěma stupni (např. mezi trojkou a čtyřkou), učitelé budou konat ve prospěch 

žáků, 

  „nehodnocen“ bude žák pouze výjimečně, a to v případě, že byl za 1. pol. 

„nehodnocen“ a není-li absolutně žádný podklad k hodnocení, 

 pokud bude žák, který ještě na daném stupni neopakoval, hodnocen stupněm 

„nedostatečný“ maximálně ze dvou předmětů, koná opravnou zkoušku / 

opravné zkoušky, jinak opakuje ročník, 

 zůstává v platnosti možnost požádat o přezkoumání výsledků hodnocení 

s případným komisionálním přezkoušením. 

 

2) při hodnocení na vysvědčení budou učitelé vycházet z těchto podkladů: 

 

 podklady za období od 1. 2. až 10. 3., 

 podklady z doby online výuky (bude brán v potaz prostředí a podmínky, ve 

kterých se žák vzdělává): 

- snaha žáků o pravidelnou práci, odevzdávání úkolů a výstupů, 

- samostatná práce a samostudium a jejich výsledky,  

- četba související se zadanými úkoly, 

- portfolio prací žáka a další podklady včetně sebehodnocení, 

- zvládnutí technologií a pravidel pro práci s technologiemi potřebnými pro 

online výuku, 

 podklady z doby osobní přítomnosti (9. třídy, 1. stupeň), 

 zohlednění výsledků za 1. pol. 2019/20. 

 

 

 

V Praze 22. 5. 2020                                                                               Mgr. Michaela Rybářová 
                                                                                                                                      ředitelka školy 


