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Informace o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 

2019/2020  
 

 

 

 

Na základě vyhlášky  211/2020 Sb. ze dne 27. dubna 2020 Gymnázium T. G. Masaryka 

Hustopeče, příspěvková organizace informuje o způsobu hodnocení výsledků vzdělávání 

jeho žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020: 

 

Čl. 1  

Hodnocení žáků  
(1) Ve středním vzdělávání vychází 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 (tj. do 10. 3. 2020),  

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

takové vzdělávání žák podmínky, a  

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

 

(2) 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.  

 

Čl. 2  

Zkoušky a komisionální zkoušky  
Pokud se pro hodnocení žáka koná zkouška nebo komisionální přezkoušení stanovené 

právními předpisy nebo zkouška vyplývající z individuálního vzdělávacího plánu, není jejich 

konání a hodnocení žáka na jejich základě touto vyhláškou dotčeno.  

 

Čl. 3  

Zvláštní pravidla pro žáky konající maturitní zkoušku  

 

(1) Na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020 žáka střední školy, který se 

přihlásil na jarní zkušební období roku 2020 k maturitní zkoušce, nelze žáka hodnotit stupněm 

„5 -nedostatečný“ nebo slovem „nehodnocen(a)“, nebo ekvivalentním slovním hodnocením; 

namísto toho se uvede pro jednotlivé předměty nebo celkové hodnocení slovo „prospěl(a)“. 

 

(2) Ustanovení Čl. 2 se nevztahuje na žáka střední školy, který se přihlásil na jarní zkušební 

období roku 2020 k maturitní zkoušce; tomuto žákovi, který má konat zkoušku nebo 
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komisionální zkoušku a nemůže být hodnocen podle Čl. 1, se vydá vysvědčení, na kterém se 

uvede pro jednotlivé předměty nebo celkové hodnocení slovo „prospěl(a)“. Na žádost žáka se 

umožní před vydáním vysvědčení zkouška nebo komisionální přezkoušení a hodnocení se 

provede na jejich základě.  

 

Čl. 4 

(1) Uvádět na vysvědčení u povinných předmětů u nematuritních ročníků 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)“.  

(2) Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci druhého pololetí školního roku 

2019/2020 zohlední skutečnost, že zásahem vyšší moci nebylo možné zcela naplnit ŠVP pro 

tento školní rok. Druhé pololetí školního roku 2019/2020 proběhlo za zcela mimořádných 

podmínek, a nelze proto hodnotit podle stejných měřítek, jako například minulý školní rok.  

 

(3) Za období vzdělávání na dálku během uzavření škol lze (s uvážením objektivních 

možností a podmínek pro zapojení žáka do vzdělávání na dálku) v závěrečném hodnocení 

žáka na konci školního roku 2019/2020 zohlednit například:  

 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;  

 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.  

 
(4) Hodnocení v průběhu vzdělávání na dálku nesmí být důvodem pro hodnocení žáka na 

vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020 stupněm nedostatečný nebo 

odpovídajícím slovním hodnocením.  
 
(5) Také 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“.  

 

(6) Do zameškaných hodin se započítávají pouze hodiny zameškané do začátku platnosti 

zákazu osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve školách.  
 
(7) Uzavření klasifikace u maturitních ročníků bude provedeno nejpozději do 22.5.2020. 
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(8) Uzavření klasifikace u všech ostatních ročníků bude provedeno do 22.6.2020.  

 
(9) Pokud není možné žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho 

hodnocení náhradní termín tak, aby hodnocení proběhlo nejpozději do uzavření klasifikace za 

druhé pololetí. Teprve pokud by nebylo možné žáka hodnotit ani v tomto náhradním termínu, 

za první pololetí by žák nebyl hodnocen.  

Nebude-li možné hodnotit žáka nematuritního ročníku za druhé pololetí, pak určí ředitel 

školy v souladu s § 69 odst. 6 školského zákona náhradní termín hodnocení, který se musí 

uskutečnit nejpozději do konce září následujícího školního roku. 

 

(10) Zákon č. 135/2020 Sb. připouští k závěrečné zkoušce nebo maturitní zkoušce všechny 

přihlášené žáky (bez povinnosti mít ukončen poslední rok vzdělávání), i těmto žákům bude 

předáno vysvědčení za druhé pololetí.  

Vzhledem k tomu, že se u těchto žáků již po zrušení mimořádných opatření nepředpokládá, 

kromě přípravy na maturitní zkoušky, plnohodnotné vzdělávání v povinných předmětech v 

tomto pololetí, a vzhledem k tomu, že vykonáním nebo nevykonáním maturitní zkoušky žáci 

přestávají být žáky školy, vylučuje se možnost žáky nehodnotit, nebo je hodnotit jako 

neúspěšné na vysvědčení. Ročník tedy formálně ukončí všichni (a bude záležet, zda úspěšným 

nebo neúspěšným vykonáním maturitní zkoušky). 

V závěrečném ročníku středního vzdělávání se předává žákům vysvědčení v posledním 

vyučovacím dnu posledního týdne před zahájením společné části maturitní zkoušky. 

 

 

V Hustopečích dne 29.4.2020 

 

 

 

Mgr. Radim Šebesta 

           ředitel školy 
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