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Základní škola a mateřská škola Chanovice, příspěvková organizace 
 

 

 
PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ZA 2. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/20 

 

ve shodě s vyhláškou 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 

ze dne 27. 4. 2020;  souborem hygienických pokynů pro školy a školská zařízení vydaných MŠMT, aktualizovaných dne 
27. 5. 2020 a ve shodě s nařízením MZCR podle § 69 odst. 1 písm. b) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně 
obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-

2, s účinností ode dne 25. 5. 2020  

 

vydává ředitelka školy tyto informace o pravidlech pro hodnocení žáků za 2. pololetí školního 
roku 2019/2020 

 

1. žáci 1. ročníku jsou hodnoceni slovně. 

2. žáci 2. – 9. ročníku jsou hodnoceni prostřednictvím klasifikace. 

3. podkladem pro závěrečné slovní hodnocení/klasifikaci bude: 

a) hodnocení/klasifikace v období 3. 2. – 10. 3. 2020; 
 

b) podpůrně hodnocení za práci/účast v době distanční výuky – hodnocení distanční  
výuky; 

c) podpůrně hodnocení/klasifikace v 1. pololetí; 
 

d) podpůrně hodnocení/klasifikace v období po návratu do školy; 

e) hodnocení výchovných předmětů a praktických předmětů je zbytné; 
 

f) V případě, že nebude možné hodnotit žáka za druhé pololetí ani za použití  speciálních  
pravidel (tj. nejsou podklady pro klasifikaci za období 3. 2. –  10. 3. 2020 a není možné užít  

výše uvedené možnosti b) – d), učitel nabídne žákovi možnost být přezkoušen prezenčně:  
žáci 1. stupně od 1. 6. 2020, žáci 2. stupně od 8. 6. 2020.  

     V případě, že žák patří do rizikové skupiny a nebude moci  využít možnosti prezenčního  
zkoušení, může využít možnosti být vyzkoušen na dálku. Pokud ani to není možné, stanoví 

 ředitelka školy v souladu s § 52 odst. 3 školského zákona náhradní termín hodnocení, který  
se musí uskutečnit nejpozději do konce září 2020. 

     Předmětem hodnocení při prezenčním přezkoušení, přezkoušení na dálku i  přezkoušení  
v náhradním termínu může být vzdělávací obsah pouze za období do 10. března 2020 a 

podpůrně vzdělávací obsahy za období od 11. března 2020. 
 
V Chanovicích 29. 5. 2020          Mgr. Eva Smolíková, ředitelka školy 
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