
   

 

 

  Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 

 ve 2. pololetí školního roku 2019 - 2020 
 

 

 

Výuka ve školách proběhla ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 oproti běžnému stavu 

zcela nestandardním způsobem. Z důvodu zohlednění a velkých změn běžně užívaných postupů 

hodnocení vydalo MŠMT vyhlášku č. 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 

druhém pololetí školního roku 2019/2020 (dále jen Vyhláška) a příslušnou metodiku. Tuto 

Vyhlášku přijímá i Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, příspěvkové organizace. 

 

 

Hodnocení žáků: 

 

1. Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 zohlední: 

o    podklady pro hodnocení získané v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla 

zakázána (tj. do 10. března 2020), 

o podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání 

na dálku, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky,  

o  podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci účastnili ve 

škole vzdělávacích aktivit (po obnovení provozu) 

o podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního 

roku 2019/2020. 

 

2. Hodnocení v průběhu vzdělávání na dálku nebo při vzdělávacích aktivitách ke konci školního 

roku nesmí být důvodem pro hodnocení žáka na vysvědčení stupněm „nedostatečný“. 

 

3. Také nedostatek podkladů k hodnocení za období od 11. března 2020 nebo při vzdělávacích 

aktivitách ke konci školního roku není sám o sobě důvodem k tomu, aby žák byl z nějakého 

předmětu na vysvědčení „nehodnocen(a)“. 

 

4. Uvedení „nehodnocen(a)“ na vysvědčení u jednotlivých předmětů lze připustit pouze tehdy, 

není-li absolutně žádný podklad pro hodnocení.  

 

5. V případě, že nebude možné hodnotit žáka za druhé pololetí, pak je nutné stanovit náhradní 

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

s dostatečným prostorem pro případné vykonání následné opravné zkoušky. 

 

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

zkoušce, se nebudou hodnotit stupněm „neprospěl(a)“ nebo „nehodnocen(a)“. 

 

Žákům, kteří nebyli s hodnocením na vysvědčení spokojeni, vždy zůstává zachována možnost 

žádat přezkoumání výsledků hodnocení s případným komisionálním přezkoušením (§ 69 odst. 9 

školského zákona). 

 

 

V Karlových Varech dne 23.5.2020           

 

Mgr. Michal Vachovec 

             ředitel 

 


