
Závěrečné hodnocení výsledků vzdělávání žáků ZŠ Němčice nad Hanou, příspěvková 

organizace za druhé pololetí školního roku 2019/2020 
Závěrečné hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve všech povinných a volitelných předmětech 

na vysvědčení bude realizováno v souladu s Vyhláškou MŠMT ČR č.211/2020Sb. 

o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020. 

 

Při hodnocení výsledků vzdělávání žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020 

budeme v hodnocení vycházet: 

a) z podkladů pro hodnocení získaných ve 2. pololetí v době, kdy má žák 

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, nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení 

získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá 

povinnost řádně docházet do školy, 

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

 

Pedagogové se budou řídit základními principy hodnocení žáků, které jsou uvedené 

v metodice, kterou vydalo MŠMT: 
1. Spravedlivé hodnocení každého žáka při zvýšeném respektování individuálních 

podmínek na domácí přípravu a vzdělávání na dálku. 

2. V průběhu výuky se soustředit na poskytování zpětné vazby. 

3. Klasifikace na vysvědčení nebude vzhledem k výrazně diferencovaným podmínkám 

pro vzdělávání v druhém pololetí horší než v předchozím pololetí. 

4. Problematické situace budou vždy řešeny ve prospěch žáků. 

Závěrečné hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve všech povinných a volitelných 

předmětech na vysvědčení bude provedeno stejnou - sumativní formou – hodnocení 

známkou (s přihlédnutím k objektivním možnostem a podmínkám pro zapojení žáka 

do vzdělávání na dálku), na kterou jste zvyklí. 

 

Pro vydání vysvědčení se uplatní 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. 

Způsob předávání vysvědčení se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace a omezení 

z ní plynoucí. 

V Němčicích nad Hanou 1. 5. 2020               Mgr. Hana Matušková, ředitelka školy  
 


