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Všestary 57, 503 12 Všestary 

Informace k hodnocení  žáků za první pololetí školního roku 2020/2021 
 

Doporučení MŠMT pro školy k hodnocení žáků za 1. pololetí 2020/2021 
 
Na vysvědčení je možné hodnotit klasifikací, slovně i kombinací obou způsobů. Hodnocení tohoto 
velmi nestandardního pololetí by mělo vycházet jednak ze zjištěné míry dosažení školních výstupů, 
ale mělo by být přihlíženo i k dalším skutečnostem ovlivňujícím výsledky vzdělávání, kterých žák v 
hodnoceném období dosáhl. Takovými skutečnostmi jsou např.:  

 účast na distanční výuce;  

 aktivita při distanční výuce (aktivní zapojení se do učení v synchronní i asynchronní distanční 
výuce);  

 osvojení si nové dovednosti komunikovat v prostředí platforem s učiteli i spolužáky;  

 řešení problémů spojených s distanční výukou, tvořivost, adaptabilita apod.; (není možné 
hodnotit) 

 schopnost organizovat si čas a učení v podmínkách, v nichž žák výrazně přebírá odpovědnost 
za svou práci; (není možné hodnotit) 

 to, jak si žák vytvořil prostředí pro učení doma; (není možné hodnotit) 

 to, jak si v digitálním zařízení vytvořil osobní učební prostředí; (není možné hodnotit) 

 to, jak si osvojil nové digitální kompetence související s distanční výukou synchronní i 
asynchronní formou;  

 to, jak při distančním vzdělávání podporuje spolužáky; (není možné hodnotit) 

 to, jak plnil zadané úkoly (včasnost, kvalita, ale i tvořivost apod.);  

 to, zda a jak plnil další doplňkové úkoly;  

 to, zda si žák pamatuje znalosti nabyté při prezenční výuce a dříve osvojené znalosti a 
dovednosti dokáže při dalším procesu učení používat;  

 osobní portfolio žáka (v listinné či digitální podobě). 
 
V případě, kdy z objektivních závažných důvodů nemá škola dostatek podkladů pro hodnocení 
konkrétního předmětu u konkrétního žáka, se na základní škole postupuje podle ustanovení § 52 
odst. 2 školského zákona a stanoví se náhradní termín pro hodnocení do dvou měsíců po skončení 
prvního pololetí. Pokud ani v náhradním termínu nelze žáka hodnotit, tak žák nebude v daném 
předmětu hodnocen.  
Nehodnocení na vysvědčení ve vybraných ročnících (5., 7. a 9.) může mít následně vliv na výpočet 
průměrného prospěchu pro účely přijímacího řízení. 
Dle § 51 odst. 3 školského zákona je základní škola povinna převést slovní hodnocení do klasifikace 
pro účely přijímacího řízení na střední školu. 
 
Předávání vysvědčení 
Vysvědčení za první pololetí nebo výpis z vysvědčení musí škola předat žákům i po posledním dnu 
období školního vyučování v prvním pololetí školního roku 2020/2021, nejpozději však třetí vyučovací 
den, kdy je možná osobní přítomnost žáků na vzdělávání.  
Škola sdělí 28. ledna 2021 obsah vysvědčení nebo výpisu z vysvědčení žákovi a zákonným zástupcům 
formou zpřístupnění ve školním informačním systému.  
 
Postup školy: Klasifikace doplněná slovním hodnocením, jako doplňující komentář k výsledkům 
vzdělávání žáka v daném předmětu (viz Škola Online – Hodnocení – Výpis hodnocení – Hodnocení 
žáka/studenta).  

 


