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Postup při hodnocení výsledků vzdělávání žáků za druhé pololetí školního 

roku 2019/2020 

 

Základní principy hodnocení žáků: 

1. Spravedlivě hodnotit žáka s ohledem na individuální podmínky domácí přípravy a vzdělávání 

na dálku. 

2. Soustředit se v průběhu výuky na zpětnou vazbu. 

3. Řešit sporné situace vždy ve prospěch žáků. 

4. Respektovat vzhledem k současné situaci nenaplnění všech výstupů dle školního 

vzdělávacího plánu.  

5. Klasifikace na vysvědčení by vzhledem k odlišným podmínkám pro vzdělávání v druhém 

pololetí školního roku neměla být horší než předchozí pololetí. 

 

Změny oproti pravidlům stanovených ve Školním řádu BPA Plzeň (týká se pouze II. pololetí 

2019/2020):  

- minimální stanovený počet známek nutný pro uzavření závěrečného hodnocení není 

stanoven,  

- při absenci žáků vyšší než 30 % nebudou vyžadovány doplňující zkoušky pro závěrečné 

hodnocení. 

Splnění všech zadaných úkolů v elektronické vzdělávací aplikaci pro cizí jazyky zůstává podmínkou 

pro uzavření předmětu (anglický jazyk, ruský jazyk, německý jazyk).   

 

Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020  

- podklady pro hodnocení získané v období osobní přítomnosti žáka ve škole (tj. do 10. března 

2020), 

- podpůrně také podklady pro hodnocení získané době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, 

pokud měl žák pro takové vzdělávání odpovídající podmínky, 

- podpůrně také z hodnocení výsledků žáka za první pololetí 2019/2020. 

 

Hodnocení žáků posledních ročníků přihlášených k maturitní zkoušce: 

Všichni tito žáci budou za druhé pololetí hodnoceni dle výše uvedených pravidel (známkou). 
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Pokud by takový žák měl být v jednotlivém předmětu na vysvědčení hodnocen stupněm prospěchu 

„5 – nedostatečný“ nebo ekvivalentním slovním hodnocením nebo slovy „nehodnocen (a)“, bude 

namísto toho uvedeno slovo „prospěl (a)“.   

 

Tato specifická pravidla hodnocení vycházejí z vyhlášky č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků 

vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 - 

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-vydalo-vyhlasku-k-hodnoceni-druheho-pololeti-

2019-2020 

 

V Plzni dne 30. 4. 2020 

          Mgr. Václav Laštovka 

          ředitel školy 
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