
 

 

HODNOCENÍ ZA DRUHÉ POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 

Hodnocení za druhé pololetí školního roku 2019/2020 dle vyhlášky č. 211/2020 Sb. vychází: 

a) z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák má povinnost řádně docházet do 

školy, 

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, a 

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

Specifická pravidla pro hodnocení na úrovni školy: 

a) u předmětů ČJ, M, AJ, NJ/RJ, PRV, PŘÍ, VLA, PP, D, Z, FY, CH bude klasifikace vycházet ve větší míře podpůrně 

z prvního pololetí s přihlédnutím k hodnocení získaných během 1. 2. - 10. 3. 2020 (známky získané mohou 

pololetní klasifikaci pouze zlepšit) a k hodnocení při vzdělávání na dálku (průběžné hodnocení získané v této 

době zohlední především snahu o pravidelnou práci, samostatnou práci nebo samostudium a může pololetní 

klasifikaci pouze zlepšit), 

b) u předmětů PRČ, VV, TV, HV, VÝO, INF, INP a AK bude klasifikace vycházet z hodnocení výsledků žáka za 

první pololetí s přihlédnutím k hodnocení získaných během 1. 2. - 10. 3. 2020 a případně k hodnocení při 

vzdělávání na dálku (u výše uvedených předmětů je závěrečná klasifikace přizpůsobena aktuální situaci, kdy 

se tyto předměty v době tzv. výuky na dálku téměř nerealizovaly, a žáci tak v uvedené době nebyli 

hodnoceni). 

Hodnocení za druhé pololetí na základní škole, jejíž činnost vykonává ZŠ a MŠ Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, 

příspěvková organizace se snaží být spravedlivé a objektivní, i když v této mimořádné situaci nelze bohužel tyto 

parametry úplně dodržet. Proto jsou ve prospěch žáků řešeny problematické situace např.: 

 relativně krátká doba podkladů pro hodnocení v období měsíce února a března 2020 (22 dnů, respektive 17 

dnů u třídy VI.A), 

 malá míra následné možnosti klasické nápravy hodnocení, 

 seznámení o způsobu hodnocení až v jeho průběhu a nikoli před ním, 

 odbourání klasifikace v průběhu „výuky na dálku“ (a její legislativní ukotvení). 

Vysvědčení z tohoto pololetí se nebude vyhodnocovat při přijímacím řízení na střední školy a nebude ani součástí 

dokumentů přikládaných k přihlášce. 

Pokud žák bude ve zcela výjimečných, nezpochybnitelných případech hodnocen z některého předmětu 

nedostatečný, bude celkové hodnocení „neprospěl“ a uplatní se pravidla o opravných zkouškách či opakování 

ročníku. Takovým nezpochybnitelným příkladem by bylo u žáka hodnocení „nedostatečně“ v prvním pololetí, 

příslušné známky za období 1. 2. - 11. 3. 2020 a žádná aktivita v průběhu vzdělávání na dálku. 

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

výsledků hodnocení s případným komisionálním přezkoušením. 

 

V Mladé Boleslavi dne 5. 5. 2020 

Ing. Tomáš Suchý, ředitel školy  


