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PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ  

PRO NIŽŠÍ NEŽ ZÁVĚREČNÉ ROČNÍKY 

ZA 2. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 

 

 

V návaznosti na nouzový stav a mimořádná opatření a v souladu se školským zákonem a vyhláškou 

č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020,  

se stanovují pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (nižších ročníků učebních oborů a maturitních 

oborů Cestovní ruch, Hotelnictví a Podnikání) za 2. pololetí školního roku 2019/2020 (dále jen „Pravidla“). 

 

1. Základní principy hodnocení žáků 

a) Spravedlivé hodnocení každého žáka při zvýšeném respektování individuálních podmínek  

na domácí přípravu a vzdělávání na dálku. 

b) V průběhu výuky se soustředit na poskytování zpětné vazby. 

c) Klasifikace na vysvědčení vzhledem k výrazně diferencovaným podmínkám pro vzdělávání  

v druhém pololetí nebude horší než v předchozím pololetí. 

d) Problematické situace budou vždy řešeny ve prospěch žáků. 

 

2. Získávání podkladů pro hodnocení žáka 

Za období vzdělávání na dálku během uzavření škol (s uvážením objektivních možností a podmínek  

pro zapojení žáka do vzdělávání na dálku) se zohlední v závěrečném hodnocení žáka na konci školního roku 

2019/2020 například: 

 

a) snaha žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů a výstupů; 

b) samostatnou práci žáků a samostudium během vzdělávám na dálku a její výsledky; 

c) četba související se zadanými úkoly; 

d) portfolio prací žáků, případně jejich další podklady, které umožnily žákům samotným formulovat 

výsledky, kterých dosáhli (sebehodnocení žáka jako podklad pro hodnocení učitele); 

e) zvládnutí technologií a pravidel pro práci s technologiemi potřebnými pro vzdělávání na dálku, 

pokud lze toto hodnocení začlenit do hodnocení v předmětu zaměřeném na informační 

technologie. 

 

3. Hodnocení prospěchu žáka ve vyučovacích předmětech 

Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech se hodnotí těmito stupni: 

1 - výborný 

2 - chvalitebný 

3 - dobrý 

4 - dostatečný 

5 - nedostatečný  
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Hodnocení žáků vychází z hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020: 

 

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

od 11. 3. 2020 a 

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

 

Hodnocení v průběhu vzdělávání na dálku nebo při vzdělávacích aktivitách formou školních skupin nebo jinou 

formou do konce druhého pololetí nesmí být důvodem pro hodnocení žáka na vysvědčení za druhé pololetí 

školního roku 2019/2020 stupněm nedostatečný. 

 

Uvádět na vysvědčení u povinných předmětů slovo „nehodnocen(a)“ lze připustit pouze tehdy, není-li 

absolutně žádný podklad pro hodnocení a žák byl z daného předmětu na konci prvního pololetí (včetně 

náhradního termínu pro hodnocení) hodnocen také slovem „nehodnocen(a)“. 

 

4. Odborná praxe žáků 

Vzhledem k mimořádným opatřením vydaných Vládou ČR ohledně šíření koronaviru a na základě §1 vyhlášky 

č. 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020, 

rozhodnutím ředitele školy byly odborné praxe žáků oborů Podnikání, Cestovní ruch a Hotelnictví pro školní 

rok 2019/2020 zrušeny. 

 

5. Absence a chování žáků 

a) Do zameškaných hodin (omluvených i neomluvených) se započítávají pouze hodiny zameškané  

do 10. 3. 2020. 

b) Chování žáků bude hodnoceno stupněm velmi dobré (s výjimkou žáků, kterým byl navržen snížený 

stupeň z chování ve 2. pololetí školního roku v období do 10. 3. 2020 a současně tento návrh byl 

prokazatelně projednán se zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo se zletilým žákem). 

 

6. Celkový prospěch 

Celkový prospěch žáka se vyjadřuje stupni: 

- prospěl s vyznamenáním, 

- prospěl, 

- neprospěl.  

 

Celkový prospěch žáka zahrnuje výsledky hodnocení z povinných předmětů a chování. Stupeň celkového 

prospěchu se uvádí na vysvědčení. 
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Žák je hodnocen stupněm: 

 

a) prospěl s vyznamenáním, není-li v žádném povinném předmětu hodnocen při celkové klasifikaci 

stupněm horším než chvalitebný, průměr z povinných předmětů nemá horší než 1,50 a jeho chování 

je velmi dobré, 

b) prospěl, není-li v žádném z povinných předmětů hodnocen při celkové klasifikaci stupněm 

nedostatečný, 

c) neprospěl, je-li v některém povinném předmětu hodnocen při celkové klasifikaci stupněm 

nedostatečný. 

 

7. Uzavření hodnocení za první pololetí v náhradním termínu 

Pokud nebylo možné žáka hodnotit na konci prvního pololetí, pro jeho hodnocení se stanovuje termín  

do 19. 6. 2020 u žáků učebních oborů a třídy 1PO, do 22. 6. 2020 u žáků oborů Cestovní ruch a Hotelnictví. 

Teprve pokud by nebylo možné žáka hodnotit ani za použití těchto Pravidel v tomto náhradním termínu, za 

první pololetí by žák nebyl hodnocen. 

Pedagogická rada pro žáky nižších ročníků – 23. 6. 2020. 

 

8. Uzavření hodnocení za druhé pololetí 

Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí příslušného ročníku prospěl ze všech 

povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem, s výjimkou předmětů, z nichž se žák 

nehodnotí. 

 

V případě, že nebude možné hodnotit žáka za druhé pololetí ani za použití těchto Pravidel, bude stanoven 

náhradní termín hodnocení, a to do 15. září 2020 následujícího školního roku. 

 

V případě, že by žák byl v řádném nebo náhradním termínu hodnocen stupněm nedostatečný nejvýše  

z 2 povinných předmětů, má možnost vykonat opravnou zkoušku dle § 69 odst. 7 školského zákona, a to 

nejpozději do konce září následujícího školního roku v termínu stanoveném ředitelem školy. 

 

9. Opakování ročníku 

Tato situace může nastat u žáků, kteří nesplnili podmínky pro postup do vyššího ročníku podle § 69 odst. 4 

školského zákona. O opakování ročníku rozhoduje ředitel školy na základě žádosti zákonného zástupce 

nezletilého žáka nebo zletilého žáka. 

 

10. Přezkoumání výsledků hodnocení 

Žáci, kteří, nebudou s hodnocením na vysvědčení spokojeni, mají možnost žádat o přezkoumání výsledků 

hodnocení s případným komisionálním přezkoušením (§ 69 odst. 9 školského zákona). Termín takového 

přezkoušení je možné individuálně dohodnout se zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo se zletilým 

žákem.  
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11. Předávání vysvědčení za druhé pololetí 

Předávání vysvědčení za druhé pololetí u žáků, kteří jsou v nižším ročníku než posledním, proběhne v úterý 

30. června 2020.  O konkrétním postupu budou žáci a zákonní zástupci informováni na webových stránkách 

školy a také třídními učiteli daných tříd dálkovou formou. 

 

12. Informování o způsobu hodnocení 

Ředitel školy informuje žáky a jejich zákonné zástupce o způsobu hodnocení výsledků vzdělávání žáka  

za druhé pololetí školního roku 2019/2020 prostřednictvím webových stránek školy. Současně s těmito 

Pravidly seznámí žáky a jejich zákonné zástupce třídní učitelé dálkovou formou. 

 

13. Závěrečná ustanovení 

a) Tato Pravidla se použijí přednostně, tzn. pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 

schválená školskou radou ve školním řádu, která jsou v rozporu s těmito Pravidly nebo která 

neumožňují hodnocení žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020 podle těchto Pravidel, 

se nepoužijí. 

b) Tato Pravidla platí pro žáky školy v denní a dálkové formě vzdělávání. V návaznosti na výše 

uvedená Pravidla ředitel školy nevyhlašuje zkouškové období u dálkové formy vzdělávání. 

c) Tato Pravidla nabývají účinnosti dne 25. května 2020. 

 

 

Opava 25. května 2020 

 

 

Mgr. Martin Ruský, v. r. 

ředitel školy 
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