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Pokyn k vedení výuky na dálku_3 
Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní školy, Česká Lípa, 
Šluknovská 2904, p.o., za 2. pololetí školního roku 2019 - 2020 

 
Č.j. ZSCL-Lada/405/20 Tento materiál vznikl v návaznosti na paragraf 4 Vyhlášky 211/2020 Sb., jeho 

jednotlivá ustanovení v bodech 1-5 vycházejí ze zákona 561/2004 Sb.  (dále jen školský zákon) v platném 

znění, zákona 135/2020 Sb. a vyhlášky 211/2020 Sb. 

 
1) Základní informace 

a) Všem žákům bude vydáno vysvědčení s klasifikací, tj. s jednotlivými stupni prospěchu. Přitom lze 

využít všech stupňů prospěchu 

b) U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel o použití slovního hodnocení na základě žádosti 

zákonného zástupce žáka a návrhu školského poradenského zařízení. U žáků cizinců rozhodne ředitel 

školy o použití slovního hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce žáka nebo na základě 

doporučení PPP. 

c) Mimořádnou situací není dotčeno právo zákonného zástupce nezletilého žáka v případě nesouhlasu 

s navrženou klasifikací či náhradním hodnocením požádat ředitele školy (v souladu s par. 52 odst. 4 

školského zákona) o přezkoumání výsledků hodnocení  s případným komisionálním přezkoušením. 

Termín je v tomto případě možno individuálně dohodnout. Klasifikace pak bude stanovena stupněm 

prospěchu dosaženým v této zkoušce. 

d) Nedotčena zůstávají též pravidla daná školským zákonem pro konání případných opravných zkoušek 

v případě hodnocení stupněm „nedostatečný“ (par. 52 a 53 školského zákona) 

e) Informace o předávání vysvědčení 

 Žákům 1. – 9. ročníků se bude vysvědčení předávat poslední „vyučovací“ den období školního 

vyučování, na naší škole tedy 26. 6. 2020 (29. – 30. 6. 2020 bude volný den pro žáky školy – 

ředitelské volno z důvodu stěhování a uzavření pavilonu 1. stupně a školní jídelny dne 

29.6.2020).  

 Způsob předávání se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace a omezení z ní plynoucích. 

O konkrétním postupu včetně termínů bude ředitel školy žáky a zákonné zástupce informovat 

prostřednictvím systému Bakaláři, informace budou též zveřejněny na webových stránkách 

školy. Případné změny termínů nejsou vyloučeny. 

 

2) Principy a možnosti průběžného hodnocení výsledků vzdělávání žáků v období uzavření školy a 

vzdělávání na dálku 

a) Ve všech předmětech lze podklady ke klasifikaci získávat formou dobrovolných úkolů s motivační 

klasifikací či slovním hodnocením formativního charakteru. Neodevzdaná práce není hodnocena 

nedostatečně. 
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b) Vždy platí, že hodnocení a klasifikace musejí být prováděny s přihlédnutím k individuálním 

podmínkám žáka, a je tedy v jeho zájmu, aby tyto podmínky vyučujícímu sdělil. 

V závěrečném hodnocení žáka je pak možno zohlednit též tyto skutečnosti: 

 Snahu žáka o pravidelnou práci, odevzdávání úkolů 

 Samostatnou práci žáka a její výsledky 

 Sebehodnocení žáka na základě jeho aktivit, portfolia prací pro daný předmět, případně 

dalších podkladů umožňujících žákovi formulovat výsledky, kterých v předmětu dosáhl. 

K uvedeným skutečnostem lze přihlížet zejména s ohledem na časová období vzdělávání na dálku 
(např. jednotlivé měsíce, případně absolvované tematické celky), konkrétní využití pro závěrečnou 
klasifikaci stanoví vyučující daného předmětu.  
 

3) Hodnocení výsledků vzdělávání žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020 vychází 

a) Z podkladů pro hodnocení získaných v období od počátku 2. pololetí do 6. 3. 2020 (tj. do začátku 

jarních prázdnin, během nichž došlo k uzavření škol). Tyto podklady již byly zapsány do systému 

Bakaláři a nic na nich nebude měněno. 

b) Z podkladů pro hodnocení získaných od 16. 3. do 18. 6. 2020. Tyto podklady budou představovat 

podpůrné hodnocení, a to jednak pro případy, kdy nebylo získáno dostatečné množství podkladů dle 

bodu a) a jednak jako jejich doplnění. Jednotlivé podklady (tj. známky) získané za toto období budou 

mít váhu danou vyučujícím daného předmětu. Vyučující může v tomto případě se získanými 

podklady do konce klasifikačního období ještě pracovat, případná úprava hodnocení však nesmí 

odporovat klasifikačním pravidlům pro výuku na dálku, pokud tato již byla učiteli stanovena, žákům 

sdělena a ti se jimi již řídí. Hodnocení těchto podkladů však zároveň nesmí být důvodem pro 

hodnocení žáka na vysvědčení stupněm nedostatečný a ani nehodnocen. 

c) Podpůrně lze využít též hodnocení na vysvědčení v 1. pololetí, a to pouze v případě, kdy na základě 

podkladů z bodů a) + b) nebude možno jednoznačně stanovit stupeň prospěchu (tj. např. v předmětu 

tělesná výchova, či v případě, bude-li dle bodů a) + b) výsledná známka na rozhraní mezi dvěma 

klasifikačními stupni bude upravena dle klasifikace za 1. pololetí, např. při rozhraní 2,50 buď na 

výslednou klasifikaci chvalitebný, nebo dobrý). 

d) Vyučující jednotlivých předmětů co nejdříve prokazatelně sdělí žákům známku za období 1.2. až 

12.5.2020, a která získaná průběžná hodnocení dle bodů a) + b) bude využívat (všechny známky, 

které bude učitel využívat pro hodnocení budou zapsané v Bakaláři). Individuálně též může se žákem 

dohodnout náhradní termín průběžné klasifikace a jeho formu (dle možností vlastních i možností 

žáka), pokud k závěrečnému hodnocení chybí.  

Na základě takto získaných podkladů vyučující prokazatelně sdělí žákům výsledný stupeň prospěchu, 

a to v týdnu od 22. do 26. 6. 2020. Zákonní zástupci poté mohou využít svého práva dle bodu 1 c) a 

požádat ředitele školy o komisionální přezkoušení, nejpozději však do tří pracovních dnů od vydání 

vysvědčení. 
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4) Nehodnocen, hodnocení v náhradním termínu a opravné zkoušky 

a) Nebude-li možné žáka na základě výše uvedených podkladů a jejich využití  (viz bod 3.) hodnotit 
nejpozději do 18. 6. 2020, bude žákovi stanoven náhradní termín hodnocení, a to nejpozději do 
konce září 2020. Předmětem hodnocení v náhradním termínu bude vzdělávací obsah za období do  
6. 3. 2020, podpůrně vzdělávací obsahy za období od 11. 3. do 18. 6. 2020. Platí tedy, že nedostatek 
podkladů v období od 16. 3. 2020 není sám o sobě důvodem k použití stupně prospěchu 
„nehodnocen/a“.  

b) Pokud není možné žáka hodnotit na konci prvního pololetí a z objektivních důvodů (mimořádné 
opatření) nemohl být žák hodnocen v náhradním termínu (do konce března), stanoví ředitel školy 
nový náhradní termín, a to nejdříve od umožnění přítomnosti žáků ve školách, a to z důvodu zásahu 
vyšší moci. 

c) Bude-li žák hodnocen stupněm nedostatečný, uplatní se dle příslušných paragrafů školského zákona 
(par. 52 a 53) pravidla o opravných zkouškách a   případném opakování ročníku. Také v těchto 
případech platí ustanovení bodu 1. c). 
Hodnocení v průběhu vzdělávání na dálku nebo v jiných vzdělávacích aktivitách do konce pololetí 

(školní skupiny, atd.) nesmí být důvodem pro hodnocení žáka na vysvědčení za druhé pololetí 

školního roku 2019/2020 stupněm nedostatečný.  

 

5) Výchovná opatření (napomenutí a důtky) nebudou uložena. 

 

6) Výchovná opatření (pochvaly) mohou být udělena v souladu se školním řádem a s ohledem na 

mimořádnou situaci (příkladný přístup k samostudiu, pomoc ve svém okolí, atd.) 

 

 

 

Tento materiál byl projednán a schválen pedagogickou radou dne 11. 5. 2020 

 

V České Lípě dne 30. dubna 2020     PhDr. Radek Častulík, ředitel školy 
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