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Informace ředitelky školy pro žáky a jejich zákonné zástupce  

o způsobu hodnocení výsledků vzdělávání žáka  

za 2. pololetí školního roku 2019/2020 

 
 

V souladu s §4 Vyhlášky č. 211/2020 Sb. ze dne 27. dubna 2020 o hodnocení výsledků vzdělávání 

žáků ve 2. pololetí školního roku 2019/2020 sděluji: 

 

 pravidla a kritéria pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Střední školy EDUCHEM  a.s. 

stanovená školním řádem se pro uvedené období nepoužijí 

 pravidla hodnocení budou vycházet výhradně z Vyhlášky č. 211/2020 Sb. 

 závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 zohlední: 

 podklady pro hodnocení do 10. 3. 2020 

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

 podpůrně podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci účastnili ve škole 

vzdělávacích aktivit formou individuálních konzultací 

 podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za 1. pololetí školního roku 

2019/2020 

 hodnocení v průběhu vzdělávání na dálku nebo při jiných vzdělávacích aktivitách nesmí 

být důvodem pro hodnocení žáka na vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020 

stupněm „nedostatečný“ 

 nedostatek podkladů k hodnocení za období od 11. 3. 2020 není sám o sobě důvodem 

k tomu, aby byl žák z některého předmětu na vysvědčení namísto uvedení stupně prospěchu 

„nehodnocen“ 

 vysvědčení za druhé pololetí 

 žáků posledních ročníků přihlášených k maturitní nebo závěrečné zkoušce 

 žáci se nebudou hodnotit stupněm „neprospěl(a)“ nebo slovem 

„nehodnocen(a)“, zákon č. 135/2020 Sb. připouští k maturitní a závěrečné 

zkoušce všechny přihlášené žáky 

 pokud by měl být žák hodnocen „5“ nebo slovem nehodnocen(a), bude na 

vysvědčení uvedeno slovo „prospěl(a)“ 

 žáci, kteří byli nehodnoceni nebo neprospěli za 1. pololetí školního roku 

2019/2020 mohou být nehodnoceni i ve 2. pololetí, pokud nesloží klasifikační, 

resp. opravnou zkoušku před uzavřením klasifikace za 2. pololetí 

 uzavření klasifikace – 20. 5. 2020, závěrečné vysvědčení 22. 5. 2020 

 žáků ostatních ročníků 

 platí § 3 odst. 1 vyhlášky č. 16/2005 Sb., vysvědčení se předává v posledním 

vyučovacím dnu období školního roku 2019/2020 

 způsob předání se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace, postup a 

konkrétní termín bude upřesněn zprávou v systému EduPage a na webu školy 

 

 

V Meziboří, dne 28. dubna 2020 

 

Mgr. Helena Kripnerová, v.r. 

ředitelka školy 
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