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Hodnocení žáků na vysvědčení za I. pololetí školního roku 2020 - 2021 
 
Na základě Opatření MŠMT ČR čj. MSMT-46545/2020-1 ze dne 5. 1. 2021 a Doporučení MŠMT a ČŠI 
pro školy k hodnocení na vysvědčení za I. pololetí školního roku 2020 - 2021 bude naše škola postupovat 
takto: 
Žáci obdrží za I. pololetí výpis z vysvědčení, který se může předat žákům i po 28. lednu 2021, nejpozději 
však třetí den, kdy je možná osobní přítomnost žáků ve vzdělávání. Klasifikace bude provedena 
známkami. U žáků se speciálními vzdělávacími potřebami můžeme použit slovní hodnocení. 
 
Specifika hodnocení v tomto pololetí 

Vzdělávání distančním způsobem klade na žáky vysoké nároky. Zaměříme se především na posilování 
odpovědnosti žáků za vlastní učení, práci s časem a plnění svých povinností. Tyto dovednosti jsou 
stěžejním předpokladem pro úspěšné zvládání distanční výuky. Hodnocení tohoto nestandardního 
pololetí bude vycházet ze zjištěné míry dosažených školních výstupů dle našeho ŠVP ZV a zároveň 
bude přihlíženo k dalším skutečnostem ovlivňujících výsledky vzdělávání, kterých žák v hodnocené 
době dosáhl: 
• Účast na distanční výuce, 
• aktivní zapojení do výuky v distanční formě, 
• osvojení si nových dovedností v komunikaci přes aplikaci Microsoft Teams, 
• řešení problémů spojených s distanční výukou, 
• schopnost zorganizovat si svůj čas a učení v podmínkách, v nichž výrazně přebírá odpovědnost za 

svoji práci, 
• to, jak si žák vytvořil prostředí pro učení doma, 
• to, jak při distančním vzdělávání podporuje spolužáky a spolupracuje s vyučujícími, 
• to, jak plnil zadané úkoly (včasnost, kvalita a tvořivost), 
• to, zda si žák pamatuje znalosti a dovednosti získané při prezenční výuce (ta probíhala od 1. září 

do 14. října a v prosinci 2020) a nakolik je dokáže při dalším procesu učení používat, 
• výsledky vzdělávání během prezenční výuky ve škole. 
Zohledňovat budeme žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.  
 
Právní předpisy, o které bude hodnocení žáků opřeno 
 
Hodnocení musí být v souladu s ustanovením § 15 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základní vzdělávání 
a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů: 
• Hodnocení je pedagogicky zdůvodnitelné, odborně správné a doložitelné, 
• respektuje individuální vzdělávací potřeby žáků a doporučení školského poradenského zařízení. 
V případě, kdy z objektivních a vážných důvodů nebude mít škola dostatek podkladů pro hodnocení, 
konkrétního předmětu u konkrétního žáka, budeme postupovat podle ustanovení § 52 odst. 2 
školského zákona a stanovíme náhradní termín pro hodnocení, a to do 31. března 2021. 
Škola (třídní učitelé) sdělí zákonným zástupcům žáků dne 28. ledna 2021 obsah vysvědčení (výpisu) do 
elektronické žákovské knížky. Výpis bude předán žákovi při nejbližší možné příležitosti, kdy bude 
povolena osobní přítomnost žáků na vzdělávání. 
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