
 

 

Hodnocení výsledků vzdělávání za 2. pololetí školního roku 2019/2020 

1. Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci 2. pololetí školního roku 2019/2020 zohlední skutečnost, 

že z důvodu uzavření škol nebylo možné zcela naplnit ŠVP pro tento školní rok. MŠMT neočekává, že budou 

školy hodnotit naplnění všech výstupů ŠVP. MŠMT vnímá, že druhé pololetí školního roku 2019/2020 

proběhlo za zcela mimořádných podmínek, a nelze proto hodnotit podle stejných měřítek, jako například 

minulý školní rok. Samozřejmě nelze v daném pololetí hodnotit, jak je stanoveno § 14 vyhlášky č. 48/2005 

Sb. nebo § 3 vyhlášky č. 13/2005 Sb., míru dosažení výstupů pro jednotlivé předměty ŠVP, protože ŠVP 

nemohl být kompletně naplněn. 

2.  Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020zohlední: 
 podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla 

zakázána (tj. do 10. března 2020), 
 podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud 

pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky, 
 podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci účastnili ve škole vzdělávacích 

aktivit formou školních skupin nebo jinou formou (konec 2. pololetí po obnovení provozu), 
 podpůrně také z hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020. 

3. Za období vzdělávání na dálku během uzavření škol se v závěrečném hodnocení zohlední: 
 snaha žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů, 

 četba související se zadanými úkoly, 

 snaha o samostatnost při řešení úkolů s ohledem na věk (1. stupeň nebo 2. stupeň), 

 portfolia prací žáků (např. vyplněné pracovní listy, obrázky, případně další podklady ze zadaného 

učebního materiálu). 

Žáci mají možnost získat úkoly na www.vyuka.zsjosefov.cz, kam jim učitelé pravidelně posílají učební 

materiály z jednotlivých předmětů. Dále můžou s vyučujícími komunikovat mailem, telefonicky, pomocí 

sociálních sítí a dalšími způsoby, na kterých se s učiteli domluví. Vypracované úkoly učitelé motivačně 

hodnotí, aby obě strany měly zpětnou vazbu, jak žáci učivo zvládají. 

Žáci nebo jejich rodiče, kteří nemají přístup k internetu, si můžou, vždy po předchozí telefonické domluvě 

(denně od 9:30 do 11:30, tel. 491 813 145) vyzvedávat vytištěné zadání úkolů a pracovních listů nebo 

odevzdávat vypracované úkoly v kanceláři školy nebo u příslušných učitelů vždy v úterý a ve čtvrtek od 9:00 

do 11:30. Zdůrazňujeme, aby žáci své učitele kontaktovali a pravidelně s nimi spolupracovali.  

 

http://www.vyuka.zsjosefov.cz/

