Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Třinec, Jablunkovská 241,
příspěvková organizace
IČ: 69610126
ul. Jablunkovská 241, 739 61 Třinec
ČJ:SZMTr/00488/2020

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků základní školy a základní školy speciální
ve druhém pololetí školního roku 2019/2020
Ředitel školy v souladu se zákonem č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k
některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 a vyhláškou
MŠMT č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního
roku 2019/2020 se souhlasem školské rady a projednáním pedagogickou radou vydává tyto
zásady pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků základní školy a základní školy speciální ve
druhém pololetí školního roku 2019/2020.
Postup při hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základní škole
a základní škole speciální
Při hodnocení žáků je důležité řídit se následujícími principy:
- Spravedlivé hodnocení každého žáka, respektování individuálních podmínek na
domácí přípravu a vzdělávání na dálku.
- Klasifikace na vysvědčení v druhém pololetí by neměla být horší než v předchozím
pololetí.
- Problematické situace by měly být vždy řešeny ve prospěch žáků.
Hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020 provedou
vyučující na základě těchto podkladů:
a) podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost
žáků nebyla zakázána – tj. do 10.března 2020,
b) podpůrně ze všech podkladů pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání
na dálku, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky. Zohledňuje se
například snaha žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku, odevzdávání úkolů
a výstupů.
c) podpůrně z podkladů pro hodnocení získané v době, kdy se žáci ZŠ a ZŠS zúčastnili
ve škole vzdělávacích aktivit ( konec 2. pololetí po obnovení provozu)
d) podpůrně hodnocení výsledků vzdělávání žáka za 1. pololetí školního roku
2019/2020
Předmět náboženství, který je vyučován jako nepovinný předmět, nebude hodnocen.
Pokud bude žák i při využití všech výše uvedených postupů hodnocen z některého předmětu
na vysvědčení na konci 2. pol. stupněm „nedostatečný“, bude celkové hodnocení „neprospěl“.
Poté se uplatní pravidla podle § 52 a 53 o opravných zkouškách a případném opakování
ročníku.
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Žákům, kteří by nebyli s hodnocením na vysvědčení spokojeni, zůstává zachována možnost
žádat přezkoumání výsledků hodnocení s případným komisionálním přezkoušením (§ 52 odst.
4 školského zákona). Termín takového přezkoušení je možné individuálně dohodnout se
zákonným zástupcem. Toto právo musí uplatnit v souladu s § 52 dost. 4. § 69 odst. 9
školského zákona.
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