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      Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126   

         Škola podporující  zdraví  

                          

telefon:  376 313 353        e-mail:  zscapkova@investtel.cz                   IČO:  70825912 

 

 
 

 

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků  

ve 2. pololetí školního roku 2019/2020 

 
 
 
Č. j.:  240/2020 

Účinnost od 6. 5. 2020 

 

 

 

I. Základní ustanovení 

 

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 2. pololetí školního roku 2019/2020 jsou vydávána 

v souladu § 30 odst. 1 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení 

vyhlášky č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 2. pololetí školního roku 

2019/2020. 

 

 

 

II. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 

 

1. Hodnocení žáků 

1.1 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 2. pololetí školního roku 2019/2020 vychází  

a) z podkladů pro hodnocení získaných ve 2. pololetí v době, kdy žák má povinnost řádně 

docházet do školy, 

b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má pro 

takové vzdělávání žák podmínky, nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při 

vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy, 

a 

c) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za 1. pololetí školního roku 2019/2020. 
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1.2 Pravidla ve školním řádu nebo pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků schválená 

školskou radou, která jsou v rozporu s odstavcem 1 nebo která neumožňují hodnocení žáků za 2. 

pololetí školního roku 2019/2020 podle odstavce 1, se nepoužijí. 

 

 

2. Zkoušky a komisionální zkoušky 

2.1 Pokud se pro hodnocení žáka koná zkouška nebo komisionální přezkoušení stanovené prvními 

předpisy nebo zkouška vyplývající z individuálního vzdělávacího plánu, není jejich konání a hodnocení 

žáka na jejich základě těmito pravidly hodnocení dotčeno. 

 

 

 

III. Závěrečná ustanovení 

 

1. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 2. pololetí školního roku 2019/2020 byla 

projednána mimořádnou pedagogickou radou dne 6. 5. 2020.  

 

2. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 2. pololetí školního roku 2019/2020 nabývají 

účinnosti dne 6. 5. 2020. 

 

 

 

 

 

 

          PaedDr. Mgr. Dana Martinková, Ph.D. 

                        ředitelka školy 


