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Hodnocení vzdělávání žáků středních škol za druhé pololetí 
školního roku 2019/2020 

 
Informace pro žáky a zákonné zástupce žáka 

 
Informace o hodnocení vzdělávání za druhé pololetí školního roku 2019/2020 vychází 
z Vyhlášky ze dne 27. dubna 2020, kterou vydalo MŠMT. Celé znění vyhlášky je na 
webových stránkách MŠMT. 
 
Podklady pro hodnocení vycházejí: 
 
1. Z podkladů získaných v druhém pololetí v době, kdy žák má povinnost řádně docházet  
    do školy, tj. do 10. 3. 2020. 
 
2. Podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má žák  
    pro takové vzdělávání podmínky. 
 
3. Podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných  
    ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy. 
 
4. Podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020 
 
Zvláštní pravidla hodnocení pro žáky konající maturitní zkoušku: 
 
1. Na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020 žáka střední školy, který se  
    přihlásil na jarní zkušební období roku 2020 k maturitní zkoušce, nelze žáka hodnotit  
    stupněm „5 – nedostatečný“ nebo slovem „nehodnocen/a“.  
 
2. Žáky, které není možné z jakýchkoliv důvodů hodnotit známkou, budou mít na  
    vysvědčení u jednotlivých předmětů uvedeno „prospěl/a“. 
 
3. Z výše uvedeného vyplývá, že k maturitní zkoušce jdou všichni žáci, kteří se přihlásili  
    na jarní termín maturitní zkoušky. 
 
4. Do zameškaných hodin se započítávají pouze hodiny zameškané do 10. 3. 2020. 
 
5. Všichni žáci 4. ročníků, kteří jsou přihlášení k maturitní zkoušce, dostanou vysvědčení  
    za druhé pololetí školního roku 2019/2020. 
 
 
Most 6. května 2020 
 
Mgr. Kateřina Fischerová v. r. 
ředitelka 
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