
II. 

 

N á v r h 

VYHLÁŠKA 

ze dne …………………….2020, 

o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 56, § 71 a § 112 zákona 

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon): 

§ 1 

(1) V základním, středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři vychází hodnocení 

výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020 

a) z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy byla umožněná osobní 

přítomnost žáků na vzdělávání,  

b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku probíhajícího v době, 

kdy žák nebyl osobně přítomen na vzdělávání, pokud měl pro takové vzdělávání žák podmínky, 

a 

c) nelze-li vycházet pouze z písm. a) a b), pak lze přihlédnout k hodnocení výsledků žáka za 

první pololetí školního roku 2019/2020.  

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

(3) Ve středním vzdělávání a ve vzdělávání v konzervatoři může hodnocení výsledků 

vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020 vycházet také z podkladů o 

vykonané pracovní povinnosti podle krizového zákona nebo dobrovolné pomoci, pokud jsou 

relevantní ve vztahu k oboru vzdělání. 

(4) Odstavec 1 se použije přiměřeně také pro vzdělávání v základní umělecké škole. 

§ 2 

Pro hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020 žáka střední 

školy nebo konzervatoře, který se přihlásil na jarní zkušební období roku 2020 k maturitní 

zkoušce nebo závěrečné zkoušce, se nepoužije § 3 odst. 1 písm. e), § 3 odst. 2, § 3 odst. 6 písm. 

c) a d) a § 3 odst. 9 vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, 

ve znění pozdějších předpisů. 

§ 3 

Ředitel školy informuje žáky a jejich zákonné zástupce o způsobu hodnocení výsledků 

žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020. 
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§ 4 

Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení. 
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