
                           Základní škola, Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace 

Informace o hodnocení na konci školního roku 2019/2020 

 
1. Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci druhého pololetí školního roku 2019/2020 
zohlední skutečnost, že zásahem vyšší moci nebylo možné zcela naplnit ŠVP pro tento školní rok, 

a nelze proto hodnotit podle stejných měřítek, jako například minulý školní rok.  

 

2. Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 zohlední:  
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 základních škol účastnili 
ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin nebo jinou formou (konec druhého pololetí 
po obnovení provozu), 

podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 
2019/2020, 
snahu žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů a výstupů,

samostatnou práci žáků a samostudium během vzdělávání na dálku a její výsledky,  
četbu související se zadanými úkoly, 
zvládnutí technologií a pravidel pro práci s technologiemi potřebnými pro vzdělávání na 
dálku, pokud lze toto hodnocení začlenit do hodnocení v předmětu zaměřeném na informační 
technologie. 
 

3. Žákům, kteří by nebyli s hodnocením na vysvědčení spokojeni, vždy zůstává zachována 
možnost žádat přezkoumání výsledků hodnocení s případným komisionálním přezkoušením 
(§ 52 odst. 4 školského zákona).  
 
4. Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných 
předmětů stanovených školním vzdělávacím programem s výjimkou předmětů výchovného 
zaměření a předmětů, z nichž byl uvolněn, pokud mu nebylo povoleno opakování ročníku. 
 
5. Předávání vysvědčení za druhé pololetí  
Pro druhé pololetí školního roku 2019/2020 tento den připadá na úterý 30. června 2020. Způsob 
předávání vysvědčení se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace a omezení z ní 
plynoucí. O konkrétním postupu, včetně termínů, budou žáci a zákonní zástupci informování na  
webových stránkách školy (www.zssvermova.cz). 
 
Změnou vyhlášky č. 353/2016 Sb. MŠMT dále stanoví, že vysvědčení z tohoto pololetí se 
nebude vyhodnocovat při přijímacím řízení na střední školy a nebude ani součástí dokumentů 
přikládaných k přihlášce. Vyhláška je nyní v legislativním procesu.  
 


 
 

http://www.zssvermova.cz/

