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Postup při hodnocení výsledků vzdělávání žáků ZŠ 1. máje Havířov za 2. pololetí 

školního roku 2019/2020 

 

 

Ředitelka Základní školy Havířov-Město 1. máje 10a okres Karviná, příspěvková organizace, 

informuje žáky a zákonné zástupce o závěrečném hodnocení žáků za 2. pololetí školního roku 

2019/2020, které je upraveno Vyhláškou č. 211/2020 Sb., kterou vydalo Ministerstvo 

školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne 27. dubna 2020 o hodnocení výsledků 

vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020. 

 

 

Jelikož ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 probíhá výuka zcela nestandardním 

způsobem, musí být specifikováno hodnocení žáků pro toto období úpravou Klasifikačního 

řádu základní školy. 

 

Hodnocení žáků na závěrečném vysvědčení za tento školní rok proběhne na ZŠ 1. máje Havířov 

známkou, slovní hodnocení nebude využito. Známky z jednotlivých předmětů budou dle 

Vyhlášky č. 211/2020 Sb. vycházet z následujícího: 

 

1) známky, které žák získal v druhém pololetí do 10. 3. 2020, se budou do závěrečné 

klasifikace započítávat plnohodnotně; 

2) podpůrně se v závěrečné klasifikaci projeví výsledky žáka při vzdělávání na dálku, 

přičemž budou zohledněny individuální podmínky na domácí přípravu a vzdělávání na 

dálku; 

3) podpůrně budou vyhodnoceny aktivity žáka při vzdělávacích aktivitách konaných ve 

škole během dobrovolné výuky: žáci I. stupně od 25. 5. 2020 a žáci II. stupně od 8. 6. 

2020; 

4) podpůrně bude závěrečná klasifikace vycházet z hodnocení za první pololetí školního 

roku 2019/2020. 

 

Vzdělávání na dálku bude hodnoceno především v oblastech (plnění práce zadané jednotlivými 

vyučujícími, dodržování termínů, správnost odevzdaných úkolů, aktivní účast na on-line 

výuce). 

Žákům, kteří by nebyli se závěrečným hodnocením spokojeni, zůstává možnost zažádat o 

přezkoumání výsledků hodnocení s případným komisionálním přezkoušením (dle § 52 odst. 4 

školského zákona).  

 

Absence žáka za 2. pololetí bude uzavřena k 10. 3. 2020. 

 

Termín uzavření klasifikace za 2. pololetí školního roku 2019/2020 je stanoven na 22. 6. 2020. 

 

 

 

 

 

V Havířově dne 28. 5. 2020     Mgr. Michaela Drozdová, Ph.D. 

        ředitelka ZŠ 1. máje Havířov 


