
 

 

 

 

Hodnocení žáků, II. pololetí školního roku 2019/2020 

 

Postup a kritéria hodnocení žáků výstupních ročníků za II. pololetí školního roku 2019/2020 

 základem hodnocení je klasifikace do 11. 3. 2020, odpovídá váze 100% 

 dalším podpůrným podkladem pro hodnocení je hodnocení z distanční výuky (váha 

hodnocení méně než 100%) 

 další podpůrný podklad pro hodnocení mohou být výsledky vzdělávání žáka za I. Pololetí 

školního roku 2019/2020 (využití v případě nedostatečných podkladů pro hodnocení 

získaných z distanční výuky a hodnocení do 11. 3. 2020) 

 Výsledky hodnocení (známky) budou zadány do školního informačního systému SkolaOnline 

 Výsledné hodnocení daného předmětu bude mimo výše uvedená kritéria zahrnovat i snahu 

žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů, samostatnou práci 

žáků, zvládnutí technologií potřebnými pro vzdělávání na dálku, rychlost při zpracování 

zadaných úkolů. 

 Závěrečné hodnocení nebude vycházet pouze z hodnocení distančního studia. 

 Hodnocení tělesné výchovy bude vyjádřeno slovním hodnocením „prospěl(a)“ 

 Při závěrečném hodnocení se žáci nebudou hodnotit stupněm „neprospěl(a)  nebo slovem 

„nehodnocen(a) 

 Absence žáka je řešena do 11. 3. 2020 

 

 

Postup a kritéria hodnocení žáků 1. a 2. ročníků učebních oborů a 1. – 3. ročníků studijních oborů 

 Základem hodnocení je klasifikace do 11. 3. 2020, odpovídá váze 100% 

 Dalším podpůrným podkladem pro hodnocení je hodnocení z distanční výuky (váha 

hodnocení méně než 100%). 

 Další podpůrný podklad pro hodnocení mohou být výsledky vzdělávání žáka za I. pololetí 

školního roku 2019/2020 (využití v případě nedostatečných podkladů pro hodnocení 

získaných z distanční výuky a hodnocení do 11. 3. 2020). 

 Pokud byl žák na konci prvního pololetí nehodnocen a nebude možné ho hodnotit do konce 

června 2020 (z důvodu uzavření školy dle nařízení vlády), bude žák za I. pololetí nehodnocen 

 Výsledky hodnocení (známky) budou zadány do školního informačního systému SkolaOnline. 

 Výsledné hodnocení daného předmětu bude mimo výše uvedená kritéria zahrnovat i snahu 

žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů, samostatnou práci 

žáků, zvládnutí technologií potřebnými pro vzdělávání na dálku, rychlost při zpracování 

zadaných úkolů. 



 

 

 Závěrečné hodnocení nebude vycházet pouze z hodnocení distančního studia. 

 Hodnocení tělesné výchovy bude vyjádřeno slovním hodnocením „prospěl(a)“ 

 Absence žáka je řešena do 11. 3. 2020 

 V případě, že nebude možné žáka hodnotit nebo na konci školního roku neprospěje z max. 

dvou předmětů, bude danému žákovi stanoven náhradní (opravný) termín hodnocení do 

konce září 2020. 

 

 

Ve Zlíně, dne 29. 4. 2020                                                                  
 
                                                                                                                       Mgr. Petr Úředníček, v. r. 
                                                                                                                               ředitel školy 


