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SMĚRNICE Č. 1/2020 

 
 
 

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 
VE II. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 

 
 
 
 

ČÁST I. 

1 VÝCHODISKA ÚPRAVY HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ 
Směrnice upravuje pravidla hodnocení žáků školy obsažená v platném 

školním řádu výhradně pro II. pololetí školního roku 2019/2020 na základě Vyhlášky 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků 
vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 (dále jen „Vyhláška“). 

2 OBECNÉ ZÁSADY HODNOCENÍ ŽÁKŮ 
Obecné zásady hodnocení žáků v II. pololetí školního roku 2019/2020 jsou 

dány v § 1 odst. 1 a odst. 3 Vyhlášky. 

3 ÚPRAVA ZÁSAD HODNOCENÍ DLE ŠKOLNÍHO ŘÁDU 
Z platného školního řádu nebudou pro II. pololetí školního roku 2019/2020 

použity tyto články: 
• čl. 102 až 108 včetně („standardy“) 
• čl. 109 („souhrnná písemná zkouška z literatury“) 
• čl. 110 druhá odrážka („vedení pracovního sešitu“) 

4 ÚPRAVA HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁVĚREČNÝCH 
ROČNÍKŮ, KTEŘÍ SE PŘIHLÁSILI K MATURITNÍ ZKOUŠCE V JARNÍM 
TERMÍNU 2020 

Pokud žák závěrečného ročníku, který se přihlásil k maturitní zkoušce v jarním 
termínu 2020, měl být v předmětu dle platného školního řádu hodnocen stupněm 
„nedostatečný“ nebo nemohl být hodnocen (slovní hodnocení „nehodnocen“), 
bude v Bakalářích uvedeno hodnocení „A“, na vysvědčení hodnocení „absolvoval“. 

V celkovém hodnocení prospěchu žáka pak bude uvedeno „prospěl“. 
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ČÁST II. 

OBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
1. Směrnice je platná pouze pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v II. pololetí 

školního roku 2019/2020. 
2. Zahájením školního roku 2020/2021 pozbývá tato směrnice platnosti. 
 
V Českých Budějovicích 30. dubna 2020 
 
 
 

 RNDr. Vladimír Kostka 
ředitel školy 
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