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Základní škola Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Pod Vodárnou 10,  

příspěvková organizace 

Organizační řád školy 
Část: Školní vzdělávací program – příloha č. 1 – hodnocení výsledků 

Č. j. ŠVP/VIII/1a/27042020 
Spisový znak: A 14 
Skartační lhůta: A 10 
Vypracoval/a: Mgr. Jana Mašindová, ředitelka školy 
Schválil/a: Mgr. Jana Mašindová, ředitelka školy 
Pedagogická rada projednala dne: 04. 05. 2020 
Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 01. 05. 2020 
Směrnice nabývá platnosti ode dne: 01. 05. 2020 
Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto 

předpisu. 

 

 

Obecná ustanovení 

Směrnice vydaná na základě ustanovení Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění, § 165, odstavec 1, 

písmeno a), je součástí organizačního řádu školy. 

 

 
Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 
 

(dle Vyhlášky č. 211/2020 Sb. ze dne 27. dubna 2020, o hodnocení výsledků vzdělávání žáků 

ve druhém pololetí školního roku 2019/2020) 

 

Hodnocení žáků 

 

1) Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 vychází 

 

a) z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák má 

povinnost řádně docházet do školy (1. února – 6. března), 

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

c) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných 

ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy,  

d) podpůrně z 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 2019/2020 podle odstavce 1, se nepoužijí. 

 

Zákonní zástupci žáků mohou do konce klasifikačního období, tj. do 19. června 2020 

kontaktovat vyučující příslušných předmětů s dotazem na aktuální stav hodnocení. 
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Zkoušky a komisionální zkoušky 

 

Pokud se pro hodnocení žáka koná zkouška nebo komisionální přezkoušení stanovené právními 

předpisy nebo zkouška vyplývající z individuálního vzdělávacího plánu, zkouška ve 

stanoveném termínu proběhne. 

 

 

Hodnocení žáka v náhradním termínu 

 

Žák, který nebyl hodnocen za první pololetí školního roku 2019/2020, nebyl hodnocen ani 

v náhradním termínu a nemá dostatek podkladů pro hodnocení za druhé pololetí školního roku 

2019/2020, bude mít 

odloženou klasifikaci. 

 

 

 

 

Závěrečné ustanovení 

Kontrolu provádění ustanovení této směrnice provádí: ředitelka školy. 

Dokument uložen v ředitelně školy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Jana Mašindová 

ředitelka školy 

 


