
 

Kritéria hodnocení výsledků žáků  
ZŠ Hlučín, Hornická 7, okres Opava, příspěvková organizace 

 

Vážení rodiče, 

na základě vyhlášky MŠMT 2011/2020 Sb. ze dne 27. 4. 2020 o hodnocení výsledků vzdělávání 
ve druhém pololetí školního roku 2019/2020, které je součástí přílohy, jsme stanovili kritéria 
pro hodnocení vzdělávání žáků naší školy za 2. pololetí školního roku 2019/2020. 

Vyhláška neumožňuje pouze formativní hodnocení, která žákům průběžně poskytujeme 
ve zpětných vazbách od vyučujících. Hodnocení má v tomto období hlavně podpořit 
a motivovat žákovo učení. V této době není podmínkou naplnit všechny výstupy školního 
vzdělávacího plánu, ale je třeba soustředit se jen na ty nejpodstatnější. Doporučeno je zejména 
procvičování a upevňování učiva. 

Na konci tohoto školního roku obdrží žáci vysvědčení, ve kterém budou i za 2. pololetí 
hodnocení známkou. 

V současné době připravuje MŠMT změnu vyhlášky č. 353/2016 Sb., kde stanoví, že 
vysvědčení z druhého pololetí 2019/2020 nebude vyhodnocováno při přijímacím řízení 
na střední školy a nebude ani součástí dokumentů přikládaných k přihlášce. 

Závěrečné hodnocení na konci školního roku 2019/2020 zohlední: 

• Podklady pro hodnocení získané ve druhém pololetí školního roku 2019/2020, kdy žáci 
chodili do školy, tj. do 10. 3. 2020. 

• Podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí 2019/2020. 
• Podpůrně podklady pro hodnocení získané při vzdělávání na dálku, pokud má žák pro 

takové vzdělávání podmínky nebo mu škola takové podmínky vytvořila.  
Při vzdělávání na dálku bude mimo jiné zohledněno: 
svědomité plnění zadávaných úkolů a jejich včasné odevzdávání vyučujícím 

− samostatná práce žáka a samostudium 
− četba související se zadanými úkoly 
− zvládnutí technologií nezbytných pro vzdělávání na dálku  
− další podklady žáka, které mu umožnily formulovat výsledky, jichž dosáhl 

(např.: prezentace, video, plakát atd.)  
• Podpůrně podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci účastnili vzdělávacích 

aktivit formou školních skupin (od 25. 5. do 30. 6. 2020). 

 

Zpracováno s použitím metodiky MŠMT 

V Hlučíně, dne 12. 5. 2020           Mgr. Martin Franek
                     ředitel školy 
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