
 

Mateřská škola a Základní škola Duhový  svět, s.r.o., 

Bendlova 2168  272 01  Kladno  

 

Dodatek č. 1 
k Pravidlům pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků MŠ a ZŠ Duhový svět, s. r. o. , pro základní 
vzdělávání,  který upravuje: 
 

1. Hodnocení výsledků vzdělávání  žáků ve druhém pololetí školního roku 201/2020. 
 
 

Vydala : Ředitelka Mateřské školy a Základní školy Duhový svět, s.r.o.,  
Lenka Koubová 

  

Účinnost : Od 25. 5. 2020 

  

Informace podána: Na pedagogické radě dne 7. května 2020 všem zaměstnancům školy, 

zákonným zástupcům prostřednictvím IS Škola OnLine. 

Distančně projednáno se Školskou radou dne 18. května 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   

       Č.j.  03_2018_ZŠ_ Dodatek č.1 



 

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ VE DRUHÉM POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 

2019/2020 

Ředitelka školy vydává podle § 30 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školského zákona), § 14 odst. 2 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním 
vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky a v souladu vyhláškou č. 211/2020 Sb. 
o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 tato Pravidla pro 
hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 (dále jen “Pravidla”) 
 

 

Čl. I  

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ 

1. Výsledky vzdělávání žáka v druhém pololetí školního roku 2019/2020 se na vysvědčení hodnotí 
klasifikačním stupněm. 

Čl. II  

PODKLADY PRO HODNOCENÍ 

1. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka vychází: 
a) z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák má povinnost  řádně 

docházet do školy; 
b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má pro takové 

vzdělávání žák podmínky, nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích 
aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy;  

c) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020. 
d) Nedostatek podkladů k hodnocení za období od 11. března 2020, tedy za období vzdělávání na 

dálku během uzavření škol nebo při vzdělávacích aktivitách formou školních skupin nebo jinou 
formou do konce druhého pololetí, není sám o sobě důvodem k tomu, aby byl žák z některého 
předmětu na vysvědčení namísto uvedení stupně prospěchu „nehodnocen“.  

 

Čl. III  

KRITÉRIA HODNOCENÍ 

1. Kritéria hodnocení vychází z obecně platných pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. 



 

 
2. Z obecně platných kritérií se následující kritéria užijí jen ve snížené míře: 

 
a) Různé druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové), didaktické testy. 

b) Kontrolní písemné práce  a praktické zkoušky. 

 

 Nad rámec kritérií dle odst. 1 se užijí následující kritéria: 
 
a) aktivní přístup žáka ke vzdělávání v době, kdy žák nebyl osobně přítomen na   

         vzdělávání, pokud měl pro takovéto vzdělávání podmínky, 

b) samostatnou práci žáků a samostudium během vzdělávání na dálku a její výsledky, 

c) četbu související se zadanými úkoly, 

d) zvládnutí technologií a pravidel pro práci s technologiemi potřebnými pro vzdělávání  

         na dálku, pokud lze toto hodnocení začlenit do hodnocení v předmětu zaměřeném na  

         informační technologie, 

e) portfolia prací žáků, případně jejich další podklady, které umožnily žákům samotným  

         formulovat výsledky, kterých dosáhli (sebehodnocení žáka jako podklad pro hodnocení 

učitele). 

Čl. IV  

HODNOCENÍ CHOVÁNÍ 

1. Chování žáka se na vysvědčení hodnotí klasifikačním stupněm. 

Čl. V  

VZTAH K OBECNÝM  PRAVIDLŮM PRO HODNOCENÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 

1. Obecná pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků se užijí přiměřeně tam, kde to není v 
rozporu s těmito mimořádnými Pravidly.  
 

2. Zejména se neužijí následující ustanovení Pravidel pro hodnocení vzdělávání žáků: 
 

a) Žák 1. až 5. ročníku základní školy musí mít z každého předmětu alespoň tři  známky za každé 

pololetí, z toho nejméně jednu za ústní zkoušení. Známky získávají vyučující průběžně během 

celého klasifikačního období. Není přípustné ústně přezkušovat žáky na konci klasifikačního 

období z látky celého tohoto období. 



 

b) Není-li splněn minimální počet známek za pololetí, jde o nedostatek podkladů pro klasifikaci. 
Za získání dostatečných podkladů ke klasifikaci odpovídá vyučující příslušného předmětu. 

 
 

Čl. VI 

 Vydání vysvědčení 

1. Hodnocení výsledků vzdělávání na konci druhého pololetí bude zaznamenáno na tiskopis 
vysvědčení  listu A obsahujícímu klasifikaci za  první  a druhé pololetí . 

2. Pro druhé pololetí školního roku 2019/2020 tento den připadá na úterý 30. června 2020. Způsob 
předávání vysvědčení se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace a omezení z ní 
plynoucích. O konkrétním postupu, včetně termínů bude zákonné zástupce škola informovat 
prostřednictvím IS. 

Čl. VII  

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tato Pravidla se užijí pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v druhém pololetí školního roku 
2019/2020. 

2. Tato Pravidla jsou účinná dnem jejich vyhlášení ředitelem školy. 
 

 

 

 

 

V Kladně  13. května 2020       Lenka Koubová 
                         ředitelka školy  


