
Sdělení ředitele školy k vyhlášce 211/2020 Sb. ze dne 27. dubna 2020 o hodnocení výsledků 

vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020: 

 

1. Hodnocení žák závěrečného ročníku (oktávy) 

a. Hodnocení žáků bude ukončeno ke dni 22. května 2020, ročníkové vysvědčení bude 

vydáno s datem 29. května 2020. 

b. Žáky oktávy nelze podle vyhlášky hodnotit za 2. pololetí školního roku 2019/2020 

stupněm 5 (nedostatečný) nebo slovem „nehodnocen(a)“, v tomto případě bude 

použito hodnocení „prospěl(a)“. Pro závěrečnou klasifikaci bude tedy použito 

známek 1 (výborný), 2 (chvalitebný), 3 (dobrý) nebo 4 (dostatečný) a prospěl(a). 

Hodnocení za 1. pololetí školního roku 2019/2020 zůstává v platnosti. 

c. Případné doplnění klasifikace za 1. pololetí školního roku je nutné dokončit v termínu 

do 22. května 2020 (nařízení se vztahuje i na žáky s povoleným IVP). Nařízení o 

známkách pro druhé pololetí se na hodnocení prvního pololetí nevztahuje. 

d. Pokud bude pro uzavření klasifikace za 1. nebo 2. pololetí školního roku nutná osobní 

přítomnost žáka ve škole (zkoušení, testování, laboratorní práce aj.) je možné toto 

realizovat až od 11. května 2020 za dodržení vyhlášených hygienických nařízení. 

 

2. Hodnocení žáků ostatních ročníků (prima – septima) 

a. Klasifikace za žáků bude ukončena v pátek 19. června 2020, ročníkové vysvědčení 

bude vydáno s datem 30. června 2020, pokud vyhláška nestanoví jinak. 

b. Hodnocení žáků proběhne na základě § 1 vyhlášky 211/2020 Sb. Hodnocení žáků za 

2. pololetí školního roku 2019/2020 bude realizováno podle metodiky MŠMT vydané 

k této vyhlášce.  

c. Případné doplnění klasifikace za 1. pololetí bude ukončeno do 19. června 2020 

(nařízení se vztahuje i na žáky s povoleným IVP). Nařízení o známkách pro druhé 

pololetí školního roku se na hodnocení 1. pololetí nevztahuje. 

d. Pokud bude pro uzavření klasifikace za 1. nebo 2. pololetí školního roku nutná osobní 

přítomnost žáka ve škole (zkoušení, testování, laboratorní práce aj.) je možné toto 

realizovat až po uvolnění nařízení povolujících osobní přítomnost žáků nematuritních 

ročníků ve škole za dodržení vyhlášených hygienických nařízení (předpoklad po 

začátku června – bude upřesněno). 

 

Ve Frýdlantě, 30. dubna 2020 

 

 Mgr. Pavel Čumpelík 

 ředitel školy 


