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HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZA DRUHÉ 

POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 

 
Pravidla hodnocení na konci druhého pololetí školního roku uvádí vyhláška č. 211/2020 Sb., o 

hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020. Na jejím 

základě budou studenti LSG hodnoceni dle následujících pravidel. 

 

A. Hodnocení žáků  

Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 zohlední:  

 podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost 

žáků nebyla zakázána (tj. do 10. března 2020),  

 podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku               

(s přihlédnutím k technickým možnostem jednotlivých studentů),  

 podklady pro hodnocení získané v době přípravy studentů oktávy na maturitní zkoušky    

(v období od 11. do 29. května 2020),  

 podpůrně lze použít hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 

2019/2020 v případě, že předmět nemohl být vyučován a hodnocen distanční formou 

vzdělávání.  

Žákům, kteří by nebyli s hodnocením na vysvědčení spokojeni, zůstává zachována možnost žádat 

o přezkoumání výsledků hodnocení s případným komisionálním přezkoušením (§ 69 odst. 9 

školského zákona). 

B. Předání vysvědčení za druhé pololetí u žáků primy až septimy 

Vydání vysvědčení standardně probíhá v posledním dnu školního vyučování. Tím je 30. červen 

2020. O způsobu předání vysvědčení bude rozhodnuto podle aktuálních metodik ministerstva 

školství.  

C. Uzavření klasifikace za druhé pololetí u studentů oktávy  

Uzavření klasifikace proběhne v posledním dnu posledního týdne před zahájením společné části 

maturitní zkoušky. To je v letošním roce 29. květen 2020. Toto datum bude také uvedeno na 

vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/20. 

 

Letohrad, 20. května 2020  

 

Vratislav Šembera, ředitel LSG 

http://www.lsg.cz/
mailto:lsg@lsg.cz
http://www.lsg.cz/
mailto:lsg@lsg.cz

