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Pravidla hodnocení žáků Gymnázia Třebíč ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 
 
Pravidla pro hodnocení žáků Gymnázia Třebíč ve 2. pololetí školního roku 2019/2020 jsou stanovena 
v souladu s vyhláškou č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního 
roku 2019/2020 (dále jen „Vyhláška“). 
Pravidla  pro hodnocení vzdělávání žáků uvedená v platném Školním řádu Gymnázia Třebíč, která jsou 
v rozporu s Vyhláškou  nebo která neumožňují hodnocení žáků za 2. pololetí školního roku 2019/2020 
podle Vyhlášky, se nepoužijí  (§ 1 odst. 2 Vyhlášky). 
 
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),  

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

 podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.  
 
Podklady pro hodnocení žáka získané v době distančního vzdělávání budou zohledňovat: 

 snahu žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů a výstupů;  

 samostatnou práci žáků a samostudium během vzdělávání na dálku a její výsledky;  

 četbu související se zadanými úkoly;  

 portfolia prací žáků, případně jejich další podklady, které umožnily žákům samotným formulovat 
výsledky, kterých dosáhli (sebehodnocení žáka);  

 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.  

 

Některá specifika hodnocení 

Z Vyhlášky plyne, že uvádět na vysvědčení u povinných předmětů slovo „nehodnocen(a)“ lze připustit 
pouze tehdy, není-li absolutně žádný podklad pro hodnocení a žák byl z daného předmětu na konci 
prvního pololetí (včetně náhradního termínu pro hodnocení) hodnocen také slovem „nehodnocen(a)“, 
anebo se jedná o předmět vyučovaný pouze v druhém pololetí a nejsou absolutně žádné podklady pro 
hodnocení. 

Žáka lze hodnotit stupněm nedostatečný pouze v případě, že žák byl z daného předmětu na konci prvního 
pololetí hodnocen stupněm nedostatečný, zároveň toto hodnocení vyplývá z podkladů pro hodnocení 
získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána a navíc žák neposkytl žádné 
podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku. 

Dále platí, že pokud se pro hodnocení žáka koná zkouška nebo komisionální přezkoušení (stanovené 
právním předpisem nebo na základě individuálního vzdělávacího plánu), není jejich konání a hodnocení 
žáka na jejich základě touto Vyhláškou dotčeno. 
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Uzavření hodnocení za druhé pololetí 

V případě, že nebude možné hodnotit žáka za druhé pololetí ani za použití pravidel ve Vyhlášce, pak bude 
v souladu s § 69 odst. 6 školského zákona stanoven náhradní termín hodnocení, který se musí uskutečnit 
nejpozději do konce září následujícího školního roku.  

Žákům, kteří by nebyli s hodnocením na vysvědčení spokojeni, vždy zůstává zachována možnost žádat 
přezkoumání výsledků hodnocení s případným komisionálním přezkoušením (§ 69 odst. 9 školského 
zákona). Termín takového přezkoušení je možné podle zákona individuálně dohodnout se zákonným 
zástupcem nebo se zletilým žákem.  
V případě, že by žák byl v řádném nebo náhradním termínu hodnocen stupněm nedostatečný nejvýše 
ze dvou povinných předmětů, musí mít možnost vykonat opravnou zkoušku dle § 69 odst. 7 školského 
zákona, a o nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelkou školy. Ze 
závažných důvodů může ředitelka školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do 
konce září následujícího školního roku. V případě, že by se náhradní termín hodnocení konal až v září, 
může tedy proběhnout i opravná zkouška až do konce září.  

 

Postup do vyššího ročníku 

Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných předmětů 
stanovených školním vzdělávacím programem s výjimkou předmětů výchovného zaměření a předmětů, 
z nichž byl uvolněn, pokud mu nebylo povoleno opakování ročníku (§ 69 odst. 4 školského zákona). 

Pokud bude žák i při využití všech výše uvedených postupů hodnocen z některého předmětu na vysvědčení 
na konci druhého pololetí stupněm „nedostatečný“, bude celkové hodnocení „neprospěl“. Poté se uplatní 
pravidla dle § 52 a 53 o opravných zkouškách a případném opakování ročníku. 

 

Opakování ročníku 

Tato situace může nastat u žáků, kteří jsou v nižším ročníku než posledním a zároveň nesplnili podmínky 
pro postup do vyššího ročníku podle § 69 odst. 4 školského zákona, nebo v případě že, se v posledním 
ročníku nepřihlásili k maturitní zkoušce, nebo nebudou konat závěrečnou zkoušku.  

Dále podle ustanovení § 66 odst. 7 školského zákona platí, že ředitel školy může žákovi, který splnil 
povinnou školní docházku a který na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen, povolit 
opakování ročníku po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků a důvodů uvedených v žádosti; žák, 
který plní povinnou školní docházku, v těchto případech opakuje ročník vždy.  

 
 
 
Třebíč 28. 5. 2020        Alice Burešová 
          ředitelka školy 
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