
Informace o způsobu hodnocení na konci školního roku 2019/2020 
 
Vzhledem k nestandardnímu způsobu výuky ve 2. pololetí školního roku 2019/2020 
(vzdělávání na dálku od 11. 3. 2020) bude v souladu s vyhláškou MŠMT č. 211/2020 Sb., o 
hodnocení, probíhat závěrečné hodnocení žáků na vysvědčení podle níže uvedených 
principů:  

 budou zohledněny individuální podmínky žáka na domácí přípravu a vzdělávání 
na dálku,  

 bude zohledněna skutečnost, že zásahem vyšší moci nebylo možné zcela naplnit 
ŠVP pro tento školní rok,  

 klasifikace na vysvědčení nebude (vzhledem k výrazně diferencovaným 
podmínkám jednotlivých žáků) u žádného žáka horší, než v předchozím pololetí, 

 problematické situace budou řešeny individuálně, a to vždy ve prospěch žáka.  
 
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; 

 podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na 
dálku, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky. Za období 
vzdělávání na dálku se v závěrečném hodnocení žáka zohlední např.: a) snaha žáka 
o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů a výstupů;  
b) samostatná práce žáků během vzdělávání na dálku a její výsledky; c) plnění 
zadaných úkolů (LDO, VO, TO, HN, sborový zpěv); 

 podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci účastnili 
vzdělávání ve škole po obnovení provozu školy, pokud k tomu došlo; 

 podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 
2019/2020. 

 
Nedostatek podkladů k hodnocení za období od 11. března 2020, tedy za období 
během uzavření školy nebo při vzdělávacích aktivitách formou individuální výuky do 
konce druhého pololetí, není sám o sobě důvodem k tomu, aby byl žák z některého 
předmětu na vysvědčení namísto uvedení stupně prospěchu „nehodnocen(a)“. Na 
vysvědčení se připouští slovo „nehodnocen(a)“ 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)“. 
 
Do zameškaných hodin se započítávají pouze hodiny zameškané v době, kdy nebyla 
zakázána osobní přítomnost žáků ve škole. 

 
Závěrečné komisionální zkoušky 
 
Komisionální závěrečné zkoušky podle vyhl. č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém 
vzdělávání, jsou i v tomto školním roce povinné a jsou podmínkou úspěšného ukončení 
jednotlivých stupňů studia ve všech oborech. O podmínkách konání závěrečných 
zkoušek v jednotlivých oborech budou dotčení žáci a jejich zákonní zástupci informování 
vyučujícími jednotlivých předmětů či oborů v dostatečném předstihu.  
 
Postupové zkoušky v hudebním oboru jsou v tomto školním roce zrušeny. 
 
 
V Praze dne 15. 5. 2020 
 
PhDr. Jana Mazánková 
Ředitelka školy 


