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Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Sunny Canadian International School – Základní škola 
a Gymnázium, s.r.o. ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 
 
Na základě usnesení Vlády ČR ze dne 12. 3. 2020 č. 201 (vyhlášeno pod č. 74/2020 Sb.), a následného 
mimořádného opatření MZd 16184/2020–1/MIN/KAN ze dne 15. 4. 2020, kterým byla zakázána 
osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, na 
základním uměleckém vzdělávání, jazykovém vzdělávání a zájmovém vzdělávání věcně 
v nezměněném rozsahu jako v usnesení vlády ČR ze dne 12. března 2020 č. 201, vyhlášené pod č. 
74/2020 Sb., kterým vláda zakázala osobní přítomnost žáků a studentů ve školách a školských 

zařízeních, nahradily Základní škola a Gymnázium SCIS od 12. 3. 2020 prezenční výuku formou 
online distančního vzdělávání.  

Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci druhého pololetí školního roku 2019/2020 proto 
zohlední skutečnost, že zásahem vyšší moci nebylo možné zcela naplnit ŠVP pro tento školní rok, 
druhé pololetí školního roku 2019/2020 proběhlo za zcela mimořádných podmínek, a nelze proto 

hodnotit podle stejných měřítek jako například v minulém školním roce.  

Na základě Vyhlášky 211/2020 Sb. ze dne 27. dubna 2020 o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 
druhém pololetí školního roku 2019/2020 a podle § 56, 71 a 112 zákona č.561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) proto 
stanovuji: 

 

A) Pravidla pro hodnocení žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020 
 

(1) V základním vzdělávání a ve středním vzdělávání vychází hodnocení výsledků vzdělávání žáka za 
druhé pololetí školního roku 2019/2020  

a) z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák měl povinnost řádně 
docházet do školy, tedy od 20. ledna 2019 do 10. března 2020,  

b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při distančním vzdělávání, pokud má pro takové 
vzdělávání žák podmínky,  

b) 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.  

 
(2) Pravidla ve školním řádu nebo pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků schválená 
školskou radou, která jsou v rozporu s odstavcem 1 nebo která neumožňují hodnocení žáků za druhé 
pololetí školního roku 2019/2020 podle odstavce 1, se nepoužijí.  
 
3. Hodnocení v průběhu vzdělávání na dálku nebo při vzdělávacích aktivitách formou školních skupin 
nebo jinou formou do konce druhého pololetí nesmí být důvodem pro hodnocení žáka na vysvědčení 
za druhé pololetí školního roku 2019/2020 stupněm nedostatečný nebo odpovídajícím slovním 
hodnocením.  
 
4. 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“.  
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5. Do zameškaných hodin se započítávají pouze hodiny zameškané do začátku platnosti zákazu osobní 
přítomnosti žáků na vzdělávání ve školách, tedy od 20. ledna 2019 do 10. března 2020. 
 
B) Zkoušky a komisionální přezkoušení 
 

(1) Pokud se pro hodnocení žáka koná zkouška nebo komisionální přezkoušení stanovené právními 
předpisy nebo zkouška vyplývající z individuálního vzdělávacího plánu, není jejich konání a hodnocení 
žáka na jejich základě touto vyhláškou dotčeno.  
 
C) Vysvědčení žáků 4. ročníku Gymnázia SCIS, kteří se přihlásili k maturitě jaro 2020  
 

(1) Na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020 žáka Gymnázia SCIS, který se přihlásil na 
jarní zkušební období roku 2020 k maturitní zkoušce, nelze žáka hodnotit stupněm „5 - 
nedostatečný“ nebo slovem „nehodnocen(a)“, nebo ekvivalentním slovním hodnocením; namísto 
toho se uvede pro jednotlivé předměty nebo celkové hodnocení slovo „prospěl(a)“, nebo jiné 
ekvivalentní slovní hodnocení.   
 
D) Závěrečná ustanovení 
 

(1) Pravidla hodnocení jsou zveřejněna na webových stránkách školy. 
(2) Za prokazatelné seznámení žáka s  výsledky průběžného hodnocení za druhé pololetí školního 
roku 2019/2020 se považuje zveřejnění výsledků školním systému Škola online.   
(3) Klasifikační řád k hodnocení žáků pro školní rok 2019/2020 zůstává nadále v platnosti. Pro 
hodnocení žáků za druhé pololetí školního roku se však přednostně použije toto Rozhodnutí.  
(4) Rozhodnutí nabývá platnosti dnem 28. dubna 2020 a bylo dáno na vědomí Školské radě.  
 
 
 
 
 
 
V Jesenici 27. dubna 2020                                          Mgr. Ondřej Machů, ředitel školy  
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