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Hodnocení výsledků vzdělávání žáků střední školy ve druhém pololetí školního
roku 2019/2020
Ředitel školy v souladu se zákonem č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k
některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 a vyhláškou
MŠMT č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního
roku 2019/2020 se souhlasem školské rady a projednáním pedagogickou radou vydává tyto
zásady pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků střední školy ve druhém pololetí školního
roku 2019/2020.
Postup při hodnocení výsledků vzdělávání žáků v praktické škole jednoleté a dvouleté
Při hodnocení žáků je důležité řídit se následujícími principy:
- Spravedlivé hodnocení každého žáka, respektování individuálních podmínek na
domácí přípravu a vzdělávání na dálku.
- Klasifikace na vysvědčení v druhém pololetí by neměla být horší než v předchozím
pololetí.
- Problematické situace by měly být vždy řešeny ve prospěch žáků.
Hodnocení žáků bude probíhat na základě následujících podkladů:
- hodnocení získaného v druhém pololetí, v době, kdy žáci řádně docházeli do školy,
(tj. do 10. března 2020), zhodnotí se také zapojení žáka do aktivit nad rámec výuky (např.
soutěžní aktivity),
- podpůrně z podkladů získaných při vzdělávání na dálku, pokud má pro takové
vzdělávání žák odpovídající podmínky (hodnotí se také celkový přístup žáka v komunikaci
s vyučujícím a také aktivity nad rámec plnění zadaných distančních povinností),
- podpůrně z výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020, a to zejména
v případech, kdy vyučující nemá odpovídající podklady, viz výše.
V případě, že nebude možné hodnotit žáka za druhé pololetí ani za použití výše uvedených
podkladů, pak je nutné v souladu s § 69 odst. 6 školského zákona stanovit náhradní termín
hodnocení, který se musí uskutečnit nejpozději do konce září následujícího školního roku.
Žákům, kteří by nebyli s hodnocením na vysvědčení spokojeni, zůstává zachována možnost
žádat přezkoumání výsledků hodnocení s případným komisionálním přezkoušením (§ 69 odst.
9 školského zákona). Termín takového přezkoušení je možné individuálně dohodnout.
V případě, že by žák byl v řádném nebo náhradním termínu hodnocen stupněm nedostatečný
nejvýše ze 2 povinných předmětů, musí mít možnost vykonat opravnou zkoušku dle
§ 69 odst. 7 školského zákona, a to nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu
stanoveném ředitelem školy.
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Zvláštní pravidla pro žáky konající závěrečnou zkoušku:
Na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020 nelze žáka, který se má v jarním
zkušebním období roku 2020 účastnit závěrečných zkoušek, 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.
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