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V souvislosti s vyhláškou č. 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 

druhém pololetí školního roku 2019/2020 a metodikou k vyhlášce č. 211/2020 Sb., které 

vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 27. 4. 2020 stanovuji následující  

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ  

VE 2. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020  

3. ročník 

I. Principy hodnocení 

1. V návaznosti na doporučení MŠMT se při distanční výuce soustředíme na maturitní 

a profilové předměty. Učivo obsažené ve Školním vzdělávacím plánu bude v 2. 

pololetí školního roku 2019/2020 výrazně redukováno, a proto některé předměty od 

1. 5. do 30. 6. již nejsou v distančním vzdělávání reflektovány. 

2. Hodnocení v průběhu vzdělávání na dálku nesmí být důvodem pro hodnocení žáka 

na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020 stupněm nedostatečný. 

Také nedostatek podkladů k hodnocení za období od 11. března 2020, tedy za 

období vzdělávání na dálku během uzavření škol není sám o sobě důvodem k tomu, 

aby byl žák z některého předmětu na vysvědčení namísto uvedení stupně prospěchu 

„nehodnocen“.  

3. Za období vzdělávání na dálku během uzavření škol lze v závěrečném hodnocení 

žáka na konci školního roku 2019/2020 zohlednit například:  

 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 jako 

podklad pro hodnocení učitele);  

 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.  

 
II. Hodnocení výsledků vzdělávání vychází z: 

1. podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák měl povinnost 

řádně docházet do školy, tj. do 10. 3. 2020; 
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2. podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku; 

3. podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020. 

4. podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve 

škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy, tj. na základě písemného 

či ústního zkoušení z maturitních a profilových předmětů. 

 

III. Zkoušky z maturitních a profilových předmětů 

 Zkoušky z maturitních a profilových předmětů mají žákům napomoci zopakovat si učivo 

probrané v době uzavření škol.  Zkoušky rovněž přispějí k snazšímu pokračování ve 

studiu ve vyšším ročníku, kde učivo navazuje na ročník předcházející. 

 Známky získané ze zkoušek jsou pouze jednou ze součástí celkového hodnocení 

žáka za 2. pololetí školního roku 2019/2020 – viz bod II.  

 Zkoušky se budou konat většinou v písemné formě, a to tak, aby bylo maximálně 15 žáků 

ve skupině a za dodržení všech potřebných hygienických pravidel. Skupiny jsou 

stanoveny dle běžného dělení na skupinu A a skupinu B. 

 

3A Bařinková Klára, Janíčková Tereza, Ježková Veronika, Kratochvílová Denisa, Kundrátová 

Ludmila, Kusáková Gabriela, Martinická Valentýna, Matuštíková Michaela, Rožnovská Eva, 

Šebková Lucie, Štromová Natálie, Švehlová Adéla, Uhýrková Lucie 

 

3B Bartálová Daniela, Hanulíková Jana, Kročilová Monika, Kučerová Pavlína, Láníková 

Michaela, Mikušková Hana, Pavlíková Anna, Pavliňáková Julie, Soukeníková Hana, 

Šopíková Kateřina, Václavíková Patricie, Valášková Alžběta, Vénosová Kateřina, Výmolová 

Kateřina 

 

 

 Termíny a časy zkoušek jsou uzpůsobeny provozu školy (maturitní zkoušky, přijímací 

zkoušky).  

 Většinou se zkoušky konají v čase mezi 10. a 14. hodinou. Lze tedy předpokládat, že 

většina žáků přijede na konkrétní termín a zase po zkoušce školu opustí. Pokud by přesto 

žáci ze vzdálenějších míst potřebovali využít domov mládeže, lze se individuálně domluvit 

s Mgr. Michaelou Raškovou, která zajistí ubytování i v samostatných pokojích (dodržení 

hygienických pravidel). 

 Z časových důvodů není možné v červnu nabídnout více termínů, než jak jsou 

stanoveny v harmonogramu.  

 Pokud se žák zkoušky nezúčastní z důvodu nemoci, bude mu nabídnut náhradní termín 

na konci srpna či v září. V tom případě bude mít žák ukončení klasifikace za šk. 

r. 2019/2020 posunutý až do 30. 9. 2020 a vyšší ročník bude navštěvovat tzv. 

podmíněně. Vyučující však může v odůvodněných případech (např. žák aktivně plnil 

zadané úkoly v době distančního vzdělávání apod.) zkoušku v náhradním termínu 

prominout.  

 V návaznosti na Školní vzdělávací program jsou zkoušky z maturitních a profilových 

předmětů ve 2. pololetí školního roku 2019/2020 stanoveny následovně: 
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předmět termín forma obsah učitel 

LDV - PMP Út 26.5 v 10 h písemně Viz studijní materiály Mgr. Roman 
Švehlík 

Psychologie 
St 27.5 v 10 h písemně Předškolní věk, školní zralost, zvláštnosti dětské psychiky, školní 

věk, období dospívání 
 

Mgr. Silvie 
Krahulcová 

Hra na klavír Út 2.6. ve 14 h hra Pouze:  Hanulíková, Mikušková Mgr. Jiří Hrubý 

Ped/Sped 
 

St 3.6.  ve 12,30 

písemně Specifické poruchy učení, specifické poruchy chování, nadaní žáci, 
PPP, SPC, IVP, Logopedie 
 

PaedDr. Ladislava 
Kolouchová 

Sociální péče - SČ Čt 4.6. v 10 h písemně rizikové typy klientů, sociální politika, demografie Mgr. Silvie 
Krahulcová 

Český jazyk a 

literatura 

Po 15.6.  

A v 10 h  /  B v 11,30 

písemně Generace buřičů, avantgarda, světová próza a drama 1. poloviny 
20. století; slovní druhy 

Mgr. Kristýna 
Kavková 

Základy práva - SČ St 17.6. v 10 hod písemně ústavní právo, rodinné právo 
 

Mgr. Silvie 
Krahulcová 

HVM - PMP Čt 18.6. ve 12 h písemně Instrumentace, poslech(teorie), hv dějiny - romantismus, impresionismus Mgr. Kateřina 
Juračková 

Hra na klavír Čt 18.6. v 10,30 hra Pouze:  Bartálová MgA. Eva Jálová 

Hra na klavír Po 22.6. ve 12 h hra Pouze:   Rožnovská, Láníková, Kratochvílová Mgr. Kateřina 
Juračková 

Konverzace AJ Út 23.6. v 10 h ústně  Fashion; Food; Weather; Sport; Hobbies; Health; Travelling; Jobs Mgr. Jarmila 
Prášková 

Angličtina 
St 24.6. ve 12,30 písemně gramaticko-lexikální test z modré učebnice lekce 1 - 6 (včetně 

poslechu a porozumění textu) 
 

Mgr. Jarmila 
Prášková 

Konverzace AJ 
Út 23.6. v 10 h ústně  work, environment, health, travelling and transport, weather, free 

time and hobbies, fashion, mass media, sport 
 

Mgr. Hana 
Hoffnerová 

Angličtina 
St 24.6. ve 12,30 písemně gramaticko-lexikální test z učebnice MF2, lekce 1-4, včetně 

poslechu a porozumění textu) 
 

Mgr. Hana 
Hoffnerová 
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IV. Uzavření hodnocení za druhé pololetí: 

V případě, že nebude možné hodnotit žáka za druhé pololetí ani za použití pravidel ve vyhlášce, 

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, 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 z 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. Ze závažných důvodů může ředitel 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. Je proto důležité zvážit stanovení termínu vykonání náhradní zkoušky s dostatečným 

prostorem k vykonání následné opravné zkoušky. 

 

V. Postup do vyššího ročníku  

Tato situace se nemění a platí zde § 69 odst. 4 školského zákona, tzn., že do vyššího ročníku 

postoupí žák, který na konci druhého pololetí příslušného ročníku prospěl ze všech povinných 

předmětů stanovených školním vzdělávacím programem, s výjimkou předmětů, z nichž se žák 

nehodnotí.  

 
VI. 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.  

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. 

 

VII. Předávání vysvědčení za druhé pololetí u žáků, kteří jsou v nižším ročníku než 

posledním.  

V tomto případě opět platí stávající právní úprava, tzn. podle § 3 odst. 1 vyhlášky č. 16/2005 Sb., 

o organizaci školního roku platí, že v posledním vyučovacím dnu období školního vyučování se 

předává žákům vysvědčení. Pro druhé pololetí školního roku 2019/2020 tento den připadá na 

úterý 30. června 2020. Způsob předávání vysvědčení se bude odvíjet od aktuální 

epidemiologické situace a omezení z ní plynoucí. O konkrétním postupu, včetně termínů, vás 

budeme informovat na webových stránkách. 

 

 

Mgr. Jindřiška Beránková, ředitelka 
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