PRAVIDLA A ZPŮSOB HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A KLASIFIKACE SOŠ A SOU
LANŠKROUN, SOKOLSKÁ 288 ZA DRUHÉ POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020
Postup pro závěrečné hodnocení výsledků vzdělávání žáků a klasifikaci ve všech povinných
a volitelných předmětech na vysvědčení
V závěrečném hodnocení žáka na vysvědčení na konci druhého pololetí školního roku
2019/2020 bude zohledněna skutečnost, že zásahem vyšší moci nebylo možné zcela naplnit
ŠVP pro tento školní rok. Jelikož druhé pololetí školního roku proběhlo za zcela mimořádných
podmínek, nelze žáky hodnotit podle stejných měřítek, jako minulé školní roky.
Závěrečné hodnocení žáka a jeho klasifikace na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020
zohlední:
a)podklady pro hodnocení a klasifikaci získané v druhém pololetí v době do 10. března 2020,
b)podpůrně také podklady pro hodnocení a klasifikaci získané v době, kdy probíhalo
vzdělávání na dálku, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky,
c)podpůrně také hodnocení a klasifikace výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního
roku 2019/2020,
d)podpůrně také podklady pro hodnocení a klasifikaci získané na konci druhého pololetí po
obnovení provozu formou konzultací s učiteli
Za období vzdělávání na dálku během uzavření škol bude v závěrečném hodnocení a
klasifikaci žáka na konci školního roku 2019/2020 zohledněno následující:
- snaha žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů a výstupů;
-samostatná práce žáků a samostudium během vzdělávání na dálku a její výsledky;
-četba 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
Uzavření hodnocení a klasifikace za druhé pololetí školního roku 2019/2020
V případě, že nebude možné hodnotit a klasifikovat žáka za druhé pololetí dle stanovených
podkladů, bude stanoven náhradní termín hodnocení a klasifikace, který se uskuteční
nejpozději do konce září následujícího školního roku.
Žáci, kteří zpochybní výsledky hodnocení a klasifikaci ve 2. pololetí školního roku
2019/2020,mohou podat Žádost o přezkoumání výsledků hodnocení a klasifikace. Na
základě této žádosti umožní ředitel školy případnému žadateli komisionálním přezkoušení (§
69 odst. 9 školského zákona). Termín takového přezkoušení bude individuálně dohodnut se
zákonným zástupcem nebo se zletilým žákem.
V případě, že by žák byl v řádném nebo náhradním termínu hodnocen stupněm
nedostatečný, a to nejvýše z 2 povinných předmětů, bude mít možnost vykonat opravnou

zkoušku dle § 69 odst. 7 školského zákona, a to nejpozději do konce příslušného školního
roku v termínu stanoveném ředitelem školy.
Hodnocení žáků posledních ročníků konajících maturitní a závěrečnou zkoušku
Všichni žáci posledních ročníků, kteří se přihlásili k maturitní a závěrečné zkoušce, budou
připuštěni k maturitní a závěrečné zkoušce bez povinnosti mít ukončen poslední rok
vzdělávání.
Vzhledem k tomu, že se u těchto žáků již po zrušení mimořádných opatření nepředpokládá,
kromě přípravy na maturitní a závěrečné zkoušky, plnohodnotné vzdělávání v povinných
předmětech v tomto pololetí, a vzhledem k tomu, že vykonáním nebo nevykonáním
maturitní a závěrečné zkoušky žáci přestávají být žáky školy, vylučuje se možnost žáky
nehodnotit, nebo je hodnotit jako neúspěšné na vysvědčení za druhé pololetí školního roku
2019/2020. Ročník tedy formálně ukončí všichni a bude záležet, zda úspěšným nebo
neúspěšným vykonáním maturitní zkoušky.
Absence
Do zameškaných hodin se započítávají pouze hodiny zameškané do začátku platnosti zákazu
osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve školách.
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