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Učitelé Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy, Krnov hodnotí výsledky žáka
za 2. pololetí školního roku 2019/2020 v souladu s Vyhláškou č. 211/2020 Sb., o hodnocení
výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020.
I.

Hodnocení žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020 vychází:
a) z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák má
povinnost řádně docházet do školy,
b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud
má pro takové vzdělávání žák podmínky, nebo podpůrně z podkladů pro
hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy
žák nemá povinnost řádně docházet do školy, a
c) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku
2019/2020.
II.

Zásady pro hodnocení

Hodnocení výsledků vzdělávání bude provedeno v souladu s níže uvedenými zásadami:
 hodnocení je spravedlivé (se znalostí podmínek žáků pro distanční vzdělávání),
 problematické situace jsou řešeny ve prospěch žáka,
 při hodnocení se nepoužijí ustanovení ve Školním vzdělávacím programu a
Klasifikačním řádů k počtu známek a absenci,
 zohledníme snahu žáků, samostatnou práci, portfolia, zvládnutí technologií,
 hodnocení v průběhu vzdělávání na dálku nesmí být důvodem pro hodnocení
žáka nedostatečnou nebo nehodnocen/a,
 do zameškaných hodin se započítávají pouze hodiny do začátku platnosti
zákazu osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve škole.
III.

Specifika hodnocení výsledků žáků

1. Žáci maturitních ročníků
Dle Zákona č. 135/2020 jsou připuštěni k maturitní zkoušce všichni přihlášení žáci (bez
povinnosti mít ukončen poslední rok vzdělávání). Na vysvědčení za druhé pololetí
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školního roku 2019/2020 žáka, který se přihlásil na jarní zkušební období roku 2020 k
maturitní zkoušce, nelze hodnotit stupněm "5 - nedostatečný" nebo slovem
"nehodnocen(a)“. V případě takto hodnocených předmětů se nově uvede slovo
"prospěl(a)". Totéž platí i pro celkové hodnocení žáka na vysvědčení. Na žádost žáka
bude umožněna zkouška nebo komisionální přezkoušení a hodnocení se provede na
jejich základě, a to do 25. května 2020.
2. Žáci 1. – 3. ročníků
a) Žáci budou hodnoceni ve 2. pololetí školního roku 2019/2020 dle výše uvedených
pravidel, tzn. na základě podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí (do 6. 3.
2020), podpůrně na základě podkladů získaných v době, kdy vzdělávání probíhalo na
dálku a podpůrně podle hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního
roku 2019/2020.
b) Termín uzavření známek za 2. pololetí školního roku 2019/2020 je 19. června 2020,
klasifikační porada 23. června 2020.
c) Předání vysvědčení proběhne 30. června 2020 způsobem, který se bude odvíjet od
aktuální epidemiologické situace a omezení z ní plynoucí (konkrétní postup bude
zveřejněn v EduPage a na webu školy).
d) Pokud nebude možné žáka hodnotit dle těchto pravidel a v daném termínu, pak bude
stanoven náhradní termín hodnocení v posledním srpnovém týdnu. Ze závažných
důvodů lze termín stanovit nejpozději do konce září následujícího školního roku.
e) Pokud bude žák hodnocen v řádném nebo náhradním termínu stupněm nedostatečný
nejvýše ze 2 povinných předmětů, bude mít možnost vykonat opravnou zkoušku v
termínu stanoveném ředitelkou školy, nejpozději do konce září následujícího školního
roku. Termín vykonání náhradní zkoušky bude stanoven s dostatečným prostorem k
vykonání následné opravné zkoušky.
f) Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí příslušného ročníku
prospěl ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem.
g) Pokud žák na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen, bude mu
povoleno opakování ročníku po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků a
důvodů uvedených v žádosti.

V Krnově dne 29. dubna 2020

Mgr. Jana Chlebovská,
ředitelka školy

