Podmínky hodnocení za 2. pol. šk. roku 2019/2020
Zpracováno na základě vyhlášky 211/2020 Sb.
a Postupu pro hodnocení vydaného MŠMT
1. Hodnocení žáků ve středním vzdělávání vychází z následujících parametrů:
a) z podkladů pro hodnocení získaných ve 2. pololetí v době, kdy měl žák řádnou
povinnost docházet do školy;
b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku;
c) z podkladů o vykonané pracovní povinnosti podle krizového zákona nebo dobrovolné
pomoci, pokud se vztahují k oboru vzdělání (zdravotnická zařízení a zařízení sociálních
služeb);
d) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.
2. V závěrečném hodnocení lze zohlednit.
a) snahu žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku odevzdávání úkolů a výstupů
b) samostatnou práci žáků a samostudium běhen vzdělávání na dálku a její výsledky
c) četbu související se zadanými úkoly
d) portfolia prací žáků, příp. jejich další podklady
e) zvládnutí technologií a pravidel pro práci s technologiemi potřebnými pro vzdělávání
na dálku (např. v IKT).
3. Komisionální zkouška:
Tam, kde dochází k hodnocení na základě zkoušek nebo komisionálního přezkoušení (např. ve
stanovených individuálních vzdělávacích plánech) bude i na konci školního roku 2019/2020
hodnocení provedeno na jejich základě.
U žáků, kteří se přihlásili na jarní zkušební období roku 2020 k maturitní zkoušce se vydá
vysvědčení, na kterém se uvede slovo „prospěl(a)“.
4. Započítání dobrovolné pomoci:
Pokud žáci po celou dobu mimořádných opatření vykonávali pracovní povinnost v souladu
s usnesením vlády, nebo se zapojili v rámci dobrovolné pomoci, bude tato činnost žákům
zohledněna, případně uznána. Týká se činností, které žáci běžně vykonávají při praktické výuce,
příp. souvisejících s odbornými teoretickými předměty. To platí za podmínky, že je žáci
vykonávali nebo je nabyli prokazatelným způsobem a souvisí s daným oborem vzdělání.
5. Hodnocení žáků posledních ročníků přihlášených k maturitní zkoušce:
a) žáci, kteří se přihlásili k maturitní zkoušce, nebudou hodnoceni stupněm „neprospěl(a)“ nebo
„nehodnocen(a)“. Tím formálně ukončí ročník.

