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POSTUP PŘI HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ STŘEDNÍCH 

ŠKOL ZA DRUHÉ POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 

 

 

Hodnocení výsledků vzdělávání ve školním roce 2019/2020 se řídí vyhlášku č. 211/2020 Sb., o 

hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 (dále jen „Vyhláška“), 

která stanoví pravidla hodnocení na konci druhého pololetí školního roku a klasifikačním řádem Střední 

školy gastronomie a farmářství Jeseník, který je nedílnou součástí školního řádu.  

 

Závěrečné hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve všech povinných a volitelných 
předmětech na vysvědčení 

1. Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 zohledňuje: 

 podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků 
nebyla zakázána (tj. do 10. března 2020),  

 podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, 
pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky,

 podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci základních škol účastnili 
ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin nebo jinou formou (konec druhého 
pololetí po obnovení provozu),  

 podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 
2019/2020. 

 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, zejména v předmětu zaměřeném na informační technologie.

 

2. Do zameškaných hodin se započítávají pouze hodiny zameškané do začátku platnosti zákazu 
osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve školách, tj. do 10. 03. 2020. 
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SPECIFIKA HODNOCENÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY 
 

1. Uzavření hodnocení za první pololetí v náhradním termínu 

Pokud není možné žáka hodnotit na konci prvního pololetí, stanoví ředitelka školy náhradní 
termín na 15. 06. 2020.   

 

2. Hodnocení žáků posledních ročníků konajících závěrečnou zkoušku nebo přihlášených 
k maturitní zkoušce 

Žáci posledních ročníků, kteří budou konat závěrečnou zkoušku nebo se přihlásili k maturitní 
zkoušce, se nebudou hodnotit stupněm „neprospěl(a)“ nebo slovem „nehodnocen(a)“.  

Pokud by takový žák měl být v jednotlivém předmětu na vysvědčení hodnocen stupněm prospěchu 
„5 - nedostatečný“ nebo ekvivalentním slovním hodnocením nebo slovy „nehodnocen(a)“, bude 
namísto toho uvedeno slovo „prospěl(a)“. Co se týká celkového hodnocení u výše uvedených žáků 
(přihlášeni k maturitní zkoušce nebo závěrečné zkoušce), tak se namísto stupňů neprospěl(a) nebo 
nehodnocen(a) uvedou na vysvědčení slova „prospěl(a)“. 
 
Škola předá těmto žákům vysvědčení za druhé pololetí.  V závěrečném ročníku středního 
vzdělávání se předává žákům vysvědčení v posledním vyučovacím dnu posledního týdne před 
zahájením společné části maturitní zkoušky nebo před zahájením ústních zkoušek závěrečné 
zkoušky. 

Posledním vyučovacím dnem na pracovišti v Jeseníku je 27. 05. 2020. 

Posledním vyučovacím dnem na pracovišti v Horních Heřmanicích je 29. 05. 2020. 
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3. Hodnocení žáků za druhé pololetí prvních a druhých ročníků 

Pokud nebude možné hodnotit žáka za druhé pololetí, stanoví ředitelka školy náhradní termín 
hodnocení, a to do 30. 09. 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 podle zákona individuálně dohodnout 

se zákonným zástupcem nebo se zletilým žákem. 

 

Postup do vyššího ročníku 

Postup do vyššího ročníku se řídí § 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. 

Hodnocení žáka v odborných předmětech, které stanoví rámcový vzdělávací program v 

uměleckých oborech (Umělecký kovář a zámečník, pasíř), se uskutečňuje po vykonání komisionální 

zkoušky. 

 

Opakování ročníku 

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 ředitelka 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.   

 

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

Předávání vysvědčení za druhé pololetí u žáků, kteří jsou v nižším ročníku než posledním se bude 

řídit podle § 3 odst. 1 vyhlášky č. 16/2005 Sb.. Způsob předávání vysvědčení se bude odvíjet od 

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

bude ředitelka školy informovat zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků na webových 

stránkách školy. 

 

 

V Jeseníku dne 04. 05. 2020 

 

PhDr. Silvie Pernicová v.r. 
ředitelka 


