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Pravidla hodnocení žáků ve 2. pololetí školního roku 2019/2020 ve Střední 

zemědělské škole a středním odborném učilišti chladicí a klimatizační 

techniky, Kostelec nad Orlicí 

Vydala: Mgr. Yvona Bůžková - ředitelka školy                    

Změna č: Původní vydání 

Platnost od: druhé pololetí školního roku 2019/2020 

Předmět změny Příloha Školního řádu v souvislosti s mimořádným opatřením MZ proti nákaze a 

šíření onemocnění COVID-19 

Úvodní ustanovení 

Tato směrnice upravuje pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve Střední zemědělské škole 
a Středním odborném učilišti chladicí a klimatizační techniky, Kostelec nad Orlicí za druhé pololetí 
školního roku 2019/2020. 

Článek I. Právní východiska 

• zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon) 

• vyhláška č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí 
školního roku 2019/2020 (dále jen Vyhláška 211/2020) 

• vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění 
pozdějších předpisů. 

Článek II. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků  

1. Pro hodnocení žáků středních škol vedle Vyhlášky 211/2020 platí i nadále pravidla pro hodnocení 
uvedená ve školském zákoně. Obdobně platí i pro ta ustanovení vyhlášky č. 13/2005 Sb., která 
nejsou v rozporu s Vyhláškou 211/2020. 

2. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020 vychází 

a) z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy má žák povinnost řádně 
docházet do školy 

b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má žák pro 
takové vzdělávání podmínky,  

c) nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných 
ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy, a 

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

3. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků vyplývající z přílohy školního řádu ze dne 1. 9. 
2011 ve znění pozdějších aktualizací se nepoužijí pokud  

a) jsou v rozporu s ustanoveními článku II. odstavec 1.  

b) nebo neumožňují hodnocení žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020 podle 
článku II. odstavce 1 
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4. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020 může vycházet 
také z podkladů o vykonané pracovní povinnosti podle krizového zákona nebo dobrovolné 
pomoci, pokud jsou relevantní ve vztahu k oboru vzdělání. 

5. Hodnocení žáků za první pololetí školního roku 2019/2020, kteří nebyli hodnoceni v termínu do 
konce ledna 2020 a hodnocení nebylo ukončeno ani do 11. března 2020, bude v souladu 
s ustanovením § 69 odst. 5 školského zákona hodnocení ukončeno nejpozději do konce června. 
Teprve pokud nebude možné žáka hodnotit ani v tomto náhradním termínu, za první pololetí bude 
žák nehodnocen. 

6. Výsledky vzdělávání žáka mohou být ve druhém pololetí v povinných předmětech nehodnoceny 
pouze tehdy, není-li absolutně žádný podklad pro hodnocení a žák byl z daného předmětu na konci 
prvního pololetí (včetně náhradního termínu pro hodnocení) také nehodnocen, anebo se jedná o 
předmět vyučovaný pouze v druhém pololetí a nejsou absolutně žádné podklady pro hodnocení. 

7. V případě, že nebude možné hodnotit žáka za druhé pololetí ani za použití pravidel ve Vyhlášce 
211/2020, pak v souladu s § 69 odst. 6 školského zákona stanoví ředitelka školy náhradní termín 
hodnocení, který se musí uskutečnit nejpozději do konce září následujícího školního roku. 

8. V případě, že by žák byl v řádném nebo náhradním termínu hodnocen stupněm nedostatečný 
nejvýše ze 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 
ředitelkou školy. Ze závažných důvodů může ředitelka školy žákovi stanovit náhradní termín 
opravné zkoušky nejpozději do konce září následujícího školního roku. V případě, že by se náhradní 
termín hodnocení konal také až v září, může tedy proběhnout i opravná zkouška až do konce září. 

9. Bude-li mít zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka pochybnosti o správnosti hodnocení, 
může požádat do tří pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděli, 
nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, o přezkoumání výsledků hodnocení s 
případným komisionálním přezkoušením podle § 69 odst. 9 školského zákona. Termín takového 
přezkoušení určí ředitelka školy nejdéle do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu 
dohodnutém se zákonným zástupcem žáka nebo se zletilým žákem. 

10. U předmětů výchovného zaměření nebo chování žádost o přezkoumání výsledků hodnocení 
vyřizuje ředitelka školy posouzením dodržení pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. V 
případě zjištění porušení těchto pravidel ředitelka školy výsledek hodnocení změní; nebyla-li 
pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků porušena, výsledek hodnocení potvrdí, a to 
nejpozději do 14 dnů ode dne doručení žádosti. 

11. Pokud se pro hodnocení žáka koná zkouška nebo komisionální přezkoušení (stanovené právním 
předpisem nebo na základě individuálního vzdělávacího plánu), není jejich konání a hodnocení žáka 
na jejich základě Vyhláškou č. 211/2020 dotčeno. Toto neplatí pro žáky, kteří se přihlásili na jarní 
zkušební období roku 2020 k maturitní zkoušce nebo konají závěrečnou zkoušku.  

Článek III. Postup do vyššího ročníku 

1. 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 je žák uvolněn. 

Článek IV. Opakování ročníku 

2. Opakovat ročník mohou žáci, kteří jsou v nižším ročníku než posledním a zároveň nesplnili 
podmínky pro postup do vyššího ročníku podle § 69 odst. 4 školského zákona. 
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3. Ředitelka školy může v souladu s § 66 odst. 7 školského zákona 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. 

Článek V. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků přihlášených na jarní zkušební 

období roku 2020 k maturitní zkoušce nebo závěrečné zkoušce  

1. Hodnocení výsledků vzdělávání za druhé pololetí školního roku 2019/2020 žáků přihlášených 
na jarní zkušební období roku 2020 k maturitní a závěrečné zkoušce za druhé pololetí školního 
roku 2019/2020 bude stanoveno podle článku II. odstavec 1. – 4. 

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

3. Pokud by žák měl být v jednotlivém předmětu na vysvědčení hodnocen stupněm prospěchu „5 - 
nedostatečný“ nebo slovy „nehodnocen/a“, bude namísto toho uvedeno slovo „prospěl/a“. Pro 
celkové hodnocení u výše uvedených žáků (přihlášeni k maturitní zkoušce nebo závěrečné zkoušce) 
se namísto stupňů neprospěl/a nebo nehodnocen/a uvede na vysvědčení slovo „prospěl/a“. 

4. V případě, že žákovi nevyhovuje hodnocení výsledků vzdělávání v jednotlivém předmětu slovem 
prospěl/a, může před vydáním vysvědčení písemně požádat ředitelku školy o  zkoušku nebo 
komisionální přezkoušení. Hodnocení se poté provede na jejich základě. 

Článek VI. Vydávání vysvědčení 

1. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. – 3. ročníků maturitních oborů a 1. a 2. ročníků 
učebních oborů bude ukončeno nejdéle 26. 6. 2020. S výsledky vzdělávání se žáci seznámí 
v systému Bakaláři. 

2. Vysvědčení nebo výpisy vysvědčení si mohou žáci, v případě, že tomu nebudou bránit 
epidemiologická opatření, vyzvednout osobně 30. 6. 2020, nebo jim budou předána na začátku 
školního roku 2020/2021.  

3. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020 přihlášených 
na jarní zkušební období roku 2020 k maturitní zkoušce nebo k závěrečné zkoušce bude 
ukončeno nejdéle 29. 5. 2020. S výsledky hodnocení se žáci seznámí v systému Bakaláři. 

4. Vysvědčení žákům přihlášeným na jarní zkušební období roku 2020 k maturitní zkoušce bude 
předáno třídním učitelem nejdéle v den konání ústních zkoušek jarního období MZ 2020. 

5. Vysvědčení žákům konajícím závěrečnou zkoušku v červnu 2020 bude vysvědčení předáno 
třídním učitelem nejdéle v den konání ústní závěrečné zkoušky.  

 

 

Projednáno elektronicky. 
 
Schváleno pedagogickou radou dne 30. 4. 2020. 
 
 

Mgr. Yvona Bůžková v.r. 
    ředitelka školy 


