Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Liberec,
Kostelní 9, 460 31 Liberec 2, příspěvková organizace s odloučeným pracovištěm Česká Lípa

PRAVIDLA PRO ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ 2019/2020
Na základě vydané Vyhlášky 211/2020 ze dne 27. 04. 2020 vydává ředitelka školy tato Pravidla v souladu
s §4 této Vyhlášky. Ten stanovuje Informování o způsobu hodnocení: Ředitel školy informuje žáky a jejich
zákonné zástupce o způsobu hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020.

Konkrétní postup školy po projednání v pedagogické radě:
Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 zohlední:
-

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

Za období vzdělávání na dálku během uzavření škol lze (s uvážením objektivních možností a podmínek pro
zapojení žáka do vzdělávání na dálku) v závěrečném hodnocení žáka na konci školního roku 2019/2020
zohlednit například:
-

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;
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.

Dle Ustanovení § 69 odst. 5 školského zákona se stanovuje, že pokud není možné žáka hodnotit na konci
prvního pololetí, určuje tímto ředitelka školy pro jeho hodnocení náhradní termín nejpozději do konce
června. Teprve pokud by nebylo možné žáka hodnotit ani v tomto náhradním termínu, za první pololetí by
žák nebyl hodnocen.
V případě, že nebude možné hodnotit žáka za druhé pololetí ani za použití pravidel ve Vyhlášce 211/2020,
pak je nutné v souladu s § 69 odst. 6 školského zákona stanovit náhradní termín hodnocení. Ten se
předpokládá, že bude uskutečněn v době od 20. 08. 2020 nejpozději do konce září 2020.
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Citace:
§ 69
Hodnocení výsledků vzdělávání žáků
(5) Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín,
a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do konce června. Není-li možné žáka
hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí. Není-li žák hodnocen z povinného
předmětu vyučovaného pouze v prvním pololetí ani v náhradním termínu, neprospěl.
(6) Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín,
a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku.
Do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník. Není-li žák hodnocen ani v tomto termínu, neprospěl.

Končící ročníky:
Žáci posledních ročníků, kteří budou konat závěrečnou zkoušku nebo se přihlásili k maturitní zkoušce, se
nebudou hodnotit stupněm „neprospěl(a)“ nebo slovem „nehodnocen(a)“. Zákon č. 135/2020 Sb. připouští
k závěrečné zkoušce nebo maturitní zkoušce všechny přihlášené žáky (bez povinnosti mít ukončen poslední
rok vzdělávání), ale neruší školám povinnost předat i těmto žákům vysvědčení za druhé pololetí.
Datum vydání vysvědčení stanoví škola po zveřejnění termínů závěrečných zkoušek a maturit Cermatem.
Prozatím nelze dopočítat termín vydání vysvědčení za 2. pololetí končícím ročníkům (předpoklad je
po 11. 05. 2020).

Ostatní ročníky:
Rozhodným datem k vydání vysvědčení bude 30. 06. 2020 a to dle opatření a doporučení MŠMT a Vlády ČR
v souladu s aktuální epidemiologickou situací.

V Liberci dne 06. 05. 2020

Mgr. Jana Urbanová, ředitelka školy, v. r.
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