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ZMĚNY V REALIZACI ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY 

PRO JARO ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021 
 

  

1. Obecné informace 
 

MŠMT přistoupilo k zohlednění ztížených a odlišných podmínek teoretické výuky žáků pro 

vzdělávání ve 2. pololetí školního roku 2019/2020 a v 1. pololetí školního roku 2020/2021  

s významným podílem vzdělávání distančním způsobem, který nelze vyloučit ani v 2. pololetí 

školního roku 2020/2021. Vedle ztížených a odlišných podmínek při teoretickém vzdělávání 

žáků v režimu distanční výuky je potřeba také řešit situaci vzniklou nekonáním nebo silným 

omezením praktického vyučování. Proto budou provedeny následující dílčí změny v konání 

závěrečných zkoušek v jarním termínu 2021. 

K závěrečné zkoušce bude připuštěn žák, který úspěšně ukončil první pololetí školního 

roku 2020/2021 závěrečného ročníku oboru vzdělání, ve kterém se dosahuje stupně 

středního vzdělání s výučním listem. Dále bude k závěrečné zkoušce připouštěn i ten, kdo je 

oprávněn konat opravnou nebo náhradní zkoušku. Těm žákům, kteří nebyli z některého 

předmětu v 1. pololetí školního roku 2020/2021 hodnoceni nebo byli hodnoceni nedostatečně, 

bude umožněno vykonat zkoušku k dokončení klasifikace nebo opravnou komisionální 

zkoušku do 31. května 2021.  

Nově budou žáci při závěrečné zkoušce hodnoceni ze dvou zkoušek a klasifikace zůstane 

nezměněna. Z hlediska formy bude praktická zkouška povinná pro všechny žáky  

a  ředitelka školy rozhodla, že druhou zkouškou bude pro žáky forma ústní zkoušky.  

Celkové hodnocení na vysvědčení za 2. pololetí pak bude vytvořeno pouze z hodnocení 

předmětů, které budou v tomto pololetí vyučovány. Rozhodnutí „nevyučovaných“ 

předmětech ponecháme v kompetenci ředitelky školy. Pravidla pro hodnocení 

vyučovaných předmětů na vysvědčení ve 2. pololetí 2020/2021 se nemění.  

U předmětů, které byly vyučovány v 1. pololetí a nebudou vyučovány ve 2. pololetí, bude 

kolonka se stupněm prospěchu proškrtnuta. I nadále platí ustanovení § 69 odst. 7 školského 

zákona: „Žák, který na konci druhého pololetí neprospěl nejvýše ze 2 povinných předmětů, 

nebo žák, který neprospěl na konci prvního pololetí nejvýše ze 2 povinných předmětů 

vyučovaných pouze v prvním pololetí, koná z těchto předmětů opravnou zkoušku nejpozději 

do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelkou školy.“ 
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2. Termíny zkoušek zůstávají nezměněné 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

V Liberci dne 03. 02. 2021     Mgr. Jana Urbanová v. r.  

                   ředitelka školy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


