POSTUP HODNOCENÍ 2. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020
Pro hodnocení žáků středních škol vedle Vyhlášky platí i nadále pravidla pro hodnocení uvedená ve
školském zákoně. Obdobné platí i pro ta ustanovení vyhlášky č. 13/2005 Sb., která nejsou v rozporu s
Vyhláškou.
Uzavření hodnocení za první pololetí v náhradním termínu
Ustanovení § 69 odst. 5 školského zákona stanovuje, že pokud není možné žáka hodnotit na konci
prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín tak, aby hodnocení proběhlo
nejpozději do konce června. Teprve pokud by nebylo možné žáka hodnotit ani v tomto náhradním
termínu, za první pololetí by žák nebyl hodnocen).
Uzavření hodnocení za druhé pololetí
V případě, že nebude možné hodnotit žáka za druhé pololetí ani za použití pravidel ve Vyhlášce, pak
je nutné v souladu s § 69 odst. 6 školského zákona stanovit náhradní termín hodnocení, který se musí
uskutečnit nejpozději do konce září následujícího školního roku. Žákům, kteří by nebyli s hodnocením
na vysvědčení spokojeni, vždy 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. V případě, že by žák byl v řádném nebo náhradním termínu hodnocen stupněm
nedostatečný nejvýše ze 2 povinných předmětů, musí mít možnost vykonat opravnou zkoušku dle §
69 odst. 7 školského zákona, a to nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu
stanoveném ředitelem školy. Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní
termín opravné zkoušky nejpozději do konce září následujícího školního roku. V případě, že by se
náhradní termín hodnocení konal až v září, může tedy proběhnout i opravná zkouška až do konce
září. Je proto důležité zvážit stanovení termínu vykonání náhradní zkoušky s dostatečným prostorem
k vykonání následné opravné zkoušky.
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)“. 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. Je proto nezbytné vyhotovit i těmto žákům jejich vysvědčení.
Vzhledem k tomu, že se u těchto žáků již po zrušení mimořádných opatření nepředpokládá, kromě
přípravy na závěrečné nebo maturitní zkoušky, plnohodnotné vzdělávání v povinných předmětech v
tomto pololetí, a vzhledem k tomu, že vykonáním nebo nevykonáním závěrečné nebo maturitní
zkoušky žáci přestávají být žáky školy, vylučuje se možnost žáky nehodnotit, nebo je hodnotit jako
neúspěšné na vysvědčení. Ročník tedy formálně ukončí všichni (a bude záležet, zda úspěšným nebo
neúspěšným vykonáním závěrečné nebo maturitní zkoušky).
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)“.
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KONKRÉTNÍ SITUACE SPOJENÉ S HODNOCENÍM ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL
Započítání dobrovolné pomoci
Pokud žáci po dobu mimořádných opatření vykonávali buď pracovní povinnosti v souladu s
usnesením vlády, nebo se zapojili v rámci dobrovolné pomoci, doporučuje se řediteli školy, aby tuto
činnost žákům zohlednil a případně uznal a započítal. Typicky lze tuto činnost hodnotit tam, kde se
při vykonávané činnosti nabývají schopnosti běžně získávané v rámci praktického vyučování,
případně souvisejících teoretických předmětů. To platí za podmínky, že se jedná o činnosti nebo
kompetence, které žáci vykonávali nebo je nabyli prokazatelným způsobem a souvisí s daným
oborem vzdělání.
Postup do vyššího ročníku
Tato situace se nemění a platí zde § 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, se uskutečňuje po vykonání komisionální zkoušky.
Komisionální zkouška
Tam, kde dochází k hodnocení na základě zkoušek nebo komisionálního přezkoušení (např. ve
vybraných odborných předmětech uměleckých oborů nebo ve stanovených individuálních
vzdělávacích plánech), bude i na konci školního roku 2019/2020 hodnocení provedeno na jejich
základě. Vyhláška na tom nic nemění. Výjimka z tohoto pravidla je však stanovena pro žáka střední
školy nebo konzervatoře, který se přihlásil na jarní zkušební období roku 2020 k maturitní zkoušce
nebo koná závěrečnou zkoušku. Tomuto žákovi, který by měl konat zkoušku nebo komisionální
zkoušku, se vydá vysvědčení, na kterém se uvede slovo „prospěl(a)“ nebo ekvivalentní slovní
hodnocení. Na žádost žáka se umožní před vydáním vysvědčení zkouška nebo komisionální
přezkoušení a hodnocení se provede na jejím základě.
Opakování ročníku
Tato situace 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, nebo v případě že, se v
posledním ročníku nepřihlásili k maturitní zkoušce, nebo nebudou konat závěrečnou zkoušku.
Dále podle ustanovení § 66 odst. 7 školského zákona platí, že ředitel 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; žák, který plní povinnou školní docházku, v těchto případech opakuje ročník vždy. Předávání
vysvědčení za druhé pololetí u žáků, kteří jsou v nižším ročníku než posledním.
V tomto případě opět platí stávající právní úprava, tzn. podle § 3 odst. 1 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o
organizaci školního roku platí, že v posledním vyučovacím dnu období školního vyučování se předává
žákům vysvědčení. Pro druhé pololetí školního roku 2019/2020 tento den připadá na úterý 30. června
2020. Způsob předávání vysvědčení se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace a omezení z
ní plynoucí. O konkrétním postupu, včetně termínů, je důležité informovat, zejména na svých
webových stránkách.
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Předávání vysvědčení za druhé pololetí u žáků, kteří jsou v posledním ročníku oboru vzdělání s
výučním listem nebo maturitní zkouškou
Podle § 3 odst. 1 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, platí, že 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; obdobně se předává vysvědčení žákům v konzervatoři před zahájením společné části
maturitní zkoušky a před konáním ústních zkoušek absolutoria. Podle § 45 zákona č. 135/2020 Sb.
může ředitel školy před zahájením maturitní zkoušky vyhlásit až 5 vyučovacích dnů volna k přípravě
na konání maturitní zkoušky, nebo podle § 46 může ředitel školy před zahájením závěrečné zkoušky
vyhlásit až 4 vyučovací dny volna k přípravě na závěrečnou zkoušku. Nicméně ředitel má v tomto
školním roce tuto možnost, ne však povinnost. Konkrétní poslední den vyučování v dané škole bude
tedy záviset na rozhodnutí ředitele o tomto volnu.
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