
 

 

 

 

SPŠE/1395/2020 

 

Způsob hodnocení výsledků vzdělávání žáků za 2. pololetí školního roku 

2019/2020 

 

Způsob hodnocení výsledků vzdělávání žáků za 2. pololetí školního roku 2019/2020 na SPŠE 

a VOŠ Pardubice zohledňuje nestandardní způsob výuky v době krizových opatření 

způsobených pandemií koronaviru a slevuje z běžně užívaných postupů. Způsob hodnocení 

vychází ze zákona č. 135/2020 Sb., vyhlášky č. 211/2020 Sb. a metodiky vydané MŠMT ČR. 

 

I. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků školy za 2. pololetí školního roku 

2019/2020  

 

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

 

a) z podkladů pro hodnocení získaných ve 2. pololetí v době, kdy měl žák povinnost 

řádně docházet do školy, tj. do 10. března 2020 

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

pro takové vzdělávání žák podmínky 

c) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za 1. pololetí školního roku 2019/2020 

 

2. Klasifikace za 2. pololetí školního roku 2019/2020 v jednotlivém předmětu nemůže být 

horší než klasifikace v 1. pololetí školního roku 2019/2020. 

 

3. Žák může být v jednotlivém předmětu hodnocen slovem „nehodnocen(a)“, pouze pokud 

jsou zároveň splněny tyto podmínky: 

 

a) žák byl v 1. pololetí hodnocen slovem „nehodnocen(a)“ 

b) vyučující nemá žádné podklady pro hodnocení ve 2. pololetí v době, kdy měl žák 

povinnost řádně docházet do školy, tj. do 10. března 2020 

c) vyučující nemá žádné podklady pro hodnocení při vzdělávání na dálku z toho 

důvodu, že se žák vzdělávání na dálku neúčastní 

 

4. Žák může být v jednotlivém předmětu hodnocen stupněm prospěchu „5 - nedostatečný“, 

pouze pokud jsou zároveň splněny tyto podmínky: 

 

a) žák byl v 1. pololetí hodnocen stupněm prospěchu „5 - nedostatečný“ 

b) z podkladů pro hodnocení získaných ve 2. pololetí v době, kdy měl žák povinnost 

řádně docházet do školy, tj. do 10. března 2020 vychází hodnocení „5 - 

nedostatečný“ nebo vyučující nemá žádné podklady pro hodnocení  

Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice 
 

 



c) vyučující nemá žádné podklady pro hodnocení při vzdělávání na dálku z toho 

důvodu, že se žák vzdělávání na dálku neúčastní 

 

Hodnocení výsledků vzdělávání bude uzavřeno, pokud to bude možné, ve spolupráci s žákem. 

Termín uzavření hodnocení výsledků vzdělávaní žáků ve 2. pololetí školního roku 2019/2020 

bude v pátek 19. června 2020. 

  

 

II. Hodnocení žáků posledních ročníků konajících závěrečnou zkoušku nebo 

přihlášených k maturitní zkoušce za 2. pololetí školního roku 2019/2020  

 

1. Žáci posledních ročníků, kteří budou konat závěrečnou zkoušku nebo se přihlásili 

k maturitní zkoušce se budou hodnotit podle pravidel uvedených v článku I. s těmito 

úpravami: 

 

a) Pokud by měl být žák posledního ročníku, který bude konat závěrečnou zkoušku 

nebo se přihlásil k maturitní zkoušce, v jednotlivém předmětu na vysvědčení 

hodnocen stupněm prospěchu „5 - nedostatečný“ nebo slovem „nehodnocen(a), 

bude na místo toho uvedeno slovo „prospěl(a) 

b) Žáci posledních ročníků, kteří budou konat závěrečnou zkoušku nebo se přihlásili 

k maturitní zkoušce se nebudou hodnotit stupněm „neprospěl(a)“ nebo slovem 

„nehodnocen(a)“. 

 

Hodnocení výsledků vzdělávání bude uzavřeno, pokud to bude možné, ve spolupráci s žákem. 

Termín uzavření hodnocení výsledků vzdělávání žáků posledních ročníků ve 2. pololetí 

školního roku 2019/2020 bude ve čtvrtek 7. května 2020. 

 

III. Uzavření hodnocení žáků ze 2. pololetí školního roku 2019/2020  

 

1. V případě, že nebude žák hodnocen, bude mu v souladu s § 69, odst. 6 školského zákona 

stanoven náhradní termín hodnocení. 

 

2. V případě, že bude žák v řádném nebo náhradním termínu hodnocen stupněm prospěchu 

„5 – nedostatečný“ nejvýše ze 2 povinných předmětů, budu konat opravnou zkoušku 

dle § 69 odst. 7 školského zákona.  

 

 

 

V Pardubicích dne 30. 4. 2020   Mgr. Petr Mikuláš, ředitel školy 

 


