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       Mladá Boleslav, 30. 4. 2020  

 

Vážení žáci, studenti, rodiče,  

 

Od  13. 3. 2020 byla na základě Usnesení vlády ČR ze dne  12. 3. 2020  byla zahájena  

distanční forma výuky.  

 

Výuka probíhá dle platného rozvrhu a po celou dobu plní žáci i studenti  zadané úkoly 

požadovaným způsobem. 

Práce žáků je  v průběhu distanční formy studia hodnocena a klasifikována a bude použita jako 

podklad pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů za druhé pololetí školního roku 

2019/20. 

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů za druhé pololetí školního roku 2019/20 bude ve 

školním roce 19/20 provedeno v souladu s novou legislativou, tj. dle  Vyhlášky 211/2020 Sb..  

 

Vyhláška ukládá závazná ustanovení: 

 

 Hodnocení žáků: 

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

řádně docházet do školy,  

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

takové vzdělávání žák podmínky, nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při 

vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně 

docházet do školy, a  

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

d) Ve středním vzdělávání a ve vzdělávání v konzervatoři může hodnocení výsledků 

vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020 vycházet také z podkladů o 

vykonané pracovní povinnosti podle krizového zákona nebo dobrovolné pomoci, pokud 

se vztahují k oboru vzdělání.  

 

Zvláštní pravidla pro žáky konající závěrečnou nebo maturitní zkoušku: 

 

a) Na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020 žáka střední školy nebo 

konzervatoře, který se přihlásil na jarní zkušební období roku 2020 k maturitní zkoušce 

nebo koná závěrečnou zkoušku,  

nelze žáka hodnotit stupněm „5 - nedostatečný“ nebo slovem „nehodnocen(a)“, 

nebo ekvivalentním slovním hodnocením; 

namísto toho se uvede pro jednotlivé předměty nebo celkové hodnocení slovo 

„prospěl(a)“,nebo jiné ekvivalentní slovní hodnocení.  

 

 

       

        Mgr. Lucie Laurýnová  

            ředitelka školy  
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