POKYNY K HODNOCENÍ ŽÁKŮ ZA 1. POLOLETÍ ŠK. ROKU 2020/2021
Hodnocení výsledků vzdělávání žáků bylo provedeno na pedagogické radě dne 26. 1. 2021.
Výsledky hodnocení budou žákům a jejich zákonným zástupcům sděleny prostřednictvím školního
systému Bakaláři nejpozději do 29. 1. 2021.
V souladu s Opatřením obecné povahy č.j.: MSMT – 46545/2020-1, lze vysvědčení nebo výpis
z vysvědčení předat žákům i po posledním dnu školního vyučování v prvním pololetí, nejpozději
však třetí vyučovací den, kdy je možná osobní přítomnost žáků na vzdělávání.
V případě, že nebyl žák hodnocen za 1. pololetí školního roku 2021, musí kontaktovat vyučujícího
předmětu z něhož není hodnocen a splnit podmínky hodnocení pro ukončení klasifikace.
ŽÁCI NIŽŠÍCH NEŽ ZÁVĚREČNÝCH ROČNÍKŮ
Dle §69 odts.5 zákona. 561/2004 Sb. školský zákon v platném znění, určil ředitel školy náhradní
termín hodnocení pro žáky ročníků, kteří neukončují vzdělávání ve školním roce 2020/2021,
nejpozději do 31. 3. 2021. Nebude-li možné hodnotit žáka v náhradním termínu, žák se za první
pololetí nehodnotí.
ŽÁCI MATURITNÍCH ROČNÍKŮ
Dle Opatření obecné povahy Č.j.: MŠMT – 3267/2021-1 Žáci posledních ročníků, tzn. 4 ročníků
maturitních oborů - Cestovní ruch a Hotelnictví a 2. ročníku oboru – Podnikání.
Žákovi, který neprospěl nebo nemohl být hodnocen, určí ředitel školy termín konání opravné
nebo náhradní zkoušky tak, aby se tato zkouška konala do 30. června 2021. Požádá-li o to žák,
umožní ředitel školy vykonání této zkoušky tak, aby se konala do 31. března 2021. Pokud žák
prospěl v prvním pololetí do 31. března 2021, může konat řádný termín maturitní zkoušky
v jarním zkušebním období 2021. Pokud žák prospěl v prvním pololetí do 30. června 2021, může
konat řádný termín maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období 2021. Opravná a náhradní
zkouška podle věty druhé a třetí je komisionální. Ustanovení § 69 odst. 5 věty první školského
zákona se nepoužije.
ŽÁCI ZÁVĚREČNÝCH ROČNÍKŮ UČEBNÍCH OBORŮ
Dle Opatření obecné povahy Č.j.: MŠMT – 3258/2021-1 Žáci posledních ročníků, tzn. 3 ročníků
učebních oborů- H.
Žákovi, který neprospěl nebo nemohl být hodnocen, určí ředitel školy termín konání opravné
nebo náhradní zkoušky tak, aby se tato zkouška konala do 30. června 2021. Požádá-li o to žák,
umožní ředitel školy vykonání zkoušky tak, aby se tato zkouška konala do 31. května 2021;
Pokud žák prospěl v prvním pololetí do 30. května, může konat řádný termín závěrečné
zkoušky v termínech podle tohoto opatření. Pokud žák prospěl v prvním pololetí do 30. června,
může konat řádný termín závěrečné zkoušky nejdříve v září 2021. Opravná i náhradní zkouška
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podle věty druhé a třetí je komisionální. Ustanovení § 69 odst. 5 věty první školského zákona se
nepoužije.
Opava 1. únor 2021

Mgr. Martin Ruský v. r.
ředitel školy
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