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POKYNY K HODNOCENÍ PRAKTICKÉ VÝUKY VE 2. POLOLETÍ 

školního roku 2020/2021 

 
1. Pokyn je závazný pro všechny učitelé, žáky, studenty SŠHS a VOŠ, Opava a vychází 

z Manuálu Covid-19 testování ve školách, Mimořádného opatření MZd ze dne 19. 4. 2021. 

2. Hodnocení vychází z Pravidel pro hodnocení vzdělávání žáků, studentů (dále jen Pravidla), 

které jsou součástí Školního řádu od 1. 9. 2020. 

3. Od 26. 4. 2021 je osobní přítomnost ve škole (pracovištích) podmíněna povinným testováním 

žáků a studentů. 

4. Žák/student nemůže být nucen k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být 

jakkoliv sankcionována. Absence bude evidována jako omluvená. 

5. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit žákovi či studentovi distanční 

způsob vzdělávání. 

6. Povinnost distančně vzdělávat má škola pouze v případě nařízené karantény skupině žáků 

(studentů), v níž se vyskytla pozitivní osoba. 

7.  Škola bude pohlížet na žáka, studenta jako by byl nemocný a bude jej hodnotit v souladu 

s Pravidly. Žák, student je povinen si učivo doplnit a doučit se ho. 

8. Po vzájemné dohodě s vyučujícím lze zasílat týdenní úkoly, popř. si dohodnout individuální 

konzultaci. 

9. Vzhledem k tomu, že odborný výcvik je nenahraditelnou součástí přípravy k praktické 

zkoušce, nebude škola tolerovat absenci žáka v odborném výcviku v rozsahu vyšším než 

25% absence za příslušné klasifikační období, omluvenou absenci nevyjímaje. V případě 

vyšší absence žáka v odborném výcviku vyhodnotí učitel odborného výcviku možnosti 

náhrady zameškané praktické výuky a přezkoušení žáka ze zameškaného učiva, bez nichž 

nelze žáka z odborného výcviku klasifikovat. 

10. Vzhledem k tomu, že učební praxe je nenahraditelnou součástí přípravy k praktické 

maturitní zkoušce, nebude škola tolerovat absenci žáka v praxi v rozsahu vyšším než 20% 

absence za příslušné klasifikační období, omluvenou absenci nevyjímaje. V případě vyšší 

absence žáka v praxi vyhodnotí učitel odborného předmětu možnosti náhrady zameškané 

praktické výuky a přezkoušení žáka ze zameškaného učiva, bez nichž nelze žáka z 

odborného předmětu klasifikovat. 

 

V Opavě dne 21. 4. 2021      Mgr. Martin Ruský, v. r. 

ředitel školy  
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