
VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNÍ A STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA 

Zahradní 249, 383 22 PRACHATICE, tel. 388 312 214,  e-mail: sekretariat @spgspt.cz 

ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ K UZAVÍRÁNÍ KLASIFIKACE 1. – 3. ROČNÍKŮ 

Organizační opatření ředitele školy vychází z § 56, 71 a 112 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) ve 

znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 211/2020 Sb. – hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 2. 

pololetí školního roku 2019/2020 a metodického pokynu MŠMT ze dne 27. 4. 2020 (Postup při 

hodnocení výsledků vzdělávání žáků základních a středních škol za 2. pololetí školního roku 

2019/2020), který byl pedagogickým pracovníků zaslán. 

Pedagogičtí pracovníci se řídí při stanovení klasifikace vyhláškou č. 211/2020 Sb.  

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

o z podkladů získaných v době od začátku 2. pololetí školního roku až do 10. března 

2020 

o podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má žák 

pro takové vzdělávání podmínky 

o podpůrně z hodnocení výsledků vzdělávání žáka za 1. pololetí školního roku 

2019/2020 

 Další doporučení vedení školy: 

 

o u žáka, který nezískal v době od počátku 2. pololetí do 10. 3. žádnou známku: 

 učitel přihlédne k podpůrnému hodnocení výsledků samostatné práce žáka 

za období vzdělávání na dálku a k hodnocení za 1. pololetí školního roku 

 absence známek není na konci 2. pololetí důvodem pro hodnocení stupněm 

nedostatečný nebo nehodnocen 

 

o u žáka, který byl v uvedeném období (1. 2. – 10. 3. 2020) hodnocen pouze stupněm 

nedostatečný, nebyl hodnocen ani na základě podkladů pro hodnocení získaných 

při vzdělávání na dálku 

 učitel může hodnotit žáka stupněm nedostatečný, ale pouze za splnění 

podmínky, že prokazatelně v případě nezletilého žáka kontaktoval osobně 

nebo prostřednictvím třídního učitele v průběhu 2. pololetí školního roku 

2019/2020 zákonného zástupce, kterého informoval o návrhu hodnocení  

 

o u žáka, který nebyl klasifikován v období od 1. 2. do 10. 3. 2020 žádnou známkou, 

nemohla být hodnocena ani jeho samostatná práce za období vzdělávání na dálku a 

byl z daného předmětu za období 1. pololetí školního roku 2019/2020 nehodnocen 

 učitel uvede v klasifikaci stupeň prospěchu „nehodnocen“ 

 v takovém případě bude žákovi stanoven náhradní termín nejpozději do 

poloviny září 2020. 

 

V Prachaticích 8. 6. 2020                                                      Mgr. Antonín Krejsa, ředitel školy, v. r.  


