
 

Hodnocení žáků za 
2. pololetí školního 
roku 2019/2020 na 
OA a SZŠ Blansko



ZÁKLADNÍ PRAVIDLA A PRINCIPY PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ

Při hodnocení žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020 se na Obchodní akademii a Střední 
zdravotnické škole Blansko, příspěvkové organizaci, bude vycházet z těchto pravidel:


1. Pro hodnocení žáků se bude přednostně postupovat podle Vyhlášky 211/2020 Sb., která tímto 
nahradí klasifikační část školního řádu.


2. Závěrečné hodnocení žáků na vysvědčení zohlední:


a) podklady pro hodnocení, které byly získané ve druhém pololetí, kdy osobní přítomnost 
žáků ve škole nebyla zakázána (tzn. od 1. 2. do 10. 3. 2020),


b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných v době, kdy probíhalo vzdělávání žáků 
distanční formou (např. snaha žáka o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku, 
odevzdávání úkolů, samostatná práce, samostudium, portfólio prací žáka, zvládnutí práce 
s technologiemi, apod.), pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky, 


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


2. Žáky 4. ročníků nelze na konci druhého pololetí hodnotit stupněm “5 - nedostatečný” nebo 
slovem “nehodnocen(a)”.


3. U ostatních žáků (1. - 3. ročník), se nehodnocení z předmětu připouští pouze zcela výjimečně, 
a to jen za předpokladu, že neexistuje absolutně žádný podklad pro hodnocení a současně byl 
žák nehodnocen i v prvním pololetí školního roku 2019/2020.


4. Předmět Ošetřování nemocných ve 3. ročníku oboru Zdravotnický asistent bude hodnocen 
podle stejných pravidel (body 1 - 4). Neuskutečnění souvislé měsíční praxe žáků nebude mít 
na hodnocení vliv. Při hodnocení může být zohledněna také dobrovolná činnost žáků na 
aktivitách k zajištění zdravotnických služeb.


5. Hodnocení žáků 2. ročníků z předmětu Praxe oborů Ekonomické lyceum a Obchodní 
akademie bude vycházet ze zpracování závěrečné práce na odborné téma. Pro vypracování 
této práce bude vyhrazený týden v době konání ústních MZ. Po tuto dobu nebudou žáci 
dostávat žádné  jiné úkoly v rámci distančního vzdělávání. Čtrnáctidenní praxe u 
zaměstnavatelů a obhajoby závěrečných prací nebudou v tomto školním roce realizovány. 
Hodnocení se bude řídit pokynem ředitele školy k odborné praxi pro školní rok 2019/2020, 
který bude vydán nejpozději do 10. 5. 2020.


6. Období od 11. 5. 2020, kdy je umožněna přítomnost žáků 4. ročníků ve škole, bude sloužit 
výhradně k přípravě na maturitní zkoušky dle stanoveného speciálního rozvrhu. V této době již 
nebude probíhat vzdělávání na dálku. Toto období nebude sloužit k doplňování podkladů pro 
hodnocení těchto žáků.


7. K hodnocení žáků za druhé pololetí školního roku bude použita klasifikační stupnice 1 - 5. 




PŘEDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ ZA DRUHÉ POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

1. U žáků 4. ročníků bude uzavřena klasifikace nejpozději do pátku 22. 5. 2020.


2. Předávání vysvědčení u žáků 4. ročníků bude probíhat poslední den vyučování ve škole, který 
stanovuji na středu 27. 5. 2020. Po tomto datu vyhlašuji 2 dny volna k přípravě na maturitní 
zkoušky.


3. U žáků 1. - 3. ročníků bude uzavřena klasifikace nejpozději do pondělí 22. 6. 2020.


4. Předávání vysvědčení u žáků 1. - 3. ročníků proběhne v v pátek 26. 6. 2020.


V Blansku dne 28. dubna 2020



