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Pokyn ředitele č. 9 
Č. j. 296/2020/SSUP 

 

Postup při hodnocení výsledků vzdělávání žáků Střední školy uměleckoprůmyslové Ústí nad Orlicí 

za druhé pololetí školního roku 2019/2020 

 

Hodnocení žáků upravuje vyhláška č. 211/2020 Sb. ze dne 27. dubna 2020. V souladu s touto vyhláškou stanovuji pravidla pro 

hodnocení výsledků vzdělávání žáků za II. pololetí školního roku 2019/2020:  

HODNOCENÍ ŽÁKŮ  

1. Podklady pro hodnocení  

Vyučující vychází při hodnocení výsledků vzdělávání žáka z těchto podkladů:  

 

a) Podklady získané v době povinnosti řádné docházky žáka do školy (do 10. 3. 2020). 

b) Podklady získané při vzdělávání na dálku lze využít podpůrně.  

c) Podklady získané v době, kdy se žáci závěrečných ročníků účastnili vzdělávacích aktivit v době od 11. 5. 2020 

d) Pro žáky ročníků, které ve školním roce 2019/2020 neukončují studium, podklady získané v době, kdy se žáci účastnili 

vzdělávacích aktivit v průběhu měsíce června 2020.   

e) Výsledky hodnocení žáka za první pololetí školního roku 2019/2020 využít podpůrně.  

  

2. Pravidla hodnocení uvedená ve školním řádu se nepoužijí, pokud jsou v rozporu s výše uvedeným odstavcem 1 nebo která 

neumožňují hodnocení žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020. 

DALŠÍ  

1. V závěrečném hodnocení žáků lze také zohlednit například:  

a) Snahu žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku  

b) Samostatnou práci žáků a její výsledky  

c) Četbu související se zadanými úkoly  

d) Portfolia prací žáků 

e) Zvládnutí práce s informačními technologiemi   

  

2. Nedostatek podkladů k hodnocení za období vzdělávání na dálku nebo při vzdělávacích aktivitách v průběhu května a června 

nesmí být sám o sobě důvodem k tomu, aby žák měl na vysvědčení z některého předmětu uvedeno „nehodnocen“.   

3. Hodnocení v průběhu vzdělávání na dálku nebo při vzdělávacích aktivitách v průběhu května a června nesmí být důvodem pro 

hodnocení stupněm „nedostatečný“.   

4. Do absence žáka se započítávají pouze hodiny zameškané do 10. 3. 2020.   

5. Předání vysvědčení za druhé pololetí:  u závěrečných ročníků 29. 5. 2020  

u ostatních ročníků 30. 6. 2020 

Způsob předání bude upřesněn dle aktuální epidemiologické situace. 

 

  

V Ústí nad Orlicí 4. 5. 2020             

      Ing. Zdeněk Salinger 

                                                                                                                                                                          ředitel školy 
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