
 
 

SDĚLENÍ ŘEDITE ŠKOLY  

 

1. Hodnocení ž{ků nižších ročníků za 1. pololetí – n{hradní termín klasifikace 

N{hradní termín klasifikace (ž{k byl hodnocen za 1. pololetí N) byl původně stanoven 

do 20. 3. 2020. 

Nový n{hradní termín klasifikace pro ž{ky, kteří nestihli absolvovat přezkoušení 

do výše uvedeného data (z důvodu uzavření škol od 11. 3. 2020), stanovuji 

od 25. 5. do 27. 5. 2020. Učebnu a čas pro jednotlivé ž{ky stanoví třídní učitel 

ve spolupr{ci s přezkušujícím učitelem daného předmětu. Třídní učitel ozn{mí ž{kovi 

termín přezkoušení. 

U ž{ků, kteří byli klasifikov{ni za 1. pololetí zn{mkou 5, se toto hodnocení nemění. 

2. Hodnocení ž{ků nižších ročníků za 2. pololetí šk. roku 2019/2020 

Hodnocení výsledků vzděl{v{ní ž{ků ve 2. pololetí šk. roku 2019/2020 je upraveno vyhl{škou 

č. 211/2020 Sb. 

Podklady pro hodnocení ž{ka: 

 Klasifikace získan{ v průběhu 2. pololetí do 10. 3. 2020. 

 Podpůrně podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzděl{v{ní na d{lku, 

pokud pro takové vzděl{v{ní měl ž{k vytvořeny odpovídající podmínky. 

 Podpůrně lze přihlédnout také k hodnocení z 1. pololetí. 

Uzavření klasifikace dne 23. 6. 2020. 

Nelze-li ž{ka hodnotit na konci druhého pololetí, stanovuji termíny pro n{hradní klasifikaci 

od 24. 6 do 29. 6. 2020 a od 25. 8. do 31. 8. 2020. 

Ž{k, který na konci druhého pololetí neprospěl nejvýše ze dvou povinných předmětů, musí 

vykonat z těchto předmětů opravnou zkoušku a to nejpozději do konce příslušného školního 

roku. Stanovuji termín opravné zkoušky od 24. 6 do 29. 6. 2020 a od 25. 8. do 31. 8. 2020. 

Opravné zkoušky jsou komision{lní.  

Pokud m{ ž{k pochybnosti o spr{vnosti hodnocení na konci 2. pololetí, může do 3 pracovních 

dnů ode dne uzavření klasifikace pož{dat ředitele školy o přezkoum{ní výsledků hodnocení 

ž{ka. Komision{lní přezkoušení musí být vykon{no před vyd{ním vysvědčení. 



 
 

3. Vyd{ní vysvědčení a vstup do objektu školy 

Vysvědčení budou před{v{na individu{lně dne 30. 6. 2020 dle pokynů třídních učitelů.  

Vstup do školy pouze s vyplněným čestným prohl{šením (zasl{no třídním učitelem, možnost 

stažení na webu školy - Aktuality), 2 roušky – 1 n{hradní, roušku odkl{dat vždy do s{čku. 

Termíny se mohou měnit v z{vislosti na situaci. Režim vstupu a pohybu 

ve škole bude upřesněn. 

Sledujte pozorně web naší školy, Komens - Bakal{ři a osobní mail. 

 

 

České Budějovice 5. 5. 2020       Ing. Luboš Kub{t v. r. 


