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                                                 Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r. o.  

                                                         Rejskova 2987/4, Prostějov 
 

 

Opatření ředitele školy č. 13 

Uzavření klasifikace a vydání vysvědčení 

 
 

Toto mimořádné opatření reaguje na Opatření obecné povahy MŠMT č. j. MSMT-

46545/2020-1 ze dne 5. 1. 2021 a Doporučení pro školy k hodnocení na vysvědčení  

za 1. pololetí 2020/2021 ze dne 4. 1. 2021.  

 

 

Hodnocení žáků bude na konci 1. pololetí školního roku 2020/2021 probíhat dle běžných 

pravidel jako v předchozích letech v souladu s platnou legislativou. Při hodnocení se bude 

zohledňovat skutečnost, že vzhledem k epidemii Covid-19  nebylo možné zcela naplnit ŠVP  

a vysoký podíl distanční výuky v tomto pololetí.  

 

Výsledky vzdělávání žáka jsou hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které 
dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům, ke svým vzdělávacím a osobnostním 
předpokladům a věku. Výsledná klasifikace zahrne také ohodnocení přístupu žáka ke 
vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon. Takovými souvislostmi jsou 
bezesporu i specifické podmínky distanční výuky. 
 
V případě, kdy z objektivních závažných důvodů nebude dostatek podkladů pro hodnocení 

konkrétního předmětu u konkrétního žáka, se postupuje podle ustanovení § 52 odst.  

2 školského zákona a stanoví se náhradní termín pro hodnocení do dvou měsíců po skončení 

prvního pololetí. Pokud ani v náhradním termínu nelze žáka hodnotit, tak žák nebude  

v daném předmětu hodnocen. Nebude-li žák hodnocen z povinného předmětu vyučovaného 

pouze v prvním pololetí ani v náhradním termínu, tak „neprospěl“ (viz § 69 odst. 5 školského 

zákona). 

 

Důležitým faktem je, že na základně platné legislativy je distanční vzdělávání povinné. 

Klasifikace a docházka za toto období je řešena platným školním a klasifikačním řádem  

a platnými mimořádnými opatřeními ředitele školy reagujících na epidemii Covid-19. 

 

Hodnocení za 1. pololetí bude ukončeno ke dni konání pedagogické rady 22. 1. 2021. 
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Při klasifikaci za toto období budeme vycházet: 

a) z podkladů pro hodnocení získaných v průběhu prezenční výuky 

b) z podkladů pro hodnocení získaných při distančním vzdělávání  

c) z podpůrných podkladů: 

- z hodnocených výstupů (on-line testy, pracovní listy, samostatné práce, zkoušení…); 

- z aktivity při distanční výuce (aktivní zapojení se do učení v synchronní i asynchronní 

distanční výuce);  

- z osvojení si nových dovedností komunikovat v prostředí platforem s učiteli i spolužáky;  
- z řešení problémů spojených s distanční výukou, tvořivosti, adaptability apod.;  
- ze schopnosti organizovat si čas a učení v podmínkách, v nichž žák výrazně přebírá 
odpovědnost za svou práci;  
- z toho, jak si osvojil nové digitální kompetence související s distanční výukou synchronní  
i asynchronní formou;  
- jak plnil zadané úkoly (včasnost, kvalita, ale i tvořivost apod.). 
 
VYSVĚDČENÍ 
 
Vzhledem k omezením osobní přítomnosti žáků na vyučování plynoucím z krizových opatření 
vlády v souvislosti s epidemií Covid-19, která v určité míře mohou přetrvávat i poslední 
vyučovací den prvního pololetí (28. ledna 2021), ministerstvo opatřením obecné povahy 
prodloužilo termín pro předání vysvědčení nebo výpisu z vysvědčení až na dobu, kdy bude 
možná osobní přítomnost žáků na vyučování.  
 
Vysvědčení za první pololetí nebo výpis z vysvědčení může škola předat žákům  
i po posledním dnu období školního vyučování v prvním pololetí školního roku 2020/2021, 
nejpozději však třetí vyučovací den, kdy je možná osobní přítomnost žáků na vzdělávání.  
 
Škola sdělí 28. ledna 2021 obsah vysvědčení nebo výpisu z vysvědčení žákovi a zákonným 
zástupcům prostřednictvím aplikace Bakaláři a vysvědčení nebo výpis předá žákovi při 
nejbližší možné příležitosti, kdy bude povolena osobní přítomnost žáků na vzdělávání.  
 
Předání vysvědčení nelze organizovat způsobem, který by odporoval aktuálně platným 
krizovým a mimořádným opatřením (např. zákaz přítomnosti žáků na vzdělávání ve škole, 
pravidla pro shromažďování, vstup třetích osob do budovy školy atp.). 
 

 

 
 
V Prostějově, 6. 1. 2021 
 
 
 
Ing. Marek Moudrý, v.r.  

ředitel školy 

mailto:reditel@sospo.eu

