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Vážení rodiče, milí žáci, 

 

vzhledem k současné situaci související s nestandartním způsobem výuky, si Vás dovoluji tímto 

způsobem informovat o nejdůležitějších událostech spojených se závěrem školního roku.  

 

Harmonogram konce druhého pololetí na našem gymnáziu: 

 

- 9. 6. 2020 přijímací řízení pro školní rok 2020/2021 

-          15. 6. 2020 bude uzavřena klasifikace za II. pololetí školního roku 2019/2020 

-          19. 6. 2020 bude klasifikační porada za II. pololetí školního roku 2019/2020  

-          ve dnech 15. – 17. 6. 2020 budou probíhat ústní maturitní zkoušky  

- ve dnech 29. 6. a 30. 6. 2020 bude vyhlášeno ředitelské volno pro žáky gymnázia 

-          dnem předání vysvědčení žákům za II. pololetí šk. roku 2019/20 je pátek 26. 6. 2020      
 

Způsob předávání se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace a hygienických omezení.    

O konkrétním postupu předání vysvědčení, včetně termínu, budete informováni. 

Žáci školy budou za druhé pololetí školního roku 2019/2020 klasifikováni na základě materiálu  

vyhlášky č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 

2019/2020 a metodiky MŠMT. 

 

Výuka na škole bude pokračovat i po uzavření klasifikace 15. 6. 2020 distanční formou a zaměříme 

se na opakování, upevňování znalostí a individuální konzultace, kdy se žáci budou moci obracet na 

pedagogy s dotazy týkajícími se probraného učiva.  

 

Vzhledem k organizaci přijímacích zkoušek a maturitních zkoušek bude až od 18. 6. 2020 možnost 

pracovat s třídními kolektivy při dodržení stávajících  hygienických podmínek formou konzultací, 

třídnických hodin a upevňovat tím sociální vazby v rámci tříd.  

Nabídka konzultací a třídnických hodin bude žákům navržena třídními učiteli a bude zveřejněna na webu 

školy. 

Žádáme Vás tímto o vyjádření se do 10. 6. 2020, jestli máte zájem, aby se vaše dcera/syn účastnil/a 

těchto konzultací a třídnických hodin, a tuto skutečnost dali na vědomí třídním učitelům. 

V případě, že dojde s ohledem na epidemiologickou situaci k dalšímu uvolňování přístupu žáků do školy, 

budeme Vás včas informovat o dalším postupu ze strany školy.  

 

Vážení rodiče, milí žáci, 

jsme si vědomi, že vzniklá situace na Vás klade zvýšené nároky a proto mi dovolte, abych Vám moc 

poděkoval za Váš vstřícný přístup, Vaši podporu a pochopení po celou dobu distanční výuky.  

 

V Lipníku nad Bečvou 3. 6. 2020     Mgr. Jiří Farný 

           ředitel školy 
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Aktuální informace k uzavírání klasifikace ve 2. pololetí. 

 
Postup pro závěrečné hodnocení výsledků vzdělávání žáků Gymnázia Lipník nad Bečvou, 

Komenského sady 62, p. o. ve všech povinných a volitelných předmětech na vysvědčení. 
 

(Vyhláška 211/2020 Sb. a Metodický pokyn k hodnocení žáka na vysvědčení na konci 2. pololetí školního 

roku 2019/2020 ze dne 27. dubna 2020). 

 

1) Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci druhého pololetí školního roku 2019/2020 zohlední 

skutečnost, že druhé pololetí školního roku 2019/2020 proběhlo za zcela mimořádných podmínek a 

nebylo možné zcela naplnit ŠVP pro tento školní rok. Přes všechny problémy vytvořili pedagogové školy 

žákům takové podmínky ke vzdělávání na dálku, z nichž je možné hodnotit jejich výkony, které budou 

zohledněny v závěrečném hodnocení na vysvědčení. 

 

2) Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 zohlední: 

a) Podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla 

zakázána (tj. do 10. března 2020). 

b) Podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro 

takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky. Vyučující konkrétně zhodnotí míru plnění povinností 

v rámci distančního vzdělávání a ohledem na technické možnosti žáků. 

c) Podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020 

v případě, že není možné žáka hodnotit podle bodů a – b. 

 

 3) Za období vzdělávání na dálku během uzavření škol lze (s uvážením objektivních možností a 

podmínek pro zapojení žáka do vzdělávání na dálku) v závěrečném hodnocení žáka na konci školního 

roku 2019/2020 zohlednit: 

a) Snahu žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů a výstupů. 

b) Samostudium a samostatnou práci žáků během vzdělávání na dálku a její výsledky. 

c) Četbu související se zadanými úkoly. 

d) Hodnocení z on-line testování. 

e) Zvládnutí technologií a pravidel pro práci s technologiemi potřebnými pro vzdělávání na dálku. 

Klasifikace žáka je v kompetenci jednotlivých vyučujících. Problematické situace by měly být vždy 

řešeny ve prospěch žáků. 

 

 4) Nedostatek podkladů k hodnocení za období od 11. března 2020, tedy za období vzdělávání na dálku 

během uzavření škol do konce druhého pololetí, není sám o sobě důvodem k tomu, aby byl žák 

z některého předmětu na vysvědčení namísto uvedení stupně prospěchu „nehodnocen.“ 

 

5) Do zameškaných hodin se započítávají pouze hodiny zameškané do začátku platnosti zákazu osobní 

přítomnosti žáků na vzdělávání ve školách, to je do 10. března 2020. 
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SPECIFIKA HODNOCENÍ 

 

1) Uzavření hodnocení za druhé pololetí 

V případě, že nebude možné hodnotit žáka za druhé pololetí, je nutné v souladu s § 69 odst. 6 školského 

zákona stanovit náhradní termín hodnocení, který se musí uskutečnit nejpozději do konce září 

následujícího školního roku. 

Žákům, kteří by nebyli s hodnocením na vysvědčení spokojeni, zůstává zachována možnost žádat 

přezkoumání výsledků hodnocení s případným komisionálním přezkoušením (§ 69 odst. 9 školského 

zákona). Termín takového přezkoušení je možné podle zákona individuálně dohodnout se zákonným 

zástupcem nebo se zletilým žákem. 

V případě, že by byl žák v řádném nebo náhradním termínu hodnocen stupněm nedostatečný nejvýše ze 2 

povinných předmětů, musí mít možnost vykonat opravnou zkoušku dle § 69 odst. 7 školského zákona, a 

to nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelem školy. Ze závažných 

důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do konce září 

následujícího školního roku. V případě, že by se náhradní termín hodnocení konal až v září, může tedy 

proběhnout i opravná zkouška až do konce září. 

2) Postup do vyššího ročníku 

Platí zde § 69 odst. 4 školského zákona, tzn., že do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého 

pololetí příslušného ročníku prospěl ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím 

programem, s výjimkou předmětů, z nichž se žák nehodnotí. 

3) Opakování ročníku  

Podle ustanovení § 66 odst. 7 školského zákona platí, že ředitel školy může žákovi, který splnil povinnou 

školní docházku a který na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen, povolit 

opakování ročníku po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků a důvodů uvedených v žádosti; 

žák, který plní povinnou školní docházku, v těchto případech opakuje ročník vždy (týká se žáků nižšího 

stupně víceletého gymnázia). 

4) Předávání vysvědčení za druhé pololetí u žáků, kteří jsou v nižším ročníku než posledním 

Platí stávající právní úprava, tzn. podle § 3 odst. 1 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, 

že v posledním vyučovacím dnu období školního vyučování se předává žákům vysvědčení. Pro druhé 

pololetí školního roku 2019/2020 tento den připadá na úterý 30. června 2020.  

Z důvodu vyhlášení ředitelského volna na dny 29. 6. a 30. 6. 2020, bude vysvědčení za druhé 

pololetí školního roku 2019/2020 předáváno 26. 6. 2020.  

Způsob předávání vysvědčení se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace a omezení z ní 

plynoucí. O konkrétním postupu předání vysvědčení, včetně termínu, budou žáci a jejich rodiče 

informováni e-mailem. 
 


