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SDĚLENÍ ŘEDITE ŠKOLY 

 

 
Od 11. 5. 2020 zahajujeme dobrovolné konzultace k maturitní a závěrečné zkoušce 

ve školním roce 2019/2020. 

 

Druhy konzultací  

 
Stále zůstává možnost konzultací přes systém Komens v Bakalářích, případně přes email 

s daným vyučujícím, je možno si dohodnout termín individuální konzultace.   

2020 podle předem stanoveného 

rozvrhu pro danou skupinu dle oboru a předmětu. 

nejpozději 8. 5. 2020 na webu školy, podrobně s ním budou seznámení 

žáci, kteří se dostaví na konzultace dne 11. 5. 2020 na 7:45 do budovy školy. Konzultace 

budou pouze pro předměty,  které jsou součástí maturitní nebo závěrečné zkoušky. Budou 

obsahovat témata zvolená vyučujícím k procvičování. V rámci vyučovací hodiny budou 

řešeny dotazy žáků i k jinému tématu dle potřeby a zájmu. 

Vedení školy doporučuje žákům závěrečných ročníků využít možnosti konzultací, které 

jsou předpokladem úspěšného zvládnutí zkoušky.  

situace.  

V odůvodněných případech může být poskytnuta individuální konzultace za účelem 

uzavření klasifikace z určitého předmětu od 11. 5. do 15. 5. 2020 od 8:00 do 13:00 na základě 

domluvy s vyučujícím.  

 

Hodnocení žáků ve 2. pololetí školního roku 2019/2020  

 

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 2. pololetí šk. roku 2019/2020 je upraveno 

vyhláškou č. 211/2020 Sb.  

 

Podklady pro hodnocení žáka  

 

distanční vzdělávání na 

dálku (od 11. 3. 2020 – 10. 5. 2020), pokud pro takové vzdělávání měl žák vytvořeny 

odpovídající podmínky.  
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v rámci konzultací v době od 11. 5. 2020. 

cení z 1. pololetí.  

 

Hodnocení žáků 4. ročníku-maturant a 3. ročníku-učební obory  

 

 

 

 

Nebude požadováno dodržení podmínek klasifikace uvedených ve školním řádu, tj. 

minimální počet známek a nepřekročení stanovené výše absence.  

– nedostatečný“ nebo slovem 

„nehodnocen“. Toto hodnocení bude nahrazeno slovem „prospěl (a).“ V celkovém 

hodnocení bude uvedeno také slovo „prospěl (a).“  

pracovních dnů ode dne uzavření klasifikace požádat ředitele školy o přezkoumání 

výsledků hodnocení žáka. Komisionální přezkoušení musí být vykonáno před vydáním 

vysvědčení.  

ou předávána individuálně na sekretariátu školy v době od 8:00 do 12:00 

Žáci si je mohou také vyzvednout i v průběhu konání maturitních nebo závěrečných 

zkoušek.  
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Organizace maturitních zkoušek – jaro 2020  
 

Praktická maturitní zkouška:  

 

 v posledním 

květnovém týdnu, termín bude upřesněn v podrobném rozvrhu. 

 

Ústní maturitní zkouška:  

 multimediální učebně na nám. Spojenců 17, Prostějov, kde 

budou dodrženy potřebné rozestupy.  

 projev, aby mohl být dostatečný 

odstup žáka a členů komise.  

 

učitele a hodnocené skupiny žáků.  

 

Termíny didaktických testů určí v následujících dnech vyhláškou MŠMT, následně 

bude určen termín ústní zkoušky pro každého žáka. 
 

 

Organizace závěrečných zkoušek pro učební obory – jaro 2020  

 
Závěrečné zkoušky proběhnou v termínech dle původního harmonogramu, který je 

zveřejněn pro jednotlivé obory na stránkách školy. Žáci budou rozdělení do menších 

skupin. 

 

Ústní zkoušky proběhnou na sále školy pracoviště Svatoplukova 80, Prostějov. Žáci 

budu o všem podrobně informováni třídním učitelem. 

 

uze za přítomnosti předsedy, místopředsedy, třídního 

učitele a hodnocené skupiny žáků.  

 

odstup žáka a členů komise.  
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Soubor hygienických a bezpečnostních podmínek, za kterých bude 

možná účast žáků ve škole při výuce, a to formou „manuálu“ pro 

všechny segmenty vzdělávací soustavy, na kterých pracuje MŠMT spolu 

s epidemiology a ministerstvem zdravotnictví bude zveřejněno na 

přelomu dubna a května 2020.  

 

Prostějov 30. 4. 2020                                          Ing. Radomil Poles v.r 

 

 

Důležité odkazy 

 
Ministerstvo školství ve spolupráci s epidemiology z ministerstva zdravotnictví 

zveřejnilo harmonogram uvolňování, který najdete na webu ministerstva - 

http://www.msmt.cz/harmonogram-uvolnovani-opatreni-v-oblasti-skolstvi 

 

 Rozvrh konzultací pro žáky závěrečných ročník – květen 2020 odkaz (doplníme) 

 

 Soubor hygienických a bezpečnostních podmínek odkaz (doplníme) 
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