
Bezpečnostně právní akademie Ostrava, s. r. o., střední škola 

 

Postup při hodnocení výsledků vzdělávání žáků za druhé pololetí 

školního roku 2019/2020 
 

Základní principy hodnocení žáků: 

1. Spravedlivé hodnocení každého žáka při zvýšeném respektování individuálních podmínek na domácí 

přípravu a vzdělávání na dálku.  

2. V průběhu výuky se soustředit na poskytování zpětné vazby.  

3. Klasifikace na vysvědčení by vzhledem k výrazně diferencovaným podmínkám pro vzdělávání v 

druhém pololetí neměla být horší než v předchozím pololetí.  

4. Problematické situace by měly být vždy řešeny ve prospěch žáků.  

5. Je nutné respektovat, že v současné situaci nebudou naplněny všechny výstupy dle školního 

vzdělávacího plánu. 

 

Základní změny oproti pravidlům stanoveným ve Školním řádu BPA Ostrava (pouze pro 2. pololetí 

šk. roku 2019/2020): 

1. Pro žáky oboru bezpečnostně právní činnost není postup do vyššího ročníku podmíněn absolvováním 

testů fyzické zdatnosti. 

2. Zkoušky k doplnění podkladů pro hodnocení žáka vyplývají z absence vyšší než 30% nebudou 

realizovány. 

3. Minimální počty známek nutných pro uzavření závěrečného hodnocení nejsou stanoveny. 

 

Splnění všech zadaných úkolů v elektronické vzdělávací aplikaci pro cizí jazyky zůstává podmínkou 

pro uzavření klasifikace v daném předmětu (anglický jazyk, ruský jazyk). 

 

Stipendijní řád a podmínky jím stanovené zůstávají v platnosti. 

 

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

 podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla 

zakázána (tj. do 10. března 2020), 

 podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud 

pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky, 

 podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020. 

 

Hodnocení žáků posledních ročníků přihlášených k maturitní zkoušce: 
Tito žáci jsou za druhé pololetí hodnoceni podle výše uvedených pravidel (tedy známkou). 

 

Pokud by takový žák měl být v jednotlivém předmětu na vysvědčení hodnocen stupněm prospěchu 

„5 - nedostatečný“ nebo ekvivalentním slovním hodnocením nebo slovy „nehodnocen(a)“, bude 

namísto toho uvedeno slovo „prospěl(a)“. 

 

Tato specifická pravidla hodnocení vycházejí z vyhlášky č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků 

vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 - ZDE. 

 

 

 

 

V Ostravě dne 28. 04. 2020 

 

Mgr. Ctirad Skopal v. r.  

ředitel školy 

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-vydalo-vyhlasku-k-hodnoceni-druheho-pololeti-2019-2020

