
 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 

 

Na základě informací, které uvolnilo MŠMT, bude umožněn  od 11. května 2020  vstup 

studentům posledních ročníků  do školy na  konzultace. Tyto konzultace budou probíhat 

po domluvě s  příslušným učitelem v  době od 8.00 do 13.00 hodin. U ostatních ročníků 

bude probíhat i nadále distanční vzdělávání.  

Odborné praxe studentů jsou zrušeny.  

 

PŘÍKAZ ŘEDITELKY ŠKOLY Č. 5/2020 − HODNOCENÍ STUDENTŮ VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY 

V LETNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 

 

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY V LETNÍM 

OBDOBÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 

 

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ LETNÍHO OBDOBÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 NA VOŠ 

 

Obecná pravidla: 

- Studenti, kteří půjdou v červnu k absolutoriu, musí mít klasifikaci uzavřenou do 31. 5. 2020 

- Ostatním studentům lze do kreditního systému zapisovat hodnocení v období od 1. 6. 2020 

do 30. 6. 2020, respektive v prodlouženém termínu do 30. 9. 2020 

- Student se nemusí na zkoušku přihlašovat (hodnocení v kreditním systému půjde zapisovat i 

bez přihlášení studenta, aby bylo možné zohlednit práci studenta v době distanční výuky) 

- Studenta nelze nutit k přítomnosti ve škole (zejména ty z rizikových skupin), účast ve škole je 

dobrovolná 

- U studentů, kteří půjdou k absolutoriu v červnu 2020, v kreditním systému přibyde nová 

varianta hodnocení „prospěl/a“ 



- Nesplnění povinné minimální docházky na výuku za období do 10. 3. 2020 není důvodem pro 

hodnocení „nezapočteno“ nebo „nevyhověl/a“ 

- Studenty je třeba informovat o tom, co vše bude zohledněno v závěrečném hodnocení 

letního období 

 

 

1. Studenti 3. ročníku denního i dálkového studia, kteří půjdou k absolutoriu v červnu 2020 

(podle vyhlášky 211/2020 Sb. se přihlásili k jarnímu termínu závěrečných zkoušek, tj. 

odevzdali k 31. 3. 2020 absolventskou práci) 

- Všichni studenti půjdou k absolutoriu (nelze hodnotit „nezapočteno“ nebo 

„nevyhověl/a“, a to i u těch studentů, kteří nemají splněné předměty z nižších ročníků) 

- Vzhledem k tomu, že při prezenční formě vzdělávání na VOŠ do 10. 3. 2020 prakticky 

neexistují dostatečné podklady pro hodnocení, lze vycházet z podkladů pro hodnocení 

v době výuky na dálku (plnění úkolů), hodnotit lze snahu studenta o pravidelnou práci na 

dálku, zvládnutí samostatné práce a samostudia, četbu studenta, zvládnutí informačních 

technologií, lze také vycházet z hodnocení studenta v předchozím období nebo 

z hodnocení studenta v období od 11. 5. do 31. 5. 2020 

- Student může v období od 11. 5. 2020 – 31. 5. 2020 vykonávat zkoušky, nicméně 

studenty nelze nutit k přítomnosti ve škole (lze využít zkoušení on-line formou, zadání 

samostatné práce, úkolů apod.) 

- Je možné, že někteří studenti kvůli uznání předmětu v navazujícím studiu na VŠ budou 

mít o zkoušku zájem (nebudou chtít hodnocení „prospěl/a“), pak je potřeba jim zkoušku 

umožnit 

- Pokud žádný způsob hodnocení z výše uvedeného není možný, student jako hodnocení 

obdrží „prospěl/a“ 

- Studentům se v tomto období nebude počítat vážený studijní průměr 

- V kreditním systému hodnotí vždy učitel konkrétního předmětu (u zápočtu „započteno“, 

u klasifikovaného zápočtu nebo zkoušky „výborně“, „velmi dobře“, „dobře“ (případně 

s mínusem) nebo „prospěl“) 

- Hodnocení předmětů do indexu se bude zapisovat celé studijní skupině najednou (indexy 

předá Jana Jeníčková) 

  



2. Ostatní studenti (studenti 1. a 2. ročníku denního i dálkového studia nebo studenti 3. 

ročníku, kteří se nepřihlásili k jarnímu termínu závěrečných zkoušek (tj. k 31. 3. 2020 

neodevzdali absolventskou práci) 

- Lze hodnotit jakýmkoliv standardním způsobem (včetně „nezapočteno“ nebo 

„nevyhověl“, NELZE „PROSPĚL/A“) 

- Při hodnocení lze vycházet z podkladů pro hodnocení v době výuky na dálku (plnění 

úkolů), hodnotit lze snahu studenta o pravidelnou práci na dálku, zvládnutí samostatné 

práce a samostudia, četbu studenta, zvládnutí informačních technologií, lze také 

vycházet z hodnocení studenta v předchozím období nebo z hodnocení studenta 

v období od 1. 6. 2020 do 30. 6. 2020 

- Student může v období od 1. 6. 2020 – 30. 6. 2020 vykonávat zkoušky, nicméně studenty 

nelze nutit k přítomnosti ve škole, zejména ty z rizikových skupin (lze využít zkoušení on-

line formou, zadání samostatné práce, úkolů apod.) 

- Pokud žádný způsob z výše uvedených forem hodnocení není možný (zejména z důvodu 

chybějících podkladů pro hodnocení), student může požádat o prodloužení zkouškového 

období až do 30. 9. 2020 a zkoušky konat v tomto termínu (pak by ale student studijní 

skupiny CR3C nemohl jít k absolutoriu v září 2020, ale až v lednu 2021, pro zářijový 

termín absolutorií je nutné mít zkoušky hotové do 31. 8. 2020.) Pokud by student o 

prodloužení zkouškového období nepožádal, byl by v tomto případě hodnocen 

standardním způsobem „nezapočteno“ nebo „nevyhověl“. 

- Opět platí, že pro hodnocení v kreditním systému se student na zkoušku nemusí přihlásit 

(aby bylo možné v hodnocení zohlednit práci studenta v době vzdělávání na dálku) 

 

 


