
Sdělení ředitelky školy k dobrovolným konzultacím k maturitní a závěrečné 

zkoušce – květen 2020  

 

I. Druhy konzultací: 

a) On-line konzultace předem domluvená s vyučujícím.  

b) Skupinová konzultace (dobrovolná účast žáků) od 11. 5. do 22. 5. 2020, pro učební obory ev. do 

27. 5. podle předem stanoveného rozvrhu pro stanovenou skupinu. 

c) Rozvrh konzultací bude uložen 7. 5. 2020 na webu školy.   

d) Konzultace budou pouze v rámci předmětů souvisejících s maturitní nebo závěrečnou zkouškou a 

budou obsahovat témata zvolená vyučujícím k procvičování.   

e) Režim skupinových konzultací může být upřesněn, příp. změněn podle epidemiologické situace. 

Zejména u praktické výuky OSN u třídy ZA4  je rozhodující stanovisko Nemocnice Český Krumlov. 

f) V odůvodněných případech může být poskytnuta individuální konzultace za účelem uzavření 

klasifikace od 11. 5. do 15. 5. 2020 od 8:00 do 14:00 na základě domluvy s vyučujícím jak 

z předmětu k maturitní nebo závěrečné zkoušce, tak i  z jiného předmětu. 

 

II. Hodnocení žáků 

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

č. 211/2020 Sb.  

 

1) Podklady pro hodnocení žáka  

a) Klasifikace získaná v průběhu 2. pololetí do 10. 3. 2020.  

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

takové vzdělávání měl žák vytvořeny odpovídající podmínky. 

c) Podpůrně podklady pro hodnocení získané při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole pro žáky 

4. ročníku v době od 11. 5.  

d) Podpůrně lze přihlédnout také k hodnocení z 1. pololetí.  

e) Maturitní zkoušku může konat každý žák, který podal přihlášku k maturitní zkoušce.  

f) Závěrečnou zkoušku mají možnost absolvovat všichni žáci 3. ročníků učebních oborů.  

g) Nebude požadováno dodržení podmínek klasifikace uvedených ve školním řádu, tj. počet známek 

a nepřekročení stanovené výše absence.  

h) Žáka nelze hodnotit v jednotlivých předmětech stupněm „5 – nedostatečný“ nebo slovem 

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

bude uvedeno také slovo „prospěl (a).“  

i) Pokud žák má pochybnosti o správnosti hodnocení na konci 2. pololetí, může do 3 pracovních dnů 

ode dne uzavření klasifikace požádat ředitelku školy o přezkoumání výsledků hodnocení žáka. 

Komisionální přezkoušení musí být vykonáno před vydáním vysvědčení.  

j) Vysvědčení budou předávána individuálně na studijním oddělení u pracovnice Jitky Strnadové  

dne 22. 5. v době od 8:00 do 12:00. 

k) Žáci si je mohou vyzvednout i v průběhu konání maturitních zkoušek. 

 



2) Harmonogram pro žáky 4. ročníku – maturanti  

Datum Činnosti 

11. – 22. 5. po – pá  
 

Skupinové konzultace podle rozvrhu pro skupiny, 
případně individuální konzultace 
 

21. 5.  čt  
 

Uzavření klasifikace 4. ročníku od od 13:00 (online 
pedagogická rada Teams)  
 

22. 5. pá  
 

Vydání vysvědčení 4. ročník, třídnická hodina pro třídu 
ZA4  a předání organizačních informací ke konání MZ 
 

28. – 29. 5. čt – pá Volno k přípravě na maturitní zkoušku  
 

Harmonogram může být upraven po vydání vyhlášky k maturitním zkouškám. 

 

3) Harmonogram pro žáky 3. ročníku – učební obory  

Datum Činnosti 

11. – 15. 5. po - pá   
 

Odborný výcvik 
stavební obory na SPV  
TR, TE – Chvalšiny od 8:00  
ZE,  KL – Pod Kamenem od 8:00 
 
kuchař-číšník dle individuální domluvy na jednotlivých 
pracovištích; pokud je pracoviště uzavřené nebo 
neumožní žákům přístup na pracoviště, žáci pokračují 
v distančním vzdělávání 

18. – 22. 5. po – pá  
 

Skupinové konzultace podle rozvrhu pro skupiny,  
individuální konzultace dle domluvy s vyučujícím,  
online konzultace dle domluvy s vyučujícím 

25. 5.  pondělí  
 

Uzavření klasifikace 3. ročníku 
 

26. 5. úterý  
 

Online pedagogická rada od 13:00 -  Teams 
 

27. 5. středa 
 

Vydání ročníkového vysvědčení třídám SO3, KČ3  
 

28. – 29. 5. čt-pá 
 

volno na přípravu k ZZ  
 

Harmonogram konzultací v týdnu od 25. 5. do 27. 5. bude upřesněn dle potřeb žáků a epidemiologické 

situace do 22. května 2020. 

 

 

 

 

 

 

 



III. Organizace maturitních zkoušek – jaro 2020  

1) Praktická maturitní zkouška:  

a) Dle epidemiologické situace  a pokynů MŠMT bude upřesněn datum a způsob konání praktické 

maturitní zkoušky. 

b) Bude realizována v učebnách ve skupinách maximálně 15 žáků. 

 

2) Ústní maturitní zkouška: 

a) Dle epidemiologické situace  a pokynů MŠMT bude upřesněn datum a způsob konání ústní 

maturitní zkoušky. 

b) Bude realizována na SV Pod Kamenem za přítomnosti převážně 7 osob se zajištěním 

doporučeného rozestupu. 

c) Od zkoušeného žáka bude vyžadován hlasitý projev, aby mohl být dostatečný odstup žáka a členů 

komise.  

d) Je doporučeno konání zkoušky bez účasti veřejnosti.  

e) Vyhlášení výsledků bude pouze za přítomnosti předsedy, místopředsedy, třídního učitele a 

hodnocené skupiny žáků. 

f) Bude respektován Soubor hygienických a bezpečnostních podmínek, za kterých bude možná účast 

žáků ve škole při výuce formou „manuálu pro SŠ“, který vypracovalo MŠMT spolu s epidemiology 

a ministerstvem zdravotnictví.  

 

IV. Organizace závěrečných zkoušek – řádný termín 2020 

Termíny jednotlivých částí zkoušky a jednotlivých oborů zůstávají v platnosti dle původního rozpisu (viz 

www školy/Výuka/závěrečná zkouška – v dolní části stránky). 

 

 

V Českém Krumlově dne 30. 4. 2020 

Mgr. Martina Kokořová 


