
Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání maturujících žáků  
za 2. pololetí školního roku 2019/2020 

v Konzervatoři Jaroslava Ježka 
 
 
 
Hodnocení žáků, kteří se přihlásili k maturitě, vychází ve 2. pololetí školního roku 2019/2020 

1)  ze zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům 
vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, ze dne 25. 3. 2020  

2) z vyhlášky č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí 
školního roku 2019/2020, ze dne 27. 4. 2020.  

 

 
Zvláštní pravidla pro hodnocení žáků konajících maturitní zkoušku: 

 
 Na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020 žáka střední školy nebo 

konzervatoře, který se přihlásil na jarní zkušební období roku 2020 k maturitní zkoušce, nelze 
žáka hodnotit stupněm „5 - nedostatečný“ nebo slovem „nehodnocen(a)“; namísto toho se 
uvede pro jednotlivé předměty nebo celkové hodnocení slovo „prospěl“. 

 
 Vylučuje se možnost žáky nehodnotit, nebo je hodnotit jako neúspěšné na vysvědčení. 

Ročník tedy formálně ukončí všichni. 
 

 S ohledem na skutečnost, že nouzový stav byl vyhlášen v průběhu 2. pololetí, není možné 
aplikovat ta ustanovení, která počítají s tím, že maturitní zkoušku může dělat žák, který 
úspěšně ukončil poslední ročník středního vzdělávání. K maturitní zkoušce bude připuštěn 
každý žák maturitního ročníku, který v termínu daném školským zákonem (tedy do 1. 
prosince 2019) podal úplnou přihlášku k maturitní zkoušce a má uzavřenou klasifikaci za 1. 
pololetí 2019/2020.  
 

 Pokud některý z žáků byl v 1. pololetí nehodnocen, bude určen termín zkoušky pro doplnění 

podkladů pro hodnocení za 1. pololetí 2019/2020.  
 

 V souladu s vyhláškou maturující žáci nekonají komisionální zkoušky z předmětů, kde to je 
stanoveno. Známka z tohoto předmětu se jim určí podle výsledků v období leden až 10. 3. 
2020 s přihlédnutím k 1. pololetí a k distančnímu vzdělávání. Pokud na základě těchto kritérií 
známku určit nelze, napíše se „prospěl“. 
 

 
 
 


