
Pravidla organizace výuky a klasifikace žáků maturitních tříd ve 2. pololetí školního 

roku 2020/21 

 

V návaznosti na Opatření obecné povahy MŠMT upravující organizaci vzdělávání žáků maturitních 

ročníků a na metodický výklad k tomuto Opatření datovaný 15.2.2021 upravuji vzdělávání žáků tříd 

4.A, 4.B a oktáva ve 2. pololetí školního roku 2020/21 takto: 

 

1. Klasifikace za 2. pololetí 

a) Všichni žáci budou klasifikováni ve všech předmětech včetně výchov. 

b) Klasifikace v předmětech, ze kterých konkrétní žák neskládá maturitní zkoušku, bude ukončena 

ke dni 22.3.2021. Vyučující k tomuto datu stanoví nematurantům výsledné známky na základě 

dosud získaných podkladů ke klasifikaci s přihlédnutím k hodnocení za 1. pololetí školního roku 

2020/21. Míru přihlédnutí k výsledkům za 1. pololetí určuje vyučující. Podmínka získání 

nejméně 4 známek nemusí být dodržena. Je žádoucí, aby se žáci soustředili na přípravu na 

maturitní předměty. 

c) Klasifikace v maturitních předmětech konkrétního žáka probíhá bez úprav dále do platného 

termínu uzavření klasifikace (pátek 23.4.2021). Mezi maturitní předměty se počítají všechny 

předměty, jejichž obsah je součástí společné nebo profilové části maturitní zkoušky daného žáka 

(např. pokud žák maturuje ze ZSV, jako maturitní předmět se bere nejen předmět ZSV, ale i 

všechny příslušné semináře = SVS, psychologický, ekonomický seminář; maturant z cizího 

jazyka má jazyk + konverzaci apod.). 

d) Pokud má nematurant zájem, může se dále i po  22. 3. 2021 účastnit klasifikovaných aktivit 

v daném předmětu spolu s maturanty, což může mít vliv na jeho závěrečnou klasifikaci (známku 

lze zlepšit i zhoršit). 

 

2. Výuka ve 2. pololetí 

a) Výuka všech předmětů probíhá do pátku 19.3.2021 podle platného rozvrhu. Formu výuky 

(distanční či prezenční) stanovuje svými opatřeními Vláda ČR či jiné orgány. 

b) Od pondělí 22.3.2021 bude výuka nadále probíhat podle platného rozvrhu hodin s tím, že 

přítomnost v hodinách bude v některých předmětech povinná pro všechny žáky, v některých 

předmětech bude přítomnost povinná pouze pro některé žáky (maturanty z daného předmětu) a 

v některých předmětech bude přítomnost volitelná pro všechny žáky. 

c) Od pondělí 22.3.2021 je pro všechny žáky povinná výuka předmětů Český jazyk a literatura, 

Anglický jazyk. Každý žák má dále povinnost účastnit se výuky všech předmětů, které souvisí 

s jeho maturitními předměty – definice viz bod 1. c). V povinné výuce se eviduje docházka 

obvyklým způsobem. 

d) Účast žáka na výuce těch předmětů, které pro něj nejsou bodem 2. c) označeny jako povinné, 

se pro žáka stává od 22.3.2021 volitelnou. Ve volitelné výuce se nepřítomnému žákovi do 

docházky neuvádí absence, uvede se JPD. 

 

V Tišnově dne 18.2.2021 

 

        PhDr. Barbora Holubová 

        ředitelka školy 


