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Čj. GMK/00115/2021 

 

V Bílovci 09. 02. 2021 

Opatření ředitele č. 1/2021 

Vzdělávání ve 2. pololetí a ukončování posledního ročníku vzdělávání 

V souladu s čl. XXI Opatření MŠMT ze dne 29.1.2021, č.j. MŠMT-3267/2021-1 upravuji 

výuku ve 2. pololetí školního roku 2020/2021 pro poslední ročníky oboru vzdělávání 79-41-

K/41 Gymnázium a 79-41-K/81 Gymnázium takto: 

 

1. 

S ohledem na objektivní výpadek prezenčního vzdělávání bude v rámci výuky ve 2. 

pololetí pozornost soustředěna zejména na maturitní předměty.  

 

2. 

Účast žáku na výuce (maturitní i nematuritní předměty) je povinná. 

 

3. 

V rámci nematuritních předmětů stanoví vyučující jednotlivých předmětů ve svých 

vyučovaných třídách (popř. skupinách) kritéria pro hodnocení v daném předmětu za 2. 

pololetí, které budou zohledňovat ztížené a odlišné podmínky výuky a přípravy k 

maturitní zkoušce současných žáků maturitního ročníku. Se stanovenými kritérii 

prokazatelně seznámí žáky. 

 

4. 

O povinné účasti žáků nematuritních předmětů ve vyučování rozhoduje vzhledem 

k charakteru stanovených kritérií hodnocení a způsobu jejich plnění v daném předmětu, a 

také s ohledem na epidemiologickou situaci (pokud bude obnovena prezenční výuka) 

vyučující daného předmětu 

 

5.  

Předmět tělesná výchova nebude v maturitním ročníku v 2. pololetí vyučován a tudíž 

hodnocen. 

 

Zdůvodnění: 

Opatření ředitele školy č. 1/2021 vychází z č. XXI. Opatření obecné povahy „Maturitní zkoušky 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) jako příslušný správní 

orgán podle ustanovení § 184a odst. 4 písm. a) a b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), kde se uvádí: 
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„Žák posledního ročníku oboru vzdělání, ve kterém se dosahuje středního vzdělání s maturitní 

zkouškou, žák čtvrtého ročníku šestiletého vzdělávacího programu konzervatoře nebo žák 

posledního ročníku osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře, je na vysvědčení za druhé 

pololetí školního roku 2020/2021 hodnocen pouze z předmětů, ve kterých byl v průběhu 

druhého pololetí vzděláván.“ 

Tento bod je následně odůvodněn takto:  

„Z objektivních příčin spojených s epidemií koronaviru, kdy žáci nebyli po převážnou část 

prvního pololetí osobně přítomni ve škole a vzdělávali se distančním způsobem, je zřejmé, že 

nemuselo dojít k naplnění rámcového nebo školního vzdělávacího programu. Školy se 

v druhém pololetí školního roku mohou (respektive mají) soustředit na přípravu žáků na 

maturitní zkoušku. Ministerstvo tedy určuje, že na vysvědčení pak budou žáci hodnoceni jen 

z těch předmětů, ze kterých byli vzděláváni. Uvedené však nevylučuje, aby žáci byli hodnoceni 

ze všech předmětů, záleží vždy na tom, jak škola organizuje vzdělávání v této mimořádné 

situaci. Připouští se však ta alternativa, že ve druhém pololetí neprobíhá standardní rozsah 

vzdělávání.“ 

 

Platnost nařízení: od 8. 2. 2021do 30. 6. 2021 

 

Účinnost nařízení: od 9. 2. 2021 

 

Opatření č. 1/2021 bylo schváleno Pedagogickou radou GMK dne 8. 2. 2021 

 

Mgr. Pavel Mrva 

ředitel 
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