Střední odborná škola a Základní škola, Město Albrechtice,
příspěvková organizace
Nemocniční 117/11, Město Albrechtice 793 95

Podrobnosti
ke konání
náhradních zkoušek k doplnění podkladů pro hodnocení
a opravných zkoušek
za
1.pol. škol. roku 2020/2021
Ředitelka školy, jejíž činnost vykonává Střední odborná škola a Základní škola, Město Albrechtice,
příspěvková organizace, v souladu s Opatřením obecné povahy MŠMT č.j.: MSMT-3258/20212-1
oznamuje:
Druh zkoušky: náhradní k doplnění podkladů pro hodnocení za 1. pol. školního roku 2020/2021
nebo opravná za 1.pol. škol. roku 2020/2021.
Jedná se o zkoušky komisionální.
Předmět: jednotlivé předměty teoretického vyučování a odborný výcvik.
Obor, ročník: žáci 3. ročníků učebních oborů skupiny H, E (denní forma studia)
Složení komise:
a) pro předměty teoretického vyučování
předseda komise – zástupce ředitelky školy pro teoretické vyučování,
zkoušející učitel – vyučující příslušného předmětu,
přísedící – vyučující, kteří mají odbornou kvalifikaci pro výuku téhož předmětu nebo příbuzného
předmětu nebo třídní učitel zkoušeného žáka.
b) pro odborný výcvik
předseda komise – zástupce ředitelky školy pro praktické vyučování,
zkoušející učitel – příslušní učitelé odborného výcviku,
přísedící – jednotliví třídní učitelé.
Datum konání zkoušek: od 8.2. do 19.5. 2021 (konkrétní termín určí příslušný zkoušející učitel)
Čas konání zkoušek:

od 7,35 hod. do 15.30 hod.

Místnost: učebny, určené jednotlivými vyučujícími, jednotlivá pracoviště odborného výcviku
Obsah zkoušky: rozsah učiva za 1. pol. škol. roku 2020/2021 jednotlivých vyučovaných předmětů
a odborného výcviku.
Forma zkoušky: dle aktuální epidemické situace – on-line nebo osobní konzultace – forma ústní,
písemná nebo praktická dle rozhodnutí jednotl. zkoušejících učitelů.
Kritéria hodnocení: žáci budou hodnoceni v souladu s části VI. Pravidla pro hodnocení výsledků
vzdělávání žáků, které jsou součástí Školního řádu č.j. SSZS/01158/2020 platného od 1.10.2020.
Způsob vyrozumění žáků o výsledcích zkoušek: v den konání zkoušky, ústně po ukončení
zkoušky.
V jednom dni může žák konat víc než jednu zkoušku.
Ing. Lenka Metzlová v.r.
ředitelka školy

Město Albrechtice dne 8. února 2021

