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

Podrobnosti ke konání opravných zkoušek
za
2.pol. škol. roku 2019/2020
Ředitelka školy, jejíž činnost vykonává Střední odborná škola a Základní škola, Město Albrechtice,
příspěvková organizace, v souladu s ustanovením §52, odst.6, §53, odst.1, odst.2 Zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
v platném znění, s ustanovením §23 Vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých
náležitostech plnění povinné školní docházky, v souladu se Školním řádem pro ZŠ č.j.
SSZS/01258/2019, část VI. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, bod 5. Podrobnosti o
komisionálních zkouškách, část A/, oznamuje:
Druh zkoušky: opravná zkouška za 2. pol. škol. roku 2019/2020
Předmět: matematika a český jazyk
Ročník, třída:
2. ročník, II-2
Složení komise:
předseda komise – Ing.Petr Škrob (zástupce ředitelky školy pro teoretické vyučování),
zkoušející učitel – Mgr. M.Kuzníková (učitelka vyučující daný předmět ve třídě, v níž je žák zařazen),
přísedící – Mgr. J.Jasinská (vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací oblasti
stanovené Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání).
Datum konání zkoušek: 26.8. 2020 – matematika
27.8. 2020 – český jazyk
Čas konání zkoušek: od 8,00 hod. do 9.00 hod.
Místnost: učebna III.třída (budova základní školy, ulice Hašlerova 483/2, Město Albrechtice)
Obsah zkoušky: obsah a rozsah učiva za 2.pol. škol. roku 2019/2020 předmětu matematika a český
jazyk v souladu se školním vzdělávacím programem.
Forma zkoušky: ústní a písemná.
Kritéria hodnocení: žák bude hodnocen v souladu s části VI. Pravidla pro hodnocení výsledků
vzdělávání žáků, které jsou součástí Školního řádu č.j. č.j. SSZS/01258/2019.
Způsob vyrozumění žáka o výsledcích zkoušek: v den konání zkoušek, ústně po ukončení zkoušky.
Upozornění
Opravnou zkoušku může konat žák, který na konci 2. pololetí neprospěl maximálně ze dvou
povinných předmětů s výjimkou předmětů výchovného zaměření.
Žák může v jednom dni skládat pouze jednu opravnou zkoušku.
(§53, odst.1, odst.2 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění).

Ing. Lenka Metzlová v.r.
ředitelka školy
Město Albrechtice dne 24. června 2020

