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Pokyn ředitelky školy k organizaci zkoušek
v 1. pololetí školního roku 2018/2019 na dálkové formě
vzdělávání
I. Zkouškové období
1. Termíny písemných zkoušek
Povinné písemné zkoušky se konají v průběhu vyučovací hodiny – konzultace, a to v poslední
nebo předposlední konzultaci daného předmětu příslušné třídy dle platného rozvrhu hodin.
Konkrétní termín stanoví zástupkyně ředitelky školy Ing. Dvořáčková do 10. září 2018 pro
předměty vyučované pouze ve variantě A rozvrhu, resp. do 1. října 2018 pro ostatní předměty.
Písemné zkoušky se mohou konat do 25. ledna 2019.

2. Termíny ústních zkoušek
Ústní zkoušky probíhají v době mimo vyučovací hodiny – konzultace. Ústní zkoušky se mohou
konat od 12. listopadu 2018 do 25. ledna 2019. Hlavní období pro konání ústních zkoušek je
od 13. prosince 2018 do 11. ledna 2018 (dále jen „hlavní zkouškové období").

3. Terminologie
Ústní i písemné zkoušky konané ve zkouškovém období se označují jako zkoušky konané
v řádném termínu. Ústní i písemné zkoušky za 1. pololetí školního roku 2018/2019 konané po
1. únoru 2019 se označují jako zkoušky konané v náhradním termínu. Písemnou zkouškou se
rozumí i zkouška praktická (např. v předmětech Informatika a Písemná a elektronická
komunikace).

II. Součinnost pedagogů
4. Návrh termínů zkoušek
Vyučující na dálkové formě vzdělávání navrhnou termíny ústních zkoušek zástupkyni ředitelky
školy Ing. Dvořáčkové do 5. října 2018. Při návrhu termínů musí být v maximální možné míře
dodržena následující pravidla:
a) zkouška se bude konat v tom dni v týdnu, který je stanoven jako konzultační den podle
platného rozvrhu hodin,
b) v jednom dni nesmí být pro žáky stanoven termín zkoušky z více jak 3 předmětů,
c) pokud je několik zkoušek z různých předmětů stanoveno žákovi na stejný termín, pak
musí být všechny buď v dopoledním bloku (zpravidla 8:00 – 13:00 hod), nebo
v odpoledním bloku (zpravidla 14:00 – 19:00 hod),
d) pro stanovení termínu zkoušky je přednostně využíváno hlavní zkouškové období,
e) vyučující navrhnou tolik termínů, aby jejich celková kapacita za zkouškové období byla
o 30 % větší, než kolik má vyučující vyzkoušet žáků.
Případné kolize při návrhu termínů vyřeší zástupkyně ředitelky Ing. Dvořáčková do 15. října
2018 a ve stejném termínu zveřejní vyučujícím definitivní rozvrh zkoušek.
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5. Zveřejnění termínů zkoušek v IS Merkur
Vyučující zveřejní termíny písemných zkoušek v IS Merkur do 5 dnů od jejich stanovení
zástupkyní ředitelky. Termíny ústních zkoušek zveřejní vyučující v IS Merkur do 31. října
2018.

III. Přihlašování žáků na zkoušky
Každý žák dálkové formy vzdělávání je povinen se přihlásit na ústní zkoušku prostřednictvím
IS Merkur. Na písemnou zkoušku konanou v konzultaci je žák přihlášen automaticky –
zveřejnění termínu v IS Merkur je pouze informativního charakteru.
IS Merkur bude zpřístupněn žákům pro přihlašování se na ústní zkoušky od 1. listopadu 2018.
Každý žák je povinen přihlásit se na všechny ústní zkoušky do 3. prosince 2018. Po tomto datu
se může žák ze zkoušky odhlásit a přihlásit se na nový termín jen ze závažných důvodů
(zejména zdravotních). Žák je povinen zúčastnit se všech zkoušek do konce zkouškového
období.
IS Merkur neumožní žákům přihlášení či odhlášení se na zkoušku ve lhůtě 3 dnů před termínem
zkoušky. Změnu v průběhu této lhůty mohou provést zástupci ředitelky školy nebo ve
výjimečných případech vyučující příslušného předmětu.
V případě, že se žák nemůže přihlášené zkoušky (ústní i písemné) zúčastnit, doloží důvod své
nepřítomnosti nejpozději do 3 dnů od termínu zkoušky příslušnému vyučujícímu. Jestliže bude
omluva uznána, může se žák přihlásit na jiný řádný termín. V případě, že omluva uznána
nebude, rozhodne o dalším postupu zástupce ředitelky Ing. Kučera.
Své přihlášené termíny zkoušek si žák průběžně kontroluje, protože v případě nepřítomnosti
vyučujícího bude termín zrušen, žák bude z termínu automaticky odhlášen a je povinen se
přihlásit na termín nový.
V případě, že je žákovi ředitelkou školy stanovena lhůta pro hodnocení v náhradním termínu,
je žák povinen přihlásit se na zkoušky konané v náhradním termínu bez zbytečného odkladu
prostřednictvím IS Merkur. Pro výjimečnou změnu tohoto termínu či omlouvání neúčasti platí
stejné zásady, jako pro zkoušky konané v řádném termínu.
V Praze dne 27. srpna 2018

Ing. Dagmar Krutská v. r.
ředitelka školy

