
NEWSLETTER 9
ČASTO KLADENÉ 
DOTAZY OD RODIČŮ

Připravili jsme pro Vás přehled otázek, 
které nám často zasíláte.

Pokud zde náhodou nenajdete odpověď na otázku, která 
Vás zajímá, nezapomeňte, že jsme tu pro Vás každý všední 

den od 09:00 do 14:00 
na e-mailové adrese sou@skoda-auto.cz

nebo na telefonu 326 817 191

ŠKODA AUTO a.s. Střední odborné učiliště strojírenské, odštěpný závod
Tř. Václava Klementa 869, 293 01 Mladá Boleslav 
www.sou-skoda.cz, www.facebook.com/sou.skoda, #skodaakademie

mailto:sou@skoda-auto.cz
http://www.facebook.com/sou.skoda


Jak bude probíhat vyřazení žáků závěrečných ročníků?
Dne 29.06.2020 v odpoledních hodinách bude probíhat v Muzeu ŠKODA AUTO slavnostní vyřazení 
úspěšných absolventů studijních oborů. Z důvodu velkého počtu účastníků bude vyřazení 
rozděleno na dvě části. Pozvánka bude zaslána na email žáka.
Dne 30.06.2020 v odpoledních hodinách bude probíhat v Muzeu ŠKODA AUTO slavnostní vyřazení 
úspěšných absolventů učebních oborů. Z důvodu velkého počtu účastníků bude vyřazení rozděleno 

na dvě části. Pozvánka bude zaslána na email žáka.

Jak bude probíhat organizace ukončení školního roku? (odevzdávání knížek, 
předání vysvědčení + ředitelské volno apod.)
Od 22.06. - 25.06. budou probíhat třídnické práce dle harmonogramu a v pátek 26.06.2020 
proběhne předání vysvědčení. Harmonogram posledního týdne bude dostupný v suplování na 
webových stránkách školy. Ve dnech 29.-30.06.2020 je uděleno ředitelské volno.

Jakým způsobem bude probíhat hodnocení žáků ve 2. pololetí?
Při hodnocení výsledků vzdělávání žáků SOUs ŠKODA AUTO za druhé pololetí 
školního roku 2019/2020 se bude postupovat dle vyhlášky č. 211/2020 Sb., 
vydané MŠMT dne 27. dubna 2020. Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na 
konci školního roku 2019/2020 zohlední:
- podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní 
přítomnost žáků nebyla zakázána (tj. do 10. března 2020),
- podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání 
na dálku, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky,
- podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního 
roku 2019/2020.

Dokdy bude probíhat online výuka žáků?
Online výuka a webináře probíhají do 19.06.2020. 


