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Dodatek č. 2 školního řádu pro školní rok 2019/2020 ze dne 18. 6. 2019 v návaznosti na zákon 

č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich 

ukončování ve školním roce 2019/2020 a vyhlášku MŠMT č. 211/2020 Sb., o hodnocení 

výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020, kterou vydalo MŠMT 

podle § 56, § 71 a § 112 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v souladu s dokumentem MŠMT „Postup při 

hodnocení výsledků vzdělávání žáků základních a středních škol za druhé pololetí školního 

roku 2019/2020“ ze dne 27. 4. 2020 

 

1. Zdůvodnění změny 

Vláda ČR svým usnesením ze dne 12. 3. 2020 č. 201 (vyhlášeno pod č. 74/2020 Sb.), resp. 

přílohy č. 6 tohoto usnesení usnesením Vlády ČR č. 420/2020 zde dne 17. 4. 2020 a přílohy č. 

6 tohoto zakázala osobní přítomnost při vzdělávání mimo jiného i u žáků základních, středních 

a základních uměleckých škol a konzervatoří. 

S ohledem na zákaz osobní přítomnosti žáků a studentů ve školách a školských zařízeních bylo 

zavedeno vzdělání žáků formou dálkové studijní podpory a opory (dále také „distanční 

vzdělávání“).  

Základní škola Eden, Praha 10, Vladivostocká 6/1035, provádí hodnocení žáků v souladu 

s částí VIII školního řádu (Hodnocení výsledků vzdělávání žáků a chování), se kterým byli žáci 

školy na začátku školního roku 2019/2020 seznámeni. Tento řád však předpokládá standardní 

průběh školního roku s prezenční formou vzdělávání.  

Řád mohla škola k hodnocení žáků vlivem výše uvedených skutečností uplatit jen na první 

pololetí školního roku 2019/2020 a do 10. 3. 2020. 

V úvodu zmíněné právní předpisy dávají škole možnost úpravy pravidel hodnocení a ukládají 

škole povinnost seznámit s upravenými pravidly pro hodnocení žáky školy.  

 

2. Změna  

Školní řád včetně dodatku 1 ze dne 4. 5. 2020 zůstává v platnosti, není-li v tomto dodatku 

uvedeno jinak. Tento dodatek školního řádu upravuje část VIII školního řádu (Hodnocení 

výsledků vzdělávání žáků a chování) takto: 

V části 1. Zásady a způsoby hodnocení 

 se původní text „Hodnocení žáků v 1. – 9. ročníku je ve všech předmětech kombinované – 

klasifikace je doplněna slovním hodnocením s výjimkou výchovných předmětů v 1. – 3. ročníku 

a etické výchovy ve 4. – 9. ročníku, kde je hodnocení slovní.“ nahrazuje textem: Hodnocení 

žáků v 1. – 9. ročníku je ve všech předmětech slovní. 

V části 2. Pravidla hodnocení 

se původní text doplňuje takto: Hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí 

školního roku 2019/2020 provedou vyučující na základě těchto podkladů:   



a) hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy byla umožněná osobní přítomnost 

žáků na vzdělávání, tedy z doby do 11. 3. 2020 

b) podpůrně ze všech podkladů, které získali při vzdělávání na dálku („distanční 

formou“), má-li žák k takovému vzdělávání podmínky  

c) zohlednění výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020; to zejména 

v případech, že nebude mít vyučující odpovídající podklady podle písm. a) a b) 

d) celkový přístup žáka v komunikaci s vyučujícím; jeho aktivity nad rámec plnění 

zadaných distančních povinností 

e) zapojení žáka do aktivit nad rámec výuky, například účast v odborných soutěžích a 

přehlídkách odborných dovedností, organizační činnosti v zajištění školních soutěžních 

aktivit, účast v motivačních programech apod., a to s přihlédnutím i k průběhu prvního 

pololetí školního roku 2019/2020  

V části 2. Pravidla hodnocení 

a) se ruší původní text: Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního či druhého pololetí školního 

roku z určitého předmětu z důvodu jeho absence vyšší než 30%, je pro jeho hodnocení 

stanoven náhradní termín a nahrazuje se textem: Žák je „nehodnocen“ jen v případě, že 

není absolutně žádný podklad pro hodnocení a současně byl z daného předmětu v 1. pololetí 

také „nehodnocen (a). V případě, že nebude žák na konci druhého pololetí hodnocen, určí 

ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín v posledním týdnu měsíce srpna 2020.  

V části 3. Kriteria hodnocení výsledků vzdělávání a chování se ruší původní text Slovní 

hodnocení konkretizuje, upřesňuje a doplňuje klasifikaci za účelem výše zmíněné cílené zpětné 

vazby a pozitivní motivace.  

V části 3. Kriteria hodnocení výsledků vzdělávání a chování se ruší původní text Celkové 

hodnocení žáka na vysvědčení se vyjadřuje stupni: 

 prospěl/a s vyznamenáním, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených 

školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu horším 

než 2 – chvalitebný, průměr stupňů prospěchu ze všech povinných předmětů není vyšší 

než 1,5 a chování je hodnoceno stupněm velmi dobré. 

V části 3. Kriteria hodnocení výsledků vzdělávání a chování se ruší původní text Pro hodnocení 

Absolventské práce (žáci 9. tříd) se na vysvědčení uvádí hodnocení výborně/velmi 

dobře/dobře/absolventskou práci neodevzdal(a) a nahrazuje se textem: V případě 

vypracování absolventské práce je na vysvědčení uvedena pochvala.  

 

3. Závěrečná ustanovení 

Pravidla hodnocení budou začátkem měsíce června zveřejněna na webových stránkách školy a 

jednotlivých tříd. 

Rozhodnutí nabývá platnosti dnem vydání a jeho platnost se vztahuje výhradně na druhé 

pololetí školního roku 2019/2020. 

 

 

V Praze dne 14. 5. 2020    PhDr. Jana Churáčková, ředitelka školy 
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