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Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod 
Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek 

 

ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY, NOVÝ HRÁDEK, OKRES NÁCHOD 

DODATEK ČÍSLO 2 

I.  V Příloze č. 1  PRAVIDLA HODNOCENÍ, se konec části 3. Stupně hodnocení prospěchu a 

chování, stanovená kritéria doplňuje text: 

Pro případy, kdy ţáka nelze ze zdravotních nebo jiných důvodů v řádném termínu hodnotit,  se 

stanovuje v souladu s § 50 školského zákona a prováděcím předpisem (vyhláška č. 48/2005 Sb., o 

základním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů) tento postup: 

Kromě známek či slovního hodnocení s konkrétními termíny (výborně, chvalitebně ...) uvedenými 

v části A. Prospěch – hodnocení v povinných a nepovinných předmětech s pouţitím klasifikace, jsou 

moţné pouze 2 termíny – „uvolněn“, případně  „nehodnocen“. 

 

1. UVOLNĚN 

 podle § 50 školského zákona: pouze u ţáka, u kterého rodiče o uvolnění písemně požádali a 

uvedli důvody, které doložili (zpravidla doporučení PPP , SPC, lékaře apod.) a  u kterého 

existuje „rozhodnutí“, respektive dopis ředitele, kterým byl ţák uvolněn. (V takových 

případech je ředitelem určen náhradní způsob vzdělávání v době vyučování takového 

předmětu).  Speciálně v předmětu tělesná výchova (opět § 50 zákona) ředitel školy uvolní 

ţáka z vyučování na základě písemné ţádosti rodičů + povinně  přiloţeného písemného 

doporučení registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost nebo odborného lékaře (tj. 

doporučení, které obsahuje termín „uvolněn“ z výuky TV). U tělesné výchovy, která je první 

nebo  poslední vyučovací hodinou můţe být ţák uvolněn s souhlasem zákonného zástupce 

bez náhrady (nutno opět písemně uvést jiţ v ţádosti rodičů). 

2. NEHODNOCEN 

 u ţáka  kterého nelze  klasifikovat z důvodu malého počtu dílčích hodnocení (tj. známek) 

v průběhu pololetí. Zpravidla v případě zdravotních důvodů, které znemoţnily práci ţáka 

v hodinách a přitom nebylo ze strany rodičů požádáno o uvolnění z vyučování 

konkrétního předmětu. (V těchto případech by byl  ředitelem určen náhradní způsob 

vzdělávání v době vyučování takového předmětu – viz výše). V takových případech 

nehodnocení musí být hodnocení provedeno dodatečně v termínu určeném podle § 52 

školského zákona. Nelze na vysvědčení uzavřít „nehodnocen“ (postaru „neklasifikován“) a 

hodnotit aţ v dalším pololetí. 
 

V praxi se vyskytují  případy, kdy   ţák  je často nemocen nebo má často omluvenky jen na 

konkrétní předmět (TV) a chybí dostatek známek pro hodnocení. Pokud nebude ze strany rodičů 

poţádáno o uvolnění, musí vyučující musí včas iniciovat jednání  s rodiči, aby  ţák mohl být 

standardně hodnocen nebo uvolněn. V  případě nedostatku známek bude vyučující muset ţáka 

dohodnotit později v zákonném termínu 2 měsíců (respektive 3 měsíců v případě hlavních 

prázdnin). 

 POSTUP PŘI NEHODNOCENÍ ŢÁKA NA VYSVĚDČENÍ V ŘÁDNÉM TERMÍNU 

VYDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ: 

- v   souladu s § 50, odst. 3) zákona při souvislé absenci 2 měsíců  v průběhu pololetí musí 

vyučující vyvolat jednání  s rodiči o stanovení individuálního vzdělávacího plánu a 

povinnostech rodičů podle § 50, odst. 3) zákona. („Zákonný zástupce ţáka je povinen 

vytvořit pro stanovené vzdělávání podmínky.“). Obdobně bude postupováno při zameškání 

počtu hodin výuky v konkrétním předmětu odpovídající počtu hodin ve 2 měsících, kdy ţák 

nemá dostatek známek a je předpoklad „nehodnocen“. 
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- v těchto případech bude podle § 52 zákona rodičům dopisem ředitele sdělen náhradní 

termín hodnocení. 

Ţák, který v řádném termínu vydávání vysvědčení (výpisu) obdrţí tiskopis, kde v některém předmětu 

bude „nehodnocen“, dostane po přezkoušení v náhradním termínu nové vysvědčení (nový výpis 

z vysvědčení).  

Obdobně ţák, který koná opravnou zkoušku dostane na konci 2. pololetí vysvědčení a po vykonání 

opravné zkoušky obdrţí nové vysvědčení (i kdyby známky zůstaly stejné). 

 

 

II.  Dodatek č. 2 Školního řádu Základní školy, Nový Hrádek, okres Náchod nabývá účinnosti dnem 1. 

září 2009. 

 

 

V Novém Hrádku dne 11. června  2009. 

 Mgr. Josef  Petera v.r. 

 ředitel ZŠ Nový Hrádek 

 

 

 

 

 


