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Základní škola a mateřská škola J. A. Komenského Nivnice, příspěvková organizace 
Komenského 101, 687 51  Nivnice  

ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

Dodatek č. 1 

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků  

ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 
 

Vnitřní předpis č.: ŘD_04a       

 

1. Obecná ustanovení 

1.1. Ředitelka Základní školy a mateřské školy J. A. Komenského Nivnice, příspěvkové 

organizace (dále „škola“) vydává Dodatek č. 1 Školního řádu základní školy 

(dále „Dodatek č. 1 školního řádu“), který se vztahuje k hodnocení výsledků vzdělávání 

žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020. 

1.2. Základní právní východiska: § 30 zákona č. 561/2005 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání, ve znění pozdějších 

předpisů a vyhláška č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém 

pololetí školního roku 2019/2020. 

1.3. Dodatek č. 1 školního řádu upravuje: 

 pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 

2019/2020. 

1.4. Dodatek č. 1 školního řádu je závazný pro všechny žáky, jejich zákonné zástupce 

a zaměstnance školy. 

 

 

2. Hodnocení žáků 

2.1. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020 

vychází: 

a) z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák měl povinnost 

řádně docházet do školy, tj. z podkladů za dobu 1. 2. – 10. 3. 2020, 

b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má pro 

takové vzdělávání žák podmínky, tj. z výsledků kontroly splnění zadaných 

písemných úkolů zveřejněných na webových stránkách školy v době distančního 

vzdělávání („výuky na dálku“),  

c) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných 

ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy, tj. z aktivní účasti 

na vzdělávání v době konzultací ve škole, pokud jsou realizovány a  

d) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.  

 



ZŠ a MŠ J. A. Komenského Nivnice,                                                           Školní řád základní školy – Dodatek č. 1 

příspěvková organizace                         

                                                                                            

2/2 

2.2. Pravidla ve školním řádu ze dne 26. 8. 2019, která jsou v rozporu s bodem 2.1 nebo 

která neumožňují hodnocení žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020 podle 

odstavce 1, se nepoužijí. 

2.3. Žák, který nebude s hodnocením na vysvědčení spokojen má zachováno právo požádat 

přezkoumání výsledků hodnocení s případným komisionálním přezkoušením. Toto 

právo musí uplatnit v souladu s § 52 odst. 4 nebo § 69 odst. 9 školského zákona. 

 

 

3. Informování o způsobu hodnocení  

3.1. Dodatek č. 1 školního řádu je zveřejněn na přístupném místě ve škole, na webových 

stránkách školy a v kmenových týmech Microsoft Teams. 

3.2. S Dodatkem č. 1 školního řádu jsou seznámeni zaměstnanci a žáci školy. O jeho obsahu 

jsou informováni zákonní zástupci nezletilých žáků.  

3.3. Za prokazatelné seznámení žáků a informování zákonných zástupců o Dodatku č. 1 

školního řádu se považuje jeho zveřejnění na webových stránkách školy a v kmenových 

týmech Microsoft Teams. 

3.4. Dodatek č. 1 školního řádu nabývá účinnosti dnem schválení Školskou radou.  
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V Nivnici 29. 4. 2020      PhDr. Šárka Mikesková   

                ředitelka školy 

 

 

 
 


