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Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci, žáci školy,   
 

 dnešním textem plním úkol, kterým ministerstvo školství pověřilo ředitele všech škol. V souladu s vyhláškou 
 č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve II. pololetí školního roku 2019/2020, musím informovat 
 naše žáky i vás, zákonné zástupce, o způsobu hodnocení výsledku vzdělávání na konci školního roku.  
 Výuka ve II. pololetí školního roku 2019/2020 probíhá nestandardním způsobem a hodnocení výsledků vzdělávání 
 žáků ze strany školy tuto situaci, na kterou nebylo možné se připravit, musí zohlednit. Z některých běžně užívaných 
 postupů je tak třeba slevit a hodnotit žáky s dlouhodobou znalostí jejich výsledků ve škole.   
 
 Při psaní vysvědčení budou naši učitelé zohledňovat hlavně výsledky žáků z necelých šesti týdnů v únoru 
 a březnu, než se škola kvůli koronaviru zavřela. Dále pak přihlédnou k výsledkům výuky na dálku, pokud 
 pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky, a také k výsledkům z I. pololetí. Při hodnocení budou 
 vždy jednat ve prospěch žáků. Není žádoucí, aby se hodnocení žáků zhoršilo oproti jejich obvyklým 
 výsledkům ve škole, nebo dokonce mělo negativní důsledky pro žáky 9. ročníku a 10. ročníku vzdělávacího 
 programu základní školy speciální. Do zameškaných hodin se započítávají pouze hodiny zameškané do začátku 
 platnosti zákazu osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve školách. 
 
 Nedostatek známek nebude, až na zcela výjimečné a nezpochybnitelné případy, není-li absolutně žádný podklad 
 pro hodnocení, důvodem pro nehodnocení předmětu na vysvědčení a tedy i pro opakování ročníku. V případě, 
 že nebude možné hodnotit žáka za II. pololetí, pak je nutné, v souladu s § 52 odst. 3 školského zákona, stanovit 
 náhradní termín hodnocení, který se musí uskutečnit nejpozději do konce září následujícího školního roku. Termín 
 je možné individuálně dohodnout se zákonným zástupcem.  
 
 Pokud bude žák hodnocen z některého předmětu na konci II. pololetí stupněm „nedostatečný“, bude celkové 
 hodnocení „neprospěl“. Poté se uplatní pravidla o opravných zkouškách a případném opakování ročníku. Je možné 
 individuálně dohodnout se zákonným zástupcem termín zkoušek. 
 
   Při předávání vysvědčení za II. pololetí se využije stávající právní úprava o organizaci školního roku. Nadále platí, 
 že v posledním vyučovacím dni období školního vyučování se předává žákům vysvědčení. Pro II. pololetí školního 
 roku 2019/2020 tento den připadá na úterý 30. června 2020. Způsob předávání vysvědčení se bude odvíjet 
 od aktuální epidemiologické situace a omezení z ní plynoucí. O konkrétním postupu a termínech vás budeme 
 informovat prostřednictvím třídních učitelů a na webové stránce školy. 
 
 Dále Vás chci upozornit, že i když z rozhodnutí MŠMT vyplývá, že naše škola bude do 30. 6. 2020 uzavřena, 
 podle vyjádření ministra Plagy ze dne 13. května 2020 by bylo dobré, kdyby se žáci s mentálním postižením, 
 souběžným postižením více vadami, s poruchami autistického spektra mohli do speciálních škol vrátit, 
 nejlépe od 1. června. Ministr řekl, že se na něj obracejí rodiče s protichůdnými názory. Někteří jsou pro to, 
 aby se všichni naši žáci mohli vrátit do škol co nejdříve, jiní jsou spíše proti. Rozhodnutí o prezenční výuce, 
 které by se týkalo naší školy, by proto podle Plagy mělo padnout na přelomu května a června. Konečné 
 rozhodnutí bude záležet ještě na dalších jednáních s epidemiology. Docházka pro žáky by byla dobrovolná, rodiče 
 žáků, kteří by do školy nenastoupili, by nadále měli nárok na ošetřovné.  
 

Na závěr opět zopakuji to nejdůležitější, chraňte své zdraví a nic nepodceňujete. 
O dalším vývoji vás budu opět informovat. 
 
 

 Mgr. Milan Záruba, ředitel školy           e-mail: skola@ruzinovska.cz 
                  tel: 771 120 214, 241 710 781, 241 726 096 

mailto:skola@ruzinovska.cz
http://www.ruzinovska.cz/

