
III. 

ODŮVODNĚNÍ 

A. Obecná část 

I. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních principů 

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

osobní přítomnost při vzdělávání mimo jiného i u žáků základních, středních a základních 

uměleckých škol a konzervatoří. Zákaz se vztahuje také na praktické vyučování.  

Vzhledem k tomu, že zákaz přítomnosti žáků a studentů ve škole ve vysoké míře narušil průběh 

druhého pololetí školního roku, vznikla potřeba upravit pravidla pro hodnocení druhého 

pololetí ve školním roce 2019/2020.  

Od 1. února bylo zahájeno druhé pololetí tohoto školního roku. Vyučující po dobu jednoho 

a půl měsíce měli možnost klasifikovat práci žáků jak v teoretické, tak praktické výuce. Některé 

školy měly tuto dobu zkrácenou o týdenní jarní prázdniny. Ve školách mnohdy probíhá 

ověřování znalostí písemnou, anebo ústní formou, po probrání tematického celku tak, 

aby vyučující mohli žákům poskytnout zpětnou vazbu.  V současnosti i přes maximální snahu 

všech vyučujících, nelze docílit toho, aby žákům byla dovysvětlena tématika v případě, kdy ji 

někteří nepochopí například prostřednictvím konzultací.  

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

připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nový web jako podporu pro školy 

a učitele při vzdělávání žáků na dálku. Na webu nadalku.msmt.cz naleznou učitelé a školy 

rozcestník online vzdělávacích nástrojů, aktuální informace, zkušenosti a stejně tak inspirace z 

oblasti vzdělávání na dálku. Cílem je poskytnout základní orientaci v dostupných nástrojích a 

zdrojích informací, jejichž využití usnadňuje vzdělávání s pomocí digitálních technologií. Na 

jednom místě se tak nachází tipy na užitečné nástroje pro komunikaci, které mohou učitelé 

využít k zadávání úkolů, distribuci a opravě testů nebo domácích úkolů, ale stejně tak i ke 

sdílení dobré praxe. Zároveň se zde nachází i online vzdělávací zdroje, které mohou žáci při 

výuce na dálku využívat. K dispozici jsou také odkazy na weby, kde je možné si učivo 

procvičovat. V neposlední řadě web obsahuje i odkazy na metodické portály s výukovými 

materiály a rovněž užitečné tipy na vzdělávací programy pro učitele. Web je postupně 

rozšiřován o další užitečné odkazy, informace a příklady dobré praxe. 

Žáci základních a základních uměleckých škol a středních škol nebyly řádně připraveni na 

vzdělávání na dálku. Tomu odpovídá různorodost podmínek, které ke své práci z domácího 

prostředí mají k dispozici. Jedná se především o různorodost softwarové vybavení domácích 

počítačů, ne všichni mají k dispozici tiskárny pro tisk podkladů, nebo chybí kvalitní připojení 

k internetové síti. Toto jsou jedny z mnoha oblastí, díky kterým nelze říci, že mají žáci 

základních, základních uměleckých a středních škol jednotné podmínky pro vzdělávání. 

Prostřednictvím distanční formy vzdělávání se umožňuje vyučujícím zaměřit se více 

na zadávání samostatné práce, kde žáci mohou zlepšovat kompetence v oblasti práce s textem, 

zpracováváním písemných zadání nebo vypracovávání úkolů apod. Žáci mají v současnosti 

i přes významná omezení možnost využívat vzdálené přístupy do knihoven, zhlédnou 

přednášky nebo dokumentární pořady vztahující se k probíranému učivu např. na webu 

Akademie věd ČR nebo jiných online služeb. Vzhledem k dostupnosti informací v elektronické 
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formě umožní žákům vypracovávat zadané práce v požadované kvalitě a dochází ke zvyšování 

digitální gramotnosti žáků.  

Vzhledem k výše identifikovaným aspektům je zapotřebí přistupovat k hodnocení žáků tak, 

aby nedošlo k neodůvodněné újmě na jejich právech. Základ hodnocení musí tvořit hodnocení 

práce žáků za období prezenční výuky (únor – březen), což se rovná necelé třetině druhého 

pololetí školního roku a období po opětovném umožnění prezenční přítomnosti žáků na 

vzdělávání (možná polovina května, červen), což může být i více než měsíc, čímž se můžeme 

dostat až na polovinu doby trvaní prezenční výuky za druhé pololetí.  

Hodnocení žáků za období distančního vzdělávání bude podpůrným, doplňujícím hodnocením. 

Na druhou stranu je zapotřebí klást důraz na poskytování zpětné vazby ideálně ústním 

hodnocením. Žáci v tomto období jsou díky vypracovávání zadaných úkolů vedeni k vyšší 

samostatnosti, kreativitě a mají možnost prokazovat komplexní znalosti, případně si je 

doplňovat samostudiem. I když se jedná o podpůrné hodnocení, pro žáky to bude významně 

motivující faktor, který ovlivní jejich další směřování studijní dráhy.   

Za období vzdělávání na dálku během uzavření škol lze (s uvážením objektivních možností 

a podmínek pro zapojení žáka do vzdělávání na dálku) v závěrečném hodnocení žáka na konci 

školního roku 2019/2020 zohlednit například: 

a. snahu žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů a výstupů; 

b. samostatnou práci žáků a samostudium během vzdělávání na dálku a její výsledky; 

c. četbu související se zadanými úkoly; 

d. portfolia prací žáků, případně jejich další podklady, které umožnily žákům samotným 

formulovat výsledky, kterých dosáhli (sebehodnocení žáka jako podklad pro hodnocení 

učitele); 

e. zvládnutí technologií a pravidel pro práci s technologiemi potřebnými pro vzdělávání 

na dálku, pokud lze toto hodnocení začlenit do hodnocení v předmětu zaměřeném na informační 

technologie. 

Závěrečné hodnocení za druhé pololetí školního roku 2019/2020 musí vycházet pouze z 

prokázaných výsledků žáků. Výkon a výsledky žáků pouze v průběhu vzdělávání na dálku 

nesmí být důvodem pro hodnocení žáka na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 

2019/2020 stupněm nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením. Nedostatek 

podkladů k hodnocení za období vzdělávání na dálku během uzavření škol není sám o sobě 

důvodem k tomu, aby byl žák z některého předmětu na vysvědčení namísto uvedení stupně 

prospěchu "nehodnocen". 

Návrh vyhlášky zohledňuje rozdílné, často i velmi rozdílné, podmínky v rodinách pro 

vzdělávání žáků na dálku. Jedná se jak o technické podmínky (ICT, připojení na web, tiskárny), 

tak časové (zaměstnanost rodičů), tak i schopnosti rodičů zastoupit učitele. 

Využitím podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy byla umožněná 

osobní přítomnost žáků na vzdělávání, je snížen dopad uvedených specifických podmínek 

v rodinách. Na druhou stranu možnost využití (podpůrně) podkladů pro hodnocení získaných 

při vzdělávání na dálku probíhajícího zejména v době nepřítomnosti žáků na prezenčním 

vzdělávání, pokud měl pro takové vzdělávání žák podmínky, posiluje význam tohoto způsobu 

vzdělávání. Je také v souladu s tím, že organizace školního roku se nezměnila, v období 

mimořádných opatření nejsou prázdniny. V případě, že žák nemá pro takové vzdělávání 

podmínky, lze přihlédnout k hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí. 
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Dále platí, že za druhé pololetí bude problematické hodnotit jakoukoli formu praktického 

vyučování, především tu, která byla plánována na období měsíců květen – červen a nebude 

realizována. V tuto chvíli nelze predikovat, kdy se umožní prezenční účast žáků na vzdělávání 

a zda bude umožněna realizace praktického vyučování. V tomto období budou probíhat 

závěrečné a maturitní zkoušky, jejichž součástí je praktická zkouška. U žáků, kteří mají 

vykonávat praktické vyučování na pracovištích zaměstnavatelů, nemusí být vždy ze strany 

zaměstnavatelů umožněn vstup na pracoviště a anebo to ani epidemiologická opatření 

neumožní. V souvislosti s tím je významné, že dne 13. 3. 2020 přijala vláda usnesení č. 207 o 

zajištění poskytování péče v zařízeních sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu 

(vyhlášeno pod č. 79/2020 Sb.) a dne 15. 3. 2020 přijala rovněž usnesení č. 220 (vyhlášeno pod 

č. 90/2020 Sb.) k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb 

a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu. Na 

základě těchto usnesení mají po dobu trvání nouzového stavu zletilí žáci a studenti středních 

škol, vyšších odborných škola a vysokých škol uloženou pracovní povinnost podle zákona 

č. 240/2000 Sb., krizový zákon. Pracovní povinnost se vztahuje na žáky připravující se pro 

výkon povolání v posledních ročnících oborů vzdělání praktická sestra nebo zdravotnický 

asistent na žáky, kteří dosáhli věku 18 let a studují obor vzdělání Sociální činnost nebo 

předškolní a mimoškolní pedagogika. V rámci dobrovolnictví se zapojili aktivně dobrovolných 

aktivit i žáci jiných oborů vzdělání. V těchto případech se doporučuje řediteli školy, aby tuto 

činnost žákům zohlednil a případně uznal a započítal do praktické přípravy případně do 

souvisejících teoretických předmětů za podmínky, že se jedná o činnost, kterou žáci vykonávali 

náhradním a prokazatelným způsobem a souvisí s daným oborem vzdělání. 

Pro hodnocení žáků základních škol vedle speciální vyhlášky k hodnocení výsledků vzdělávání 

ve školním roce 2019/2020 platí i nadále pravidla pro hodnocení uvedená ve školském zákoně. 

Důležité je připomenout následující. 

Ustanovení § 52 odst. 2 školského zákona stanovuje, že pokud není možné žáka hodnotit na 

konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín tak, aby hodnocení 

proběhlo nejpozději do konce března. V souvislosti s aktuální situací je možné, že žák nemohl 

být z objektivních důvodů hodnocen v tomto náhradním termínu. Je tedy třeba žákovi stanovit 

nový náhradní termín. Teprve pokud nebude možné žáka hodnotit v tomto novém termínu, 

nebude žák za první pololetí hodnocen (podle § 52 odst. 3 věty poslední školského zákona). 

V případě, že nebude možné hodnotit žáka za druhé pololetí ani za použití speciálních pravidel 

ve vyhlášce, 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.  

Žákům, kteří by nebyli s hodnocením na vysvědčení spokojeni, vždy zůstává zachována 

možnost žádat přezkoumání výsledků hodnocení s případným komisionálním přezkoušením (§ 

52 odst. 4 školského zákona). Termín takového přezkoušení je možné podle zákona 

individuálně dohodnout se zákonným zástupcem. 

Rovněž platí, že pravidla stanovená ohledně hodnocení v prováděcích právních předpisech, 

konkrétně ve vyhlášce č. 13/2005 Sb., vyhlášce č. 48/2005 Sb. a vyhlášce č. 71/2005 Sb., která 

nejsou v rozporu s touto vyhláškou, zůstávají i pro druhé pololetí školního roku 2019/2020 

nedotčena. Předkládaná vyhláška slouží jako zvláštní právní úprava právě pro toto školní 

pololetí. 

Vzhledem k mimořádné situaci MŠMT nadto plánuje změnu dalších vyhlášek, kde se stanoví, 

že  vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020 nebude rozhodné pro přijímací zkoušky 

na střední školy. MŠMT plánuje z tohoto školního roku započítávat pouze vysvědčení z 1. 

pololetí. 
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II. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

Vzhledem k již uvedenému usnesení vlády ze dne 12. 3. 2020 se může stát, že nebude možné, 

aby byli žáci základních, středních a základních uměleckých škol a konzervatoří hodnoceni za 

druhé pololetí školního roku 2019/2020 podle pravidel stanovených platnými právními 

předpisy a na ně navazujícími pravidly pro hodnocení výsledků vzdělávání. Navrhovaná úprava 

reaguje na nastalou situaci a upravuje pravidla tak, aby bylo možné žáky hodnotit objektivně 

s ohledem na skutečnost, že po dobu platnosti usnesení vlády byli žáci vzděláváni distanční 

formou výuky. V případě nepřijetí navrhované úpravy hrozí, že velká část, ne-li většina, žáků 

základních a středních škol, jakož i konzervatoří by na konci tohoto pololetí nebyla hodnocena. 

Za spravedlivé řešení nastalé situace nelze považovat doby vyučování v rámci školního roku, 

které by mělo za následek zkrácení letních prázdnin. I v době mimořádných opatření se žáci 

totiž nadále vzdělávají, ačkoliv distančními formami vzdělávání. Předkládá úprava zajišťuje, 

aby byla možnost hodnotit žáky za druhé pololetí školního roku 2019/2020 a významné 

množině žáků tak nebude znemožněno být klasifikován za druhé pololetí.  

III. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 

navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 

Navrhovaná právní úprava je v souladu se zákonem, k jehož provedení je navržena, včetně 

souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání. 

IV. Zhodnocení souladu s právem Evropské unie 

Ve smyslu čl. 165 a 166 SFEU je společná politika všeobecného a odborného vzdělávání 

vyloučena z harmonizace zákonů a ostatních právních předpisů členských států. Právo EU plně 

respektuje odpovědnost národní právní úpravy členských států v oblasti organizace 

vzdělávacích systémů. 

Na předložený návrh se právo EU v žádných souvislostech nevztahuje. 

V. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Navrhovaná právní úprava nemá hospodářský nebo finanční dopad na státní rozpočet a ostatní 

veřejné rozpočty. 

VI. Předpokládaný dopad na podnikatelské prostředí České republiky, sociální dopady, 

včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně 

slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopady na životní 

prostředí 

Nepředpokládá se dopad na podnikatelské prostředí. Nepředpokládají se ani sociální dopady, 

jelikož navrhovaná úprava je nastavena objektivně, aby nedocházelo ke znevýhodnění těch 

žáků, kteří vykonávali distanční formu výuky s různými obtížemi. 

VII. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 

diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

Návrh právního předpisu nemá dopad ve vztahu k zákazu diskriminace. Vyhláška nezasahuje 

do rovnosti mužů a žen, jelikož žádným způsobem, ani nepřímo svými dopady, mezi muži 

a ženami nerozlišuje. 
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VIII. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 

údajů 

Navrhovaná právní úprava se nijak netýká zpracovávání osobních údajů. 

IX. Zhodnocení korupčních rizik (CIA) 

Navrhovaná právní úprava nemá žádný bezprostřední dopad na vznik nových korupčních rizik, 

a to jak na straně nabídky, tak poptávky. 

X. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Navrhovaná právní úprava nemá dopady na bezpečnost nebo obranu státu. 

B. Zvláštní část 

K § 1 

Odst. 1 

Vzhledem k nestandardnímu průběhu druhého školního pololetí školního roku 2019/2020 se 

navrhuje taková úprava, aby žáci mohli být hodnoceni.  

Uvádět na vysvědčení u povinných předmětů slovo „nehodnocen(a)“ lze připustit pouze tehdy, 

není-li absolutně žádný podklad pro hodnocení podle písm. a) a b) a žák byl z daného předmětu 

na pololetí také „nehodnocen(a)“, anebo se jedná o nový předmět a nejsou absolutně žádné 

podklady pro hodnocení podle písm. a) a b). 

Pro takové případy pak školský zákon stanoví, že „nelze-li žáka hodnotit na konci druhého 

pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé 

pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. V období měsíce 

září do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník, popřípadě znovu devátý ročník.“ 

Žákům, kteří by nebyli s hodnocením na vysvědčení spokojeni, vždy zůstává zachována 

možnost žádat přezkoumání výsledků hodnocení s případným komisionálním přezkoušením (§ 

52 odst. 4 nebo § 69 odst. 9 školského zákona). 

Odst. 2 

Školní řády nebo pravidla přijatá školskou radou mohou obsahovat pravidla, která by 

v nynějších podmínkách ztížila možnost klasifikace žáků, jelikož se v nich nepočítá 

s nestandardním obdobím vyučování na dálku. Například pravidla o minimálním počtu známek 

nutných ke klasifikaci v daném pololetí, nebo procentuální vyjádření množství zameškaných 

hodin, nebo absenci možnosti brát v potaz jiné formy vzdělávání než prezenční. Tato vyhláška 

má vyšší právní sílu, než školní řády nebo pravidla schválená školskou radou, a proto se použije 

přednostně.  

Školy mohou přijmout změnu jejich školních řádů nebo pravidel pro hodnocení výsledků žáků, 

nebo přijmout „ad hoc“ pravidla pro hodnocení v tomto školním roce stejným procesem, jak se 

mění školní řád. Přijetí těchto změn nicméně není nutné a lze přímo postupovat podle této 

vyhlášky. 
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Odst. 3 

Pokud žáci po dobu mimořádných opatření vykonávali buď pracovní povinnosti podle 

krizového zákona v souladu s usnesením vlády, nebo se zapojili v rámci dobrovolné pomoci, 

může ředitel školy tuto činnost žákům zohlednit při hodnocení. Typicky lze tuto činnost 

hodnotit tam, kde se při vykonávané činnosti nabývají schopnosti běžně nabývané při 

praktickém vyučování, případně v souvisejících teoretických předmětech. Podmínkou tedy je, 

že se jednalo o činnosti žáka, které souvisí s daným oborem vzdělání. 

Odst. 4 

Tam, kde to podmínky umožňovaly, také základní umělecké školy vzdělávaly na dálku. Proto 

i tam bude možné zohlednit vzdělávání na dálku v rámci hodnocení na konci školního roku. 

K § 2  

Speciální zákon č. 135/2020 Sb. sice připouští k závěrečné zkoušce nebo maturitní zkoušce 

všechny přihlášené žáky (bez povinnosti mít ukončen poslední rok vzdělávání), ale neruší 

školám povinnost předat i těmto žákům vysvědčení za druhé pololetí. Je proto nezbytné 

administrativně vytvořit i těmto žákům jejich vysvědčení. Vzhledem k tomu, že se u těchto žáků 

již po odpadnutí mimořádných opatření v tomto pololetí nepředpokládá plnohodnotné 

vzdělávání v povinných předmětech, kromě přípravy na závěrečné nebo maturitní zkoušky, 

a vzhledem k tomu, že vykonáním nebo nevykonáním závěrečné nebo maturitní zkoušky žáci 

přestávají být žáky školy, vylučuje se možnost žáky nehodnotit, nebo je hodnotit jako 

neúspěšné na vysvědčení. Ročník tedy formálně ukončí všichni (a bude záležet, zda úspěšným 

nebo neúspěšným vykonáním závěrečné nebo maturitní zkoušky). 

K § 3 

Stanoví se povinnost ředitelům škol o způsobu hodnocení za druhé pololetí informovat žáky 

a zákonné zástupce. 

K § 4 

Vzhledem k tomu, že běžně platná právní pravidla pro hodnocení žáků nejsou v nynější situaci 

použitelná, je nyní složité, ne-li nemožné, hodnotit (klasifikovat) vzdělávání. Proto je potřebné, 

aby se mohla pravidla podle této vyhlášky uplatňovat co nejdříve. 
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