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Základní škola T. G. Masaryka Blansko, Rodkovského 2,   

 

  ŠKOLNÍ ŘÁD – KLASIFIKAČNÍ ŘÁD – 

DODATEK Č. 2 

Č.j.:  ZSTGM/272/2020 

Vypracoval: RNDr. Pavel Nezval, ředitel školy 

Schválil: RNDr. Pavel Nezval, ředitel školy  

Pedagogická rada projednala dne: 3. 11. 2020 

Nabývá účinnosti ode dne: 15. 10. 2020 

Školská rada schválila dne: 13. 10. 2020 

Změny jsou prováděny formou  číslovaných písemných dodatků, které tvoří 

součást školního řádu. 
 

I. 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

Na základě ustanovení § 30, odst. 2) Zákona č. 561/2004 Sb.,  o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako 

statutární orgán školy tento dodatek č. 1 ke klasifikačnímu řádu, který je součástí školního řádu 

č.j. ZSTGM/217/214, ze dne 1.4.2014 tak, jak je uvedeno v jeho článku VII.                         

 

II. 

OBSAH DODATKU 

V části III. se přidává odstavec 18. v následujícím znění: 

18. Hodnocení výsledků vzdělávání při distančním způsobu vzdělávání 

Při distančním vzdělávání, zajišťovaném jakoukoli formou, žák vždy dostane zpětnou 

vazbu o výsledcích svého vzdělávání a plnění zadaných úkolů. Je uplatňováno především 

formativní hodnocení jak klasifikačním stupněm, tak slovním hodnocením. Po uzavření 

určitých celků učiva je provedeno sumativní hodnocení výsledků žáka při osvojování 

učiva tohoto celku. Výsledky vzdělávání prezenční formou jsou dokládány i písemnými 

pracemi žáka (testy, prověrky), při distanční výuce jsou výsledky jeho práce ukládány ve 

formě osobního portfolia, v listinné, nebo digitální podobě. Zapojení žáka či 

nedostačující míra zapojení do distanční výuky se neodrazí v hodnocení klasifikačním 

stupněm. Zákonní zástupci jsou při distančním vzdělávání informováni průběžně, 

pravidelně ve stanovených intervalech, prostřednictvím komunikační platformy školy 

Škola OnLine, případně písemnou korespondencí, telefonicky nebo osobně. 
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III. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

1. Podle § 30 školského zákona č. 561/2004 Sb. zveřejňuji tento dodatek následujícím 

způsobem: zpřístupněním na webových stránkách školy a na portálu Škola OnLine. 

2. Zaměstnanci školy byli s tímto dodatkem seznámeni na pedagogické radě dne 3.11.2020. 

3. Zákonní zástupci žáků byli informováni o vydání dodatku informací v žákovských 

knížkách, řád je pro ně zpřístupněn na webových stránkách školy a na portálu Škola 

OnLine. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Blansku  5. 10. 2020 

 

       RNDr. Pavel Nezval, 

               ředitel školy 

 

 


