
Reakce školy na stížnost pana E. ze dne 13. 7. 2020 
 

1. Na stránce týkající se Vás – školní rady se uvádí: „Nejbližší jednání školské rady se 

uskuteční v roce 2019“ (https://www.zskkho.cz/rodice/skolskarada/). Dnes jsme již v 

polovině roku 2020. 

 

Sekce na webu je již aktualizována. 

 

2. Další nesrovnalosti jsou ohledně uváděného školního řádu ze dne 4.10.2017 – zřejmě 

je již neplatný − co bude platit od 1.9.2020 asi nikdo neví. Školní řád uvádí otevření 

školy v 7:30 hod. a její uzavření v 15:00 hod., ale výuka začíná v 7:50 hod. a končí 8-

mou vyučovací hodinou v 15:05 hod. (po uzavření školy). Avšak na stránce 

https://www.zskkho.cz/skola/zvoneni-otevreno/ 8-má vyučovací hodina končí již ve 

14:45 hod. Dne 18.6.2020 přes edookit však zástpce ředitele rozesílá „zvonění“ od 

1.9.2020, kde uvádí počátek vyučování v 8:00 hod. a konec v 15:10 hod. Tedy 10 

minut po uzavření školy. Co platí netuším! Nejsme místní, syn mi dojíždí. 

 

Aktuálně (26. 8. 2020) probíhají úpravy školního řádu tak, aby byl zcela aktualizován, nejen 

v časech zvonění. Platí začátky hodin tak jak jsou uvedené na školním webu 

(https://www.zskkho.cz/skola/zvoneni-otevreno/). Za neaktuální informace v zastaralém 

školním řádu se škola omlouvá. 

 

3. Zvláštní jsou i sdělení ředitele školy. Do 30.6.2020 nevydal žádný pokyn k předávání 

vysvědčení skupině dětí, která do školy do 30.6. nechodila či chodit neměla. Dne 

30.6.2020, kdy jsem chtěl synovi z první třídy převzít vysvědčení (po vydání ve třídě 

dětem), mi sdělil, ať si ho vyzvednu v pondělí v kanceláři. Jenomže v pondělí byl 

svátek a dovolat se ekonomce nedalo, uvedené telefonní číslo zatím nebylo 

zprovozněno. 

 

Tato část stížnosti byla již řešena samostatně jako odpověď na podobnou stížnost pana E., 

zaslanou škole a zřizovateli. Znění stížnosti je nicméně lživé. Ředitel školy informoval takto: 

„Úřední den na základní škole od 1. 7. do 24. 8. 2020 je každé pracovní pondělí od 
9:00 do 13:00. Budova 1.stupně ZŠ – ekonomka p. Jerjeová, tel.: 499 524 110, 
mobil: 731 150 829 (nevyzvednutá vysvědčení, faktury, smlouvy) nebo budova 
2.stupně ZŠ – účetní p. Mahelová, tel.: 499 441 759. Pište na zskkho@zskkho.cz.“ 

 

4. Dále Vás žádám o prověření a sdělení, jakým způsobem byli žáci základní školy 

hodnoceni za II. pololetí školního roku 2019/20 a jakým způsobem byli o tom rodiče 

(zákonní zástupci) vyrozuměni. (mám na mysli období koronaviru – období distanční 

výuky). Předpokládám, že se tímto problémem zabývala i školská rada – bohužel 

žádný zápis jsem nikde k tomu nenašel. Mně, jako rodiči, škola k dané problematice 

nic nesdělila. Poslední změna hodnocení je platná od 1.11.2019 a tu školská rada 

schválila dne 24.10.2019. Hodnocení žáků za II. pololetí školního roku 2019/20 tomu 

však neodpovídá a nikde není uvedeno, že by školská rada přijala nějaké změny v 

provádění klasifikace, že by byli rodiče seznámeni. 

 

https://www.zskkho.cz/rodice/skolskarada/
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Žáci byli hodnoceni na základě vyhlášky č. 211/2020 Sb. s platností od 27. 4. 2020 (Vyhláška 

o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020). Její 

první paragraf zní takto: 
§ 1 

Hodnocení žáků 
(1) V základním vzdělávání, středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři vychází hodnocení 
výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020 
a) z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák má povinnost řádně docházet 
do školy, 
b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má pro takové 
vzdělávání žák podmínky, nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích 
aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy, a 
c) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020. 
(2) Pravidla ve školním řádu nebo pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků schválená školskou 
radou, která jsou v rozporu s odstavcem 1 nebo která neumožňují hodnocení žáků za druhé pololetí 
školního roku 2019/2020 podle odstavce 1, se nepoužijí. 

 

Ad a) Jedná se o období od 1. února 2020 do 11. března 2020. 

Ad b) Jedná se o podpůrný podklad. Je zde jasně uvedeno, že žák musí mít ke vzdělávání na 

dálku podmínky, v opačném případě bod b) nelze použít. 

Ad c) Jedná se o krajní variantu, kdy neexistují žádné podklady podle bodů a) a b). 

Ad (2) Zde je jasně uvedeno, že při konfliktu s existujícími pravidly pro hodnocení se použije 

tato vyhláška. Má přednost. 

 

V Hostinném dne 26. 8. 2020 

 

Zdeněk Kubík 

Základní škola Karla Klíče Hostinné 
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