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Jsem nový ředitel školy, která vykonává činnost MŠ, ZŠ, SŠ i ZUŠ. Při jednání s kolegy ze ZŠ, SŠ a ZUŠ jsem 
zjistil, že na vysvědčení různě používají „uvolněn“, „nehodnocen“ a „uznáno“. Spory mezi kolegy se ještě 
přiostřují, protože vzděláváme několik ukrajinských žáků. Jaký je správný postup? Najdu někde 
metodiku? 

Odpověď 

PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. 

Jednotlivé případy vyplnění formulářů vysvědčení za 1. pololetí školního roku a odkazy na informace jsou shrnuty 

v 10 bodech. 

1.  V rubrice příslušného předmětu je uvedeno „uvolněn“ 
2. V rubrice příslušného předmětu je uvedeno „uznáno“ 
3. V rubrice příslušného předmětu je uvedeno 

„nehodnocen“ 
4. Cizinci dle Lex Ukrajina – v rubrice příslušného předmětu 

je uvedeno „nehodnocen“ 
5. Jako celkové hodnocení žáka je uvedeno „nehodnocen“ 

6.  Žák je uvolněn, ale přesto je hodnocen 
7. Vysvědčení je vydáno po uzavření hodnocení 
8. Předmět ani hodnocení se na vysvědčení neuvádějí 
9. Cizinci dle Lex Ukrajina – případy, kdy se cizinec na 

vysvědčení nehodnotí 
10. Shrnutí informací a doporučení spojených s vysvědčením 

1. V rubrice příslušného předmětu je uvedeno „uvolněn“ 

 

2. V rubrice příslušného předmětu je uvedeno „uznáno“ 

 

3. V rubrice příslušného předmětu je uvedeno „nehodnocen“ 

 

Základní škola

•Jestliže je žák z výuky některého předmětu v 1. nebo ve 2. pololetí uvolněn (podle § 50 odst. 2 školského 
zákona), rubrika se neproškrtává, ale vyplní se „uvolněn” nebo „uvolněna“ (dle § 16 odst. 1 vyhlášky              
č. 48/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

• Informace k vyplňování vysvědčení na základních školách od školního roku 2018/2019, s. 11

Střední škola
•Pokud je žák zcela uvolněn z vyučování některého předmětu (podle § 67 odst. 2 školského zákona), na 
vysvědčení se v příslušné rubrice uvede slovo uvolněn(a). 

•Informace k vyplňování vysvědčení ve středních školách a v konzervatořích, s. 3  

Střední škola

•V případě, že je žákovi uznáno hodnocení jednotlivých předmětů z předchozího vzdělávání, uvede se (podle  
§ 9 vyhlášky č. 13/2005 Sb.) na příslušné straně vysvědčení do příslušných rubrik pro hodnocení žáka slovo 
uznánoxx s odkazem na vysvětlivku, která bude na poslední straně vysvědčení v rubrice „Uznané předchozí 
dosažené vzdělání“ obsahovat bližší podrobnosti, tj. kde a kdy žák uznaného vzdělání nabyl. 

•Informace k vyplňování vysvědčení ve středních školách a v konzervatořích, s. 4 a 5

Základní škola

•Nelze-li žáka z některého nebo ze všech předmětů v 1. nebo 2. pololetí hodnotit ani v náhradním termínu 
(podle § 52 odst. 2 a 3 školského zákona), vyplní se ”nehodnocen” nebo „nehodnocena“ (dle § 16 odst. 2 
vyhlášky). 

•Informace k vyplňování vysvědčení na základních školách od školního roku 2018/2019, s. 11

Střední škola

•Pokud žák nemohl být z některého předmětu na konci 1. pololetí hodnocen ani v náhradním termínu (podle   
§ 69 odst. 5 školského zákona), na vysvědčení se v příslušné rubrice uvede slovo nehodnocen(a). 

• Informace k vyplňování vysvědčení ve středních školách a v konzervatořích, s. 3 

https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/informace-k-vyplnovani-vysvedceni-na-zakladnich-skolach-od-5?highlightWords=vysv%C4%9Bd%C4%8Den%C3%AD
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4. Cizinci dle Lex Ukrajina – v rubrice příslušného předmětu je uvedeno „nehodnocen“ 

 

5. Jako celkové hodnocení žáka je uvedeno „nehodnocen“ 

 

6. Žák je uvolněn, ale přesto je hodnocen 

 

7. Vysvědčení je vydáno po uzavření hodnocení 

 

8. Předmět ani hodnocení se na vysvědčení neuvádějí 

 

  

Základní škola

• „Nehodnocen“ se uplatní na vysvědčení jen v případě, že žáka není možné hodnotit z některého předmětu, 
kterého se žák alespoň částečně účastnil. 

• Metodika k hodnocení žáků v základních školách dle zákona Lex Ukrajina ve školním roce 2022/2023, s. 3

Střední škola

•Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to 
tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do konce června.

•Metodika k hodnocení žáků ve středních školách dle zákona Lex Ukrajina ve školním roce 2022/2023, s. 5 

Základní škola

• Pokud ředitel/ředitelka školy určil/určila pro hodnocení žáka náhradní termín (§ 52 odst. 2 a 3 školského 
zákona), je žákovi na konci pololetí vydáno vysvědčení. ...V rubrice „Celkové hodnocení“ se na konci                
1. pololetí uvede „nehodnocen” nebo „nehodnocena“

•Informace k vyplňování vysvědčení na základních školách od školního roku 2018/2019, s. 12

Střední škola

•Žákovi, který nebyl na konci 1. pololetí hodnocen z některého z povinných předmětů a z ostatních předmětů 
prospěl, se na vysvědčení v rubrice „Celkové hodnocení“ uvede slovo nehodnocen(a) (podle § 3 odst. 10 
vyhlášky č. 13/2005 Sb.). 

• Informace k vyplňování vysvědčení ve středních školách a v konzervatořích, s. 3 

Základní umělecká škola

•Jestliže je žák z výuky některého předmětu v 1. nebo ve 2. pololetí výjimečně uvolněn (podle § 1 odst. 8 
vyhlášky č. 71/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů), je hodnocen stejným způsobem jako ostatní žáci.

• Informace k vyplňování vysvědčení na základních uměleckých školách od školního roku 2019/2020, s. 4

Základní umělecká škola

•V případě, že žák nebyl z některého povinného předmětu hodnocen (podle § 3 odst. 8 vyhlášky                        
č. 71/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů), škola vydá žákovi vysvědčení až po uzavření hodnocení.

• Informace k vyplňování vysvědčení na základních uměleckých školách od školního roku 2019/2020, s. 4

Základní umělecká škola

•V případě, že žák již absolvoval např. studium hudební nauky a pokračuje ve studiu dalšího hudebního 
nástroje nebo zpěvu (téhož stupně), předmět ani hodnocení se neuvádějí. 

• Informace k vyplňování vysvědčení na základních uměleckých školách od školního roku 2019/2020, s. 4
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9. Cizinci dle Lex Ukrajina – případy, kdy se cizinec na vysvědčení nehodnotí 

 

10. Shrnutí informací a doporučení spojených s vysvědčením 

▪ Informace k vyplňování vysvědčení na základních školách od školního roku 2018/2019 (rozklikněte) 
▪ Informace k vyplňování vysvědčení ve středních školách a konzervatořích (rozklikněte) 
▪ Informace k vyplňování vysvědčení na základních uměleckých školách od školního roku 2019/2020 (rozklikněte) 
▪ Metodika k hodnocení žáků v základních školách dle zákona Lex Ukrajina ve školním roce 2022/2023 (rozklikněte) 
▪ Metodika k hodnocení žáků ve středních školách dle zákona Lex Ukrajina ve školním roce 2022/2023 (rozklikněte) 
▪ Doporučení MŠMT k uvádění QR kódů na vysvědčeních a dalších dokladech o vzdělání (rozklikněte) 
▪ Na vysvědčeních bude letos poprvé zkratka EQF (rozklikněte) 
▪ Ztráta nebo poškození dokladu o vzdělání – vysvědčení (rozklikněte) 

 

Základní škola

•Z předmětů, ze kterých byl žák uvolněn zcela za účelem jazykové přípravy podle vyhlášky č. 48/2005 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů, se žák na vysvědčení nehodnotí. 

•Z předmětů, kterých se žák vůbec neúčastní, protože mu byl upraven vzdělávací obsah, se na vysvědčení 
nehodnotí a tyto předměty se neuvádějí na vysvědčení. 

•Pokud došlo k úpravě vzdělávacího obsahu podle § 3 Lex Ukrajina, na vysvědčení v části, kde se uvádí název 
ŠVP, se uvede: „Žák/Žákyně se vzdělával/vzdělávala podle zákona č. 67/2022 Sb.“

•Metodika k hodnocení žáků v základních školách dle zákona Lex Ukrajina ve školním roce 2022/2023, s. 2, s. 3 
a s. 6

Střední škola

•Pokud měli žáci cizinci podle zákona č. 67/2022 Sb. upravený (redukovaný) obsah vzdělávání, budou mít na 
vysvědčení za první i druhé pololetí 2022/2023 uvedeny pouze ty předměty, ve kterých se alespoň částečně 
vzdělávali a byli z nich hodnoceni. Na zadní straně vysvědčení bude uvedena doložka “Vzdělávání probíhalo 
na základě zákona č. 67/2022 Sb.

• Metodika k hodnocení žáků ve středních školách dle zákona Lex Ukrajina ve školním roce 2022/2023, s. 5

https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/informace-k-vyplnovani-vysvedceni-na-zakladnich-skolach-od-5?highlightWords=vysv%C4%9Bd%C4%8Den%C3%AD
https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/informace-k-vyplnovani-vysvedceni-ve-strednich-skolach-a-v
https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/informace-k-vyplnovani-vysvedceni-na-zakladnich-umeleckych-skolach
https://www.edu.cz/methodology/metodika-k-hodnoceni-zaku-v-zakladnich-skolach-dle-zakona-lex-ukrajina-ve-skolnim-roce-2022-2023/
https://www.edu.cz/methodology/metodika-k-hodnoceni-zaku-ve-strednich-skolach-dle-zakona-lex-ukrajina-ve-skolnim-roce-2022-2023/
https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/doporuceni-msmt-k-uvadeni-qr-kodu-na-vysvedcenich-a-dalsich
http://archiv-nuv.npi.cz/eqf-vysvedceni.html
https://www.msmt.cz/vzdelavani/ztrata-nebo-poskozeni-dokladu-o-vzdelani-vysvedceni?highlightWords=vysv%C4%9Bd%C4%8Den%C3%AD

