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• nedostatečná znalost vyučovacího jazyka se vždy 
považuje za závažnou souvislost, která ovlivňuje 
výkon žáka (§ 15 odst. 6 vyhlášky č. 48/2005 Sb.)

• hodnocení žáka probíhá i v souvislostech, které 
ovlivňují jeho výkon (§ 15 odst. 2 a 4 vyhlášky              
č. 48/2005 Sb.)

• nově příchozí cizinci mají nárok na jazykovou 
přípravu až 200 hodin k začlenění do základního 
vzdělávání – pokud se koná dopoledne, jsou žáci 
uvolněni z ostatních předmětů (§ 20 odst. 5 ŠZ, § 10 
a § 11 vyhlášky č. 48/2005 Sb.)

Právní úprava v oblasti vzdělávání 
žáků-cizinců
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• týká se pouze žáků z Ukrajiny, kterým byla v ČR 
udělena dočasná ochrana nebo vízum nad 90 dnů 
za účelem strpění pobytu

§ 3 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina)

• žákům lze změnit vzdělávací obsah:

• na nezbytně nutnou dobu

• za účelem jejich adaptace na vzdělávání podle 
RVP ZV (ŠVP)

• nemusí být v souladu s RVP ZV

• zatím nejdéle do 31.3.2023

Specifická právní úprava pro
žáky z Ukrajiny



4

• jsou součástí školního řádu školy

• hodnocení může být vyjádřeno:

• klasifikačním stupněm

• slovně

• kombinací obou způsobů

• může být potřebná jednoduchá úprava školního 
řádu (např. pro možnost slovního hodnocení)

Pravidla hodnocení
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• zohledňuje se nedostatečná znalost vyučovacího 
jazyka, tzn. žáka-cizince:

• hodnotíme individuálně s ohledem na 
dosažené pokroky

• nesrovnáváme se spolužáky

• zohledňuje se upravený obsah vzdělávání

• z důvodu účasti na jazykové přípravě

• z důvodu adaptace a úprav vzdělávacího 
obsahu žáka (§ 3 Lex Ukrajina) – pouze na 
nezbytnou dobu (zatím nejdéle do 31.3.2023)

• zohledňuje se individuální situace žáka-cizince

Specifika hodnocení ukrajinských žáků 
– základní principy
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• žák by měl být včas a srozumitelně seznámen se 
systémem českého hodnocení (na Ukrajině je jiný 
systém, významně odlišný)

• spolužákům je vhodné vysvětlit, proč je žák z 
Ukrajiny hodnocen jinak, z jiného obsahu

• hodnocení je vhodné využít k podpoře učení

• důležité je zvážit počet požadovaných podkladů
pro hodnocení – zejména počet známek, množství 
a rozsah písemných testů a ústního zkoušení

Specifika hodnocení ukrajinských žáků
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• je vhodné využívat alternativní způsoby 
ověřování výsledků vzdělávání, které nejsou tolik 
vázány na znalost jazyka, zvážit obtížnost slovních 
úloh

• doporučujeme při průběžném i závěrečném 
hodnocení využívat slovní hodnocení (případně 
kombinované) – (! uvést ve školním řádu) – ukázky 
na www.cizinci.npi.cz

• hodnocení stupněm „nedostatečný“ je možné, ale 
pouze při skutečně objektivních důvodech

Specifika hodnocení ukrajinských žáků

http://www.cizinci.npi.cz/
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Co je vhodné v hodnocení zohlednit:

• snahu integrovat se do nového prostředí

• spolupráci se spolužáky jak se stejným mateřským 
jazykem, tak s jiným mateřským jazykem

• plnění zadaných úkolů (např. včasnost, kvalita, 
tvořivost)

• plnění dalších doplňkových úkolů

• případně výsledky předchozího vzdělávání na 
Ukrajině, osobní portfolio žáka (v listinné 
či digitální podobě)

Specifika hodnocení ukrajinských žáků
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• hodnocení za 1. pololetí je proškrtnuto (formulář 
pro obě pololetí)

• uvádí se pouze předměty, kterých se žák alespoň 
částečně účastnil – prospěch z nich je rozhodující 
pro postup do vyššího ročníku

• rozhodující je název předmětu, nikoliv upravený 
obsah

• formulace „uvolněn“ se nepoužije (předmět, 
kterého se žák neúčastnil, se vůbec neuvede),   
jde o náhradu obsahu dle § 3 Lex Ukrajina

Vyplňování vysvědčení žákům
z Ukrajiny za školní rok 2021/2022
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• počet let splněné PŠD se uvede dle českého 
školského zákona, tzn. PŠD začíná od školního 
roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo 
šestého roku věku

• pokud u žáka došlo k úpravě vzdělávacího obsahu:           
v části, kde se uvádí název ŠVP, bude navíc 
uvedeno „Žák/yně se vzdělával/a podle zákona 
č. 67/2022 Sb.“

• ostatní pravidla stanovená právními předpisy pro 
hodnocení se použijí přiměřeně

Vyplňování vysvědčení žákům
z Ukrajiny za školní rok 2021/2022
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• Metodika k hodnocení žáků
v základních školách dle 
zákona Lex Ukrajina ve 
školním roce 2021/2022

• rozeslána do datových
schránek základních škol

• dostupná na:
www.edu.cz/ukrajina

Specifika hodnocení ukrajinských žáků 
– metodika na edu.cz

http://www.edu.cz/ukrajina
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Děkuji za pozornost
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