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1. Pravidla pro hodnocení žáků

A      ŠKOLNÍ   ŘÁD

1. Práva a povinností  žáků a jejich zákonných zástupců ve škole  a

    podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky.

 

1.1 Práva a povinnosti žáků

Žáci  mají právo:

a) na vzdělávání a školské služby podle školského zákona;

b) být informováni o průběhu a výsledcích svého vzdělávání; 

c) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, 

přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající  jejich věku a stupni 

vývoje;

d) na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání;

e) na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, na vzdělání a na svobodu myšlení;

f) na volný čas, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek; 

g) na respektování jejich soukromého života;

h) na ochranu před všemi formami tělesného i duševního násilí, na ochranu před návykovými 

látkami;

 Žáci  jsou povinni:

a) řádně docházet do školy nebo školského zařízení a řádně se vzdělávat podle rozvrhu hodin 

a účastnit  se činností organizovaných školou; účast na vyučování nepovinných   předmětů a 

docházka do zájmových kroužků a do školní družiny je pro přihlášené žáky povinná; odhlásit 

se může   vždy ke konci pololetí.;      

b)  dodržovat  školní  a  vnitřní  řád  a  řády odborných učeben  školy  a  školského zařízení  k 

ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni;

c)  plnit  pokyny pedagogických pracovníků škol  a  školských zařízení  vydané v souladu s 

právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem;



d)  chovat  se  slušně  k  dospělým  i  jiným  žákům  školy,  dbát  pokynů  pedagogických  a 

provozních  pracovníků; zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům 

školy nebo jiným žákům se vždy považují za závažné  porušení školního řádu;

e) chovat se tak, aby neohrozili zdraví svoje, ani   jiných osob; žákům jsou zakázány  všechny 

činnosti,  které  jsou  zdraví  škodlivé  (např.  kouření,  pití  alkoholických  nápojů,  zneužívání 

návykových a zdraví škodlivých  látek);      

e) chodit do školy vhodně a čistě  upraveni a oblečeni;     

f)  zacházet  s  učebnicemi  a  školními  potřebami  šetrně,  udržovat  své místo,  třídu  i  ostatní 

školní  prostory  v  čistotě  a  pořádku,  chránit   majetek  před  poškozením;  nosit  do  školy 

učebnice a školní potřeby   podle rozvrhu hodin a pokynů učitelů;      

g)  neopouštět  před  ukončením  vyučování  z  bezpečnostních  důvodů   školní  budovu  bez 

vědomí  vyučujících;  v  době  mimo  vyučování  žáci  zůstávají  ve  škole  jen  se  svolením 

vyučujících a pod jejich dohledem;      

h)  nenosit  do  školy  předměty,  které  nesouvisí  s  výukou  a  mohly  by  ohrozit  zdraví  a 

bezpečnost jeho nebo jiných osob; 

Při porušení povinností stanovených tímto školním řádem lze podle závažnosti žákovi uložit:

- napomenutí třídního učitele,

- důtku třídního učitele,

- důtku ředitele školy.

Škola  neprodleně  oznámí  uložení  napomenutí  nebo  důtky  a  jeho  důvody  prokazatelným 

způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci a zaznamená je do dokumentace školy.

1.2 Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků

Zákonní zástupci žáků mají právo:

a) na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte;

b)  vyjadřovat  se  ke  všem  rozhodnutím  týkajících  se  podstatných  záležitostí  jejich  dětí, 

přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost;

c)  na  informace  a  poradenskou pomoc  školy  pro  jejich  děti  v  záležitostech  týkajících  se 

vzdělávání podle školního vzdělávacího programu;

d) požádat o uvolnění žáka z výuky podle pravidel tohoto řádu;

e) volit a být voleni do školské rady

 Zákonní zástupci žáků  jsou  povinni:



a)  zajistit, aby jejich dítě řádně docházelo do školy nebo školského zařízení;

b)  na  vyzvání  ředitele  školy  nebo  školského  zařízení  se  osobně  zúčastnit  projednání 

závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka;

c) informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích 

nebo jiných závažných skutečnostech žáka, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání;

d) dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými 

školním řádem - nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka - písemně 

nebo telefonicky;

e) oznamovat škole údaje nezbytné pro školní matriku, údaje podstatné pro průběh vzdělávání 

nebo bezpečnost  žáka a změny v těchto údajích.

1.3. Pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců s     pedagogickými pracovníky   

          Pedagogičtí pracovníci školy chrání žáky před všemi formami špatného zacházení,  

sexuálním  násilím,  využíváním.  Dbají,  aby  žáci  nepřicházeli  do  styku  s  materiály  a 

informacemi pro ně nevhodnými. 

Pedagogičtí  pracovníci  se  řídí  zákonem  č.  101/2000  Sb.  o  ochraně  osobních  údajů  a 

informace,  které  zákonný  zástupce  žáka  poskytne  do  školní  matriky  nebo  jiné  důležité 

informace o žákovi (zdravotní způsobilost,…) považuje za důvěrné.

Všichni pedagogičtí pracovníci se povinně zúčastňují třídních schůzek a konzultačních hodin, 

na kterých informují zákonné zástupce žáků o výsledcích výchovy a vzdělávání.  Pedagogičtí 

pracovníci spolupracují se zákonnými zástupci žáků. Tato spolupráce probíhá prostřednictvím 

žákovských knížek žáků, telefonickým kontaktem, elektronickou poštou, využitím webových 

stránek školy, prostřednictvím třídních schůzek. 

2. Provoz a vnitřní režim školy   

   

2.1.Docházka do školy

 

        Žák chodí  do školy pravidelně  a  včas  podle  rozvrhu hodin.  Účast  na  vyučování 

nepovinných předmětů je pro zařazené žáky povinná.



Nepřítomnost žáka ve škole omlouvá v souladu s právními předpisy zákonný zástupce žáka a 

to vždy písemně, prostřednictvím omluvného listu v žákovské knížce. Žákovskou knížku má 

žák připravenou na každou hodinu.

Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování třídnímu 

učiteli do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti. V případě nutnosti uvolnění žáka bez 

předchozí písemné omluvy, bude žák odcházet pouze v doprovodu zákonného zástupce nebo 

pověřené dospělé osoby. 

Při podezření na neomluvenou absenci si třídní učitelka nebo jiný  vyučující může vyžádat 

prostřednictvím zákonných zástupců žáka lékařské potvrzení. Při dlouhodobé absenci známé 

předem škola vyžaduje od rodičů předem písemnou omluvu absence (např. rodinné rekreace). 

Odchod žáka z vyučování a omlouvání neúčasti žáka před jeho ukončením je možný pouze na 

základě  písemné  omluvy  rodičů,  kterou  žák  předloží  vyučujícímu  (při  uvolnění  na  jednu 

hodinu), nebo třídní učitelce – při uvolnění na více hodin. 

Ředitelka školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost 

jeho zákonného zástupce zcela  nebo zčásti  z vyučování některého předmětu;  zároveň určí 

náhradní  způsob vzdělávání  žáka v době vyučování  tohoto předmětu.  V předmětu tělesná 

výchova  ředitel  školy  uvolní  žáka  z  vyučování  na  písemné  doporučení  registrovaného 

praktického lékaře pro děti a dorost nebo odborného lékaře. 

2.2. Školní budova – vnitřní režim

   Školní  budova se pro žáky otevírá  v 7.00 hodin (žákům je  umožněn vstup do budovy 

nejméně 20 minut před začátkem dopoledního vyučování). Žáci přicházejí do školy včas, t.j. 

nejpozději do zvonění v 7:30 hod. Po příchodu do budovy si žáci odkládají obuv a svršky na 

místa k tomu určená a ihned odcházejí do učeben.  Vchod budovy je otevřen do 8:00 hodin. 

V případě  pozdního  příchodu  použijí  žáci  vchodový  telefon.  Jakákoliv  jiná   manipulace 

s tímto zařízením u hlavního vchodu je žákům zakázána.

Dohled nad žáky je zajištěn po celou dobu jejich pobytu ve školní budově ( přehled dohledů 

je vyvěšen ve třídách).    

      

   Po  příchodu do učeben se  žáci  připraví  na  vyučování  a  po zvonění  sedí  všichni  žáci  

v lavicích. První vyučovací hodina  začíná v 7.30 hodin. Vyučování probíhá podle časového 

rozvržení vyučovacích hodin a přestávek. První  přestávka začíná v 8.15 a trvá 15 minut, je 

určena  k ranní  svačině  žáků.  Všichni  žáci  svačí  ve  školní  jídelně,  kde je  zajištěn  dohled. 



Hlavní přestávka začíná v 9.15 a trvá 20 minut, ostatní přestávky jsou desetiminutové. Během 

velké  přestávky je  možno využít  počítačovou  učebnu,  hrací  koutky,  tělocvičnu  i  zahradu 

školy  za  přítomnosti  pedagoga  určeného  pro  dohled.  Přestávka  mezi  dopoledním  a 

odpoledním vyučováním trvá 60 minut, kdy nad žáky vykonává dohled vychovatelka ŠD. 

   Po dobu školního vyučování včetně přestávek a školních akcí žák nesmí mít aktivován a 

nesmí  používat  jakékoliv  záznamové  či  zvukové  zařízení  (např.  mobilní  telefon,  mobilní 

hudební  přehrávač,  fotoaparát...).  Pokud  žák  poruší  toto  ustanovení,  bude  mu  zařízení 

odebráno a vydáno pouze zákonnému zástupci.  V případě opakovaného porušení  školního 

řádu bude žák kázeňsky potrestán. V mimořádných případech může žák po dohodě s třídním 

učitelem použít  mobilní telefon v době přestávky. Za případnou ztrátu či poškození těchto 

osobních věcí žáků nenese škola odpovědnost.

    Vyučovací hodina trvá 45 minut.  Vzdělávací program školy může pro žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami stanovit odlišnou délku vyučovací hodiny. Při organizaci výuky jinak 

než ve vyučovacích hodinách stanoví zařazení a délku přestávek pedagog pověřený vedením 

akce podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků. 

   Bezpečnost  a  ochranu  zdraví  žáků  ve  škole  zajišťuje  škola  svými  zaměstnanci, 

pedagogickými  i  nepedagogickými.  Zaměstnance,  který  není  pedagogickým pracovníkem, 

může ředitelka školy k zajištění  bezpečnosti  a  ochrany zdraví  žáků určit  pouze,  pokud je 

zletilý a způsobilý k právním úkonům.

   Při výuce některých předmětů  lze dělit třídy na skupiny, vytvářet skupiny žáků ze stejných 

nebo různých ročníků nebo spojovat  třídy.  Počet  skupin a  počet  žáků ve skupině se určí 

rozvrhem na začátku školního roku, zejména podle prostorových, personálních a finančních 

podmínek školy, podle charakteru činnosti žáků, v souladu s požadavky na jejich bezpečnost a 

ochranu zdraví a s ohledem na didaktickou a metodickou náročnost předmětu.

   Škola při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských 

služeb  přihlíží  k  základním  fyziologickým potřebám  žáků  a  vytváří  podmínky  pro  jejich 

zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů.



   Škola  zajišťuje  bezpečnost  a  ochranu  zdraví   žáků  při  vzdělávání  a  s  ním  přímo 

souvisejících  činnostech  a  při  poskytování  školských služeb  a  poskytuje  žákům nezbytné 

informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

   Škola vede evidenci úrazů  žáků, k nimž došlo při pobytu ve škole, vyhotovuje a zasílá  

záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím. 

    Žáci se chovají ukázněně v souladu s pravidly slušného chování, dbají  na  pořádek ve 

všech prostorách areálu školy, vzorně se starají o učebnice a školní potřeby, jejich poškození 

nebo ztrátu hlásí vyučujícímu.

     V období  školního  vyučování  může  ředitelka  školy  ze  závažných  důvodů,  zejména 

organizačních a technických, vyhlásit pro žáky nejvýše 5 volných dnů ve školním roce.

     Provoz školní družiny a školní jídelny se řídí vlastním vnitřním řádem a v odborných 

učebnách se dodržují bezpečnostní  řády  těchto učeben.

3. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před 

sociálně  patologickými  jevy  a  před  projevy  diskriminace,  nepřátelství  nebo 

násilí.

3.1.Bezpečnost a ochrana zdraví žáků

Žáci jsou povinni přezouvat se, dbát na hygienu, zvlášť před jídlem a po použití WC.        

Žáci se chovají při pobytu ve škole a na akcích organizovaných školou tak, aby neohrozili 

zdraví svoje ani svých spolužáků či jiných osob.

Žáci chodí slušně a čistě oblečeni a upraveni, včetně přiměřeného účesu.  Žáci také provádí 

pravidelnou osobní hygienu.



Při praktickém vyučování, sportovních a jiných činnostech, kde je zvýšená možnost ohrožení 

zdraví,  odkládají  žáci  na určená  místa  ozdobné a  jiné předměty,  jako náramky,  náušnice, 

prsteny aj. 

Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením 

bez dozoru vyučujícího.

Při  přecházení   mimo  budovu  školy  se  žáci  řídí  pravidly  silničního  provozu  a  pokyny 

doprovázejících  osob.  Před  takovým  akcemi  doprovázející  učitel  žáky  zvlášť  poučí  o 

bezpečnosti.

Pro  společné  vycházky,  výlety,  exkurze,  lyžařské  kursy,  školy  v  přírodě  platí  zvláštní 

bezpečnostní předpisy, se kterými jsou žáci předem seznámeni buď třídním učitelem nebo 

tím, kdo bude nad dětmi vykonávat dohled. 

Při výuce v tělocvičně a na pozemcích zachovávají žáci specifické bezpečnostní předpisy pro 

tyto učebny, dané vnitřním řádem odborné učebny.

     Vyučující daného předmětu jsou povinni s nimi seznámit žáky při první vyučovací hodině 

školního  roku  a  dodatečně  poučit  žáky,  kteří  při  první  hodině  chyběli.  O  poučení  žáků 

provede  učitel  záznam  do  třídní  knihy.  Vyučující  seznámí  žáky  s  pravidly  bezpečného 

chování a upozorní je na možné ohrožení života, zdraví či majetku.

Poučení na počátku školního roku provádí třídní učitel,  který žáky seznámí zejména:

a) se školním řádem

b) se zásadami bezpečného chování  ve třídě,  na chodbách, schodištích,  v šatnách, při 

odchodu ze školy a příchodu  do školy a na veřejných komunikacích

c) se zákazem přinášet do školy věci, které nesouvisejí  s vyučováním

d) s postupem při úrazech  

e) s nebezpečím vzniku požáru a s postupem v případě požáru

 Poučení před prázdninami provádí třídní učitel:

a) varuje žáky před škodlivými vlivy alkoholu, kouření, známostmi s neznámými lidmi 

apod.

b) upozorní je na možné nebezpečí ohrožení života a zdraví  



c) informuje o nebezpečí vzniku požáru, o dopravní kázni  

d) varuje před koupáním v místech, která neznají apod.

Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během vyučování ve třídě, na chodbě nebo hřišti  

jsou žáci povinni hlásit ihned svému třídnímu učiteli nebo někomu z vyučujících.

   Pedagogičtí zaměstnanci sledují zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění žáka 

informují  bez  zbytečných průtahů  vedení  školy a  rodiče  postiženého  žáka.  Nemocný žák 

může být odeslán k lékařskému vyšetření či ošetření jen v doprovodu dospělé osoby.

Třídní  učitelé  zajistí,  aby každý žák  měl  zapsány v žákovské  knížce  tyto údaje:   adresu, 

telefonní čísla rodičů do zaměstnání a domů, adresu a jméno ošetřujícího lékaře.  

Při úrazu poskytnou žákovi nebo jiné osobě první pomoc, zajistí ošetření žáka lékařem. Úraz 

ihned hlásí vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů, vyplní předepsané formuláře. 

   

   Po poslední vyučovací hodině dopoledního a odpoledního vyučování vyučující  předává 

žáky, kteří jsou přihlášeni do školní družiny  vychovatelce školní družiny. Ostatní odvádí do 

šaten a stravující se žáky pak do školní jídelny. 

    Pedagogičtí a provozní pracovníci školy nesmí žáky v době dané rozvrhem bez dohledu 

dospělé osoby uvolňovat k činnostem mimo budovu, nesmí je samotné posílat k lékaři atd. 

Škola zodpovídá za žáky v době dané  rozvrhem výuky žáka, včetně nepovinných předmětů, 

přestávek  a stravování.  

   Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při akcích a vzdělávání mimo místo, kde se uskutečňuje 

vzdělávání,  zajišťuje  škola  vždy  nejméně  jedním  zaměstnancem  školy  -  pedagogickým 

pracovníkem. Společně s ním může akci zajišťovat i zaměstnanec, který není pedagogickým 

pracovníkem, pokud je zletilý a způsobilý k právním úkonům. 

   Při přecházení žáků na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu   školy se žáci řídí 

pravidly  silničního  provozu  a  pokyny  doprovázejících  osob.  Před  takovýmito  akcemi 

doprovázející  pedagog  žáky  prokazatelně  poučí  o  bezpečnosti.  Pro  společné  zájezdy  tříd, 

plavecké kurzy, exkurze platí zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými jsou žáci předem 

seznámeni. 



3.2. Ochrana před sociálně patologickými jevy

  Všichni  pedagogičtí  pracovníci  průběžně sledují  konkrétní  podmínky a situaci  ve  škole 

z hlediska výskytu sociálně patologických jevů, uplatňují různé formy a metody umožňující 

včasné zachycení ohrožených žáků.

 Třídní učitel  zajišťuje  spolupráci s rodiči  v oblasti  prevence,  informuje je  o preventivním 

programu  školy  a  dalších  aktivitách,  spolupracuje  na  základě  pověření  ředitelky  školy 

s dalšími institucemi na sociálně právní ochranu dětí a mládeže.

   Projevy šikanování mezi  žáky, tj.  násilí,  omezování osobní svobody, ponižování apod., 

kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo skupinám 

(zejména v situacích, kdy jsou takto postiženi žáci mladší a slabší), jsou v prostorách školy a 

při školních akcích přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti řádu školy. 

Podle  okolností  ředitelka  školy  uváží  možnost  dalšího  postihu  žáků,  kteří  tento  zákaz 

přestoupí, a bude o svých zjištěních informovat jejich zákonné zástupce.

   Pedagogičtí pracovníci dbají, aby etická a právní výchova, výchova ke zdravému životnímu 

stylu a preventivní výchova byla vyučována v souladu se školním vzdělávacím programem.

   Pedagogičtí pracovníci jsou povinni vykonávat kvalitní dohled nad žáky o přestávkách, před 

začátkem vyučování, po jeho skončení i během osobního volna žáků, a to hlavně v prostorách, 

kde by k sociálně patologickým jevům mohlo docházet.

4. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků  

      Žák šetrně zachází se svěřenými učebnicemi, školními potřebami a školním majetkem. 

Žáci jsou povinni řádně pečovat o takto propůjčený majetek školy, ochraňovat jej před ztrátou 

a poškozením, vrátit jej na konci školního roku v řádném stavu.  Každé svévolné poškození 

nebo zničení majetku školy, žáků, učitelů či jiných osob hradí v plném rozsahu rodiče žáka, 

který poškození způsobil.

      Každé poškození nebo závadu v učebně hlásí žák vyučujícímu. 

      Každý žák odpovídá za čistotu a pořádek svého pracovního místa a nejbližšího okolí. Před 

odchodem ze třídy každý žák uklidí své pracovní místo a jeho okolí.  Služba odpovídá za 

čistotu prostoru kolem tabule a za pořádek v celé třídě.



     Žákům  je  přísně  zakázáno  manipulovat  s  elektrickými  spotřebiči  a  vypínači. 

Z bezpečnostních důvodů se žákům zakazuje otevírání  oken o přestávkách, manipulace se 

žaluziemi a sezení na okenních parapetech. 

B    HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

1.Pravidla pro hodnocení žáků

 Cílem a základem každého hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu - co již umím, 

v čem se zlepšit, kde jsem vynikající, kde mám mezery. Správně nastavený systém hodnocení

žáků  by  měl  vést  k formování  žákovy  osobnosti  v oblasti  jeho  postojů  a  povahových 

vlastností ( pečlivost, odpovědnost, schopnost sebereflexe, cílevědomost…), měl by být tedy 

nejen motivační, ale i výchovný.

Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných 

školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků

Obecnými  zásadami  pro  hodnocení  jsou  jednoznačnost,  srozumitelnost,  srovnatelnost 

s předem stanovenými kritérii, věcnost, všestrannost.

Pedagogičtí pracovníci zajišťují, aby žáci i zákonní zástupci byli včas informováni o průběhu 

a výsledcích vzdělávání  žáka.

Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení;  za první pololetí  lze místo vysvědčení vydat 

žákovi výpis z vysvědčení.

Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm

 (dále  jen  „klasifikace“  ),  slovně  nebo  kombinací  obou  způsobů.  O  způsobu  hodnocení 

rozhoduje ředitelka školy.

Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných 

předmětů stanovených školním vzdělávacím programem s výjimkou předmětů výchovného 

zaměření stanovených rámcovým programem a předmětů, z nichž byl uvolněn. Do vyššího 



ročníku  postoupí  i  žák  prvního  stupně  základní  školy,  který  již  v rámci  prvního  stupně 

opakoval ročník, a to bez ohledu na prospěch tohoto žáka.

Nelze-li  žáka  hodnotit  na konci  prvního pololetí,  určí  ředitelka  školy pro jeho hodnocení 

náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou 

měsíců po skončení prvního pololetí. Není- li možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák se 

za první pololetí nehodnotí.

Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí,  určí ředitelka 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.

Žák  plnící  povinnou  školní  docházku,  opakuje  ročník,  pokud  na  konci  druhého  pololetí 

neprospěl nebo nemohl být hodnocen. To neplatí o žákovi, který na daném stupni základní 

školy  již  jednou  ročník  opakoval;  tomuto  žákovi  může  ředitelka  školy  na  žádost  jeho 

zákonného zástupce povolit opakování ročníku pouze z vážných zdravotních důvodů. 

Nedílnou součástí hodnocení výsledků výchovy a vzdělávání žáků ve všech předmětech je 

sebehodnocení.  Učitel  předem stanoví  kritéria  tohoto  způsobu  hodnocení.  Sebehodnocení 

žáka má především motivační roli. Sebehodnocením se posiluje sebeúcta a sebevědomí žáků. 

Při práci je žák veden k tomu, aby komentoval své výkony a výsledky. Známka není jediným 

zdrojem motivace. I chybu je třeba chápat jako přirozenou věc v procesu učení. Chyba je tedy 

důležitým prostředkem učení,  vede žáky ke kognitivnímu učení a rozvoji  kompetencí.  Při 

sebehodnocení se žák snaží popsat, co se mu daří a co mu ještě nejde. Sebehodnocení žáka je 

významnou kompetencí, kterou chceme žáka naučit.

Stupně hodnocení prospěchu a chování

Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou se v případě použití klasifikace hodnotí 

na vysvědčení stupni:    a)  1  -   velmi dobré,

                                       b)  2  -   uspokojivé,

                                       c)  3  -   neuspokojivé.

Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených 

školním vzdělávacím programem a chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou jsou 

v případě použití  slovního hodnocení  popsána tak,  aby byla zřejmá úroveň vzdělání  žáka, 



které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách 

jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním 

předpokladům  a  k věku  žáka.  Slovní  hodnocení  zahrnuje  posouzení  výsledků  vzdělávání 

žáka v jejich vývoji,  ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, 

které  ovlivňují  jeho  výkon,  a  naznačení  dalšího  rozvoje  žáka.  Obsahuje  také  zdůvodnění 

hodnocení a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat.

Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených 

školním  vzdělávacím  programem  se  v případě  použití  klasifikace  hodnotí  na  vysvědčení 

stupni:

a) 1  -  výborný,

b) 2  -  chvalitebný,

c) 3  -  dobrý,

d) 4  -  dostatečný,

e) 5  -  nedostatečný.

Při hodnocení touto stupnicí jsou výsledky vzdělávání žáka a chování žáka ve škole a na 

akcích pořádaných školou hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl 

zejména vzhledem k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých 

předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům 

a k věku žáka.  Klasifikace zahrnuje ohodnocení  píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání  i 

v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon.

Při hodnocení vzdělávání žáka se na prvním stupni použije pro zápis stupně hodnocení číslice.

Klasifikace ve vyučovacích předmětech teoretického zaměření

Částečně teoretické zaměření  mají  jazykové, společenskovědní  a přírodovědné předměty a 

matematika. Při hodnocení výsledků v těchto vyučovacích předmětech vychází vyučující z 

požadavků školního vzdělávacího programu, cílů základního vzdělávání a dosažené úrovně 

klíčových kompetencí. Při hodnocení sleduje zejména:

 ucelenost a trvalost osvojení poznatků, pojmů, zákonitostí a vztahů,

 kvalitu a rozsah získaných dovedností aplikovat a vykonávat požadované intelektuální 

a motorické činnosti,

 schopnost  uplatňovat  osvojené  poznatky  a  dovednosti  při  řešení  teoretických  a 

praktických úkolů při výkladu,

 schopnost týmové práce,



 kvalitu myšlení, především jeho logiku, samostatnost a tvořivost,

 aktivitu v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim,

 výstižnost a odbornou i jazykovou správnost ústního a písemného projevu,

 kvalitu výsledků své činností,

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kriterií:

Stupeň-1-(výborný)

Žák využívá požadované poznatky a dovednosti,  informace,  pojmy, definice a zákonitosti 

uceleně, přesně a úplně, chápe vztahy mezi nimi. Samostatně a tvořivě je uplatňuje i při řešení 

teoretických  a  praktických  úkolů,  při  výkladu  a  hodnocení  jevů  a  zákonitostí.  Pohotově 

vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. Myslí logicky správně, zřetelně se u 

něho projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný a výstižný. 

Grafický projev je esteticky vyvážený. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími 

nedostatky.  Je  schopen  samostatně  studovat  a  aplikovat  získané  informace.

Stupeň-2-(chvalitebný)

Žák využívá požadované poznatky a dovednosti, informace, pojmy, definice a zákonitosti v 

podstatě uceleně, přesně a úplně, chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované 

intelektuální  a motorické činnosti.  Samostatně a produktivně nebo podle menších podnětů 

učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, 

při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika 

a tvořivost. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti a výstižnosti. Kvalita 

výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický projev je estetický, bez 

větších nepřesností. Je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat a aplikovat získané 

informace.

Stupeň-3-(dobrý)

Žák má při využívání požadovaných poznatků, pojmů, definic a zákonitostí malé mezery. Při 

vykonávání  požadovaných  intelektuálních  a  motorických  činností  projevuje  nedostatky. 

Podstatnější  nepřesnosti  a  chyby  dovede  za  pomoci  učitele  korigovat.  V  uplatňování 

osvojených poznatků a dovedností  při řešení teoretických a praktických úkolů se dopouští 

chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů a zákonitostí podle podnětů vyučujícího. 

Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. V ústním a 

písemném projevu má nedostatky ve správnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti 



se projevují  častější  nedostatky,  grafický projev je méně estetický a obsahově správný. Je 

schopen samostatně studovat a aplikovat informace s pomocí učitele.

Stupeň-4-(dostatečný)

Žák má při využívání požadovaných poznatků a dovedností závažné mezery. Při provádění 

požadovaných intelektuálních a motorických činností je málo pohotový a má větší nedostatky. 

Při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Je nesamostatný při 

využívání  poznatků pro hodnocení  a  výklad  jevů.  V logice  myšlení  se  vyskytují  závažné 

chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, 

přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti a v grafickém projevu se projevují 

nedostatky,  grafický projev  je  málo  estetický.  Závažné  nedostatky  a  chyby dovede žák  s 

pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu a získávání informací má velké těžkosti.

Stupeň-5-(nedostatečný)

Žák  požadované  poznatky  a  dovednosti  nevyužívá  uceleně  a  správně,  má  v  nich  značné 

mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti má velmi 

podstatné  nedostatky.  V  uplatňování  osvojených  vědomostí  a  dovedností  při  řešení 

teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení 

jevů  a  zákonitostí  nedovede  své  vědomosti  a  dovednosti  uplatnit  ani  s podněty  učitele. 

Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a 

grafickém projevu má závažné nedostatky ve správnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků jeho 

činnosti  a  grafický  projev  mají  vážné  nedostatky.  Závažné  nedostatky  a  chyby nedokáže 

opravit  ani  s  pomocí  učitele.  Nedovede  samostatně  studovat  ani  získávat  informace.

Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou praktického zaměření

Převahu  praktické  činnosti  mají  na  ZŠ praktické  činnosti,  praktika  a  výpočetní  technika-

informatika.  Při  hodnocení  v  těchto  předmětech  se  vychází  z  požadavku  školního 

vzdělávacího programu, cílů základního vzdělávání a dosažené úrovně klíčových kompetencí. 

Při hodnocení se sleduje zejména:

 vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem,

 osvojení praktických dovedností a návyků, zvládnutí účelných způsobů práce,

 využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech,

 aktivita, samostatnost, tvořivost, iniciativa v praktických činnostech,



 kvalita výsledků činností, organizace vlastní práce 

 péče o životní prostředí, hospodárné využívání surovin, materiálů. 

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kriterií:

Stupeň-1-(výborný)

Žák soustavně projevuje  pozitivní  vztah  k práci,  ke  kolektivu  a  k praktickým činnostem. 

Pohotově, samostatně a tvořivě využívá získané teoretické poznatky při praktické činnosti. 

Praktické činnosti  vykonává pohotově, samostatně uplatňuje získané dovednosti a návyky. 

Bezpečně ovládá postupy a způsoby práce; dopouští se jen menších chyb, výsledky jeho práce 

jsou bez závažnějších nedostatků.  Účelně si  organizuje vlastní  práci,  udržuje pracoviště  v 

pořádku.  Aktivně  se  stará  o  životní  prostředí.  Hospodárně  využívá  suroviny,  materiál.  

Stupeň-2-(chvalitebný)

Žák projevuje pozitivní vztah k práci,  k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. 

Samostatně,  ale  méně  tvořivě  a  s  menší  jistotou,  využívá  získané  teoretické

poznatky  při  praktické  činnosti.  Praktické  činnosti  vykonává  samostatně.  V  postupech  a 

způsobech práce se u něho nevyskytují podstatné chyby. Výsledky jeho práce mají drobné 

nedostatky. Účelně si organizuje vlastní práci, pracoviště udržuje v pořádku. Stará se o životní 

prostředí.  Při  hospodárném  využívání  surovin,  materiálů  se  dopouští  malých  chyb.  

Stupeň-3-(dobrý)

Žák projevuje vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem s menšími 

výkyvy.  Za  pomocí  učitele  uplatňuje  získané  teoret.  poznatky  při  praktické  činnosti.  V 

praktických  činnostech  se  dopouští  chyb  a  při  postupech  a  způsobech  práce  potřebuje 

občasnou pomoc  učitele.  Výsledky  práce  mají  nedostatky.  Vlastní  práci  organizuje  méně 

účelně,  udržuje pracoviště  v pořádku. V malé míře přispívá k tvorbě a ochraně životního 

prostředí. Na podněty učitele je schopen hospodárně využívat suroviny, materiály.

Stupeň-4-(dostatečný)

Žák pracuje bez zájmu a vztahu k práci, k pracovnímu kolektivu a praktickým činnostem. 

Získané teoretické poznatky dovede využít při praktické činnosti pouze za soustavné pomoci 

učitele.  V praktických činnostech,  dovednostech a  návycích se dopouští  větších chyb.  Při 



volbě postupů a způsobů práce potřebuje soustavnou pomoc učitele. Ve výsledcích práce má 

závažné  nedostatky.  Práci  dovede  organizovat  za  soustavné  pomoci  učitele.  Méně  dbá  o 

pořádek.

Stupeň-5-(nedostatečný)

Žák neprojevuje  zájem o práci  a vztah  k ní,  ani  k  pracovnímu kolektivu  a  k praktickým 

činnostem.  Nedokáže  ani  s  pomocí  učitele  uplatnit  získané  teoret.  poznatky při  praktické 

činnosti.  V  praktických  činnostech,  dovednostech  a  návycích  má  podstatné  nedostatky. 

Nedokáže  postupovat  při  práci  ani  s  pomocí  učitele.  Výsledky  práce  jsou  nedokončené, 

neúplné, nepřesné, nedosahují předepsané ukazatele. Práci  si nedokáže zorganizovat, nedbá 

na pořádek. Nedbá na ochranu životního prostředí. Nevyužívá hospodárně surovin, materiálů.

Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření

Převahu výchovného zaměření mají: výtvarná výchova, hudební výchova, tělesná výchova..

Při hodnocení se sleduje:

 osvojení potřebných vědomostí, dovedností a ověřených zkušeností, činností a jejich 

tvořivá aplikace,

 poznání zákonitostí daných činností a jejich uplatňování ve vlastní činnosti,

 kvalita a úroveň projevu,

 vztah žáka k činnostem a zájem o ně,

 estetické vnímání, přístup k uměleckému dílu a k estetice ostatní společnosti,

 v tělesné výchově - s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu žáka - všeobecná tělesná 

zdatnost, výkonnost a jeho péče o vlastní zdraví,

 "environmentální“ vnímání a jednání,

 pozitivní vztah k sobě samému, členům společnosti a příslušníkům jiných národů,

 ochrana vlastního zdraví,

 etické normy, jejich pochopení, zvnitřnění a uplatňování žákem v každodenním životě.

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií

Stupeň-1(výborný)

Žák  je  v  činnostech  velmi  aktivní.  Pracuje  tvořivě,  samostatně,  plně  využívá  své  osobní 

předpoklady. Osvojené vědomosti,  dovednosti a návyky úspěšně rozvíjí v individuálních a 



kolektivních projevech. Jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný, správný. Má 

výrazně aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu a projevuje k nim pozitivní vztah. 

Úspěšně rozvíjí svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost, zájem o své duševní a fyzické zdraví. 

Pěstuje  si  a  aplikuje  prakticky  návyky  v  oblasti  ochrany  životního  prostředí  a  zdravého 

životního stylu.

Stupeň-2-(chvalitebný)

Žák  je  v  činnostech  aktivní,  tvořivý,  převážně  samostatný  na  základě  využívání  svých 

osobních  předpokladů,  které  úspěšně  rozvíjí  v  individuálním a kolektivním projevu.  Jeho 

projev  je  esteticky  působivý  a  má  jen  menší  nedostatky  z  hlediska  požadavků  školního 

vzdělávacího  programu.  Žák tvořivě  aplikuje  osvojené  vědomosti,  dovednosti  a  návyky v 

nových úkolech. Má aktivní zájem o umění, o estetiku, o své duševní i fyzické zdraví. Rozvíjí  

si v požadované míře estetický vkus a tělesnou zdatnost, vztah k přírodě a její ochraně. Je si 

vědom  významu  zdravého  životního  stylu  pro  sebe  sama  a  dokáže  jej  i  v  určité  míře 

aplikovat.

Stupeň-3-(dobrý)

Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyužívá dostatečně své 

schopnosti v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je málo působivý, dopouští se 

v  něm chyb.  Jeho  vědomosti  a  dovednosti  mají  četnější  nedostatky  a  při  jejich  aplikaci 

potřebuje pomoc učitele. Nemá dostatečný aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu. 

Nerozvíjí  v  požadované  míře  svůj  estetický  vkus  a  tělesnou  zdatnost,  pozitivní  vztah  k 

ochraně  životního  prostředí  a  praktickou  aplikaci.  Uvědomuje  si  význam  ochrany  svého 

zdraví, nedokáže ale vždy aplikovat zdravý životní styl.

Stupeň-4-(dostatečný)

Žák je v činnostech málo aktivní a tvořivý, rozvoj této schopnosti a jeho projev jsou málo 

uspokojivé. Úkoly řeší s častými chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se značnou 

pomocí učitele. Projevuje velmi malou snahu a zájem o činnosti, nerozvíjí dostatečně svůj 

estetický vkus a tělesnou zdatnost. Uvědomuje si význam ochrany životního prostředí a svého 

zdraví, ale nedokáže je účelně a soustavně aplikovat a dodržovat. 

Stupeň-5-(nedostatečný)

Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho projev je 

povětšině chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti 

nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o práci a nevyvíjí úsilí rozvíjet svůj estetický vkus a 



tělesnou zdatnost.  Neuvědomuje  si  a nebo si  nechce uvědomit  význam ochrany životního 

prostředí a svého zdraví.

Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni:

a) prospěl(a) s vyznamenáním,

b) prospěl(a),

c) neprospěl(a).

Žák je hodnocen stupněm:

a) prospěl(a)  s vyznamenáním,  není-li  v žádném  z povinných  předmětů  stanovených 

školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu horším 

než  2  –  chvalitebný,  průměr  stupňů  prospěchu  ze  všech  povinných  předmětů 

stanovených školním vzdělávacím programem není vyšší než 1,5 a jeho chování je 

hodnoceno stupněm velmi dobré,

b) prospěl(a), není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím 

programem  hodnocen  na  vysvědčení  stupněm  prospěchu  5  –  nedostatečný  nebo 

odpovídajícím slovním hodnocením,

c) neprospěl(a),  je-li  v některém  z povinných  předmětů  stanovených  školním 

vzdělávacím  programem  hodnocen  na  vysvědčení  stupněm  prospěchu  5  – 

nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením.

Výsledky práce v zájmových útvarech organizovaných školou se v případě použití klasifikace 

hodnotí na vysvědčení stupni:

a) pracoval(a) úspěšně,

b) pracoval(a).

Způsob získávání podkladů pro hodnocení, zásady pro stanovení celkového hodnocení žáka 
na vysvědčení 

Při celkové klasifikaci  přihlíží  učitel  k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl 

v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici.

Hodnocení  průběhu  a  výsledků  vzdělávání  a  chování  žáků  pedagogickými  pracovníky  je 

jednoznačné,  srovnatelné  s předem  stanovenými  kritérii,  věcné,  všestranné,  pedagogicky 

zdůvodněné, odborně správné a doložitelné.

Podklady pro hodnocení a klasifikaci získávají vyučující zejména: soustavným diagnostickým 

pozorováním žáků, sledováním jeho výkonů a připravenosti  na vyučování,  různými druhy 



zkoušek ( písemné, ústní, grafické, pohybové….), kontrolními písemnými pracemi, analýzou 

výsledků  různých  činností  žáků,  konzultacemi  s ostatními  vyučujícími  a  podle  potřeby  i 

psychologickými a zdravotnickými pracovníky.

Žáci 2. až 5. ročníku základní školy musí mít z každého předmětu alespoň dvě známky za 

každé pololetí, z toho nejméně jednu za ústní zkoušení. Známky získávají vyučující průběžně 

během  celého  klasifikačního  období.  Není  přípustné  ústně  přezkušovat  žáky  koncem 

klasifikačního  období  z látky  celého  tohoto  období.  Zkoušení  je  prováděno  zásadně  před 

kolektivem třídy, nepřípustné je individuální přezkušování po vyučování v kabinetě. Výjimka 

je možná jen při diagnostikované vývojové poruše, kdy je tento způsob doporučen ve zprávě 

psychologa.

Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace, klasifikaci zdůvodňuje a poukazuje na 

klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů, výtvorů.  Po ústním vyzkoušení  oznámí 

učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě. Výsledky hodnocení písemných zkoušek a prací a 

praktických činností oznámí žákovi nejpozději  do 14 dnů. Učitel sděluje všechny známky, 

které  bere  v úvahu  při  celkové  klasifikaci,  zástupcům žáka  a  to  zejména  prostřednictvím 

zápisů do žákovské knížky – současně se sdělováním známek žákům.

Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní 

rok, aby se nadměrně nenahromadily v určitých obdobích. O termínu písemné zkoušky, která 

má  trvat  více  než  25  minut,  informuje  vyučující  žáky  dostatečně  dlouhou  dobu  předem. 

V jednom dni mohou žáci konat jen jednu zkoušku uvedeného charakteru.

Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka průkazným způsobem tak, 

aby mohl vždy doložit správnost celkové klasifikace žáka i způsob získání známek ( ústní 

zkoušení,  písemné,….).  V případě  dlouhodobé  nepřítomnosti  nebo  rozvázání  pracovního 

poměru v průběhu klasifikačního období předá tento klasifikační přehled zastupujícímu učiteli 

nebo vedení školy.

Vyučující zajistí zapsání známek také do třídního katalogu a dbá o jejich úplnost. Do katalogu 

jsou zapisovány známky  z jednotlivých předmětů, udělená výchovná opatření a další údaje o 

chování žáka, jeho pracovní aktivitě a činnosti ve škole.

Klasifikační  stupeň  určí  učitel,  který  vyučuje  příslušnému  předmětu.  Při  dlouhodobějším 

pobytu žáka mimo školu (lázeňské léčení, léčebné pobyty, dočasné umístění v ústavech apod.) 

vyučující  respektuje známky žáka, které škole sdělí škola při instituci, kde byl žák umístěn; 

žák se znovu nepřezkušuje.

Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se 

hodnotí  kvalita  práce  a  učební  výsledky,  jichž  žák  dosáhl  za  celé  klasifikační  období. 



Výsledná známka za klasifikační období musí odpovídat známkám, které žák získal a které 

byly sděleny zákonným zástupcům. Případy zaostávání  žáků v učení  a nedostatky v jejich 

chování se projednají v pedagogické radě.

Informace jsou zákonným zástupcům předávány převážně při osobním jednání   na třídních 

schůzkách  nebo  konzultačních  hodinách.  Zákonným  zástupcům  žáka,  kteří  se  nemohli 

dostavit  na  školou  určený  termín,  poskytnou  vyučující  možnost  individuální  konzultace. 

Údaje o klasifikaci a hodnocení chování žáka jsou sdělovány pouze zástupcům   žáka, nikoli 

veřejně.  V  případě  mimořádného  zhoršení  prospěchu  žáka  informuje  rodiče    vyučující 

předmětu bezprostředně a prokazatelným způsobem.      

Pokud je klasifikace žáka stanovena na základě písemných nebo grafických prací, vyučující 

tyto práce uschovávají po dobu, během   které se klasifikace žáka určuje nebo ve které se k ní 

mohou zákonní   zástupci  žáka odvolat  -  tzn.  celý  školní  rok včetně  hlavních prázdnin,  v 

případě  žáků  s  odloženou  klasifikací  nebo  opravnými    zkouškami  až  do  30.10. dalšího 

školního roku. Opravené písemné práce musí být předloženy všem žákům a na požádání ve 

škole také zákonným zástupcům žáka.      

Vyučující dodržují zásady pedagogického taktu, zejména

- neklasifikují žáky ihned po jejich návratu do školy po   nepřítomnosti delší než jeden týden,

- účelem zkoušení není nacházet mezery ve vědomostech   žáka, ale hodnotit  to, co umí, 

- učitel klasifikuje jen probrané   učivo, zadávání nové látky k samostatnému nastudování celé 

třídě není   přípustné,

- před prověřováním znalostí  musí mít  žáci dostatek času   k naučení,  procvičení a zažití 

učiva,

- prověřování znalostí provádět   až po dostatečném procvičení učiva.         

Třídní  učitelé  (případně  výchovný  poradce)  jsou  povinni  seznamovat  ostatní  vyučující  s 

doporučením  psychologických  vyšetření,    které  mají  vztah  ke  způsobu  hodnocení  a 

klasifikace žáka a způsobu   získávání podkladů. Údaje o nových vyšetřeních jsou součástí 

zpráv   učitelů (nebo výchovného poradce) na pedagogické radě.           

Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání  s učiteli, kteří ve třídě vyučují, a 

s ostatními učiteli a rozhoduje o ni ředitel po projednání v pedagogické radě. Pokud třídní 

učitel    tento  postup  nedodrží,  mají  možnost  podat  návrh  na  pedagogické  radě   i  další  

vyučující.  Kritériem  pro  klasifikaci  chování  je  dodržování  pravidel  chování  (školní  řád) 

včetně dodržování vnitřního řádu školy  během klasifikačního období).    



Při klasifikaci chování se přihlíží k věku, morální a rozumové   vyspělosti žáka; k uděleným 

opatřením k posílení  kázně se přihlíží    pouze tehdy, jestliže tato opatření  byla neúčinná. 

Kritéria pro   jednotlivé stupně klasifikace chování jsou následující:      

Stupeň 1 (velmi dobré) 

Žák  uvědoměle  dodržuje  pravidla  chování   a  ustanovení  vnitřního  řádu  školy.  Méně 

závažných přestupků se   dopouští ojediněle. Žák je však přístupný výchovnému působení a 

snaží   se své chyby napravit.         

Stupeň 2 (uspokojivé) 

Chování žáka je v rozporu s pravidly chování   a s ustanoveními vnitřního řádu školy. Žák se 

dopustí závažného   přestupku proti pravidlům slušného chování nebo vnitřnímu řádu školy; 

nebo  se  opakovaně  dopustí  méně  závažných  přestupků.  Zpravidla  se  přes  důtku  třídního 

učitele  školy  dopouští  dalších  přestupků,  narušuje  výchovně  vzdělávací  činnost  školy. 

Ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje   nebo jiných osob.     

Stupeň 3 (neuspokojivé) 

Chování  žáka  ve  škole  je  v  příkrém  rozporu    s  pravidly  slušného  chování.  Dopustí  se 

takových  závažných  přestupků    proti  školnímu  řádu  nebo  provinění,  že  je  jimi  vážně 

ohrožena  výchova    nebo  bezpečnost  a  zdraví  jiných  osob.  Záměrně  narušuje  hrubým 

způsobem  výchovně  vzdělávací  činnost  školy.  Zpravidla  se  přes  důtku    ředitele  školy 

dopouští dalších přestupků.      

Výchovná opatření

Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. Pochvaly, jiná 

ocenění a další kázeňská opatření může udělit  či uložit ředitelka školy nebo třídní učitelka. 

Při porušení povinností stanovených školní řádem lze podle závažnosti tohoto porušení žákovi 

uložit: napomenutí třídního učitele, důtku třídního učitele, důtku ředitele školy.

Uložení důtky třídního učitele oznámí neprodleně trídní učitel ředitelce školy . Důtku ředitele 

školy lze uložit pouze po projednání v pedagogické radě.

Ředitelka školy nebo třídní učitel neprodleně oznámí udělení pochvaly a jiného ocenění nebo 

uložení  napomenutí  nebo  důtky  a  jeho  důvody  prokazatelným  způsobem  žákovi  a  jeho 

zákonnému zástupci.

Ústní nebo písemnou pochvalu uděluje žákovi před kolektivem třídy nebo školy třídní učitel 

nebo ředitel školy.  Udělení pochvaly a jiného ocenění a uložení napomenutí nebo důtky se 



zaznamenává do dokumentace školy. Udělení pochvaly a jiného ocenění se zaznamenává na 

vysvědčení za pololetí, v němž bylo uděleno.

Opatření  k  posílení  kázně  žáků  se  ukládá  za  závažné  nebo   opakované  provinění  proti 

školnímu řádu. Toto opatření předchází zpravidla před snížením stupně z chování.  Ředitel 

školy  nebo  třídní  učitel  oznámí  důvody  udělení    výchovného  opatření  písemně 

prokazatelným  způsobem  zákonnému  zástupci  žáka.  Opatření  se  zaznamenává  do 

katalogového listu žáka.     

Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami je osoba se zdravotním postižením, zdravotním 

znevýhodněním  nebo  sociálním  znevýhodněním.  Zdravotním  postižením  je  pro  účely 

školských předpisů mentální, tělesné, zrakové nebo sluchové postižení, vady řeči, souběžné 

postižení  s  více  vadami,  autismus  a  vývojové  poruchy  učení  nebo  chování.  Zdravotním 

znevýhodněním zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc nebo lehčí zdravotní poruchy vedoucí 

k poruchám  učení  a  chování,  které  vyžadují  zohlednění  při  vzdělávání.  Sociálním 

znevýhodněním  je  rodinné  prostředí  s nízkým  sociálně  kulturním  postavením,  ohrožení 

sociálně patologickými jevy, nařízená ústavní výchova nebo uložená ochranná výchova, nebo 

postavení azylanta a účastníka řízení o udělení azylu na území České republiky. 

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vytvoření nezbytných podmínek 

při vzdělávání i klasifikaci a hodnocení.

Při hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíží k povaze postižení nebo 

znevýhodnění. Vyučující respektují doporučení psychologických vyšetření žáků a uplatňují je 

při klasifikaci a hodnocení chování žáků a také volí vhodné a přiměřené způsoby získávání 

podkladů.

U žáka s vývojovou poruchou učení  rozhodne  ředitel školy o použití slovního hodnocení na 

základě žádosti zákonného zástupce žáka. 

Pro zjišťování úrovně žákových vědomostí a dovedností volí   učitel takové formy a druhy 

zkoušení,  které  odpovídají  schopnostem   žáka  a  na  něž  nemá  porucha  negativní  vliv. 

Kontrolní práce a diktáty   píší tito žáci po předchozí přípravě. Pokud je to nutné, nebude žák 

s vývojovou poruchou vystavován úkolům, v nichž vzhledem k poruše   nemůže přiměřeně 

pracovat a podávat výkony odpovídající jeho   předpokladům. 



Vyučující klade důraz na ten druh projevu, ve kterém má žák   předpoklady podávat lepší 

výkony. Při klasifikaci se nevychází  z prostého počtu chyb, ale z počtu jevů, které žák zvládl. 

Klasifikace  byla  provázena  hodnocením,  t.j.  vyjádřením   pozitivních  stránek  výkonu, 

objasněním  podstaty  neúspěchu,  návodem,    jak  mezery  a  nedostatky  překonávat.  V 

hodnocení se přístup vyučujícího zaměřuje na pozitivní výkony  žáka a tím na podporu jeho 

poznávací motivace k učení namísto   jednostranného zdůrazňování chyb    

Všechna navrhovaná pedagogická opatření se zásadně projednávají   se zákonnými zástupci 

žáka a jejich souhlasný či nesouhlasný názor je respektován.      

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných se řídí vyhláškou č. 

48/2005 Sb., o základním vzdělávání, pokud není zvláštním právním předpisem stanoveno 

jinak.

Hodnocení nadaných dětí, žáků

Ředitelka školy může mimořádně nadaného nezletilého žáka přeřadit do vyššího ročníku bez 

absolvování předchozího ročníku. Podmínkou přeřazení  je vykonání zkoušek z učiva nebo 

části učiva ročníku, který žák nebude absolvovat. Obsah a rozsah zkoušek stanoví ředitelka 

školy.

Individuálně  vzdělávaný žák koná za každé  pololetí  zkoušky z příslušného učiva,  a  to  ve 

škole, do níž byl přijat k plnění povinné školní docházky. Nelze-li individuálně vzdělávaného 

žáka hodnotit na konci příslušného pololetí, určí ředitelka školy pro jeho hodnocení náhradní 

termín,  a  to  tak,  aby hodnocení  bylo  provedeno nejpozději  do  dvou měsíců  po  skončení 

pololetí.  Ředitelka  školy  zruší  povolení  individuálního  vzdělávání,  pokud  žák  na  konci 

druhého pololetí příslušného  školního roku neprospěl, nebo nelze-li žáka hodnotit na konci 

pololetí ani v náhradním termínu.

Závěrečná ustanovení

1. Kontrolu ustanovení této směrnice provádí ředitelka školy.

      2.   Zrušuje se předchozí znění této směrnice ze dne 1.9.2009. Uložení směrnice v archivu 

            školy se řídí Skartačním řádem pro školy  a školská zařízení.

3.   Směrnice nabývá účinnosti dnem : 1.9.2014

2. Podle  §  30  školského  zákona  č.  561/2004  Sb.  zveřejňuje  ředitel  školy  tento  řád 

následujícím způsobem: vyvěšením v hale školy a ve sborovně školy.

3. Zaměstnanci školy byli s tímto řádem  seznámeni.



4. Žáci  školy   budou  s tímto  školním  řádem  seznamováni  vždy  první  den  nového 

školního roku. 

      5.   Tento školní řád byl projednán  školskou radou dne   25.8.2014.

V Šanově  dne 25.8.2014                                               

                                  
                                                                                        ……………………………………..
                                                                                        Mgr.Blanka Rašková, ředitelka školy
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