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1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích
pořádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků
1.1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání
1. Kaţdé pololetí se vydává ţákovi vysvědčení, za první pololetí se místo vysvědčení vydá
ţákovi výpis z vysvědčení.
2. Hodnocení výsledků vzdělávání ţáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm
(dále jen „klasifikace“).
3. Do vyššího ročníku postoupí ţák, který na konci druhého pololetí příslušného ročníku
prospěl ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem
s výjimkou předmětů výchovného zaměření a předmětů, z nichţ byl uvolněn. Do vyššího
ročníku postoupí i ţák prvního stupně ZŠ, který jiţ v rámci prvního stupně opakoval
ročník, a ţák druhého stupně ZŠ, který jiţ v rámci druhého stupně opakoval ročník, a to
bez ohledu na prospěch tohoto ţáka.
4. Nelze-li ţáka 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 moţné hodnotit ani v náhradním
termínu, ţák se za první pololetí nehodnotí.
5. Nelze-li ţáka 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 ţák
navštěvuje ţák nejbliţší vyšší ročník, popřípadě znovu devátý ročník.
6. Má-li zástupce ţáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého
pololetí, můţe do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl,
nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, poţádat ředitelku školy o
přezkoumání výsledků hodnocení ţáka; je-li vyučujícím ţáka v daném předmětu
ředitelka školy, krajský úřad. Pokud není dále stanoveno jinak, ředitelka školy nebo
krajský úřad nařídí komisionální přezkoušení, které se koná nejpozději do 14 dnů od
doručení ţádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem ţáka. Česká
školní inspekce poskytne součinnost na ţádost ředitelky školy nebo krajského úřadu.
7. V případě, ţe se ţádost o přezkoumání výsledků hodnocení ţáka týká hodnocení chování
nebo předmětů výchovného zaměření, posoudí ředitelka školy, je-li vyučujícím ţáka v
daném předmětu ředitelka školy, krajský úřad, dodrţení pravidel pro hodnocení výsledků
vzdělávání ţáka. V případě zjištění porušení těchto pravidel ředitelka školy nebo krajský
úřad výsledek hodnocení změní; nebyla-li pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání
ţáků porušena, výsledek hodnocení potvrdí, a to nejpozději do 14 dnů ode dne doručení
ţádosti. Česká školní inspekce poskytne součinnost na ţádost ředitele školy nebo
krajského úřadu.
8. Ţák, který plní povinnou školní docházku, opakuje ročník, pokud na konci druhého
pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen. To neplatí o ţákovi, který na daném
stupni základní školy jiţ jednou ročník opakoval. Ředitel školy můţe povolit ţákovi na
ţádost jeho zákonného zástupce a na základě doporučujícího vyjádření odborného lékaře
opakování ročníku z váţných zdravotních důvodů, a to bez ohledu na to, zda ţák na
daném stupni jiţ opakoval ročník.
9. Ţáci devátých ročníků a ţáci, kteří na daném stupni základní školy dosud neopakovali
ročník, kteří na konci druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných předmětů s
výjimkou předmětů výchovného zaměření, konají opravné zkoušky.
10. Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu
stanoveném ředitelkou školy. Ţák můţe v jednom dni skládat pouze jednu opravnou
zkoušku. Opravné zkoušky jsou komisionální.
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11. Ţák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví,
neprospěl. Ze závaţných důvodů můţe ředitelka školy ţákovi stanovit náhradní termín
opravné zkoušky nejpozději do 15. září následujícího školního roku. Do té doby je ţák
zařazen do nejbliţšího vyššího ročníku, popřípadě znovu do devátého ročníku.
12. V odůvodněných případech můţe krajský úřad rozhodnout o konání opravné zkoušky a
komisionálního přezkoušení na jiné základní škole. Zkoušky se na ţádost krajského
úřadu účastní školní inspektor.
1.2. Zásady pro hodnocení chování
Kritériem pro klasifikaci chování je dodrţování pravidel slušného chování a dodrţování
školního řádu během klasifikačního období.
Výchovná opatření
Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření.
1. Ředitelka školy můţe na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné
právnické či fyzické osoby ţákovi po projednání v pedagogické radě udělit pochvalu za
mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, zásluţný nebo statečný čin
nebo za dlouhodobou úspěšnou práci.
2. Třídní učitel můţe na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních
vyučujících ţákovi po projednání s ředitelkou školy udělit pochvalu nebo jiné ocenění za
výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci.
3. Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závaţnosti tohoto porušení
ţákovi uloţit:
a) napomenutí třídního učitele,
b) důtku třídního učitele,
c) důtku ředitelky školy.
4. Třídní učitel můţe ţákovi podle závaţnosti provinění udělit napomenutí nebo důtku.
Udělení důtky neprodleně oznámí ředitelce školy. Ředitelka školy můţe ţákovi udělit
důtku pouze po projednání v pedagogické radě.
5. Ředitelka školy nebo třídní učitel neprodleně oznámí udělení pochvaly a jiného ocenění
nebo výchovného opatření prokazatelným způsobem ţákovi a jeho zákonnému zástupci.
6. Třídní učitel zaznamenává udělení pochvaly a výchovného opatření do katalogového listu
ţáka. Udělení pochvaly ředitelky školy se zaznamená na vysvědčení za pololetí, v němţ
bylo uděleno.
7. Za jedno provinění se uděluje ţákovi pouze jedno opatření k posílení kázně.
POCHVALY
Pochvala třídního učitele (PTU)
uděluje průběţně třídní učitel například za:
 aktivní přístup k plnění školních povinností
 vylepšení třídního a školního prostředí
 pomoc při organizaci školních akcí
 významnou pomoc spoluţákům
 za aktivní práci v Ţákovském parlamentu
 vzorné plnění ţákovské sluţby
 za reprezentaci školy v okresních kolech předmětových soutěţí
 za opakovanou či úspěšnou reprezentaci školy ve sportovních soutěţích
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Pochvala ředitelky školy (PŘŠ)
 mimořádný projev lidskosti
 občanské nebo školní iniciativy
 zásluţný nebo statečný čin
 mimořádně úspěšnou práci
KÁZEŇSKÁ OPATŘENÍ
Stupně závaţnosti porušení kázně a školního řádu jsou odstupňovány takto:
a) Méně závaţné porušení školního řádu
- jsou drobnější vědomá provinění proti školnímu řádu. Za toto porušení můţe být
uděleno napomenutí, popřípadě důtka třídního učitele.
Napomenutí třídního učitele (NTU)
uděluje třídní učitel zejména za:
 opakované pozdní příchody do školy (po 8.00 hod)
 opakované zapomínání domácích úkolů a pomůcek na vyučování (bude dále upřesněno)
 nevhodné chování vůči spoluţákům
 nerespektování pokynů učitelů a zaměstnanců školy
 za nevhodné či nepřiměřené (hlučné) chování v areálu školy a před budovou školy
 úmyslné poškození školních pomůcek, učebnic a školního zařízení
 zapomínání pomůcek, domácích úkolů
 ţvýkání při hodině
 opakované neplnění povinností sluţby (tabule, pořádek ve třídě, zamčené šatny)
 opakované pozdní příchody do hodin
 opakované zdrţování se v šatnách před a po vyučování
 nepřezouvání
 vyrušování při vyučovaní
 uţívání vulgárních výrazů
 neoprávněný pobyt ve škole mimo vyučování
 zpravidla 1 aţ 2 neomluvené hodiny, bude řešeno individuálně
Důtka třídního učitele (DTU)
uděluje třídní učitel zejména za:
 opakované prohřešky jiţ dříve postihnuté napomenutím třídního učitele
 nekázeň na výletech, exkurzích a dalších akcích školy
 záměrné nevhodné a hrubé chování vůči spoluţákům, zaměstnancům školy i ostatním
dospělým osobám ve škole, které odporuje zásadám slušného chování
 soustavnou nekázeň při vyučování
 úmyslné poškození školního majetku a majetku spoluţáků
 pokračující soustavné zapomínání domácích úkolů a pomůcek na vyučování po
předchozím opakovaném upozornění ze strany vyučujícího či třídního učitele
 opakované neodůvodněné pozdní příchody na vyučování
 nepřístojné a nevhodné chování, které by mohlo v konečném důsledku ohrozit zdraví
ţáka a spoluţáků, či poškodit vybavení a majetek školy
 zpravidla 3 aţ 7 neomluvených hodin, bude řešeno individuálně
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b) Závaţné porušení školního řádu
- zásadním způsobem narušuje výuku, výchovu a chod školy. Jde o opakované závaţnější
porušování přes opakovaná písemně doloţená upozornění (zápis v ţákovské kníţce,
dopis zákonným zástupcům). Za toto porušení můţe být udělena důtka ředitelky školy
nebo 2. stupeň z chování.
Důtka ředitelky školy
uděluje ředitelka školy za:
 krádeţe ve škole nebo při akci školy
 nepřístojné a nevhodné chování, které vedlo v konečném důsledku k ohroţení zdraví ţáka
 opakované porušení zákazu pouţívání mobilního telefonu
 vulgární uráţky pedagogů a spoluţáků
 prokázané šikanování fyzické i psychické
 záměrné lhaní a podvádění
 úmyslné poškození školního majetku
 prokázaný podvod při omlouvání absencí
 neuposlechnutí pokynů učitele při školních akcích, při nichţ je třeba dbát na zvýšenou
opatrnost a ochranu zdraví (tělesná výchova, plavecký výcvik, výlet, exkurze, lyţařský
výcvikový kurz, škola v přírodě, kulturní akce mimo budovu školy, přesun po
komunikacích atp.)
 zpravidla 8 – 10 neomluvených hodin, bude řešeno individuálně
2. stupeň z chování
Slouţí ke zhodnocení chování ţáka v průběhu celého pololetí. Udělení se projednává na
závěrečné pedagogické radě v daném pololetí.
Můţe být udělen například za:
 soustavné narušování vyučovacího procesu
 fyzické napadení ţáka, opakovaná hrubost vůči spoluţákům
 drzé a vulgární chování vůči zaměstnancům školy
 prokázané nošení zbraní a nebezpečných předmětů do školy
 krádeţe ve škole
 opakované poškození majetku školy nebo spoluţáků
 uţívání nebo distribuci omamných látek (cigarety, alkohol, drogy)
 prokázané šikanování spoluţáka
 svévolné opuštění školy, školní akce
 opakované neomluvené absence; počet neomluvených hodin je v rozmezí 11 – 25 včetně
 pakované závaţné porušení školního řádu
c) Hrubé porušení školního řádu
- narušuje sociální klima školy a třídního kolektivu.
3. stupeň z chování
Slouţí ke zhodnocení chování ţáka v průběhu celého pololetí. Udělení se projednává na
závěrečné pedagogické radě v daném pololetí.
Můţe být udělen například za:
 fyzické napadení spoluţáka nebo zaměstnance školy
 opakované neomluvené absence; počet neomluvených hodin dosáhne hranice 26 a více
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opakované nevhodné, neuctivé, agresivní a bezohledné chování ke spoluţákům a
zaměstnancům školy
záměrné a nebezpečné jednání, jehoţ výsledkem můţe být poškození zdraví vlastního
nebo spoluţákova
krádeţ
úmyslné a opakované ničení školního majetku ve větším rozsahu
opakované uţívání, šíření, propagaci a navádění k uţívání návykových látek /alkohol,
tabákové výrobky, omamné a psychotropní látky) v prostorách školy, jejím nejbliţším
okolí a na akcích pořádaných školou
prokázané nošení nebezpečných předmětů
úmyslné nepravdivé obviňování







Druh uděleného výchovného opatření je závislý jednak na stupni závaţnosti prohřešku ţáka a
jednak na jeho případném opakování v průběhu pololetí. Je zohledněn dopad výchovného
opatření na chování ţáka, závaţnost jeho prohřešků, případné opakování, ţákovu dosavadní
bezúhonnost atd.
Tato pravidla mohou být změněna pouze usnesením řádné Pedagogické rady na návrh
jednotlivých pedagogických pracovníků školy.
KRITÉRIA PRO ZAPOMÍNÁNÍ
žák 2. - 9. třídy
10x

nemá pomůcky (eviduje vyučující)
- zápis do ŽK
(zapomínání pomůcek sleduje TU, po dosaţení 10 zápisů upozorní zákonné zástupce
zápisem do elektronické ŢK – hodnocení ţáka)
nemá domácí úkol
- zápis do ŽK
(pokud ţák nesplní domácí práci, příslušný vyučující upozorní ihned zákonné zástupce
zápisem do elektronické ŢK – hodnocení ţáka)

třídní učitel 1. stupně
v ŢK - 10 zápisů
- 20 zápisů
- 30 zápisů

- napomenutí TU
- důtka TU
- důtka ŘŠ

třídní učitel 2. stupně
v ŢK - 10 zápisů
- 20 zápisů
- 25 zápisů

- napomenutí TU
- důtka TU
- důtka ŘŠ

(pokud se ţákovi objeví v elektronické ŢK v hodnocení výše zmiňovaný počet zápisů, udělí
TU ţákovi příslušné kázeňské opatření, poté informuje zákonné zástupce)
Na obou stupních je nutné brát zřetel na individualitu dítěte.
Počet zápisů není nutno dodrţovat, pokud se jedná o závaţné provinění.
Ţák 1. třídy se seznamuje se školním prostředím, učí se samostatnosti při přípravě na
vyučování, sţívá se školním prostředím a pravidly.
Výchovná opatření a případné zapomínání potřeb a úkolů budou udělována aţ od 2. třídy.
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1.3. Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků
 Sebehodnocení je důleţitou součástí hodnocení ţáka.
 Sebehodnocením se posiluje sebeúcta a sebevědomí ţáků.
 Sebehodnocení umoţňuje všem ţákům zaţít pocit úspěchu.
 Chybu je potřeba chápat jako přirozenou věc v procesu učení. Pedagogičtí pracovníci se o
chybě se ţáky baví, ţáci mohou některé práce sami opravovat. Chyba je důleţitý
prostředek učení.
 Při sebehodnocení se ţák snaţí popsat:
o co se mu daří
o co mu ještě nejde
o jak bude pokračovat dál



Při školní práci vedeme ţáka, aby komentoval svoje výkony a výsledky.
Známky nejsou jediným zdrojem motivace.

Ţák je systematicky veden k vyuţívání a potřebě sebehodnocení tak, aby zvládl:
 objektivně posoudit své znalosti a schopnosti
 srovnávat názory, formulovat své myšlenky
 přijmout názory druhých
 naslouchat a vnímat
 uvědomovat si klady a názory
 komunikovat
 obhajovat vlastní názor
 hodnotit své výkony, kvalitu své práce a schopnost učit se
 stanovit si reálné cíle
 plánovat metody, jak dosáhnout stanovených cílů
Význam sebehodnocení pro ţáky
Sebehodnocení umoţňuje ţákům:
 poznat své slabé a silné stránky, potřeby a rozvoj
 hodnotit svůj postup učení a jeho výsledky
 plánovat proces učení (cíle, metody, výsledky)
 aktivně se účastnit procesu hodnocení
 rozvíjet pozitivní sebehodnocení a sebepojetí
 být odpovědný za své výsledky v učení
 rozvíjet dovednosti, které jsou uţitečné pro ţivot
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2. Stupně hodnocení prospěchu a chování v případě použití klasifikace, zásady pro
používání slovního hodnocení
Hodnocení průběhů a výsledků vzdělávání a chování ţáků je:
 jednoznačné
 srozumitelné
 věcné
 srovnatelné s předem stanovenými kritérii
 všestranné
2.1. Stupně hodnocení prospěchu
Při pouţití klasifikace se výsledky vzdělávání ţáka v jednotlivých předmětech stanovených
školním vzdělávacím programem hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu:
a)
b)
c)
d)
e)

1 – výborný,
2 – chvalitebný,
3 – dobrý,
4 – dostatečný,
5 – nedostatečný.

1. Při hodnocení touto stupnicí jsou výsledky vzdělávání ţáka a chování ţáka ve škole a na
akcích pořádaných školou hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání ţáka, které
dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům jednotlivých předmětů školního
vzdělávacího programu, ke svým vzdělávacím a osobnostním předpokladům a věku.
Klasifikace zahrnuje ohodnocení přístupu ţáka ke vzdělávání i v souvislostech, které
ovlivňují jeho výkon.
2. Při hodnocení ţáka v 1. a 2. pololetí se na prvním stupni pouţije pro zápis stupně
hodnocení číslice, na druhém stupni se pouţije slovní označení stupně hodnocení.
3. Jestliţe je ţák z výuky některého předmětu v 1. nebo ve 2. pololetí uvolněn, uvádí se na
vysvědčení místo hodnocení slovo uvolněn (a).
4. Nelze-li ţáka z některého předmětu nebo ze všech předmětů v 1. nebo ve 2. pololetí
hodnotit ani v náhradním termínu, uvádí se na vysvědčení místo hodnocení slovo
nehodnocen (a).
5. Celkové hodnocení ţáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni:
a) prospěl (a) s vyznamenáním,
b) prospěl (a),
c) neprospěl (a),
d) nehodnocen (a).
6. Ţák je hodnocen stupněm
a) Prospěl (a) s vyznamenáním, není-li v ţádném z povinných předmětů stanovených
školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu horším
neţ 2 - chvalitebný, průměr stupňů prospěchu ze všech povinných předmětů
stanovených školním vzdělávacím programem není vyšší neţ 1,5 a jeho chování je
hodnoceno stupněm velmi dobré,
b) Prospěl (a), není-li v ţádném z povinných předmětů stanovených školním
vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 – nedostatečný,
c) Neprospěl (a), je-li v některém z povinných předmětů stanovených školním
vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 – nedostatečný
nebo není – li z něho hodnocen na konci druhého pololetí,
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d) nehodnocen (a), není – li moţné ţáka hodnotit z některého z povinných předmětů
stanovených školním vzdělávacím programem na konci prvního pololetí.
2.1.1 Klasifikace předmětů
Pro potřeby klasifikace se předměty dělí do tří skupin:
- předměty s převahou teoretického zaměření
- předměty s převahou praktických činností
- předměty s převahou výchovného zaměření
Vyučovací předměty s převahou teoretického zaměření
Převahu teoretického zaměření mají jazykové, společenskovědní, přírodovědné předměty,
informatika a matematika.
Při klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech se v souladu s poţadavky učebních osnov
hodnotí:
- ucelenost, přesnost a trvalost osvojení poţadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic,
zákonitostí a vztahů
- kvalita a rozsah získaných dovedností vykonávat poţadované intelektuální a
motorické činnosti
- schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a
praktických úkolů, při výkladu a hodnocení společenských a přírodních jevů a
zákonitostí
- kvalita myšlení, především jeho logika, samostatnost a tvořivost
- aktivita v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim
- přesnost, výstiţnost a odborná i jazyková správnost ústního a písemného projevu
- kvalita výsledků činností
- osvojení účinných metod samostatného studia
Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:
Stupeň 1 (výborný)
Ţák ovládá poţadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a úplně
a chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává poţadované intelektuální a motorické činnosti.
Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a
praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí logicky správně,
zřetelně se u něho projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný,
přesný a výstiţný. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní,
pouze s menšími nedostatky. Je schopen samostatně pracovat s vhodným textem.
Stupeň 2 (chvalitebný)
Ţák ovládá poţadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně,
přesně a úplně. Pohotově vykonává poţadované 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, přesnosti a výstiţnosti. Kvalita výsledků činnosti
je zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností.
Je schopen samostatně nebo s menší pomocí pracovat s vhodným textem.
Stupeň 3 (dobrý)
Ţák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si poţadovaných poznatků, faktů, pojmů,
definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání poţadovaných intelektuálních a
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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 učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v
jeho logice se vyskytují chyby. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti,
přesnosti a výstiţnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují častější nedostatky,
grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky. Je schopen samostatně pracovat
s vhodným textem, podle návodu učitele.
Stupeň 4 (dostatečný)
Ţák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si poţadovaných poznatků závaţné mezery.
Při provádění poţadovaných intelektuálních a motorických činností je málo pohotový a má
větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a
praktických úkolů se vyskytují závaţné chyby. Při vyuţívání poznatků pro výklad a
hodnocení jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závaţné chyby, myšlení není
tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má váţné nedostatky ve správnosti, přesnosti a
výstiţnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti a v grafickém projevu se projevují nedostatky,
grafický projev je málo estetický. Závaţné nedostatky a chyby dovede ţák s pomocí učitele
opravit. Při samostatném studiu má velké těţkosti.
Stupeň 5 (nedostatečný)
Ţák si poţadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závaţné a značné
mezery. Jeho dovednost vykonávat poţadované intelektuální a motorické činnosti má velmi
podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení
teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závaţné chyby. Při výkladu a hodnocení
jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje
samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a písemném
projevu má závaţné nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstiţnosti. Kvalita výsledků jeho
činnosti a grafický projev mají váţné nedostatky. Závaţné nedostatky a chyby nedovede
opravit ani s pomocí učitele. Nedovede samostatně studovat. Úroveň jeho vědomostí není
předpokladem pro práci ve vyšším ročníku.
Vyučovací předměty s převahou praktického zaměření
Převahu praktických činností má na základní škole předmět praktické činnosti.
Při klasifikaci v předmětu uvedeného v odstavci 1 v souladu s poţadavky učebních osnov se
hodnotí:
-

vztah práce, vztah k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem
osvojení praktických dovedností a návyků, zvládnutí účelných způsobů práce
vyuţití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech
aktivita, samostatnost, tvořivost a iniciativa v praktických činnostech
kvalita výsledků činností
organizace vlastní práce a pracoviště, udrţování pořádku na pracovišti
dodrţování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a péče o ţivotní prostředí
stupeň tvořivosti a samostatnosti
hospodárné vyuţívání surovin, materiálu, energie, překonávání překáţek v práci
obsluha a údrţba učebních zařízení, pomůcek, nástrojů, nářadí a měřidel
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Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:
Stupeň 1 (výborný)
Ţák soustavně projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým
činnostem. Pohotově, samostatně a tvořivě vyuţívá 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 závaţnějších nedostatků. Účelně si organizuje vlastní práci, udrţuje
pracoviště v pořádku. Uvědoměle dodrţuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
a aktivně se stará o ţivotní prostředí. Hospodárně vyuţívá suroviny, materiál, energii. Vzorně
obsluhuje a udrţuje učební zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí, přístroje a měřidla. Aktivně
překonává vyskytující se překáţky.
Stupeň 2 (chvalitebný)
Ţák projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem.
Samostatně, ale méně tvořivě a s menší jistotou vyuţívá získané teoretické poznatky při
praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává samostatně, v postupech a způsobech práce se
nevyskytují podstatné chyby. Výsledky jeho práce mají drobné nedostatky. Účelně si
organizuje vlastní práci, pracovní místo udrţuje v pořádku. Uvědoměle udrţuje předpisy o
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a stará se o ţivotní prostředí. Při hospodárném
vyuţívání surovin, materiálů a energie se dopouští malých chyb. Učební pomůcky, nástroje,
nářadí a měřidla obsluhuje a udrţuje s drobnými nedostatky. Překáţky v práci překonává s
občasnou pomocí učitele.
Stupeň 3 (dobrý)
Ţák projevuje vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem s menšími
výkyvy. Za pomocí učitele uplatňuje získané teoretické 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, pracovní místo udrţuje v pořádku. Dodrţuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví
při práci a v malé míře přispívá k tvorbě a ochraně ţivotního prostředí. Na podněty učitele je
schopen hospodárně vyuţívat suroviny, materiály a energii. K obsluze a údrţbě pomůcek a
přístrojů musí být častěji podněcován. Překáţky v práci překonává s pomocí učitele.
Stupeň 4 (dostatečný)
Ţák pracuje bez zájmu a chybí mu pozitivní vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a
praktickým činnostem. Při volbě postupů a způsobů práce potřebuje soustavnou pomoc
učitele. Ve výsledcích práce má závaţné nedostatky. Méně dbá o pořádek na pracovišti. Méně
dbá na dodrţování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o ţivotní prostředí.
Porušuje zásady hospodárnosti vyuţívání surovin, materiálů a energie. V obsluze a údrţbě
laboratorních zařízení a pomůcek, přístrojů, nářadí a měřidel se dopouští závaţných
nedostatků. Překáţky v práci překonává jen za soustavné pomoci učitele.
Stupeň 5 (nedostatečný)
Ţák neprojevuje zájem o práci a vztah k ní, ani k pracovnímu kolektivu a k praktickým
činnostem. Nedokáţe ani s pomocí učitele uplatnit získané teoretické poznatky při praktické
činnosti. V praktických činnostech, dovednostech a návycích má podstatné nedostatky.
Nedokáţe postupovat při práci ani s pomocí učitele. Výsledky jeho práce jsou nedokončené,
neúplné, nepřesné, nedosahují předepsané ukazatele, chybí jakákoliv snaha. Práci si nedokáţe
zorganizovat, nedbá na pořádek na pracovišti. Neovládá předpisy o ochraně zdraví při práci a
nedbá na ochranu ţivotního prostředí. Nevyuţívá hospodárně materiálu a energie. V obsluze a
údrţbě pomůcek má závaţné nedostatky.
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Vyučovací předměty s převahou výchovného zaměření
Převahu výchovného zaměření mají výtvarná výchova, hudební výchova, tělesná výchova,
výchova ke zdraví, výchova k občanství, dopravní výchova.
Při klasifikaci v uvedených předmětech se v souladu s poţadavky učebních osnov hodnotí:
- stupeň tvořivosti a samostatnosti projevu
- osvojení potřebných vědomostí, dovedností, zkušeností, činností a jejich tvořivá
aplikace
- poznání zákonitostí daných činností a jejich uplatňování ve vlastní činnosti
- kvalita projevuje osobních předpokladů
- vztah ţáka k činnostem a zájem o ně
- vyuţití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech – aktivita,
samostatnost, tvořivost a iniciativa
- estetické vnímání, přístup k uměleckému dílu a k estetice ostatní společnosti
- vztah ţáka k vyučovanému předmětu a k dané problematice
Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:
Stupeň 1 (výborný)
Ţák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně vyuţívá svých osobních
předpokladů a rozvíjí je v individuálních a kolektivních projevech. Osvojené vědomosti,
dovednosti a návyky aplikuje tvořivě v nových úkolech. Má výrazně aktivní zájem o
vyučovací předmět.
Stupeň 2 (chvalitebný)
.
Ţák je v činnostech aktivní, tvořivý, převáţně samostatný na základě vyuţívání svých
osobních předpokladů, které rozvíjí v individuální a kolektivním projevu. Jeho projev a práce
je esteticky působivá a má jen menší nedostatky. Ţák tvořivě aplikuje osvojené vědomosti,
dovednosti a návyky v nových úkolech. Má aktivní zájem o vyučovací předmět.
Stupeň 3 (dobrý)
Ţák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyuţívá dostatečně
svých schopností v individuální a kolektivním projevu. Jeho projev a práce jsou málo
působivé, dopouští se chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější mezery a při jejich
aplikaci potřebuje pomoc učitele. Nemá dostatečný zájem o vyučovací předmět.
Stupeň 4 (dostatečný)
Ţák je v činnostech málo aktivní a tvořivý. Vyuţívání schopností v jeho projevu a práci je
málo uspokojivé. Úkoly řeší s častými chybami. Své minimální vědomosti a dovednosti
aplikuje jen s velkou pomocí. Projevuje velmi malou snahu a zájem, o vyučovací předmět.
Stupeň 5 (nedostatečný)
Ţák je v činnostech převáţně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho projev je
povětšině chybný. Osvojené vědomosti a dovednosti nedovede nebo nechce aplikovat.
Neprojevuje zájem o vyučovací předmět.
Pro doplnění průběţné klasifikace během celého školního roku mohou učitelé pouţít při
zápisu známek do internetové ţákovské kníţky i znak mínus.
 známka s mínusem – oznamuje upozornění, ţe učitel hodnotí ţáka mírně hůře, neţ
vystihuje stupeň hodnocení
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2.2. Stupně hodnocení chování
Při pouţití klasifikace chování ţáka ve škole a na akcích pořádaných školou se v případě
pouţití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni:
a) 1 - velmi dobré,
b) 2 - uspokojivé,
c) 3 - neuspokojivé.
Klasifikaci chování ţáků navrhuje třídní učitel po projednání především s vyučujícími, kteří
ve třídě vyučují. Rozhoduje o ní ředitelka školy po projednání v pedagogické radě. Kritériem
pro klasifikaci chování je dodrţování pravidel chování (školní řád) během klasifikačního
období.
Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace chování jsou následující:
Stupeň 1 (velmi dobré)
Ţák uvědoměle dodrţuje pravidla chování a aktivně prosazuje ustanovení školního řádu
školy. Méně závaţných provinění se dopouští ojediněle. Má dobrý vztah ke všem spoluţákům
a přispívá k utváření dobrých pracovních podmínek pro vyučování a výchovu mimo
vyučování.
Stupeň 2 (uspokojivé)
.
Chování ţáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními školního řádu školy. Ţák se
dopouští provinění proti pravidlům slušného chování nebo školnímu řádu školy; nebo se
opakovaně dopouští méně závaţných provinění. Zpravidla se přes důtku třídního učitele či
důtku ředitelky školy dopouští dalších provinění, narušuje výchovně vzdělávací činnost školy,
dopouští se poklesků v mravním chování. Ohroţuje bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných
osob.
Počet neomluvených hodin je v rozmezí 11 – 25 včetně.
Stupeň 3 (neuspokojivé)
Chování ţáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování. Dopouští se
takových provinění proti školnímu řádu, ţe je jimi váţně ohroţena výchova nebo bezpečnost
a zdraví jiných osob. Záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnost
školy. Zpravidla se přes důtku ředitelky školy a 2. stupeň z chování dopouští dalších
provinění.
Počet neomluvených hodin dosáhne hranice 26 a více.
2.3. Zásady pro používání slovního hodnocení
1. Třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů převede klasifikaci do
slovního hodnocení v případě přestupu ţáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem,
a to na ţádost této školy nebo zákonného zástupce ţáka.
2. Je-li ţák hodnocen slovně, převede třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních
předmětů slovní hodnocení do klasifikace pro účely přijímacího řízení ke střednímu
vzdělávání.
3. U ţáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitelka školy o pouţití slovního
hodnocení na základě ţádosti zákonného zástupce ţáka.
4. Při pouţití slovního hodnocení se výsledky vzdělávání ţáka v jednotlivých předmětech
stanovených školním vzdělávacím programem hodnotí tak, aby byla zřejmá úroveň
vzdělání ţáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům jednotlivých
předmětů školního vzdělávacího programu, ke svým vzdělávacím a osobnostním
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předpokladům a věku. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání ţáka v
jejich vývoji, ohodnocení přístupu ţáka ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují
jeho výkon, a naznačení dalšího rozvoje ţáka; obsahuje také zdůvodnění a doporučení,
jak předcházet případným neúspěchům ţáka a jak je překonávat. Výsledky vzdělávání
ţáka na konci prvního pololetí lze hodnotit souhrnně za všechny předměty. Slovní
hodnocení lze pouţít i pro hodnocení chování ţáka.

3. Podrobnosti o komisionálních a opravných zkouškách, zkoušky při plnění
povinné školní docházky mimo území České republiky, ukončení základního
vzdělání
3.1. Podrobnosti o komisionálních a opravných zkouškách
1. Ţáci devátých ročníků a ţáci, kteří na daném stupni základní školy dosud neopakovali
ročník, kteří na konci druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných předmětů s
výjimkou předmětů výchovného zaměření, konají opravné zkoušky.
2. Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu
stanoveném ředitelkou školy. Ţák můţe v jednom dni skládat pouze jednu opravnou
zkoušku. Opravné zkoušky jsou komisionální.
3. Ţák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví,
neprospěl. Ze závaţných důvodů můţe ředitelka školy ţákovi stanovit náhradní termín
opravné zkoušky nejpozději do 15. září následujícího školního roku. Do té doby je ţák
zařazen do nejbliţšího vyššího ročníku, popřípadě znovu do devátého ročníku.
4. V odůvodněných případech můţe krajský úřad rozhodnout o konání opravné zkoušky a
komisionálního přezkoušení na jiné základní škole. Zkoušky se na ţádost krajského úřadu
účastní školní inspektor.
5. Komisi pro komisionální přezkoušení (dále jen „přezkoušení“) jmenuje ředitelka školy;
v případě, ţe je vyučujícím daného předmětu ředitelka školy, jmenuje komisi krajský
úřad.
6. Komise je tříčlenná a tvoří ji:
a) předseda, kterým je ředitelka školy, popřípadě jí pověřený učitel, nebo v případě, ţe
vyučujícím daného předmětu je ředitelka školy, krajským úřadem jmenovaný jiný
pedagogický pracovník školy,
b) zkoušející učitel, jímţ je vyučující daného předmětu ve třídě, v níţ je ţák zařazen,
popřípadě jiný vyučující daného předmětu,
c) přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací
oblasti stanovené Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.
7. Výsledek přezkoušení jiţ nelze napadnout novou ţádostí o přezkoušení. Výsledek
přezkoušení stanoví komise hlasováním. Výsledek přezkoušení se vyjádří slovním
hodnocením nebo stupněm prospěchu. Ředitelka školy sdělí výsledek přezkoušení
prokazatelným způsobem ţákovi a zákonnému zástupci ţáka. V případě změny hodnocení
na konci prvního nebo druhého pololetí se ţákovi vydá nové vysvědčení.
8. O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy.
9. Ţák můţe v jednom dni vykonat přezkoušení pouze z jednoho předmětu. Není-li moţné
ţáka ze závaţných důvodů ve stanoveném termínu přezkoušet, stanoví orgán jmenující
komisi náhradní termín přezkoušení.
10. Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitelka školy v souladu se školním
vzdělávacím programem.
11. Vykonáním přezkoušení není dotčena moţnost vykonat opravnou zkoušku.
12. Komisi pro opravnou zkoušku jmenuje ředitelka školy, v případě, ţe je vyučujícím daného
14

Školní řád – Základní škola Hroznětín

předmětu ředitelka školy, jmenuje komisi krajský úřad.
13. Pro sloţení komise a její činnost platí tatáţ ustanovení jako u komisionálního přezkoušení
(bod 6 – 10).
3.2. Plnění povinné školní docházky mimo území České republiky
Ţák můţe plnit povinnou školní docházku také ve škole mimo území České republiky.
Ţák, který plní povinnou školní docházku ve škole mimo území České republiky, můţe být
na základě rozhodnutí zákonného zástupce zároveň ţákem spádové školy nebo jiné školy
zapsané v České republice do rejstříku škol a školských zařízení, kterou zvolil zákonný
zástupce ţáka. Pokud zákonný zástupce ţáka, který plní povinnou školní docházku
v zahraničí, nezvolí pro své dítě kmenovou školu, dokládá plnění povinné školní docházky
přímo Ministerstvu školství.
1. Ţák, který plní povinnou školní docházku ve škole mimo území České republiky a je
ţákem kmenové školy v ČR, můţe na základě ţádosti zákonného zástupce ţáka konat za
období nejméně jednoho pololetí zkoušku školního roku, nejdéle však za období dvou
školních roků, zkoušku v kmenové škole. Zkouška se koná:
a) ve všech ročnících ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk a
literatura, stanoveného Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání,
b) v posledních dvou ročnících prvního stupně ze vzdělávacího obsahu vlastivědné
povahy vztahujícího se k České republice vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět,
stanoveného Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání,
c) na druhém stupni ze vzdělávacího obsahu vztahujícího se k České republice
vzdělávacího oboru Dějepis a ze vzdělávacího obsahu vztahujícího se k České
republice vzdělávacího oboru Zeměpis, stanovených Rámcovým vzdělávacím
programem pro základní vzdělávání.
2. Před konáním zkoušky předloţí zákonný zástupce ţáka ředitelce kmenové školy
vysvědčení ţáka ze školy mimo území České republiky, včetně jeho překladu do českého
jazyka, a to za období, za které se zkouška koná. V případě pochybností o správnosti
překladu je ředitelka kmenové školy oprávněna poţadovat předloţení úředně ověřeného
překladu. Po vykonání zkoušky vydá ředitelka kmenové školy ţákovi vysvědčení.
3. Pokud ţák zkoušku podle nekoná, doloţí zákonný zástupce ţáka ředitelce kmenové školy
plnění povinné školní docházky ţáka předloţením vysvědčení ţáka ze školy mimo území
České republiky za období nejvýše dvou školních roků, včetně jeho překladu do českého
jazyka, v termínech stanovených ředitelkou kmenové školy. V případě pochybností o
správnosti překladu je ředitelka kmenové školy oprávněna poţadovat předloţení úředně
ověřeného překladu. Kmenová škola ţákovi vysvědčení nevydává.
4. Plnění povinné školní docházky podle odstavce 3 lze doloţit také čestným prohlášením
zákonného zástupce ţáka potvrzujícím plnění povinné školní docházky ţáka, pokud škola
mimo území České republiky takový doklad nevydává. Čestné prohlášení podle věty první
musí obsahovat alespoň název a adresu školy a školní rok, za který se čestné prohlášení
vydává.
5. Pokračuje-li ţák, který konal zkoušky podle bodu 1, v plnění povinné školní docházky
v kmenové škole, zařadí ho ředitel kmenové školy do příslušného ročníku podle výsledků
zkoušek.
Pokračuje-li ţák, který nekonal zkoušky podle bodu 1, v plnění povinné školní docházky
v kmenové škole, zařadí ho ředitelka kmenové školy do příslušného ročníku po zjištění
úrovně jeho dosavadního vzdělání a znalosti vyučovacího jazyka, zhodnocení jeho
vzdělávacích potřeb a s přihlédnutím k jeho věku.
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3.3. Ukončení základního vzdělávání
1. Dokladem o dosaţení základního vzdělání je vysvědčení o úspěšném ukončení devátého,
popřípadě desátého ročníku základního vzdělávání. Tato vysvědčení jsou opatřena
doloţkou o získání stupně základního vzdělání.
2. Ţák, který úspěšně ukončil základní vzdělávání, nebo ţák, který splnil povinnou školní
docházku a nepokračuje v základním vzdělávání, přestává být ţákem školy 30. června
příslušného školního roku. Ţák, který splnil povinnou školní docházku a koná opravnou
zkoušku nebo bude hodnocen v náhradním termínu, je ţákem školy do termínu konání
těchto zkoušek, pokud mu nebylo povoleno opakování ročníku. Ţák, který byl přijat ke
vzdělávání ve střední škole, je povaţován za ţáka základní školy do 31. srpna příslušného
školního roku.
3. Ředitelka školy můţe ţákovi, který po splnění povinné školní docházky nezískal základní
vzdělání, povolit po posouzení důvodů uvedených v ţádosti jeho zákonného zástupce a na
základě dosavadních výsledků vzdělávání ţáka pokračování v základním vzdělávání,
nejdéle však do konce školního roku, v němţ ţák dosáhne osmnáctého roku věku.

4. Způsob získávání podkladů pro hodnocení
1. Při celkové klasifikaci přihlíţí učitel k věkovým zvláštnostem ţáka i k tomu, ţe ţák mohl
v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici.
2. Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ţáků pedagogickými pracovníky je
jednoznačné, srozumitelné, srovnatelné s předem stanovenými kritérii, věcné, všestranné,
pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doloţitelné.
3. Podklady pro hodnocení a klasifikaci získávají vyučující zejména:
 soustavným diagnostickým pozorováním ţáků
 sledováním jeho výkonů a připravenosti na vyučování
 různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové…)
 kontrolními písemnými pracemi
 analýzou výsledků různých činností ţáků včetně domácí přípravy a domácích úkolů
 konzultacemi s ostatními vyučujícími a podle potřeby i psychologickými a
zdravotnickými pracovníky.
4. Ţák 1. aţ 9. ročníku základní školy musí mít za kaţdé pololetí z kaţdého předmětu
dostatečný počet známek, z toho alespoň jednu za ústní zkoušení, k uzavření klasifikace.
Známky získávají vyučující průběţně během celého klasifikačního období. Není přípustné
ústně přezkušovat ţáky koncem klasifikačního období z látky celého tohoto období.
Zkoušení je prováděno zásadně před kolektivem třídy, nepřípustné je individuální
přezkušování po vyučování v kabinetech. Výjimka je moţná jen při diagnostikované
vývojové poruše, kdy je tento způsob doporučen ve zprávě psychologa.
5. Učitel oznamuje ţákovi výsledek kaţdé klasifikace, klasifikaci zdůvodňuje a poukazuje na
klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů, výtvorů. Po ústním vyzkoušení oznámí
učitel ţákovi výsledek hodnocení okamţitě. Výsledky hodnocení písemných zkoušek a
prací a praktických činností oznámí ţákovi co nejdříve. Učitel sděluje všechny známky,
které bere v úvahu při celkové klasifikaci, zákonným zástupcům ţáka prostřednictvím
zápisů do elektronické ţákovské kníţky - současně se sdělováním známek ţákům. Při
hodnocení vyuţívá i sebehodnocení ţáka.
6. Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní
rok, aby se nadměrně nenahromadily v určitých obdobích.
7. O termínu čtvrtletní písemné zkoušky, informuje vyučující ţáky dostatečně dlouhou dobu
předem. Ostatní vyučující o tom informuje formou zápisu do třídní knihy. V jednom dni
mohou ţáci konat jen jednu zkoušku uvedeného charakteru.
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8. Učitel si vede evidenci o kaţdé klasifikaci ţáka průkazným způsobem tak, aby mohl vţdy
doloţit správnost celkové klasifikace ţáka 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.
9. Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. Při dlouhodobějším
pobytu ţáka mimo školu (lázeňské léčení, léčebné pobyty, dočasné umístění v ústavech,
apod.) vyučující respektuje známky ţáka, které škole sdělí škola při instituci, kde byl ţák
umístěn; ţák se znovu nepřezkušuje.
10. Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období
se hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichţ ţák dosáhl za celé klasifikační období.
Stupeň prospěchu se neurčuje na základě průměru z klasifikace za příslušné období.
Výsledná známka za klasifikační období musí odpovídat známkám, které ţák získal a
které byly sděleny zákonným zástupcům.
11. Do klasifikace v jednotlivých předmětech nelze promítat úroveň chování ţáka. Chování
ţáka je kvalifikováno odděleně.
12. Případy zaostávání ţáků v učení a nedostatky v jejich chování se projednají v
pedagogické radě, a to zpravidla ve 2. polovině listopadu a dubna.
13. Na konci klasifikačního období, v termínu, který určí ředitelka školy, zapíší učitelé
příslušných předmětů číslicí výsledky celkové klasifikace do katalogových listů a připraví
návrhy na umoţnění opravných zkoušek, na klasifikaci v náhradním termínu apod.
14. Informace jsou zákonným zástupcům předávány převáţně při osobním jednání na
třídních schůzkách, na které jsou písemně zváni. Zákonným zástupcům, kteří se nemohli
dostavit na školou určený termín, poskytnou vyučující moţnost individuální konzultace.
Údaje o klasifikaci a hodnocení chování ţáka jsou sdělovány pouze zástupcům ţáka,
nikoli veřejně.
15. V případě mimořádného zhoršení prospěchu ţáka informuje zákonného zástupce
vyučující předmětu bezprostředně a prokazatelným způsobem.
16. Pokud je klasifikace ţáka stanovena na základě písemných nebo grafických prací,
vyučující tyto práce uschovávají po dobu, během které se klasifikace ţáka určuje nebo ve
které se k ní mohou zákonní zástupci ţáka odvolat - tzn. celý školní rok včetně hlavních
prázdnin, v případě ţáků s odloţenou klasifikací nebo opravnými zkouškami aţ do 30.10
dalšího školního roku. Opravené písemné práce musí být předloţeny všem ţákům a na
poţádání ve škole také zákonným zástupcům.
17. Vyučující dodrţují zásady pedagogického taktu, zejména neklasifikují ţáky ihned po
jejich návratu do školy po nepřítomnosti delší neţ jeden týden, ţáci nemusí dopisovat do
sešitů látku za dobu nepřítomnosti, pokud to není jediný zdroj informací, účelem
zkoušení není nacházet mezery ve vědomostech ţáka, ale hodnotit to, co umí, učitel
klasifikuje jen probrané učivo. Před prověřováním znalostí musí mít ţáci dostatek času k
naučení, procvičení a zaţití učiva. Prověřování znalostí provádět aţ po dostatečném
procvičení učiva.
18. Výchovný poradce seznámí ostatní vyučující s doporučením psychologických vyšetření,
které mají vztah ke způsobu hodnocení a klasifikace ţáka a způsobu získávání podkladů
na pedagogických radách.
19. Při určování klasifikačního stupně posuzuje učitel výsledky práce objektivně, nesmí
podléhat ţádnému vlivu subjektivnímu ani objektivnímu (vnějšímu).
20. Vyučující ponechají přestupujícím ţákům dostatečný čas na adaptaci v novém prostředí
(alespoň 1 měsíc). Během této doby si vyučující zjistí dosud probrané učivo a umoţní
ţákovi postupné sjednocení dovedností a znalostí s ostatními ţáky.
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21. V případě přechodu ţáka na jiný cizí jazyk bude tento ţák vyučován jako začátečník a
nebude hodnocen za znalosti v příslušném ročníku, kam nastoupil, ale za, pro něho, nově
probrané učivo.

5. Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
5.1. Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Způsob hodnocení a klasifikace ţáka vychází ze znalosti příznaků postiţení na základě
doporučení školského poradenského zařízení, a na obou stupních základní školy. Toto
doporučení je pro kaţdého pedagoga závazné.
U integrovaných ţáků se zpracovává na základě zprávy z PPP a ţádost zákonných zástupců
individuální vzdělávací plán.
Třídní učitel sdělí vhodným způsobem ostatním ţákům ve třídě podstatu individuálního
přístupu a způsobu hodnocení a klasifikace ţáka.
1. Ţákem se speciálními vzdělávacími potřebami je osoba se zdravotním postiţením,
zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním. Tito ţáci mají právo na
vzdělávání, jehoţ obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a
moţnostem, na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělání umoţní a na
poradenskou pomoc školy a školského poradenského zařízení.
2. Zdravotním postiţením je pro účely školských předpisů mentální, tělesné, zrakové nebo
sluchové postiţení, vady řeči, souběţné postiţení více vadami, autismus a vývojové
poruchy učení nebo chování.
3. Zdravotním znevýhodněním zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc nebo lehčí zdravotní
poruchy vedoucí k poruchám učení a chování, které vyţadují zohlednění při vzdělávání.
4. Sociálním znevýhodněním je:
a) rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohroţení sociálně
patologickými jevy
b) nařízená ústavní výchova
c) uloţená ochranná výchova postavení azylanta a účastníka řízení o udělení azylu na
území České republiky.
5. Speciální vzdělávací potřeby ţáků navrhuje školské poradenské zařízení.
6. Ţáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vytvoření nezbytných
podmínek při vzdělávání i klasifikaci a hodnocení.
7. U ţáka se smyslovou nebo tělesnou vadou, vadou řeči, prokázanou specifickou vývojovou
poruchou učení nebo chování se při jeho hodnocení a klasifikaci přihlédne k charakteru
postiţení. Vyučující respektují doporučení psychologických vyšetření ţáků a uplatňují je
při klasifikaci a hodnocení chování ţáků a také volí vhodné a přiměřené způsoby
získávání podkladů.
8. Ţákům, u nichţ je diagnostikována vývojová porucha učení a chování, je nezbytné po
celou dobu docházky do školy věnovat speciální pozornost a péči.
9. Pro zjišťování úrovně ţákových vědomostí a dovedností volí učitel takové formy a druhy
zkoušení, které odpovídají schopnostem ţáka a na něţ nemá porucha negativní vliv.
Kontrolní práce a diktáty píší tito ţáci po předchozí přípravě. Pokud je to nutné, nebude
dítě s vývojovou poruchou vystavováno úkolům, v nichţ vzhledem k poruše nemůţe
přiměřeně pracovat a podávat výkony odpovídající jeho předpokladům.
10. Vyučující klade důraz na ten druh projevu, ve kterém má ţák předpoklady podávat lepší
výkony. Při klasifikaci se nevychází z prostého počtu chyb, ale z počtu jevů, které ţák
zvládl.
11. Vyučující umoţní ţákům v souladu s pedagogickými principy individuálního přístupu a
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v souladu s obsahem IVP uţívat dostupné kompenzační pomůcky (kalkulátor, počítač,
diktafon, bzučák, speciální učebnice apod.), kompenzovat zkrácení doby pozornosti a
další příznaky postiţení individuální formou zadání i plnění úkolů a zohlední příznaky
specifické poruchy učení a chování v hodnocení a klasifikaci ţáka.
12. Ţáci, u kterých je diagnostikována dyslexie nebo dysortografie, mohou být se souhlasem
zákonných zástupců během celého jejich vzdělávání hodnoceny z mateřského jazyka a z
jiných jazyků slovně (a to jak v průběhu školního roku, tak na pololetním a závěrečném
vysvědčení). U dětí s diagnostikovanou dyskalkulií bude totéţ platit pro matematiku a
další předměty, kde výsledky mohou být touto poruchou ovlivněny. Dítě lze hodnotit
slovně (průběţně i na vysvědčení) po dohodě se zákonnými zástupci a odborníkem
prakticky ve všech předmětech, do nichţ se porucha promítá. Jakmile ţák překoná
nejvýraznější obtíţe, je vhodné postupně přecházet k běţné klasifikaci. Klasifikovat lze i
známkou s tím, ţe se specifická porucha dítěte vezme v úvahu a odrazí se v mírnější
známce o jeden stupeň, tak i o několik stupňů. Při uplatňování všech těchto moţností
vyučující postupují velmi individuálně, s vyuţitím všech dostupných informací, zejména
informací z odborných vyšetření a ve spolupráci s rodiči.
13. Ředitelka školy můţe povolit, aby pro ţáka se specifickými vývojovými poruchami učení
a chování byl vypracován pro kterýkoliv předmět příslušnými vyučujícími individuální
vzdělávací plán, který se můţe radikálně lišit od výuky v daném postupném ročníku,
přitom však bude poskytovat ţákovi v příslušných předmětech ucelené a ţákem
zvládnutelné základy. Individuální plány mají charakter smlouvy mezi vedením školy,
vyučujícími a zákonnými zástupci ţáka; vypracovávají se krátce a rámcově v písemné
formě.
14. Všechna navrhovaná pedagogická opatření se zásadně projednávají se zákonnými zástupci
a jejich souhlasný či nesouhlasný názor je respektován.
15. V hodnocení se přístup vyučujícího zaměřuje na pozitivní výkony ţáka a tím na podporu
jeho poznávací motivace k učení namísto jednostranného zdůrazňování chyb.
5.2. Způsob hodnocení žáků nadaných
Mimořádně nadaným ţákem se rozumí jedinec, jehoţ rozloţení schopností dosahuje
mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu činností nebo v jednotlivých
rozumových oblastech, pohybových, uměleckých a sociálních dovednostech.
1. Zjišťování mimořádného nadání ţáka provádí školské poradenské zařízení.
2. Vzdělávání mimořádně nadaných ţáků se můţe uskutečňovat podle individuálního
vzdělávacího plánu, který vychází ze školního vzdělávacího programu příslušné školy,
závěrů psychologického vyšetření a vyjádření zákonného zástupce ţáka nebo zletilého
ţáka. Je závazným dokumentem pro zajištění vzdělávacích potřeb mimořádně nadaného
ţáka.
3. Ředitelka školy můţe mimořádně nadaného ţáka přeřadit do vyššího ročníku bez
absolvování předchozího ročníku. Podmínkou přeřazení je vykonání zkoušek z učiva nebo
části učiva ročníku, který ţák nebude absolvovat. Obsah a rozsah zkoušek stanoví
ředitelka školy.
V Hroznětíně dne 15. 6. 2017
Mgr. Diana Jubánková
ředitelka školy
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