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Obecná ustanovení 

 

Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším od-

borném a jiném vzdělávání (školský zákon) vydávám jako ředitelka školy tato pravidla pro hod-

nocení výsledků vzdělávání žáků.  

Tato pravidla jsou součástí školního řádu školy, podle § 30 odst. (2) školského zákona. Tato pra-

vidla jsou umístěna na webových stránkách školy a na přístupném místě ve škole podle § 30 

školského zákona, prokazatelným způsobem s nimi byli seznámeni zaměstnanci, žáci (studenti) 

školy a byli informováni o jeho vydání a obsahu zákonní zástupci nezletilých dětí a žáků.   
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I. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích 

pořádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků, 

   

 

1. Pedagogičtí pracovníci zajišťují, aby žáci, studenti, zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků, 

popřípadě osoby, které vůči zletilým žákům a studentům plní vyživovací povinnost byly včas 

informovány o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte, žáka nebo studenta. 

 

2. Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení; za první pololetí lze místo vysvědčení vydat žá-

kovi výpis z vysvědčení. 

 

3. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm (dále 

jen "klasifikace").   

 

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

základě žádosti zákonného zástupce žáka.  

 

5. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy považují 

za závažné zaviněné porušení povinností stanovených školským zákonem. 

 

6. Ředitelka školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné právnické 

či fyzické osoby žákovi po projednání v pedagogické radě udělit pochvalu nebo jiné ocenění za 

mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo za 

mimořádně úspěšnou práci. 

 

7. Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních vyuču-

jících žákovi po projednání s ředitelem školy udělit pochvalu nebo jiné ocenění za výrazný pro-

jev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci. 

 

8. Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení žá-

kovi uložit: 

 

a) napomenutí třídního učitele, 

  b) důtku třídního učitele, 

c) důtku ředitele školy. 

 

9. Pravidla pro udělování pochval a jiných ocenění a ukládání napomenutí a důtek jsou součástí 

školního řádu. 

 

Při ukládání kázeňských opatření je vždy přihlédnuto k věku žáka.  

 

Napomenutí třídního učitele 

za mírné porušení školního řádu a 2 neomluvené hodiny za pololetí 

 

Napomenutí třídního učitele ukládá třídní učitel bezprostředně po přestupku, kterého se žák do-

pustí, o udělení napomenutí uvědomí třídní učitel prokazatelně rodiče 

 

Důtka třídního učitele 

za porušení školního řádu a dobrých mravů (např. nedovolené opuštění školy, podvod na I. stupni 

apod.), dále za 3 – 4 neomluvené hodiny za pololetí 
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Uložení důtky třídní učitel neprodleně oznámí řediteli školy.  

 

Důtka ředitelky školy 

za závažné porušení školního řádu (např. za podvod, pořizování videozáznamu bez souhlasu 

druhé osoby, krádež, napadení apod.) a za 5 – 10 neomluvených hodin   

 

Důtku ředitele školy ukládá ředitel školy po projednání v pedagogické radě. Návrh na důtku ře-

ditele školy obvykle předkládá řediteli třídní učitel. 

 

 

Návykové látky a drogy 

V případě nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek v areálu školy informuje tříd-

ní učitel rodiče a ředitelka školy Policii ČR. Podle závažnosti přestupku bude toto chování klasi-

fikováno 2. nebo 3. stupněm z chování.  

  

 

10. Ředitel školy nebo třídní učitel neprodleně oznámí udělení pochvaly a jiného ocenění nebo 

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

mu zástupci. Za prokazatelný způsob se považuje kopie zprávy o udělení výchovného opatření 

podepsaná zákonným zástupcem žáka nebo doporučený dopis.  

 

11. Udělení pochvaly a jiného ocenění ředitelky školy a uložení napomenutí nebo důtky se za-

znamená do dokumentace školy. Udělení pochvaly a jiného ocenění se zaznamená na vysvědčení 

za pololetí, v němž bylo uděleno. 

 

Pravidla pro sebehodnocení žáků 

1. Sebehodnocení je důležitou součástí hodnocení žáků, posiluje sebeúctu a sebevědomí žáků. 

2. Je zařazováno do procesu vzdělávání průběžně všemi vyučujícími, způsobem přiměřeným 

věku žáků. 

3. Chyba je přirozenou součástí procesu učení. Pedagogičtí pracovníci se o chybě se žáky baví, 

žáci mohou některé práce sami opravovat, hodnocení žákova výkonu nelze provést jen klasifika-

cí, musí být doprovázeno rozborem chyb žáka. Chyba je důležitý prostředek učení. 

4. Při sebehodnocení se žák snaží vyjádřit:  

    - co se mu daří 

    - co mu ještě nejde, jaké má rezervy 

    - jak bude pokračovat dál 

5. Pedagogové vedou žáka, aby komentoval svoje výkony a výsledky. 

6. Sebehodnocení žáků nemá nahradit klasické hodnocení (hodnocení žáka pedagogem), ale má 

pouze doplňovat a rozšiřovat evaluační procesy a více aktivizovat žáka.  

7. Na konci pololetí žák písemnou nebo ústní formou provede sebehodnocení v oblasti: 

- zodpovědnost 

- motivace k učení 

- sebedůvěra             

- vztahy v třídním kolektivu. 

 

8. Známky nejsou jediným zdrojem motivace. 
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Škola může nabídnout vedle možnosti srovnávacích objektivizovaných testů (KALIBRO, SCIO, 

CERMAT, …), které jsou jednoznačně formami vnější srovnávací evaluace, také možnost vyu-

žívání softwarových produktů, které umožní bez jakéhokoli zásahu pedagoga ověření stupně do-

sažených znalostí, dovedností. Znalosti žáků 5., 7. a 9. tříd jsou ověřovány v rámci standard. 

 

Žák je veden k tomu, aby byl schopen posoudit úroveň následujících kompetencí (vč. kompetencí 

sociálních)  

- schopnost přímé aplikace získaných kompetencí v praxi,  

- schopnost orientovat se v daném problému s využitím získaných vědomostí, znalostí, do-

vedností,  

- schopnost žáka prosadit se v třídním kolektivu při řešení týmového úkolu,  

- schopnost samostatné prezentace svých znalostí formou otevřených mluvních cvičení, 

psaných textů ve formě úvah, zamyšlení se, … 

- schopnost výběru – pochopení významu jednotlivých částí rozsáhlejších testovacích sou-

borů, selekce nepodstatných částí a schopnost řešení dominantních částí úloh,  

- schopnost změny své sociální role v kolektivu vrstevníků, pochopení své role v kolektivu,  

- schopnost využívání mezipředmětových vazeb,  

- schopnost aplikovat etické principy v praxi,  

- schopnost pochopení rovnováhy práv a povinností,  

 

Žák 5. ročníku realizuje/vytvoří závěrečnou práci a 9. ročníku vypracuje ročníkovou práci 

z vybraného předmětu.  

    

II. Stupně hodnocení prospěchu a chování v případě použití klasifikace 

 

1. Stupně hodnocení chování v případě použití klasifikace a jejich charakteristika, včetně 

předem stanovených kritérií 

 

1. 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. 

  

2. 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. Kritéri-

em pro klasifikaci chování je dodržování pravidel chování (školní řád) včetně dodržování vnitř-

ního řádu školy během klasifikačního období).     

 

3. 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 pů-

sobení a snaží se své chyby napravit. Žák má kladný vztah ke kolektivu třídy a přispívá k jeho 

upevňování.          
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Stupeň 2 (uspokojivé). Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními školního 

řádu. Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo školního řádu;   

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

a důtku ředitele školy dopouští dalších přestupků, narušuje výchovně vzdělávací činnost školy. 

Ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje, nebo jiných osob. Opakující se úmyslná ztráta žákovské 

knížky. Stálé odmítání vydat žákovskou knížku. Velmi závažné hrubé, vulgární chování ke spo-

lužákům a dospělým. Nezájem o školní práci. Závažné opakující se podvody. Odmítání podřizo-

vat se školnímu řádu. 11-15 neomluvených hodin nebo 1 vyučovací týden.     

 

 Stupeň 3 (neuspokojivé).  Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného cho-

vání. 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 způ-

sobem výchovně vzdělávací činnost školy. Zpravidla se přes důtku ředitele školy dopouští dal-

ších přestupků.   Záměrné a úmyslné zapírání žákovské knížky. Plánovaná a připravovaná krá-

dež. Velmi závažné podvody. Stálé porušování zákazu kouření a zneužívání návykových látek. 

Ignorování příkazů učitele. Opakované poškození školního nebo osobního majetku (s velkou 

majetkovou škodou). 16 a více neomluvených hodin nebo více jak týden.    

  

4. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených 

školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni 

prospěchu: 

 

a) 1 - výborný, 

b) 2 - chvalitebný, 

c) 3 - dobrý, 

d) 4 - dostatečný, 

e) 5 - nedostatečný. 

 

5. Při hodnocení touto stupnicí jsou výsledky vzdělávání žáka a chování žáka ve škole a na ak-

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

zejména vzhledem k očekávaným výstupům jednotlivých předmětů školního vzdělávacího pro-

gramu, ke svým vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku. Klasifikace zahrnuje ohod-

nocení přístupu žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon. 

 

6. Při hodnocení žáka podle odstavců 1 a 3 se na prvním stupni použije pro zápis stupně hodno-

cení číslice, na druhém stupni se použije slovní označení stupně hodnocení podle odstavců 1 a 3. 

 

7. Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni: 

 

a) prospěl (a) s vyznamenáním, 

b) prospěl (a), 

c) neprospěl (a) 

d) nehodnocen (a). 

 

8. 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 - chvaliteb-

ný, průměr stupňů prospěchu ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím 

programem není vyšší než 1,5 a jeho chování je hodnoceno stupněm velmi dobré, v případě pou-
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žití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace postupuje škola podle 

pravidel hodnocení žáků podle § 14 odst. 2 vyhlášky, 

 

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

gramem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 - nedostatečný nebo odpovídajícím slov-

ním 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 nebo není-li z něho hodnocen na konci druhého pololetí, 

 

d) nehodnocen (a), není-li možné žáka hodnotit z některého z povinných předmětů stanovených 

školním vzdělávacím programem na konci prvního pololetí. 

 

 

Při hodnocení žáků cizinců, kteří plní v České republice povinnou školní docházku, se úroveň 

znalosti českého jazyka považuje za závažnou souvislost podle odstavců 2 a 4, která ovlivňuje 

jejich výkon. 

 

9. Stupně hodnocení prospěchu v případě použití klasifikace a jejich charakteristika, včet-

ně předem stanovených kritérií 

 

Pro potřeby klasifikace se předměty dělí do tří skupin:  

- předměty s převahou teoretického zaměření,  

- předměty s převahou praktických činností a  

- předměty s převahou výchovného a uměleckého odborného zaměření.  

Kritéria pro jednotlivé klasifikační stupně jsou formulována především pro celkovou klasifikaci. 

Učitel však nepřeceňuje žádné z uvedených kritérií, posuzuje žákovy výkony komplexně, v sou-

ladu se specifikou předmětu.  

 

9.1. Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření 

Převahu teoretického zaměření mají jazykové, společenskovědní, přírodovědné předměty a ma-

tematika. 

Při klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření se v sou-

ladu s požadavky učebních osnov hodnotí:  

- ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic, zákoni-

tostí a vztahů, kvalita a rozsah získaných dovedností vykonávat požadované intelektuální a moto-

rické činnosti, 

- schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úko-

lů, 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, výstižnost 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) 

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a úplně a 

chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. Sa-
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mostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktic-

kých 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 výstižný. 

Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími ne-

dostatky. Je schopen samostatně studovat vhodné texty. 

 

Stupeň 2 (chvalitebný) 

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně 

a úplně. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a pro-

duktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řeše-

ní 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 výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných nedo-

statků. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. Je schopen samostatně nebo s menší 

pomocí studovat vhodné texty. 

 

Stupeň 3 (dobrý) 

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků, faktů, pojmů, defi-

nic a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných intelektuálních a motoric-

kých 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 podně-

tů 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 výstižnosti. V kvalitě vý-

sledků jeho činnosti se projevují častější nedostatky, grafický projev je méně estetický a má men-

ší nedostatky. Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele. 

 

Stupeň 4 (dostatečný) 

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků závažné mezery. 

Při provádění požadovaných intelektuálních a motorických činností je málo pohotový a má větší 

nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktic-

kých úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je 

nesamostatný. 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 má 

velké těžkosti. 

 

Stupeň 5 (nedostatečný) 

Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné me-

zery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti má velmi pod-

statné 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 uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vy-

skytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky 

ve správnosti, přesnosti i výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický projev mají vážné 

nedostatky. Závažné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. Nedovede samo-

statně studovat. 

 

9.2 Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou praktického zaměření. 
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Převahu praktické činnosti mají v základní škole pracovní vyučování, praktika, základy techniky, 

domácí nauky. 

Při klasifikaci v předmětech uvedených v s převahou praktického zaměření v souladu s požadav-

ky učebních osnov se hodnotí: 

- 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 a pracoviště, udržování pořádku na pracovišti, 

- dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a péče o životní prostředí, 

- hospodárné využívání surovin, materiálů, energie, překonávání překážek v práci, 

- obsluha a údržba laboratorních zařízení a pomůcek, nástrojů, nářadí a měřidel. 

 

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií: 

 

Stupeň 1 (výborný) 

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

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

tické 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 zá-

važnějších nedostatků. Účelně si organizuje vlastní práci, udržuje pracoviště v pořádku. Uvědo-

měle dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a aktivně se stará o životní pro-

středí. Hospodárně využívá suroviny, materiál, energii. Vzorně obsluhuje a udržuje laboratorní 

zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla. Aktivně překonává vyskytující se překážky. 

 

Stupeň 2 (chvalitebný) 

Žák projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. Samo-

statně, ale méně tvořivě a s menší jistotou využívá získané teoretické poznatky při praktické čin-

nosti. Praktické činnosti vykonává samostatně, v postupech a způsobech práce se nevyskytují 

podstatné chyby. Výsledky jeho práce mají drobné nedostatky. Účelně si organizuje vlastní práci, 

pracoviště udržuje v pořádku. Uvědoměle udržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při 

práci a stará se o životní prostředí. Při hospodárném využívání surovin, materiálů a energie se 

dopouští malých chyb. Laboratorní zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla obsluhuje a 

udržuje s drobnými nedostatky. Překážky v práci překonává s občasnou pomocí učitele. 

 

Stupeň 3 (dobrý) 

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

vy. 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 učite-

le. Výsledky práce mají nedostatky. Vlastní práci organizuje méně účelně, udržuje pracoviště v 

pořádku. Dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a v malé míře přispívá k 

tvorbě a ochraně životního prostředí. Na podněty učitele je schopen hospodárně využívat surovi-

ny, materiály a energii. K údržbě laboratorních zařízení, přístrojů, nářadí a měřidel musí být čás-

tečně podněcován. Překážky v práci překonává jen s častou pomocí učitele. 

 

Stupeň 4 (dostatečný) 

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

né teoretické poznatky dovede využít při praktické činnosti jen 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. 
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Práci dovede organizovat za soustavné pomoci učitele, méně dbá o pořádek na pracovišti. Méně 

dbá na dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o životní prostředí. Poru-

šuje zásady hospodárnosti využívání surovin, materiálů a energie. V obsluze a údržbě laborator-

ních zařízení a pomůcek, přístrojů, nářadí a měřidel se dopouští závažných nedostatků. Překážky 

v práci překonává jen s pomocí učitele. 

 

Stupeň 5 (nedostatečný) 

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

tem. Nedokáže ani s pomocí učitele uplatnit získané teoretické poznatky při praktické činnosti. V 

praktických činnostech, dovednostech a návycích má podstatné nedostatky. Nedokáže postupovat 

při práci ani s pomocí učitele. Výsledky jeho práce jsou nedokončené, neúplné, nepřesné, nedo-

sahují předepsané ukazatele. Práci na pracovišti si nedokáže zorganizovat, nedbá na pořádek na 

pracovišti. Neovládá předpisy o ochraně zdraví při práci a nedbá na ochranu životního prostředí. 

Nevyužívá hospodárně surovin, materiálů a energie. V obsluze a údržbě laboratorních zařízení a 

pomůcek, přístrojů a nářadí, nástrojů a měřidel se dopouští závažných nedostatků. 

 

9. 3 Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření 

Převahu výchovného zaměření mají: výtvarná výchova, hudební výchova a zpěv, tělesná a spor-

tovní výchova. 

Žák zařazený do zvláštní tělesné výchovy se při částečném uvolnění nebo úlevách doporučených 

lékařem klasifikuje s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu. 

Při klasifikaci v předmětech s převahou výchovného zaměření se v souladu s požadavky učeb-

ních osnov hodnotí: 

- stupeň tvořivosti a samostatnosti projevu, 

- osvojení potřebných vědomostí, zkušeností, činností a jejich tvořivá aplikace, 

- poznání zákonitostí daných činností a jejich uplatňování ve vlastní činnosti, 

- kvalita 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, vý-

konnost a jeho péče o vlastní zdraví. 

 

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií: 

 

Stupeň 1 (výborný) 

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

klady a velmi úspěšně podle požadavků osnov je rozvíjí v individuálních a kolektivních proje-

vech. Jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný, v hudební a tělesné výchově přes-

ný. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě. Má výrazně aktivní zájem o 

umění, estetiku, brannost a tělesnou kulturu a projevuje k nim aktivní vztah. Úspěšně rozvíjí svůj 

estetický vkus a tělesnou zdatnost. 

 

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 estetic-

ky působivý a má jen menší nedostatky z hlediska požadavků osnov. Žák tvořivě aplikuje osvo-

jené vědomosti, dovednosti a návyky v nových úkolech. Má aktivní zájem o umění, o estetiku a 

tělesnou zdatnost. Rozvíjí si v požadované míře estetický vkus, brannost a tělesnou zdatnost. 

 

Stupeň 3 (dobrý) 
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Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyužívá dostatečně své 

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

něm chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje po-

moc učitele. Nemá dostatečný aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu. Nerozvíjí v 

požadované míře svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost. 

 

Stupeň 4 (dostatečný) 

Žák je v činnostech málo aktivní a tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo 

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

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

vkus a tělesnou zdatnost. 

 

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 nedo-

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

zdatnost. 

 

9.4 Pravidla hodnocení a klasifikace žáka základní školy  
 

Pravidla pro hodnocení řídí postup po stránce pedagogické i didaktické v průběhu i v závěru 

klasifikačního období při hodnocení a klasifikaci žáků. Uvádějí požadavky na zjištění a 

posouzení úrovně očekávaných kompetencí – výstupů formulovaných v učebních osnovách 

jednotlivých vyučovacích předmětů školního vzdělávacího programu. Pravidla jsou rovněž 

východiskem pro určení stupně hodnocení a klasifikace v souladu s požadavky pravidel chování 

a školního řádu včetně udělování výchovných opatření.  

 

Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáka se provádí jako slovní hodnocení a 

hodnocení klasifikací.  

 

Hodnocení a klasifikace přispívá k osobnostnímu rozvoji žáka a k odpovědnému vztahu k 

výchově a vzdělávání v souladu se školskými předpisy.  

 

 

Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků je jednoznačné, srozumitelné, 

srovnatelné s předem stanovenými kritérii, věcné a všestranné. Zaměřuje se na individuální 

pokrok žáka, motivuje ho a poskytuje mu zpětnou vazbu.  

 

Hodnocení je pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doložitelné.  

 

Hodnocení chování žáka ve škole i při akcích školy je nedílnou součástí celkového hodnocení 

žáka.  

 

Žák je hodnocen a klasifikován ve všech vyučovacích předmětech uvedených v učebním plánu 

příslušného ročníku, pokud nebyl rozhodnutím ředitele z předmětu uvolněn.  

 

Překročí-li neúčast žáka 50% jak v hlavních předmětech, tak ve volitelných předmětech, podrobí 

se žák dodatečnému přezkoušení nebo náhradnímu hodnocení, jehož formu stanoví vyučující 

daného předmětu.  

 

9.5.   Klasifikace ve vyučovacích předmětech  
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Při klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech se může vycházet z těchto uvedených pod-

kladů: 

Ve všech předmětech – plnění povinností (odevzdávání domácích úkolů, domácí příprava a 

úprava sešitů) 

1. Český jazyk a literatura 

- čtení s porozuměním, přednes textu, referát o četbě, slohové práce, ústní zkoušení, testy procvi-

čovací a doplňovací, písemné práce shrnující, aktivita při hodině 

2. Cizí jazyky 

- čtení s porozuměním, rozhovory, testy, písemné práce shrnující, projekty, aktivita při hodině 

3. Matematika 

- čtvrtletní písemné práce, kontrolní práce po jednotlivých tématech, skupinová práce, referáty, 

projekty, ústní zkoušení, aktivita při hodinách, plnění povinností  

4. Informatika 

- měsíční testy, jednotlivé úkoly při hodině, projekty, referáty, aktivita při hodině 

5. Prvouka 

- ústní zkoušení, písemné práce, referáty, zajímavosti a doplňková literatura, praktická část, za-

pojení do skupinové práce, počátky portfolia 

6. Vlastivěda 

- ústní zkoušení, písemné práce, orientace na mapě, referáty, zajímavosti a doplňková literatura, 

portfolio 

7. Přírodověda 

- ústní zkoušení, písemné práce, referáty, zajímavosti a doplňková literatura, praktická část (po-

kusy, herbář), portfolio 

8. Dějepis 

- ústní zkoušení, písemné testy, referáty, projekty, exkurze, řádné vedení sešitu, přístup k vyučo-

vání 

9. Výchova k občanství 

- ústní zkoušení, písemné testy, projekty, řádné vedení sešitu, přístup k vyučování 

10. Fyzika 

- ústní zkoušení, shrnující písemné práce, referáty, pracovní listy, laboratorní práce 

11. Chemie 

- ústní zkoušení, shrnující písemné práce, laboratorní práce, pracovní listy, referáty, praktické 

dovednosti 

12. Přírodopis 

- ústní zkoušení, shrnující písemné práce, referáty, pracovní listy, laboratorní práce, určování 

přírodnin a praktické dovednosti 

13. Zeměpis 

- ústní zkoušení, shrnující písemné práce, aktuality, referáty, pracovní listy 

14. Hudební výchova 

- osvojení hudebních činností (zpěv, hra na hudební nástroj, pohybový projev, vnímání hudby), 

ústní a písemné zkoušení, vedení sešitu, aktivita při hodině, reprezentace školy 

15. Výtvarná výchova 

- výtvarné práce, vedení záznamů, testy, připravenost pomůcek na vyučování, diplomy a ocenění 

16. Výchova ke zdraví 

- ústní zkoušení, shrnující písemné práce, referáty, pracovní listy, přístup k vyučování 

17. Tělesná výchova 

- sportovní výkony v atletice, gymnastice, míčových hrách, příprava rozcvičky, referáty, nošení 

cvičebního úboru, dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví, aktivita a samostatnost, 

vztah k předmětu, celková všeobecná tělesná zdatnost, výkonnost a péče o vlastní zdraví 

s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu žáka 
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18. Pracovní činnosti 

- ústní zkoušení, úroveň zvládnutí pracovní operace, referáty 

 

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií: 

 
Stupeň 1 (výborný) 

Žák samostatně, aktivně vyhledává a třídí informace, na jejichž základě si s jistotou osvojuje 

požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a úplně. Uvádí je do 

souvislostí a chápe vztahy mezi nimi. Pohotově a správně vykonává požadované 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. Zamýšlí se nad 

problémy, hledá jejich příčiny, samostatně ve skupině plánuje a realizuje nejvhodnější způsoby 

jejich řešení. Zodpovědně činí rozhodnutí, obhájí svá stanoviska, objektivně a kriticky posoudí a 

zhodnotí výsledky své práce. Myslí logicky správně, myšlenky formuluje srozumitelně, vyjadřuje 

se přesně, výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu. Rozumí různým typům 

záznamů, obrazovým materiálům a neverbálním komunikačním prostředkům, přemýšlí o nich a 

reaguje na ně. Plně využívá své předpoklady pro kreativní vytváření originálních estetických pro-

jevů. Adaptuje se na pracovní podmínky, vědomě aplikuje zásady bezpečnosti v pracovním pro-

cesu, respektuje je. Projevuje zájem o předmět. Výsledky jeho činností jsou velmi kvalitní, zpra-

vidla bez nedostatků. Žák se aktivně stará o životní prostředí. Hospodárně využívá suroviny, ma-

teriál, energii. Vzorně obsluhuje a udržuje laboratorní zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí a mě-

řidla. Podílí se na utváření příjemné atmosféry, je ohleduplný. V 5. a 9. ročníku vypracuje kvalit-

ní výstupní práci.  

 

Stupeň 2 (chvalitebný) 

Žák s menší pomocí aktivně vyhledává a třídí informace, na jejichž základě si osvojuje požado-

vané poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně a z velké části téměř přesně. Při je-

jich uvádění do souvislosti s drobnými nepřesnostmi v podstatě správně chápe vztahy mezi nimi. 

Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně nebo s pomocí 

menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a prak-

tických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů. Zamýšlí se nad problémy, s pomocí učitele hledá 

jejich příčiny. Samostatně i ve skupině je schopen s menšími obtížemi plánovat i realizovat jejich 

vhodná řešení. Dokáže učinit rozhodnutí, obhájit svá stanoviska a zhodnotit výsledky své práce. 

Myslí logicky správně, myšlenky formuluje téměř všechny srozumitelně, přesně a výstižně. Vy-

jadřuje se celkem souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu. Rozumí většině různých 

typů záznamů, obrazových materiálů a neverbálních komunikačních prostředků a reaguje na ně. 

Využívá svých osobních předpokladů pro kreativní vytváření estetických projevů. Adaptuje se na 

pracovní podmínky, aplikuje zásady bezpečnosti a respektuje je. Zájem o předmět je kolísavý. 

Výsledky jeho činností jsou kvalitní, bez větších nedostatků. Žák se při hospodárném využívání 

surovin, materiálů a energie dopouští malých chyb. Laboratorní zařízení a pomůcky, nástroje, 

nářadí a měřidla obsluhuje a udržuje s drobnými nedostatky. Překážky v práci překonává 

s občasnou pomocí učitele. V 5. a 9. ročníku vypracuje kvalitní výstupní práci.  

 

Stupeň 3 (dobrý) 

Žák s pomocí učitele s obtížemi vyhledává a třídí informace, na jejichž základě si osvojuje poža-

dované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti nepříliš uceleně, nepřesně a neúplně. Ne 

všechny dokáže uvést do souvislostí a občas vztahy mezi nimi nechápe úplně. Projevuje nedo-

statky při vykonávání požadovaných intelektuálních a motorických činností. V uplatňování osvo-

jených poznatků a dovedností se dopouští podstatnějších nepřesností a chyb, které dokáže za 

pomoci učitele korigovat. Při řešení problémů a hledání jejich příčin projevuje menší samostat-

nost v myšlení. Ve skupině většinou není schopen plánovat a řídit práci, ochotně však plní dílčí 

úkoly. Jeho myšlení je málo tvořivé a v logice se objevují chyby. Myšlenky formuluje nepřesně, 
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jeho písemný i ústní projev má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Různým typům 

záznamů, obrazových materiálů a neverbálním komunikačním prostředkům rozumí částečně ne-

bo s pomocí učitele. Nevyužívá dostatečně svých osobních předpokladů pro vytváření estetic-

kých projevů. Jeho kreativita je omezena. Hůře se adaptuje na pracovní podmínky. Vlastní práci 

organizuje méně účelně. Dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví a v malé míře přispí-

vá k ochraně životního prostředí. Hospodárného využívání surovin a materiálů je schopen pod 

vedením učitele. Potřebuje soustavné vedení a dohled. Zájem o předmět je nutné udržovat neu-

stálými podněty. Výsledky jeho činnosti jsou průměrné, s častějšími chybami a nedostatky. V 5. a 

9. ročníku vypracuje výstupní práci.  

 

Stupeň 4 (dostatečný) 

Žák vyhledává a třídí informace s velkými obtížemi a pouze s pomocí učitele. Požadované po-

znatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti si osvojuje neuceleně, velmi nepřesně a neúplně. Jen 

někdy je dokáže uvést do souvislostí a těžko chápe vztahy mezi nimi. Požadované intelektuální a 

motorické činnosti vykonává nesamostatně a dopouští se četných chyb. V uplatňování osvoje-

ných poznatků a dovedností dochází k mnohým závažným chybám, které dokáže s pomocí učite-

le jen částečně korigovat. Při řešení problémů projevuje nesamostatnost a velmi obtížně nachází 

jejich příčiny. Ve skupině není schopen plánovat a řídit práci, dílčí úkoly plní částečně a 

s častými nedostatky. Myšlenky formuluje většinou nepřesně, jeho písemný i ústní projev má 

hrubé nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Různým typům záznamů a obrazových 

materiálů téměř nerozumí, i s pomocí učitele je chápe těžko. Jeho kreativita je velmi omezena. 

Ne vždy dbá na pořádek a ne vždy dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. 

Porušuje zásady hospodárnosti ve využívání surovin, materiálů a energie. Má velmi malý zájem 

o předmět. Výsledky jeho činnosti mají vážné nedostatky, které není schopen zcela odstranit ani 

za pomoci učitele. V 5. a 9. ročníku vypracuje výstupní práci.  

 

Stupeň 5 (nedostatečný) 

Žák není téměř schopen vyhledávat a třídit informace. Požadované poznatky, fakta, pojmy, defi-

nice a zákonitosti si osvojuje velmi neuceleně, nepřesně a z malé části. Nedokáže je uvést do 

souvislostí a vztahy mezi nimi nechápe. Požadované intelektuální a motorické činnosti vykonává 

velmi nesamostatně a dopouští se závažných chyb. Ani s pomocí učitele není schopen správně 

uplatnit osvojené poznatky a dovednosti. Při řešení problémů projevuje velkou nesamostatnost a 

nenalézá jejich příčiny. Při práci ve skupině jen obtížně a velmi nepřesně, jeho písemný i ústní 

projev má množství hrubých nedostatků ve správnosti, přesnosti. Nerozumí různým typům zá-

znamů a obrazových materiálů a nechápe je. Postrádá kreativitu. Neovládá předpisy o ochraně 

zdraví při práci a nedbá na ochranu životního prostředí. Nevyužívá hospodárně surovin, materiá-

lů a energie. O předmět neprojevuje zájem. Výsledky jeho činnosti mají hrubé nedostatky, které 

není schopen odstranit ani za pomoci učitele. Není předpokladem, že by úroveň jeho vědomostí a 

dovedností stačila pro práci ve vyšším ročníku.  

 

10. Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

 

1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se řídí vyhláškou č. 27/2016 Sb., o 

vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.  

  

2. Děti, žáci a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vytvoření nezbyt-

ných podmínek při vzdělávání i klasifikaci a hodnocení.  

 

3. Způsob hodnocení a klasifikace žáka vychází z podpůrných opatřeních a uplatňuje se na obou 

stupních základní školy. Vyučující toto respektují a volí vhodné a přiměřené způsoby získávání 
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podkladů pro klasifikaci ( např. doplňování jevů místo diktátů, ústní zkoušení místo písemných 

prací či naopak, zkrácený rozsah písemných prací, ….) či hodnocení chování žáků. 

 

4. Třídní učitel sdělí vhodným způsobem ostatním žákům ve třídě podstatu individuálního pří-

stupu a způsobu hodnocení a klasifikace žáka. 

 

5. 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. Pokud je to 

nutné, nebude dítě s vývojovou poruchou vystavováno úkolům, v nichž vzhledem k poruše ne-

může přiměřeně pracovat a podávat výkony odpovídající jeho předpokladům.                                                                            

                                                                        

6. Při způsobu hodnocení a klasifikaci žáků pedagogičtí pracovníci zvýrazňují motivační složku 

hodnocení, hodnotí jevy, které žák zvládl. Při hodnocení se doporučuje užívat různých forem 

hodnocení, např. bodové ohodnocení, hodnocení s uvedením počtu chyb apod. 

 

7. Vyučující klade důraz na ten druh projevu, ve kterém má žák předpoklady podávat lepší výko-

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

 

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

motivace k učení, objasněním podstaty neúspěchu, návodem, jak mezery a nedostatky překoná-

vat. V přístupu k žákovi využívá speciální metody, postupy, formy a prostředky vzdělávání a 

hodnocení, kompenzační, rehabilitační a učební pomůcky, speciální učebnice a didaktické mate-

riály. 

 

11. Hodnocení nadaných žáků 

 

1.Vzdělávání nadaných žáků se řídí vyhláškou č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními 

vzdělávacími  potřebami a žáků nadaných. 

 

2.Ředitel školy může mimořádně nadaného nezletilého žáka na žádost zákonného zástupce pře-

řadit do vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku. Součástí žádosti je vyjádření 

školského poradenského zařízení a registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost. Podmín-

kou přeřazení je vykonání zkoušek z učiva nebo části učiva ročníku, který žák nebude absolvo-

vat. Obsah a rozsah zkoušek stanoví ředitel školy. 

 

III. Podrobnosti o komisionálních a opravných zkouškách, o  nehodnocení 

 

Komisionální zkouška se koná v těchto případech  

a) má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo dru-

hého pololetí (komisionální přezkoušení),  

b) při konání opravné zkoušky.  

 

1. Žáci devátých ročníků a žáci, 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 stanove-

ném ředitelem školy. Žák může v jednom dni skládat pouze jednu opravnou zkoušku. Opravné 

zkoušky jsou komisionální. 
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3. Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. 

Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky 

nejpozději do 15. září následujícího školního roku. Do té doby je žák zařazen do nejbližšího 

vyššího ročníku, popřípadě znovu do devátého ročníku. 

 

4. V odůvodněných případech může krajský úřad rozhodnout o konání opravné zkoušky a komi-

sionálního přezkoušení na jiné základní škole. Zkoušky se na žádost krajského úřadu účastní 

školní inspektor. 

 

Nehodnocen 

Žák nebude hodnocen ve výukových předmětech v případě, kdy nebude mít minimálně jednu 

známku z ústního zkoušení a jednu známku z písemného zkoušení. V takovémto případě bude 

postupováno dle § 69  odst. 5  a odst. 6 školského zákona –  na konci I. pololetí určí ředitel školy  

náhradní termín dle zákona, není-li možné žáka hodnotit ani v náhradním termínu, žák se 

v daném předmětu nehodnotí. Pokud je žák nehodnocen na konci II. pololetí, stanoví opět ředitel 

školy náhradní termín ve lhůtě dle zákona. Není-li žák hodnocen ani v náhradním termínu, ne-

prospěl.  

  

 

 

IV. Způsob získávání podkladů pro hodnocení, 

 

 

1. Žák 2. až 9. ročníku základní školy musí mít z každého předmětu, alespoň dvě známky za 

každé pololetí, z toho nejméně jednu za ústní zkoušení (kromě některých předmětů výchovného 

charakteru – Tv, Vv) . Známky získávají vyučující průběžně během celého klasifikačního obdo-

bí.   

Není přípustné ústně přezkušovat žáky koncem klasifikačního období z látky celého tohoto ob-

dobí. 

Zkoušení je prováděno zásadně před kolektivem třídy, nepřípustné je individuální přezkušování 

po vyučování v kabinetech. Výjimka je možná jen při diagnostikované vývojové poruše, kdy je 

tento způsob doporučen ve zprávě psychologa.       

 

2. 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 praktic-

kých 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.       

 

3. Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní rok, 

aby se nadměrně nenahromadily v určitých obdobích.    

 

4. O termínu písemné zkoušky, která má trvat více než 25 minut, informuje vyučující žáky dosta-

tečně dlouhou dobu předem. Ostatní vyučující o tom informuje formou zápisu do třídní knihy. V 

jednom dni mohou žáci konat jen jednu zkoušku uvedeného charakteru. 

 

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

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

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

znovu nepřezkušuje.       
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6. 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. Stupeň 

prospěchu se neurčuje na základě průměru z klasifikace za příslušné období. Výsledná známka 

za klasifikační období musí odpovídat známkám, které žák získal a které byly sděleny rodičům.       

 

7. Případy zaostávání žáků v učení a nedostatky v jejich chování se projednají v pedagogické 

radě, a to zpravidla k 15. listopadu a 15. dubnu.  

                                                 

8. Na konci klasifikačního období, v termínu, který určí ředitel školy, nejpozději však 48 hodin 

před jednáním pedagogické rady o klasifikaci, zapíší učitelé příslušných předmětů číslicí výsled-

ky celkové klasifikace do třídního výkazu a připraví návrhy na umožnění opravných zkoušek, na 

klasifikaci v náhradním termínu apod.       

 

9. Zákonné zástupce žáka informuje o prospěchu a chování žáka: třídní učitel a učitelé jednotli-

vých předmětů v polovině prvního a druhého pololetí; třídní učitel nebo učitel, jestliže o to zá-

konní zástupci žáka požádají.       

 

10. Informace jsou rodičům předávány převážně při osobním jednání na třídních schůzkách nebo 

hovorových hodinách, na které jsou rodiče písemně zváni. Rodičům, 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.       

 

11. V případě mimořádného zhoršení prospěchu žáka informuje rodiče vyučující předmětu bez-

prostředně a prokazatelným způsobem.       

 

12. 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 přípa-

dě 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 rodičům.       

 

13. Žák má právo na dodržení zásady přiměřenosti při jeho hodnocení, spočívající zejména 

v následujících pravidlech   - neklasifikují žáky ihned po jejich návratu do školy po nepřítomnos-

ti delší než jeden týden, - žáci nemusí dopisovat do sešitů látku za dobu nepřítomnosti, pokud to 

není jediný zdroj informací, - 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. Je nutné rozlišovat, co je předmětem hodnocení prospěchu a co předmětem hodnocení 

chování.  

        

          

                                                                    

 

V Prachaticích dne    29.03. 2022 

 

         

Mgr. Lenka Králová 

        ředitelka školy 


