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Změny: 

Číslo: Datum: Úprava: Účinnost: Změny provedl: 

1. 30. 9. 2020 distanční vzdělávání 30. 9. 2020 Mgr. Olga Marečková 

 

 
Práva žáka 

1. Žák má všechna práva dítěte, jak jsou stanovena v Úmluvě o právech dítěte a práva         

zakotvená v zákoně č. 561/2004 Sb., (školský zákon). 

2. Žák má právo na přístup k informacím o průběhu a výsledcích svého vzdělávání  

a informacím, které podporují jeho rozvoj. 

3. Žák má právo na vyjádření vlastního názoru v záležitostech týkajících se jeho 

vzdělávání. 

4. Žák se může účastnit všech akcí pořádaných školou, může se se souhlasem 

příslušného ped. pracovníka a ředitele školy podílet na organizování akcí. 

5. Žák má právo na poradenskou pomoc školy, může v čase mimo vyučování žádat na 

vyučujícím vysvětlení probírané látky. 

6. Právo žáků a zákonných zástupců žáků na přístup k osobním údajům, na opravu a 

výmaz osobních údajů a právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů se řídí 

směrnicí ředitele školy k ochraně osobních údajů. 

7. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vzdělání, jehož obsah, 

formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na způsoby 



ověřování dosažených výsledků a hodnocení, které vycházejí z individuálních 

vzdělávacích potřeb.  

 

Povinnosti žáka 

1. Aktivně se účastnit výuky dané školním vzdělávacím programem, jak prezenčně, tak 

distanční formou výuky, při ní v míře odpovídající okolnostem.  

2. Dodržovat školní řád a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byl 

seznámen ve škole i při školních akcích. 

3. Plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a 

se školním řádem. 

4. Žák je povinen chovat se v rámci společenských norem – dodržuje společenská 

pravidla chování, vůči dospělým osobám i spolužákům vystupuje zdvořile a 

ohleduplně. Vyvaruje se jakéhokoli hrubého slovního jednání nebo fyzických útoků na 

ostatní žáky. 

5. Žák se připravuje svědomitě na vyučování, je povinen mít v pořádku všechny 

pomůcky potřebné na vyučování. Pokud připraven není, omlouvá se na počátku 

vyučovací hodiny učiteli. O přestávkách a při vyučování bez dovolení neopouští 

školní budovu. 

6. Při vyučování se žák nezabývá pro výuku zbytečnými činnostmi, chová se tak, aby 

nenarušoval vzdělávání. 

7. Při akcích pořádaných školou vystupuje žák ukázněně, řídí se pokyny učitelů. 

8. Žák neubližuje sobě ani ostatním. Nepodporuje nesnášenlivost, šikanu, násilí, 

vandalismus a rasismus. 



PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLY 

 

Docházka do školy 

1. Žák je povinen účastnit se vyučování podle rozvrhu hodin. Na vyučování přichází 

včas, aby se mohl připravit. 

2. Žák je povinen docházet do zájmových kroužků, pokud se do nich přihlásil. Odhlásit 

se může pouze na konci klasifikačního období. 

3. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování nebo činnosti pořádané školou nepředvídaně, 

zvláště ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů, doloží zástupce žáka důvody 

jeho nepřítomnosti ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od začátku 

nepřítomnosti. V případě předem známých důvodů požádá zástupce žáka třídního 

učitele nebo ředitele školy o uvolnění z vyučování. Uvolnění z jedné vyučovací 

hodiny poskytuje vyučující, na jeden den třídní učitel, na více dní ředitel školy. Žádost 

řediteli školy se předkládá prostřednictvím třídního učitele nejpozději 3 dny předem.  

Žádost musí doporučit třídní učitel, který může stanovit další podmínky uvolnění, 

např. povinnost doplnění učiva nebo splnění dalších úkolů. Ve všech případech je 

žádost o uvolnění písemná s uvedením data, resp. hodiny, kdy má být žák uvolněn. 

4. Žákovi, který se nemůže pro svůj zdravotní stav po dobu delší než 2 měsíce účastnit 

vyučování, stanoví ředitel školy takový způsob vzdělávání, který odpovídá 

možnostem žáka nebo mu může povolit vzdělávání podle individuálního vzdělávacího 

plánu podle §18 zákona č. 561/2004.Sb. 

5. Pokud z důvodu nařízení karantény není možná osobní přítomnost většiny žáků z 

nejméně jedné třídy, poskytuje škola dotčeným žákům vzdělávání distančním 

způsobem. Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle školního 

vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem. Vedení školy stanoví metody 

a formy distančního vzdělávání. Žáci a jejich rodiče budou informováni neprodleně 

třídními učiteli o rozvrzích hodin a způsobu distanční výuky prostřednictvím emailu a 

webových stránek školy.  

6. Režim vyučovacích hodin a přestávek, rozvrh při prezenční výuce, rozdělení žáků do       

tříd se nevztahuje na distanční vzdělávání, zde jsou respektována specifika tohoto 

způsobu vzdělávání, jako jsou odlišné technické vybavení a možnosti žáků, náročnost 

dlouhodobé práce s počítačem, dlouhodobé sledování monitoru, nevhodné držení těla, 

atd. Délku výuky a přestávek stanovuje pedagog při distančním vzdělávání podle 



charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků, jejich 

schopnostem a reakcím.  

Distanční vzdělávání 

Distanční vzdělávání škola přizpůsobí podmínkám žáků a zajistí  

1. on-line výukou, kombinací synchronní on-line výukou (pedagogický pracovník 

pracuje v určené době se skupinou žáků prostřednictvím komunikační platformy) a 

asynchronní výukou (žáci pracují individuálně, tempo a čas si volí sami); časové 

rozvržení takovéto výuky odpovídá zhruba časovému rozvržení prezenční výuky a 

bude stanoveno vždy pro konkrétní případy, např. odlišně při distanční výuce celé 

třídy, nebo kombinace distanční výuky pro jednu část třídy a prezenční výuku pro 

druhou část,  

 off-line výukou, bez kontaktů přes internet, a to buď předáváním písemných 

materiálů poštou či osobním vyzvedáváním, telefonicky,  

 individuálními konzultacemi žáků a pedagogických pracovníků,  

 komunikací pedagogických pracovníků se zákonnými zástupci žáků,  

 zveřejněním zadávaných úkolů a následným zveřejněním správného řešení,  

 informováním žáka o jeho výsledcích, poskytováním zpětné vazby, 

uplatňováním zejména formativního hodnocení, a vedení žáka k 

sebehodnocení,  

 pravidelnou a průběžnou komunikací s žákem, způsobem odpovídajícím jeho 

možnostem, technickému vybavení a rodinným podmínkám,  

 průběžnou kontrolní a hospitační činnost vedení školy.  

2. Při distančním vzdělávání nelze realizovat vzdělávání v rozsahu plánovaném pro 

prezenční výuku, škola se zaměří především na stěžejní výstupy v českém jazyce, 

matematice a cizím jazyce. Priority ve vzdělávání budou operativně určovány podle 

délky distanční výuky, zda půjde o krátkodobé či dlouhodobé zákazy přítomnosti žáků 

ve školách.  

3. Pokud nebude možné uskutečňovat praktické vyučování na reálných pracovištích ani 

na školním pracovišti, bude toto praktické vyučování nahrazeno po dobu uzavření škol 

teoretickou výukou a po ukončení uzavření škol bude posíleno zase praktické 

vyučování.  

4. Veškeré změny ve vzdělávacím obsahu a tematických plánech, přesuny učiva, 

vypuštění učiva škola eviduje a využije pro případné úpravy vzdělávání v dalším 

období a úpravy svého školního vzdělávacího programu. 



5. V případě přechodu na vzdělávání distančním způsobem mohou být žákům zapůjčeny 

technické prostředky školy pro digitální komunikaci (notebook, myš, klávesnice, 

sluchátka …), tento majetek je zapůjčen uzavřením smlouvy o výpůjčce. 

 

 Zacházení s učebnicemi, školními potřebami a školním majetkem 

1. Žák má právo používat zařízení školy, pomůcky a učebnice v souvislosti s výukou. Je 

však povinen řídit se při tom pokyny učitelů nebo jiných oprávněných osob. 

2. Žák je povinen udržovat v pořádku a šetrně nakládat se všemi věcmi, které tvoří 

zařízení školy a těmi, které mu byly svěřeny v souvislosti s výukou. 

3. Za svévolně nebo z nedbalosti poškozený majetek školy bude vyžadována 

odpovídající náhrada. 

 

 ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ  

1. Při každém svém počínání je žák povinen chránit si své zdraví a zdraví svých 

spolužáků. 

2. Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči a zařízením. 

3. Do školy je zakázáno nosit věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo 

ohrožovat mravní výchovu, případně porušovat autorský zákon. 

4. Nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek, včetně alkoholických 

nápojů a kouření v areálu školy je žákům zakázáno. Z porušení tohoto ustanovení 

budou vyvozeny přísné sankce. 

5. Není vhodné nosit do školy cenné předměty nebo větší množství peněz. Pokud je má 

žák ve výjimečných případech s sebou odevzdá je pověřenému pracovníkovi.  

6. Mobilní telefon je během vyučování vypnutý. Za jeho ztrátu nebo poškození škola 

neručí. 

7. Odchod žáka ze školy během přestávky mezi dopoledním a odpoledním vyučováním 

je možný na základě písemného souhlasu zástupce žáka. Písemný souhlas je třeba 

předat škole nejdéle do jednoho týdne od počátku nového školního roku. Odvolání 

nebo změnu je třeba vždy podat písemně k rukám třídního učitele 

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

pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. 

9. Případný úraz či nevolnost, nehodu či ztrátu předmětu hlásí žák dozírajícímu, případně 

jinému učiteli nebo vedení školy. 

 



 Ochrana před sociálně patologickými jevy 

 Projevy šikany a agresivity jako: 

 fyzická agrese a používání zbraní (bití, kopání apod.) 

o slovní agrese a zastrašování (např. vyhrožování zabitím, mučením, násilím, 

urážením rodičů oběti agresorem apod.) 

 krádeže, ničení a manipulace věcmi (např. braní peněz, ničení oblečení apod.) 

 násilné a manipulativní příkazy (např. oběť musí agresorovi dávat svačiny, vykonávat 

za něj práci, nosit mu různé věci, dělat úkoly apod.) 

 zraňování izolací (např. ignorování, demonstrativní přehlížení, neodpovídání na 

pozdrav, pomluvy, osočování) 

 agrese uskutečňovaná pomocí elektronické komunikace – tzv. kyberšikana (např.  

útoky pomocí e-mailů, SMS zpráv, vyvěšování urážlivých materiálů na internet, na - 

hrávání, natáčení, fotografování jiných osob bez jejich souhlasu) 

jsou nepřípustné a budou postihovány opatřeními k posílení kázně – napomenutí, důtka 

třídního učitele, důtka ředitele školy, snížený stupeň z chování. 

 

 

 

Postup školy při výskytu podezřelé látky a při podezření na užití omamné látky žákem - 

-tabákové výrobky, alkohol, omamné a psychotropní látky 

 

1. V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci těchto látek v prostorách školy nebo 

v době školního vyučování, či v rámci akcí školou pořádaných, je primárně nutné mu 

v další konzumaci zabránit. 

2. Omamnou látku je třeba žákovi odebrat a zajistit, aby nemohl v konzumaci 

pokračovat. 

3. Podle závažnosti momentálního stavu žáka pedagogický pracovník posoudí, jestli mu 

nehrozí nějaké nebezpečí. 

4. V případě, že je žák pod vlivem omamné látky do té míry, že je ohrožen na zdraví 

a životě, zajistí škola nezbytnou pomoc a péči a volá záchrannou službu první pomoci. 

5. Jestliže akutní nebezpečí nehrozí, sepíše pedagogický pracovník o události stručný 

záznam s vyjádřením žáka (zejména odkud omamnou látku získal) a vyrozumí vedení 

školy. 



6. V případě, že žák není schopný pokračovat ve vyučování, vyrozumí škola ihned 

zákonného zástupce a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, protože není zdravotně způsobilý 

k pobytu ve škole. 

7. Jestliže není zákonný zástupce dostupný, vyrozumí škola orgán sociálně právní 

ochrany dítěte obce s rozšířenou působností a vyčká jeho pokynů. 

8. Zákonnému zástupci ohlásí škola skutečnost, že žák konzumoval omamné látky 

i v případě, kdy je žák schopen výuky. 

9. Jestliže se situace opakuje, splní škola oznamovací povinnost k orgánu sociálně-právní 

ochrany dítěte. Oznamovacím místem je příslušný odbor obecního úřadu obce 

s rozšířenou působností podle místa bydliště dítěte. 

10. Z konzumace omamných látek ve škole je třeba vyvodit sankce stanovené školním 

řádem. Za nebezpečné a protiprávní jednání je rovněž považováno navádění jiných 

žáků k užívání omamných látek. 

 

Vnitřní režim školy 

 

1. Školní budova se otevírá v 6.30 hod., kdy začíná provoz MŠ. Žáci přicházejí do školy 

tak, aby v 7.45 hod. byli na svých místech ve třídě. Pokud žáci přicházejí 

z výjimečných důvodů dříve (sourozence vezou rodiče do MŠ apod.), dohled nad nimi 

do 7.40 hod. vykonává uč. MŠ. 

2. Vyučování začíná v 8 hodin. Vedlejší přestávky jsou desetiminutové hlavní přestávka  

po druhé vyučovací hodině je dvacetiminutová. O této přestávce žáci odcházejí 

v doprovodu tř. uč. do jídelny, kde mají přesnídávku. Polední přestávka je  hodinová, 

odpolední vyučování začíná ve 12.40 hod. 

3. Přestávky slouží k odpočinku žáků a přípravě na další vyučování. Žáci je tráví ve své 

třídě, neurčí-li tř. uč jinak. O přestávkách mají možnost volného pohybu po třídě, 

dodržují však pravidla slušného chování a bezpečnosti, o kterých je tř. uč. poučí. 

4. Navštěvovat hygienické zařízení mohou žáci dle potřeby, především o přestávkách. 

5. Pro dobrou organizaci práce ve třídě se ustanovují služby. Druh a počet si zavádí tř. 

uč. podle potřeby. 

6. Po skončení vyučování žáci uvedou třídu do pořádku a opouštějí ji disciplinovaně za 

doprovodu učitelky. 

7. Oděv, obuv a cvičební úbor si žáci ukládají na určeném místě v šatně. 



8. Jestliže třída odchází mimo školní budovu, je povinností doprovázejícího učitele nosit 

terčík a po skončení odvést žáky před školní budovu, kde se s nimi rozloučí, pokud 

odcházejí domů. 

9. Žáci mají možnost stravovat se ve školní jídelně, kde se chovají ukázněně a neplýtvají 

potravinami. Dozor vykonává tř. uč. nebo vychovatelka ŠD. 

10. Žáky, kteří navštěvují ŠD přebírá v 11:45 hodin vychovatelka, která pro ně zajišťuje 

odpolední zaměstnání. 

11. Při dojíždění na kole žáci ukládají uzamčená kola do stojanů za školní budovou. Škola 

neručí za ztrátu nebo poškození kola.  

12. Vstup do tělocvičny je žákům povolen pouze v doprovodu učitelky nebo 

vychovatelky. Chování v tělocvičně musí být v souladu s pravidly o bezpečnosti 

a s provozním řádem tělocvičny. 

13. Cestou do školy a zpět domů, v dopravních prostředcích a všude na veřejnosti žáci 

dodržují pravidla silničního provozu a zásady společenského chování, neboť by měli 

mít na paměti, že svým chováním reprezentují naši školu. 

 

Péče o žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními 

Vzdělávání žáků s podpůrným opatřením 

Podpůrná opatření prvního stupně 

Ředitelka školy rozhodne o poskytování podpůrných opatření prvního stupně bez doporučení 

školského poradenského zařízení i bez informovaného souhlasu zákonného zástupce. Tím 

není dotčeno právo zákonného zástupce na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka 

(§ 21 školského zákona). 

Učitel základní školy zpracuje plán pedagogické podpory, ve kterém bude upravena 

organizace a hodnocení vzdělávání žáka včetně úpravy metod a forem práce a projedná jej s 

ředitelem školy. 

Pokud by nepostačovala podpůrná opatření prvního stupně (po vyhodnocení plánu 

pedagogické podpory) doporučí ředitelka školy využití poradenské pomoci školského 

poradenského zařízení (ŠPZ) za účelem posouzení speciálních vzdělávacích potřeb žáka. 

 

Podpůrná opatření druhého až pátého stupně 

Podmínkou pro uplatnění podpůrného opatření 2 až 5 stupně je doporučení ŠPZ a 

informovaný souhlas zákonného zástupce žáka. K poskytnutí poradenské pomoci ŠPZ dojde 



na základě vlastního uvážení zákonného zástupce, doporučení ředitelky školy nebo OSPOD. 

Ředitelka školy určí pedagogického pracovníka odpovědného za spolupráci se ŠPZ v 

souvislosti s doporučením podpůrných opatření žákovi se speciálními vzdělávacími 

potřebami.  

 

Ředitelka školy zahájí poskytování podpůrných opatření 2 až 5 stupně bezodkladně po 

obdržení doporučení ŠPZ a získání informovaného souhlasu zákonného zástupce. Ředitelka 

školy průběžně vyhodnocuje poskytování podpůrných opatření, nejméně však jeden krát 

ročně, v případě souvisejících okolností častěji.  

 

Ředitelka školy ukončí poskytování podpůrného opatření 2 až 5 stupně, je-li z doporučení 

ŠPZ zřejmé, že podpůrná opatření 2 až 5 stupně již nejsou potřeba. V takovém případě se 

nevyžaduje informovaný souhlas zákonného zástupce, ukončení poskytování podpůrného 

opatření se s ním pouze projedná. 

 

Všichni vyučující se řídí při výchovně vzdělávacím působení na žáka s podpůrným opatřením 

doporučeními ŠPZ. 

 

Vzdělávání žáků nadaných 

Základní škola vytváří ve svém školním vzdělávacím programu a při jeho realizaci podmínky 

k co největšímu využití potenciálu každého žáka s ohledem na jeho individuální možnosti. 

Základní škola je povinna zajistit realizaci všech stanovených podpůrných opatření pro 

podporu nadání podle individuálních vzdělávacích potřeb dětí v rozsahu prvního až čtvrtého 

stupně podpory. 

 

 

POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ ŽÁKA 

           (§22 ZÁKONA Č 561 /2004 Sb.) 

a) zajisti, aby žák docházel řádně do školy nebo školského zařízení 

b) na vyzvání ředitele školy nebo škol. zařízení se osobně zúčastnit projednání závažných 

otázek týkajících se vzdělávání dítěte nebo žáka, 

c) informovat školu nebo škol. zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních 

obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh 

vzdělávání,  



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

stanovenými v tomto školním řádu, 

e) oznamovat škole údaje podle odstavce 2 a 3 §28 zákona č. 561/2004 Sb. a další údaje, 

které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a změny v těchto 

údajích. 

(jedná se zejména o: jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého 

pobytu, údaje o zdravotní způsobilosti. popř. o zdravotních obtížích, které by mohly mít 

vliv na poskytování školské služby nebo vzdělávání, údaje o tom, zda je žák zdravotně 

postižen, včetně údaje o druhu postižení, nebo zdravotně znevýhodněn; popř. údaj o tom, 

zda je žák sociálně znevýhodněn; jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého 

pobytu a adresa pro doručování písemností, telefonické spojení). 

 

Pravidla hodnocení žáků 
 

Právní vymezení: 

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním vzdělávání (školský zákon), 

vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání 

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 

§51 zákona č. 561/2004 Sb., (dále jen: školského zákona) 

(1) Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení; za 1. pololetí lze místo vysvědčení vydat 

žákovi výpis z vysvědčení. 

(2) Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm 

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

ředitel školy se souhlasem školské rady. 

(3) Škola převede slovní hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení 

v případě přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této školy 

nebo zákonného zástupce žáka. 

(4) U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení 

na základě žádosti zákonného zástupce žáka. Výsledky vzdělávání žáka v základní škole 

speciální se hodnotí slovně.  

(5) V posledním roce plnění povinné školní docházky vydá škola žákovi výstupní hodnocení 

o tom, jak žák dosáhl cílů vzdělávání stanovených v § 44. V pátém a sedmém ročníku 

základního vzdělávání vydá škola výstupní hodnocení žákovi, který se hlásí k přijetí ke 

vzdělávání na střední škole. 



 

ÚVOD 

Základní vzdělávání vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie učení a na jejich 

základě byli motivováni k celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené 

problémy, účinně komunikovat a spolupracovat, chránit své fyzické a duševní zdraví, 

vytvořené hodnoty a životní prostředí, být ohleduplní a tolerantní k jiným lidem, k odlišným 

kulturním a duchovním hodnotám, poznávat své schopnosti a reálné možnosti a uplatňovat je 

spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o své další životní dráze a 

svém profesním uplatnění (školský zákon, §44). 

 

 

Učitelé Základní školy Probluz přistupují k průběžnému hodnocení vzdělávacích činností 

žáka s vědomím motivační funkce hodnocení a jeho formativní funkce. Jako přirozenou 

součást hodnocení rozvíjejí sebehodnocení a vzájemné hodnocení. V hodnocení výsledků 

vzdělávání berou na zřetel úroveň dosažení cílů základního vzdělávání, jak jsou uvedeny ve 

školském zákoně a školním vzdělávacím programu. 

 

čl. 1 

 

STUPNĚ KLASIFIKACE A HODNOCENÍ 

(1) Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni: 

1 – výborný 

2 – chvalitebný 

3 – dobrý 

4 – dostatečný 

5 – nedostatečný 

 

(2) Chování žáka je klasifikováno těmito stupni: 

1 – velmi dobré 

2 – uspokojivé 

3 – neuspokojivé 

 

(3) Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni: 

a) prospěl (a) s vyznamenáním 

b) prospěl (a) 



c) neprospěl (a) 

d) nehodnocen 

 

Žák je hodnocen stupněm 

1. Prospěl (a) s vyznamenáním, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených 

školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěch horším 

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

vyšší než 1,5 a jeho chování je hodnoceno stupněm velmi dobré, 

2. Prospěl (a), není-li v žádném z povinných předmětů hodnocen na vysvědčení stupněm 

prospěchu 5 – nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením, 

3. Neprospěl (a), je-li v některém z povinných školních předmětů hodnocen na 

vysvědčení stupněm 5 – nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením. 

 

(4) Výsledky práce v zájmových útvarech organizovaných školou se v případě použití 

klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni: 

14. Pracoval (a) úspěšně 

15. Pracoval (a). 

 

čl. 2 

ZÍSKÁVÁNÍ PODKLADŮ PRO HODNOCENÍ A KLASIFIKACI 

 

(1) Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků a chování žáka 

získává učitel zejména těmito metodami, formami a prostředky: 

a) soustavným diagnostickým pozorováním žáka 

b) soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování 

c) různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, pohybové), didaktickými testy 

d) kontrolními písemnými pracemi a praktickými zkouškami 

e) analýzou výsledků činnosti žáka 

f) konzultacemi s ostatními učiteli a podle potřeby i s pracovníky PPP a SPC, zejména u žáků 

se specifickými vzdělávacími potřebami 

g) rozhovory se žákem a zákonnými zástupci žáka 



 

(2) Učitel si počíná tak, aby klasifikoval žáka ze všech aspektů vzdělávací činnosti v daném 

předmětu. Kvalita i kvantita klasifikace vytváří předpoklad objektivního posouzení 

vzdělávání žáka. 

(3) Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace a poukazuje na klady a nedostatky 

hodnocených projevů, výkonů, výtvorů. Při ústním vyzkoušení oznámí učitel žákovi výsledek 

okamžitě. Výsledky hodnocení písemných zkoušek a prací a praktických činností oznámí 

žákovi nejpozději do 14 dnů. 

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

rok, aby se nadměrně nehromadily v určitých obdobích. 

(5) Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka a bez prodlení ji 

sdělovat prostřednictvím žákovské knížky (deníčku) zákonným zástupcům žáka. 

 

čl. 3 

ZÁSADY KLASIFIKACE A HODNOCENÍ 

 

§14 vyhlášky o základním vzdělávání 

 

Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků je: 

Jednoznačné, srozumitelné, srovnatelné s předem stanovenými kritérii, věcné, všestranné. 

Hodnocení vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných 

v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu. 

Hodnocení je pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doložitelné. 

 

Prospěch 

(1) Při hodnocení a při průběžné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník (dále jen učitel) 

uplatňuje přiměřenou náročnost, objektivitu a pedagogický takt vůči žákovi. V případě 

negativního hodnocení poskytne žákovi možnost pro dosažení úspěšnějšího hodnocení. 

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

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

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

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



(3) Učitel bere při klasifikaci zřetel na zaměření a cíle skupin předmětů s převahou 

teoretického zaměření, předmětů s převahou praktických činností a předmětů s převahou 

výchovného a uměleckého zaměření. 

(4) Žáci jsou klasifikováni ve všech vyučovacích předmětech uvedených v učebním plánu 

příslušného ročníku. 

(5) Hodnocení určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. V předmětu, ve kterém 

vyučuje více učitelů, určí výsledné hodnocení za klasifikační období příslušní učitelé po 

vzájemné dohodě. 

(6) Případy problémů a skutečností hodných zvláštního zřetele ve vzdělávání žáků se 

projednávají v pedagogické radě, a to zejména v obdobích 1. a 3. čtvrtletí. 

(7) Na konci klasifikačního období, v termínu, který určí ředitel školy, nejpozději však 48 

hodin před jednáním pedag. rady o klasifikaci, předkládají učitelé výsledky celkové 

klasifikace k provedení analýzy výsledků vzdělávání a připraví návrhy na umožnění 

opravných zkoušek, na klasifikaci v náhradním termínu apod. 

(8) Kritéria pro jednotlivé klasifikační stupně jsou formulována především pro celkovou 

klasifikaci. Učitel však nepřeceňuje žádné z uvedených kritérií, posuzuje žákovy výkony 

komplexně, v souladu se specifikou předmětu. 

 

Chování 

(1) klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují 

a s ostatními pedagogickými pracovníky. Rozhoduje o ní ředitel po projednání v pedagogické 

radě. 

 

(2) Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel chování (školní řád) během 

klasifikačního období. 

(3) Při klasifikaci chování se přihlíží k věku, morální a rozumové vyspělosti žáka; k účinnosti 

předešlých kázeňských opatření. 

(4) Škola hodnotí a klasifikuje žáky za jejich chování v době vyučování. Porušil-li žák mimo 

vyučování zásadním způsobem pravidla společenského a lidského chování, zaujmou učitelé 

vůči takovému chování etický postoj a využijí žákova pochybení k pedagogickému působení 

na žáka, případně na další žáky. Pedagogové se v tomto smyslu nezříkají povinnosti 

podporovat rodinu ve výchově k vytváření návyků a postojů, které vedou ke společensky 

hodnotnému chování. 



 

Slovní hodnocení 

 

(1) O použití slovního hodnocení nebo kombinaci slovního hodnocení a klasifikace rozhoduje 

ředitel školy. 

 

(2) Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých předmětech stanovených školním vzdělávacím 

programem a chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou jsou v případě slovního 

hodnocení popsány tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve 

vztahu k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů 

škol. vzděl. programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka. 

Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka v jejich vývoji, ohodnocení 

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

naznačení dalšího rozvoje žáka. Obsahuje také zdůvodnění hodnocení a doporučení, jak 

předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat. 

 

(3) při slovním hodnocení se postupuje obdobně podle čl. 6 a zde uvedených zásad a pravidel 

pro klasifikaci. 

 

Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků 

(1) Sebehodnocení je přirozenou součástí procesu hodnocení 

 

(2) Žáci jsou navykáni na situace, kdy hodnocení pedagogem, skupinou či jiným žákem bude 

předcházet sebehodnocení, s nímž bude vnější hodnocení konfrontováno. 

 

(3) Sebehodnocení žáka s argumentací zpravidla předchází hodnocení pedagogem 

s argumentací. 

 

(4) Pedagog vede žáka k dovednosti sebe hodnotit ve smyslu jeho zdravého sociálního a 

psychického rozvoje. 

 

 

čl. 4 

KRITÉRIA PRO JEDNOTLIVÉ STUPNĚ KLASIFIKACE CHOVÁNÍ 



 

Stupeň 1 (velmi dobré) 

Žák dodržuje pravidla chování a ustanovení školního řádu. V jeho chování je zřetelná 

slušnost, respektování ostatních, takt, zdvořilost, ohleduplnost. Ojediněle se dopouští 

drobných přestupků proti pravidlům školního řádu a požadovaného chování. 

 

Stupeň 2 (uspokojivé) 

Žák se opakovaně dopustí méně závažných přestupků proti školnímu řádu nebo pravidlům 

chování. Případně se dopustí závažnějšího přestupku. Žák je však přístupný výchovnému 

působení ze strany školy a projevuje snahu své chyby napravit. 

 

Stupeň 3 (neuspokojivé) 

Žák se dopustí závažného přestupku proti školnímu řádu nebo pravidlům chování. Svým 

chováním a jednáním negativně ovlivňuje soužití ve třídě nebo škole. 

 

čl. 5  

VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ 

§31 školského zákona 

Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. Kázeňským 

opatřením je podmíněné vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení, 

vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení a další kázeňská opatření, 

která nemají právní důsledky pro žáka nebo studenta. Pochvaly, jiná ocenění a další kázeňská 

opatření může udělit či uložit ředitel školy nebo školského zařízení nebo třídní učitel. 

Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem druhy dalších kázeňských opatření a 

podmínky pro udělování a ukládání těchto dalších kázeňských opatření a pochval nebo jiných 

ocenění. 

 

 



z § 17 vyhlášky o základním vzdělávání 

Pochvaly 

(1) Ředitel 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 dlouhodobou úspěšnou práci. 

(2) Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních 

vyučujících žákovi po projednání s ředitelem školy udělit pochvalu nebo jiné ocenění za 

výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci. 

 

Napomenutí a důtky 

(1) Při porušení povinností stanovených školní řádem lze podle závažnosti tohoto porušení 

žákovi uložit: 

napomenutí třídního učitele 

důtku třídního učitele 

důtku ředitele školy 

(2) Třídní učitel neprodleně oznámí řediteli školy uložení důtky třídního učitele. Důtku 

ředitele školy lze žákovi uložit pouze po projednání v pedagogické radě. 

 

Další informace k výchovným opatřením 

(1) 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 

zákonnému zástupci. 

 

(2) Udělení pochvaly a jiného ocenění a uložení napomenutí nebo důtky se zaznamená do 

dokumentace školy. Udělení pochvaly a jiného ocenění z výše uvedených důvodů se 

zaznamená na vysvědčení za pololetí, v němž bylo uděleno, případně je žákovi vydán zvláštní 

formulář pochvaly s úředním razítkem a podpisem ředitele. 

 

(3) Za jeden přestupek se uděluje žákovi pouze jedno opatření k posílení kázně. 

 

čl. 6 



KLASIFIKACE VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH 

 

Při klasifikaci výsledků vzdělávání se hodnotí zejména: 

1) kvalita výsledků vzdělávání,  

2) píle žáka a jeho přístup ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon, 

3) ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic, 

zákonitostí a vztahů, 

4) kvalita a rozsah získaných dovedností vykonávat požadované intelektuální a motorické 

činnosti, 

5) uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při 

výkladu a hodnocení společenských a přírodních jevů a zákonitostí a jiných činnostech, 

6) schopnost nalézat, třídit a interpretovat informace 

7) kvalita myšlení, především jeho samostatnost, tvořivost, originalita 

8) přesnost, výstižnost a jazyková správnost ústního i písemného projevu 

9) osvojení metod samostatné práce a účinné spolupráce 

 

Stupeň 1 (výborný) 

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

a chápe vztahy mezi nimi. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při 

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

vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. Účelně si organizuje vlastní práci. 

Myslí logicky správně, zřetelně se u něho projevuje samostatnost, originalita 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 nedostatky. Dokáže pracovat 

s informacemi a spolupracovat s ostatními. Je schopen samostatně studovat vhodné texty - 

dokáže se učit. 

 

 

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 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, někdy originalita. 

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

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

větších nepřesností. Je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty. Při 

práci s informacemi má drobné problémy, zvláště v jejich zpracování a uplatnění. Při 

spolupráci s ostatními vyžaduje pouze drobnou podporu nebo pomoc. 

 

Stupeň 3 (dobrý) 

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

definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných intelektuálních a 

motorických činností projevuje nedostatky. Má problémy s organizací vlastní práce. 

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, neoriginální, v jeho logice se vyskytují chyby. 

V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě 

výsledků jeho činnosti se projevují častější nedostatky, grafický projev je méně estetický a má 

menší nedostatky. Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele. Při práci 

s informacemi má častější problémy, jak při jejich zisku a třídění, ale zvláště při jejich 

zpracování a uplatnění. Při spolupráci s ostatními vyžaduje podporu nebo pomoc. 

 

Stupeň 4 (dostatečný) 

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení 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 

praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Nedokáže si samostatně zorganizovat vlastní 

práci, vyžaduje výraznou pomoc učitele. 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. Při práci s informacemi má zásadní problémy, často je nedokáže 

zpracovat. Při spolupráci s ostatními vyžaduje výraznou podporu nebo pomoc ostatních. 

 



Stupeň 5 (nedostatečný) 

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

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

podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení 

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

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

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

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

činnosti a grafický projev mají vážné nedostatky, Závažné nedostatky a chyby nedovede 

opravit ani s pomocí učitele. Nedovede samostatně studovat. Nedovede pracovat 

s informacemi, a to i při jejich vyhledávání. Nedokáže spolupracovat s ostatními i přes jejich 

pomoc a podporu. 

 

čl. 7 

 Hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

 

Dítětem, žákem a studentem se speciálními vzdělávacími potřebami je osoba se zdravotním 

postižením, zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním. Zdravotním 

postižením je pro účely školských přepisů mentální, tělesné, zrakové nebo sluchové postižení, 

vady řeči, souběžné postižení více vadami, autismus a vývojové poruchy učení nebo chování. 

Zdravotním znevýhodněním zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc nebo lehčí zdravotní 

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

Sociálním znevýhodněním je rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, 

ohrožení sociálně patologickými jevy, nařízená ústavní výchova nebo uložená ochranná 

výchova, nebo postavení azylanta a účastníka řízení o udělení azylu na území České 

republiky. 

Děti, žáci a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vytvoření 

nezbytných podmínek při vzdělávání i klasifikaci a hodnocení. 

Při hodnocení žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíží k povaze 

postižení nebo znevýhodnění. Vyučující respektují doporučení ŠPZ a uplatňují je při 

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

podkladů.       

 

 



Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

Způsob hodnocení a klasifikace žáka vychází ze znalosti příznaků postižení a uplatňuje 

se ve všech vyučovacích předmětech, ve kterých se projevuje postižení žáka. 

 

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

zkoušení, které odpovídají schopnostem žáka. Respektují doporučení ŠPZ. 

 

Při způsobu hodnocení a klasifikaci žáků učitelé hodnotí jevy, které žák zvládl. Při hodnocení 

se doporučuje užívat různých forem hodnocení, např. bodové ohodnocení, hodnocení 

s uvedením počtu chyb apod. 

 

Při klasifikaci žáků se doporučuje upřednostnit širší slovní hodnocení. Způsob hodnocení 

projedná třídní učitel a výchovný poradce s ostatními vyučujícími. 

 

Třídní učitel sdělí vhodným způsobem ostatním žákům ve třídě podstatu individuálního 

přístupu a způsobu hodnocení a klasifikace žáka. 

 

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

výkony.  

 

V celkovém hodnocení se přístup vyučujícího zaměřuje na pozitivní výkony žáka a tím na 

podporu jeho poznávací motivace k učení namísto jednostranného zdůrazňování chyb.                                              

Všechna navrhovaná pedagogická opatření se projednávají s rodiči a jejich souhlasný či 

nesouhlasný názor je respektován.       

 

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

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

jinak. 

Způsob hodnocení žáků nadaných 

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

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

části učiva ročníku, který žák nebo student nebude absolvovat. Obsah a rozsah zkoušek 

stanoví ředitel školy. 



 

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

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

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

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

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

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

v náhradním termínu. 

 

Klasifikace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v předmětech  

s převahou naukového zaměření 

 
Stupeň 1 (výborný) 

 ovládá bezpečně požadovaná fakta, pojmy, definice a poznatky 

 myšlení pohotové, dobře chápe souvislosti, myslí logicky správně 

 je schopen samostatně studovat vhodné texty 

 pracuje uvědoměle a aktivně v týmu, jeho působení je velmi přínosné 

 je schopen téměř vždy sebehodnocení a hodnocení ostatních členů 

 vyjadřuje se výstižně a poměrně přesně 

 umí a používá kompenzační pomůcky 

 pracuje spolehlivě s upraveným textem 

 po zadání práce pracuje samostatně 

 

Stupeň 2 (chvalitebný) 

 v podstatě uceleně ovládá požadovaná fakta, pojmy, definice a poznatky 

 myslí logicky správně 

 je schopen s menší pomocí samostatně studovat vhodné texty 

 pracuje částečně aktivně v týmu, jeho působení je přínosné 

 je schopen téměř vždy sebehodnocení a hodnocení ostatních členů 

 vyjadřuje se méně výstižně, ale poměrně přesně 

 umí a dovede použít kompenzační pomůcky 

 pracuje spolehlivě s upraveným textem 

 po zadání práce učitelem pracuje s jistotou 

 



Stupeň 3 (dobrý) 

 má nepodstatné mezery v ucelenosti, přesnosti a úplnosti požadovaných faktů, pojmů, 

definic a poznatků 

 myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v logice se vyskytují chyby 

 je schopen studovat vhodné texty podle návodu učitele 

 pracuje částečně aktivně v týmu, jeho působení je částečně přínosné 

 je schopen sebehodnocení a hodnocení ostatních členů s dopomocí učitele 

 vyjadřuje se obtížně a nepřesně 

 dovede použít kompenzační pomůcky s návodem učitele 

 pracuje spolehlivě s upraveným textem 

 nepřesnosti a chyby dovede za dopomoci učitele korigovat 

 

Stupeň 4 (dostatečný) 

 má závažné mezery v ucelenosti, přesnosti a úplnosti požadovaných faktů, pojmů, 

definic a poznatků 

 v myšlení se vyskytují závažné chyby 

 ¨je nesamostatný v práci s vhodnými texty 

 práce v týmu se pouze účastní, jeho působení je občas přínosné 

 málokdy je schopen sebehodnocení a hodnocení ostatních členů 

 jeho ústí a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti 

 kompenzační pomůcky používá s návodem učitele obtížně a s chybami 

 závažné chyby dovede s pomocí učitele opravit 

 

 

Stupeň 5 (nedostatečný) 

 požadované poznatky si neosvojil 

 samostatnost v myšlení se neprojevuje 

 je nesamostatný v práci s vhodnými texty i s podněty učitele 

 nepracuje pro tým 

 správného sebehodnocení a hodnocení ostatních členů není schopen 

 jeho ústní a písemný projev má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti 

a výstižnosti 

 kompenzační pomůcky nedovede použít ani s návodem učitele 



 s upraveným textem nedovede pracovat 

 chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele 

 

Klasifikace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v předmětech  

s převahou výchovného působení 
 

Stupeň 1 (výborný) 

 v činnostech je velmi aktivní se zájmem o umění, estetiku, tělesnou zdatnost 

 pracuje velmi tvořivě, samostatně, plně využívá osobní předpoklady a velmi úspěšně 

je rozvíjí 

 jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný a přesný 

 osvojené dovednosti, vědomosti a návyky aplikuje tvořivě 

Stupeň 2 (chvalitebný) 

 v činnostech je aktivní, převážně samostatný 

 úspěšně rozvíjí své osobní předpoklady 

 projev je esteticky působivý, originální a má jen menší nedostatky 

 osvojené dovednosti, vědomosti a návyky aplikuje samostatně, má zájem o umění, 

estetiku, tělesnou zdatnost 

Stupeň 3 (dobrý) 

 v činnostech je méně aktivní, samostatný, pohotový, občas i pasivní 

 nevyužívá dostatečně své schopnosti v individuálním a kolektivním projevu 

 jeho projev je málo působivý, dopouští se v něm chyb 

 jeho dovednosti a vědomosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje 

pomoc učitele 

 nemá aktivní zájem o umění, estetiku, tělesnou zdatnost 

Stupeň 4 (dostatečný) 

 v činnostech je málo tvořivý, často pasivní 

 rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo uspokojivé 

 úkoly řeší s častými chybami 

 dovednosti a vědomosti aplikuje jen se značnou pomocí učitele 

 projevuje velmi malý zájem a snahu 

Stupeň 5 (nedostatečný) 

 v činnostech je skoro vždy pasivní 

 rozvoj schopností je neuspokojivý 



 jeho projev je většinou chybný a nemá estetickou hodnotu 

 minimální osvojené dovednosti a vědomosti nedokáže aplikovat 

 neprojevuje zájem o práci, práci druhým znemožňuje 

 

čl. 8 

VÝSTUPNÍ HODNOCENÍ 

(1) Hlavním obsahem výstupního hodnocení je vyjádření o dosažené výstupní úrovni 

vzdělání.  

Dále výstupní hodnocení žáka obsahuje vyjádření o: 

možnostech žáka a jeho nadání, 

předpokladech pro další vzdělávání nebo pro uplatnění žáka, 

chování žáka v průběhu povinné školní docházky, 

dalších významných skutečnostech ve vzdělávání žáka. 

 

(2) Výstupní hodnocení se vydává žákovi na konci prvního pololetí školního roku, v němž 

splní povinnou školní docházku. Výstupní hodnocení se vydává žákovi na konci prvního 

pololetí také v pátém a sedmém ročníku, jestliže se hlásí k přijetí ke vzdělávání ve střední 

škole.  

 

 

 

 

 

čl. 9 

KOMISIONÁLNÍ A OPRAVNÉ ZKOUŠKY 

§1 (1) Komisi pro komisionální přezkoušení a opravné zkoušky (dále jen „přezkoušení“) 

jmenuje ředitel školy; v případě, že je vyučujícím daného předmětu ředitel školy, jmenuje 

komisi krajský úřad. 

(2) Komise je tříčlenná a tvoří ji: 

a) předseda, kterým je ředitel školy, popř. jím pověřený učitel, 

b) zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák zařazen, popř. 

jiný vyučující daného předmětu, 



c) přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací 

oblasti. 

(3) Výsledek přezkoušení stanoví komise hlasováním. Výsledek přezkoušení se vyjádří 

slovním hodnocením nebo stupněm prospěchu. Výsledek přezkoušení již nelze napadnout 

novou žádostí o přezkoušení. 

(4) Ředitel školy sdělí výsledek přezkoušení prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému 

zástupci žáka. V případě změny hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí se žákovi 

vydá nové vysvědčení. 

(5) O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy. 

(6) Žák může v jednom dni vykonat přezkoušení pouze z jednoho předmětu. Není-li možné 

žáka ze závažných důvodů ve stanoveném termínu přezkoušet, stanoví orgán jmenující komisi 

náhradní termín přezkoušení. 

(7) Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitel školy v souladu se školním 

vzdělávacím programem. 

 

 

čl. 10 

INFORMOVÁNÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ ŽÁKA O VÝSLEDCÍCH 

VZDĚLÁVÁNÍ 

1) učitelé jednotlivých předmětů informují obvyklým způsobem prostřednictvím žákovské 

knížky, resp. deníčků. Žákovské knížky učitelé kontrolují průběžně. 

2) třídní učitelé informují zákonné zástupce na třídních schůzkách, které se konají v každém 

čtvrtletí. 

3) třídní učitel informuje vždy, když o to zákonní zástupci žáka požádají 

4) třídní učitel v případě mimořádného zhoršení prospěchu nebo chování, bezprostředně a   

prokazatelným způsobem s vědomím ředitele. 

 

čl. 11 

DALŠÍ USTANOVENÍ 

Z § 15 vyhlášky o základním vzdělávání 

Při hodnocení žáků, kteří nejsou státními občany České republiky a plní v České republice 

povinnou školní docházku, se dosažená úroveň znalosti českého jazyka považuje za závažnou 

souvislost podle odstavce 2 a 4, která ovlivňuje výkon žáka. Při hodnocení těchto žáků ze 

vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura určeného Rámcovým 

vzdělávacím programem pro základní vzdělávání se na konci tří po sobě jdoucích pololetí po 



zahájení docházky do školy v České republice vždy považuje dosažená úroveň znalosti 

českého jazyka za závažnou souvislost podle odstavce 2 a 4, která ovlivňuje výkon žáka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

V Probluzi dne 30. 9. 2020                                                       Mgr. Olga Marečková 

                                                                                                     ředitelka školy 


