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Úvod 

 

1. Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vydává ředitelka školy jako 

statutární orgán tuto směrnici. Směrnice je součástí školního řádu školy, podle § 30 

odst. (2) školského zákona („Školní řád obsahuje také pravidla pro hodnocení výsledků 

vzdělávání žáků a studentů.“). Směrnice je umístěna na webových stránkách školy a na 

přístupném místě školy podle § 30 školského zákona, prokazatelným způsobem s ní 

byli seznámeni zaměstnanci, žáci školy a o jejím vydání a obsahu byli informováni 

zákonní zástupci nezletilých žáků. 

2. „Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků“ se uplatní při klasifikaci  

a hodnocení žáků Základní školy Slezská Ostrava, Bohumínská 72, příspěvková 

organizace. Jsou v souladu s právními normami:  

 Zákon č. 561/2004 Sb., v platném znění (školský zákon) 

 Vyhláška MŠMT ČR č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých 

náležitostech školní docházky, v platném znění 

 ŠVP – „Klíč ke vzdělání, šance pro každého“ a „Klíč ke vzdělání, šance pro každého 

- sport“ 

3. V souladu s těmito zásadami se hodnotí a klasifikují vědomosti, dovednosti, návyky  

a výkony v předmětech teoretického, praktického a výchovného zaměření, a dále pak 

chování žáka. 

I. Hodnocení a klasifikace 
1. Hodnocení je součástí celého výchovně vzdělávacího procesu ve škole. 

2. Hodnocením se rozumí posouzení vědomostí, dovedností, návyků či a výkonů žáka. 

3. Hodnocení žáka vychází z míry naplnění očekávaných výstupů jednotlivých předmětů 

formulovaných ve školním vzdělávacím programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním 

předpokladům a věku. Hodnocení je pedagogicky zdůvodněné, odborně správné  

a doložitelné. 

4. Hodnocení rozlišujeme: 

 sumativní hodnocení, tj. hodnocení vyjádřené známkou, v bodech, procentech, 

grafech, či pořadím /výkonové hodnocení/ atd., 

 formativní hodnocení; tj. hodnocení vyjádřené verbálně, má stránku motivační, 

popisnou, hodnotící a preventivní, zahrnuje i hodnocení slovní. 

5. Do hodnocení prováděného učitelem může být zahrnuto např. hodnocení dalšími 

učiteli, vzájemné hodnocení žáků, sebehodnocení atd. 

6. Podklady pro hodnocení a klasifikaci získávají učitelé zejména soustavným 

diagnostickým pozorováním žáků, sledováním jejich výkonů a připravenosti na 

vyučování, různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové, 
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apod.), domácí přípravou, kontrolními písemnými pracemi, aktivitou v hodině, 

analýzou výsledků různých činností žáků, konzultacemi s ostatními učiteli a podle 

potřeby i se členy školního poradenského pracoviště (dále jen ŠPP). 

 

Pro potřeby jednotného výkladu těchto Pravidel rozlišujeme: 

1. Klasifikaci motivační; tou rozumíme např. ocenění snahy žáka v přístupu k přípravě na 

vyučování, aktivitu ve vyučování, dílčí zlepšení výsledků apod. 

2. Klasifikaci vstupní; tou rozumíme motivační hodnocení žáka zpravidla tehdy, nebylo-li 

učivo ještě procvičeno a jinak ověřeno. Do celkového hodnocení se nezapočítává. 

3. Klasifikaci dílčí; tou rozumíme klasifikaci žáka za výsledky jeho práce, které prokáže po 

probrání a procvičení některého tematického celku nebo jeho části. Má charakter dílčí 

zkoušky. 

4. Klasifikaci kontrolní; tou rozumíme klasifikaci vědomostí, dovedností, návyků a výkonů 

žáka na konci klasifikačního období. Má charakter celkové zkoušky. 

5. Klasifikaci průběžnou; tou rozumíme komplexní hodnocení výsledků práce žáka v určité 

etapě klasifikačního období, např. ve čtvrtletí, před rodičovskými schůzkami apod. 

6. Klasifikaci souhrnnou; tou rozumíme stanovení klasifikačního stupně na konci 

klasifikačního období syntézou předchozích typů klasifikace a dalších hodnocení. 

Celková klasifikace se uskutečňuje na konci prvého a druhého pololetí a vychází ze 

sumativního i formativního hodnocení.  

 

II. Zásady hodnocení a sebehodnocení 

 

II. 1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání ve škole a na akcích pořádaných  

       školou  

1. Hodnocení je součástí celého výchovně vzdělávacího procesu.  

2. Stanovené zásady pro hodnocení a klasifikaci žáků jsou závazná pro všechny vyučující 

a musí být všemi dodržována.  

3. Vyučující respektují, že jakémukoliv hodnocení musí závazně předcházet jasné  

a srozumitelné formulování cílů vzdělávání a k nim náležejících vztažných kritérií 

hodnocení. Zkoušet a klasifikovat může učitel jen učivo, které je náležitě probrané  

a procvičené. 

4. Hodnocení vychází z míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných ve školním 

vzdělávacím programu.  

5. Hodnocení je pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doložitelné. 

6. Používané způsoby a metody posuzování výsledků práce žáka musí být v souladu  

s filozofií školního vzdělávacího programu, zejména s partnerským vztahem k žákovi  

a soustavným vytvářením bezpečného prostředí.  

7. Při hodnocení posuzuje vyučující individuální pokrok žáka při respektování jeho 

individuálních předpokladů (nesmí docházet ke srovnávání se spolužáky).  
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8. Používáme různé formy hodnocení žáků a jejich kombinace, které souvisí se specifiky 

všech předmětů.  

9. Za koordinaci průběžného hodnocení je zodpovědný vyučující. Učitel rozvrhuje 

kontrolní, výkonové, praktické a další zkoušky rovnoměrně na celé klasifikační období. 

10. V jednom dni smějí žáci psát pouze jednu kontrolní nebo dílčí zkoušku delší 35 minut. 

11. Učitel oznámí žákům termín čtvrtletní kontrolní zkoušky nejméně tři dny dopředu  

a vymezí rozsah zkoušeného učiva. 

12. V rámci formativního hodnocení se hodnotí i takové kvality, jako je například 

schopnost pracovat ve skupině, schopnost komunikovat, schopnost formulovat  

a vyjadřovat svůj názor, schopnost identifikovat problémy a vymýšlet jejich řešení, 

schopnost diskutovat, schopnost vyhledávat, třídit a interpretovat informace z různých 

typů médií, schopnost tvořit apod. K tomu slouží různé hodnotící škály, formulace, 

stupnice, symboly atd.  

13. Případné výukové selhávání žáka nebo jeho výkyvy v chování jsou projednávány s ŠPP 

a na poradách svolaných ředitelkou školy. 

14. Hodnocení probíhá průběžně v celém časovém období a výsledná známka na 

vysvědčení je stanovena na základě dostatečného množství různých podkladů, které 

žák získal a které byly sděleny zákonným zástupcům.  

15. Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. Výjimku tvoří 

komisionální zkoušky. Při dlouhodobějším pobytu žáka mimo školu (lázeňské léčení, 

léčebné pobyty, dočasné umístění v ústavech, apod.) učitel zpravidla respektuje 

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

nepřezkušuje.  

16. Žáka, který chyběl ve výuce, může učitel zkoušet s určitým časovým odstupem, aby žák 

měl možnost si učivo doplnit. Je-li jeho nepřítomnosti ve vyučování delší než týden, je 

žák omlouván při přezkušování učiva (ať již ústním, či písemném) po dobu rovnající se 

polovině zameškané doby, pokud se učitel nedohodne s žákem a jeho zákonnými 

zástupci na době jiné. 

17. Pro klasifikaci se předměty dělí do dvou skupin: 

a) předměty s převahou teoretického zaměření a předměty s převahou praktických 

činností 

b) předměty s převahou výchovného působení 

 

  II. 2 Zásady hodnocení chování ve škole a na akcích pořádaných školou 

1. Hodnocením chování žáka je míněno zásadně chování žáka ve škole a na akcích 

pořádaných školou. 

2. Při klasifikaci chování se přihlíží k věku, morální a rozumové vyspělosti žáka. K uloženým 

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

3. Klasifikaci chování žáků navrhuje a hodnotí třídní učitel po projednání pedagogické rady, 

a za součinnosti učitelů, kteří ve třídě vyučují, také na základě podnětů jiné právnické či 

fyzické osoby. 
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4. Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel chování obsažených ve školním 

řádu. 

             

 

II. 3 Hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných 

1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (dále SVP) se ve škole 

uskutečňuje podle § 16 Školského zákona a dále je realizováno na základě vyhlášky  

č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků 

nadaných. 

2. Při vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání žáků se SVP vychází učitel z doporučení 

školského poradenského zařízení (dále ŠPZ). V souladu s doporučením ŠPZ volí vhodné 

formy a metody práce, využívá doporučených didaktických pomůcek a postupů. 

3.    Klasifikace je doplňována formativním hodnocením vyjádřením pozitivních stránek  

   výkonu, objasněním podstaty neúspěchu a návodem, jak nedostatky překonávat. 

4. Zákonní zástupci žáků mohou písemně požádat ředitelku školy o slovní hodnocení  

v případě, že jej doporučí ŠPZ (v 1. pololetí i ve 2. pololetí). 

5. Vzdělávání i hodnocení žáků nadaných a mimořádně nadaných je ve škole realizováno 

dle §27 - §31 vyhlášky č. 27 o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami  

a žáků nadaných. 

6. Individuální vzdělávání je žákům umožněno na základě rozhodnutí ředitelky školy, při 

splnění podmínek stanovených v §41 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění. 

 

II. 4 Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků 
1. Sebehodnocení je realizováno porovnáním předem stanovených cílů, kritérií s výsledky 

učení.  

2. Sebehodnocení žáka je přirozenou součástí procesu hodnocení. Od počátku vzdělávání 

jsou žáci navykáni na situace, kdy hodnocení pedagogem, skupinou, či jiným žákem bude 

předcházet sebehodnocení, s kterým bude vnější hodnocení konfrontováno. Je 

považováno za jednu z významných kompetencí. 

3. Součástí sebehodnocení žáka je jeho schopnost posoudit jak výsledek své práce, tak  

i vynaložené úsilí a osobní možnosti a rezervy.  

4. Nedílnou součástí hodnocení je i vzájemné hodnocení mezi žáky. Je velmi důležité učit 

žáky kriticky a objektivně posoudit nejen svůj výkon, ale i výkon druhých (nejen žáků, ale 

i vyučujících). K tomu mají nezbytná předem daná kritéria společně vytvořená žáky  

s vyučujícím.  

5. Sebehodnocení se týká i rodičů, kteří akceptují identitu svého dítěte, komunikují s ním, 

dovedou mu empaticky naslouchat, aktivně vyslechnou jeho postoje, názory a city.  

6. Forma hodnocení je ústní (vyprávění, rozhovor, otázky, odpovědi apod.) nebo písemná 

(příběh, test, tabulka, dotazník, úvaha, výtvarné vyjádření, symbol, známka apod.). 
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7. V prvním a druhém ročníku probíhá sebehodnocení nejčastěji ústně v komunitním kruhu, 

případně v individuálním rozhovoru.  

8. Ve 3. – 5. ročníku se žáci hodnotí ústně nebo formou symbolů v rámci jednotlivých 

předmětů. Záznam sebehodnocení je realizován po probrání výukového celku v sešitech 

nebo pracovních listech daného předmětu. V závislosti na individuální vyspělosti se 

přechází od kreslené symboliky ke slovnímu vyjádření.  

9. Sebehodnocení výchov provádí žáci průběžně ústně.  

10. Na 2. stupni ve všech ročnících probíhá sebehodnocení v rámci jednotlivých vyučovacích 

předmětů průběžně, převážně ústně.  

11. Zvládnutí klíčových kompetencí vyhodnotí žáci ústně v třídnické hodině či komunitním 

kruhu, případně individuálním rozhovoru, vždy ke konci pololetí školního roku. 

 

II. 5  Získávání podkladů pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 

1. Základními způsoby získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci jsou: 

 soustavné diagnostické pozorování žáka, 

 soustavné sledování výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování, 

 různé druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové apod.), 

 zkoušení nesmí být použito jako prostředku k upevnění kázně. 

 analýza výsledků prací a činnosti žáka, 

 zájem o předmět a aktivity související s vyučováním předmětu, 

 konzultacemi s ostatními učiteli, speciálním pedagogem, školním psychologem  

a podle potřeby i s pracovníky pedagogicko-psychologických poraden  

a zdravotnických služeb, 

 rozhovory se žákem a zákonnými zástupci žáka. 

2. Hodnocení se neomezuje jen na zdařilost výsledků, výtvorů, ale musí hodnotit celou 

činnost, celý proces tvorby. Vyučující klasifikuje žáka ze všech aspektů vzdělávací činnosti 

v daném předmětu. Celkové hodnocení žáka se nezakládá jen na aritmetickém průměru 

získaných známek v daném předmětu. 

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

hodnocených projevů, výkonů a výtvorů. Při ústním zkoušení oznámí učitel žákovi 

výsledek hodnocení okamžitě. Výsledky hodnocení písemných zkoušek a prací  

a praktických činností oznámí žákovi bez zbytečného odkladu a zapíše je do elektronické 

žákovské knížky v týdnu, ve kterém k hodnocení došlo. 

4. Žák musí být během pololetí z každého předmětu hodnocen minimálním počtem známek 

dle charakteru předmětu: 

- předměty s dotací 4 hodiny týdně a víc 8 známek (1. st.) 6 známek (2. st.) 

- předměty s dotací 3 hodiny týdně  5 známek 

- předměty s dotací 2 hodiny týdně  4 známky 

- předměty s dotací 1 hodina týdně  2 známky 

5. Písemné práce a další druhy zkoušek učitel rozvrhne rovnoměrně po celé klasifikační 

období. 
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III.  Stupně hodnocení výsledků vzdělávání žáka při použití klasifikace 

 

       III. 1 Stupně prospěchu 

Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech 

stanovených školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí 

stupni prospěchu: 

1 – výborný 

2 – chvalitebný 

3 – dobrý 

4 – dostatečný 

5 – nedostatečný 

 

       III. 2 Klasifikace ve vyučovacích předmětech teoretického zaměření a praktických  

        činností 

Teoretické zaměření mají předměty jazykového, společenskovědního, přírodovědného 

charakteru a předmět matematika. Praktické zaměření mají pracovní činnosti  

a informační technologie. 

 

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. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti 

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

Myslí logicky správně, zřetelně se u něho projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní 

i písemný projev je správný, přesný a výstižný, grafický projev je přesný a estetický. 

Dopouští se v práci jen drobných nedostatků. Je schopen samostatně studovat vhodné 

texty. 

 

     V praktických činnostech projevuje kladný vztah k práci, pracuje pohotově, 

samostatně. Účelně si umí sám rozvrhnout vykonávanou činnost, udržuje účelný 

pořádek a dodržuje bezpečnost práce. Bezpečně ovládá postupy a způsoby práce; 

dopouští se jen menších chyb, výsledky jeho práce jsou bez závažnějších nedostatků. 

Dbá na hospodárnost. 

 

Stupeň 2 – chvalitebný: 

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

uceleně, přesně a úplně. Pohotově vykonává požadovanou intelektuální a motorickou 
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činnost. Samostatně a produktivně nebo s malou dopomocí učitele uplatňuje osvojené 

poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu  

a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí správně, logicky, tvořivě. Ústní a písemný projev 

mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků činností 

je zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších 

nepřesností. 

 

     V praktických činnostech projevuje kladný vztah k práci, samostatně, ale méně tvořivě 

a s menší jistotou využívá získané teoretické poznatky. V jeho práci se neobjevují 

podstatné chyby. Účelně si organizuje vlastní práci, dbá o pořádek, bezpečnost  

a hospodárnost činností. K překonání překážek občas potřebuje radu učitele. 

 

Stupeň 3 – dobrý: 

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

pojmů, definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných 

intelektuálních a motorických činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnost 

a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. V uplatňování osvojených poznatků  

a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje 

poznatky a provádí hodnocení jevů a zákonitostí podle podnětů učitele. Jeho myšlení 

je vcelku správné, ale málo tvořivé. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve 

správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činností a projevů se objevují 

nedostatky, grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky. 

 

     V praktických činnostech uplatňuje žák získané teoretické poznatky s pomocí učitele. 

Dopouští se chyb. Vlastní činnost organizuje méně účelně, dbá o pořádek a bezpečnost. 

Má smysl pro hospodárnost. 

 

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 praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání 

poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. V logice myšlení se objevují 

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 a chyby, dovede je však s pomocí učitele opravit. 

 

     V praktických činnostech pracuje žák bez zájmu. Získané teoretické poznatky dovede 

uplatnit jen částečně a se soustavnou pomocí učitele. Dopouští se větších chyb. Ne 

vždy je schopen účelně organizovat pracovní činnost, méně dbá o pořádek  

a bezpečnost. Porušuje zásady hospodárnosti. 
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Stupeň 5 – nedostatečný 

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

nedostatky. 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 pomocí učitele. 

Neprojevuje samostatnost v myšlení. V ústním i písemném projevu má závažné 

nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstižnosti.  

 

     V praktických činnostech nemá zájem o práci. Teoretické znalosti neumí uplatnit ani  

s pomocí učitele. Neumí svou práci organizovat, nedbá o pořádek ani bezpečnost. 

 

III. 3 Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření 

Výchovné zaměření mají předměty: výtvarná výchova, hudební výchova, výchova ke 

zdraví, tělesná výchova a sportovní hry. 

 

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 

učebních 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, výkonnost 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 

předpoklady a velmi úspěšně je rozvíjí podle požadavků osnov v individuálních  

a kolektivních projevech. Jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný,  

v hudební a tělesné výchově přesný. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje 
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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, využívá své osobní 

předpoklady, které úspěšně rozvíjí v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev 

je esteticky působivý a má jen menší nedostatky z hlediska požadavků osnov. Žák 

tvořivě aplikuje osvojené 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 

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

dostatečně své schopnosti v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je málo 

působivý, dopouští se v něm chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější mezery 

a při jejich aplikaci potřebuje pomoc učitele. Nemá dostatečný aktivní zájem o umění, 

estetiku a tělesnou kulturu. Nerozvíjí v požadované míře svůj estetický vkus a tělesnou 

zdatnost. 

 

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

estetický vkus a tělesnou zdatnost. 

 

       III. 4 Stupně hodnocení chování  

1. Při klasifikaci chování se přihlíží k věku, morální a rozumové vyspělosti žáka,  

     uděleným opatřením k posílení kázně se přihlíží pouze tehdy, jestliže tato opatření  

     byla neúčinná. 

2. Klasifikační stupeň z chování vyjadřuje chování za celé klasifikační období. 

 

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

hodnotí na vysvědčení stupni: 

 

1 – velmi dobré  
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     Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení vnitřního řádu školy. Méně 

závažných přestupků se dopouští ojediněle. Žák je však přístupný výchovnému 

působení a snaží se své chyby napravit. 

2 – uspokojivé 

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

se dopustí závažného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo vnitřnímu řádu 

školy; nebo se opakovaně dopustí méně závažných přestupků. Zpravidla se přes důtku 

třídního učitele nebo ředitele školy dopouští dalších přestupků, narušuje výchovně 

vzdělávací činnost školy, ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob,  

za 11 – 24 neomluvených hodin. 

3 – neuspokojivé 

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

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

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

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

dopouští dalších přestupků, za 25 a více neomluvených hodin. 

 

IV. Kritéria pro slovní hodnocení 

v souladu s § 15 odst. 2 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání, včetně předem 

stanovených kritérií: 

 

1. Třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů 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. 

2. Je-li žák hodnocen slovně, převede třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních 

předmětů slovní hodnocení do klasifikace pro účely přijímacího řízení ke střednímu 

vzdělávání. 

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

na základě žádosti zákonného zástupce žáka. 

4. Při použití slovního hodnocení se výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných  

a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem hodnotí tak, 

aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným 

výstupům jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, ke svým 

vzdělávacím a osobnostním předpokladům a věku. Slovní hodnocení zahrnuje 

posouzení výsledků vzdělávání žáka v jejich vývoji, ohodnocení přístupu žáka ke 

vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon, a naznačení dalšího rozvoje 

žáka; obsahuje také zdůvodnění a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům 

žáka a jak je překonávat. Výsledky vzdělávání žáka na konci prvního pololetí lze 

hodnotit souhrnně za všechny předměty. Slovní hodnocení lze použít i pro hodnocení 

chování žáka. 
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Zásady pro vzájemné převedení slovního hodnocení do klasifikace nebo klasifikace do 

slovního hodnocení pro stanovení celkového hodnocení žáka na vysvědčení 

 

Prospěch 

Ovládnutí učiva předepsaného osnovami 

1 – výborný ovládá bezpečně 

2 – chvalitebný ovládá 

3 – dobrý v podstatě ovládá 

4 – dostatečný ovládá se značnými mezerami 

5 - nedostatečný neovládá 

Úroveň myšlení 

1 – výborný pohotový, bystrý, dobře chápe souvislosti 

2 – chvalitebný uvažuje celkem samostatně 

3 – dobrý menší samostatnost v myšlení 

4 – dostatečný nesamostatné myšlení 

5 - nedostatečný odpovídá nesprávně i na návodné otázky 

Úroveň vyjadřování 

1 – výborný výstižné a poměrně přesné 

2 – chvalitebný celkem výstižné 

3 – dobrý myšlenky vyjadřuje ne dost přesně 

4 – dostatečný myšlenky vyjadřuje se značnými obtížemi 

5 - nedostatečný i na návodné otázky odpovídá nesprávně 

Celková aplikace vědomostí, řešení úkolů, chyby, jichž se žák dopouští 

1 – výborný užívá vědomostí a spolehlivě a uvědoměle dovedností, pracuje 

samostatně, přesně a s jistotou 

2 – chvalitebný dovede používat vědomosti a dovednosti při řešení úkolů, 

dopouští se jen menších chyb 

3 – dobrý řeší úkoly s pomocí učitele a s touto pomocí snadno překonává 

potíže a odstraňuje chyby 

4 – dostatečný dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává 

5 - nedostatečný praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí 

Píle a zájem o učení 

1 – výborný aktivní, učí se svědomitě a se zájmem 

2 – chvalitebný učí se svědomitě 

3 – dobrý k učení a práci nepotřebuje větších podnětů 

4 – dostatečný malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty 
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5 - nedostatečný pomoc a pobízení k učení jsou zatím neúčinné 

 

V. Výchovná opatření 

      V. 1 Obecné zásady 

1. Škola uděluje či ukládá žákům výchovná opatření – opatření k posílení kázně  

a pochvaly (dále jen opatření), která je mají motivovat k udržení kvalitních výkonů, 

popř. usměrnit k nápravě při nedostatcích v chování. 

2. Opatření je možno udělit kdykoli během školního roku. 

3. Třídní učitel shromažďuje podklady k udělení výchovného opatření. 

4. Návrh na opatření k posílení kázně a pochval oznámí (třídní) učitel před pedagogickou 

radou vedení školy. 

5. Třídní učitel zaznamená udělení opatření do systému Bakaláři. 
 

V. 2 Udělování pochval 

1. Drobné pochvaly uděluje každý pedagogický pracovník bezprostředně po vzniku 

důvodu pro jejich udělení a informuje zákonné zástupce prostřednictvím elektronické 

žákovské knížky. 

2. Pochvalu třídního učitele může udělit třídní učitel na základě vlastního rozhodnutí nebo 

na podnět ostatních pracovníků školy po projednání s ředitelkou školy. Pochvaly třídního 

učitele se udělují písemně na určeném formuláři a prokazatelně se informují zákonní 

zástupci. Zapisují se do systému Bakaláři.  

Pochvala třídního učitele může být udělena za: 

 výborné studijní výsledky 

 dlouhodobou úspěšnost 

 úspěchy a účast v soutěžích 

 vzornou reprezentaci školy  

 obětavou pomoc a práci pro třídní kolektiv 

 zapojení se do akcí pořádaných školou či za pomoc při jejich organizování 

3. Pochvalu ředitele školy uděluje ředitel školy na základě vlastního rozhodnutí nebo na 

základě podnětu pedagogického pracovníka nebo jiné právnické čí fyzické osoby po 

projednání v pedagogické radě. Pochvaly ředitele školy se udělují písemně na určeném 

formuláři a prokazatelně se informují zákonní zástupci. Pochvaly ředitele školy se zapisují 

do systému Bakaláři a jsou uvedena na vysvědčení. 

Pochvala ředitele školy může být udělena po projednání v pedagogické radě za: 

 mimořádně úspěšnou práci 

 mimořádné úspěchy a účast v soutěžích 

 vzornou reprezentaci školy při akcích významnějšího charakteru 

 mimořádný projev lidskosti, záslužný nebo statečný čin 

 mimořádný projev občanské nebo školní iniciativy 
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V. 3 Udělování kárných opatření 

1. Při porušení povinnosti stanovených školním řádem lze k posílení kázně žákovi uložit:  

a) napomenutí třídního učitele za:  

 občasné porušování školního řádu v méně závažných bodech  

 za 1 – 2 neomluvené hodiny 

b) důtku třídního učitele za:  

 opakované porušování školního řádu v méně závažných bodech 

 za 3 – 5 neomluvených hodin 

  

c) důtku ředitele školy za:  

 soustavné, méně závažné porušování školního řádu 

 závažné porušení školního řádu  

 za 6 – 10 neomluvených hodin 

 

1. Kázeňská opatření jsou okamžitou reakcí na porušení školního řádu dle míry 

společenské závažnosti jednání žáka. 

2. Veškerá porušení školního řádu a uložení kázeňského opatření žákovi musí být vždy 

prokazatelně sdělena zákonnému zástupci formou zápisu v elektronické žákovské 

knížce a písemného vyrozumění v tištěné podobě, jehož převzetí zákonný zástupce 

žáka potvrdí. 

3. Rozhodnutí o míře závažnosti porušení školního řádu a následném uložení důtky 

ředitele školy je v kompetenci ředitele školy po projednání v pedagogické radě. 

4. Z výchovných důvodů jsou kázeňská opatření ukládána zpravidla před žáky příslušné 

třídy. 

 

VI. Celkové hodnocení žáka na vysvědčení 

 

VI. 1 Zásady 

1. Pedagogičtí pracovníci zajišťují, aby žáci a zákonní zástupci byli včas informováni  

o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka. 

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

žákovi výpis z vysvědčení. 

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

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

rozhoduje ředitel školy. 

4. 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. V případě slovního hodnocení převede škola 

pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání slovní hodnocení do klasifikace. 



 

 16 

5. Do vyššího ročníku postupuje žák, který při celkové klasifikaci na konci druhého pololetí 

nebo po opravných zkouškách dosáhl stupně hodnocení – prospěl.  

6. Do vyššího ročníku postoupí i žák prvního stupně a druhého stupně základní školy, 

který již na příslušném stupni školy opakoval ročník, a to bez ohledu na prospěch žáka.  

7. Nelze-li žáka pro závažné objektivní příčiny hodnotit na konci prvního pololetí, určí 

ředitelka školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení žáka 

mohlo být provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li 

možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí.  

8. Nelze-li žáka pro závažné objektivní příčiny hodnotit na konci druhého pololetí, určí 

ředitelka školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení žáka 

mohlo být provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. Do té doby 

žák navštěvuje nejbližší vyšší ročník nebo devátý ročník.  

9. Žák, který plní povinnou školní docházku, opakuje ročník, pokud na konci druhého 

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

stupni základní školy již jednou ročník opakoval. Ředitelka školy může povolit žákovi na 

žádost jeho zákonného zástupce a na základě doporučujícího vyjádření odborného 

lékaře opakování ročníku z vážných zdravotních důvodů, a to bez ohledu na to, zda žák 

na daném stupni již opakoval ročník. 

10. Ředitelka školy může žákovi, který splnil povinnou školní docházku a na konci druhého 

pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen, povolit na žádost jeho zákonného 

zástupce opakování ročníku po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků  

a důvodů uvedených v žádosti. 

11. Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního 

nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení 

prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, 

požádat ředitele školy o přezkoumání výsledků hodnocení žáka; je-li vyučujícím žáka  

v daném předmětu ředitelku školy, krajský úřad. Pokud není dále stanoveno jinak, 

ředitel školy nebo krajský úřad nařídí komisionální přezkoušení žáka, které se koná 

nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným 

zástupcem žáka.  

12. V případě, že se žádost o přezkoumání výsledků hodnocení žáka týká hodnocení 

chování nebo předmětů výchovného zaměření, posoudí ředitelka školy, je-li vyučujícím 

žáka v daném předmětu ředitel školy, krajský úřad, dodržení pravidel pro hodnocení 

výsledků vzdělávání žáka stanovených podle § 30 odst. 2. V případě zjištění porušení 

těchto pravidel ředitelka školy nebo krajský úřad výsledek hodnocení změní; nebyla-li 

pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků porušena, výsledek hodnocení 

potvrdí, a to nejpozději do 14 dnů ode dne doručení žádosti. 

13. Pokud žák, který byl rozhodnutím soudu svěřen do střídavé výchovy rodičů, plní 

povinnou školní docházku střídavě ve dvou základních školách, vydává mu vysvědčení 

základní škola, v které zahájil vzdělávání dříve, pokud k tomu nebyla dohodou rodičů 

nebo rozhodnutím soudu určena druhá škola. Při hodnocení výsledků vzdělávání žáka 
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za pololetí školního roku zohlední škola, která bude vydávat vysvědčení, hodnocení 

výsledků vzdělávání žáka druhou školou. 

14. Při hodnocení výsledků vzdělávání žáků, kteří nejsou občany ČR a plní v ČR povinnou 

školní docházku, mimo jiné také žáků, na něž se vztahuje zákon č. 67/2022 Sb., se 

dosažená úroveň znalosti českého jazyka považuje za závažnou souvislost, která 

ovlivňuje výkon žáka. Žáka cizince je vhodné hodnotit individuálně s ohledem na 

dosažené pokroky a zvládnutelné úkoly. Lze pro tyto žáky využít možnost slovního 

hodnocení. 

 

VI. 2 Stupně celkového hodnocení žáka  

Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni: 

 prospěl(a) s vyznamenáním, 

 prospěl(a), 

 neprospěl(a) 

 nehodnocen(a). 

 

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

školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu horším 

než chvalitebný, průměr stupňů prospěchu ze všech povinných předmětů stanovených 

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

stupněm velmi dobré. 

 

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

programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu nedostatečný.  

 

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

vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu nedostatečný 

nebo není-li z něho hodnocen na konci druhého pololetí. 

 

     Nehodnocen(a), není-li možné žáka hodnotit z některého z povinných předmětů 

stanovených školním vzdělávacím programem na konci prvního pololetí. 

 

VII. Opravné a komisionální zkoušky  

 

VII. 1 Komisionální přezkoušení 

1. Komisi pro komisionální přezkoušení (dále jen „přezkoušení“) jmenuje ředitelka školy;  

v případě, že je vyučujícím daného předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský 

úřad. 
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2. Komise je tříčlenná a tvoří ji: 

 předseda, kterým je ředitelka školy, popřípadě jím pověřený učitel, nebo v případě, 

že učitelem daného předmětu je ředitel školy, krajským úřadem jmenovaný jiný 

pedagogický pracovník školy, 

 zkoušející učitel, jímž je učitel daného předmětu ve třídě, v níž je žák zařazen, 

popřípadě jiný učitel daného předmětu, 

 přísedící, kterým je jiný učitel daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací 

oblasti stanovené Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. 

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

slovním hodnocením podle § 15 odst. 2 nebo stupněm prospěchu podle § 15 odst. 3. 

Ředitelka školy sdělí výsledek přezkoušení prokazatelným způsobem žákovi  

a zákonnému zástupci žáka. Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí 

přezkoušení. 

4. 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 ředitelka školy v souladu se školním 

vzdělávacím programem. 

8. Vykonáním přezkoušení není dotčena možnost vykonat opravnou zkoušku. 

 

VII. 2 Opravné zkoušky 

1. Žáci devátých ročníků a žáci, kteří na daném stupni základní školy dosud neopakovali 

ročník a kteří na konci druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných 

předmětů s výjimkou předmětů výchovného zaměření, konají opravné zkoušky. 

2. Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu 

stanoveném ředitelem školy. Žák může v jednom dni skládat pouze jednu opravnou 

zkoušku. Opravné zkoušky jsou komisionální. 

3. Komisi pro opravnou zkoušku jmenuje ředitelka školy; v případě, že je učitelem daného 

předmětu ředitelka školy, jmenuje komisi krajský úřad. Pro složení komise a její činnost 

platí ustanovení platná pro komisionální přezkoušení. 

4. 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.  

V odůvodněných případech může krajský úřad rozhodnout o konání opravné zkoušky 

a komisionálního přezkoušení podle § 52 odst. 4 na jiné základní škole. Zkoušky se na 

žádost krajského úřadu účastní školní inspektor. 

 


