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V souladu s ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a na základě 

vyhlášky č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné 

školní docházky v platném znění vydávám po projednání v pedagogické radě školy  

a školské radě tyto pravidla pro hodnocení. 

 

Úvod 

Hodnocení a klasifikace žáků základní školy je součástí jejich výchovy a vzdělávání. Účelem 

hodnocení a klasifikace je přispívat k odpovědnému vztahu žáka k výchově a vzdělávání          

v souladu se školskými předpisy. Výsledky hodnocení a klasifikace uvede škola  

na vysvědčení. 

Cílem a základem každého hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu, tj. co se naučil, 

zvládnul, v čem se zlepšil, v čem chybuje a jak postupovat dále. 

Hodnocení žáků 

1.  Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků je: 

1.1  pedagogicky zdůvodněné, 

1.2  odborně správné, 

1.3  doložitelné, 

1.4 respektuje individuální vzdělávací potřeby žáků a doporučení školského poradenského         

zařízení. 

2.  Při hodnocení  jsou výsledky vzdělávání žáka hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň 

vzdělání žáka, které dosáhl zejména vzhledem k očekávaným výstupům jednotlivých 

předmětů školního vzdělávacího programu, ke svým vzdělávacím a osobnostním 

předpokladům a k věku. Klasifikace zahrnuje ohodnocení přístupu žáka ke vzdělávání  

i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon. 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. Z určeného stupně prospěchu musí být zřejmá úroveň 

vzdělání žáka, které dosáhl vzhledem k očekávaným výstupům, k jeho vzdělávacím  

a osobnostním předpokladům a věku. Stupeň prospěchu zahrnuje i hodnocení píle a přístup 

žáka ke vzdělávání. Z kritérií klasifikace stanovených předmětovými komisemi školy musí být 

zřejmé, jakou váhu v klasifikaci daná známka má (např. nejvyšší váhu mají čtvrtletní písemné 

práce, kde žáci prokazují komplexní znalosti a dovednosti). 
 

Čl. I 

Zásady klasifikace a způsob získávání podkladů pro klasifikaci   

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

uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi. 

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. 

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

komisionální zkoušky a žádosti o přezkoumání výsledků (§52 odst. 4,5 zákona č. 561/2004 

Sb.,v platném znění).  

4.   V předmětu, ve kterém vyučuje více učitelů, určí výsledný stupeň za klasifikační období 

příslušní učitelé po vzájemné dohodě. 

5.   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. 
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Potom se přihlíží k systematičnosti v práci žáka po klasifikační období. Stupeň prospěchu se 

neurčuje pouze na základě průměru z klasifikace za příslušné období. 

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

hodnocení žáka. Všechny projevy porušování norem chování, agresivity (včetně verbálních 

forem), netolerance  či xenofobie je povinen řešit okamžitě ten pedagogický pracovník, který 

je projevu přítomen. V co nejkratší době informuje třídního učitele a v případě závažnějších 

přestupků metodika prevence, výchovného poradce, vedení školy a popřípadě školního 

psychologa. 

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

na pedagogické radě.  

8. Případy mimořádně nadaných žáků jsou projednávány na pedagogické radě. 

9.  Na konci klasifikačního období, v termínu, který určí ředitel školy, nejpozději však 24 

hodin před jednáním pedagogické rady o klasifikaci, zapíší učitelé příslušných předmětů 

číslicí výsledky celkové klasifikace do centrální počítačové evidence klasifikace žáků. Dále 

připraví návrhy na umožnění opravných zkoušek, na klasifikaci v náhradním termínu apod. 

10.    Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků a chování žáka 

získává učitel zejména těmito metodami, formami a prostředky: 

10.1  soustavným diagnostickým pozorováním žáka, 

10.2  soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování, 

10.3  různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové), 

10.4  kontrolními písemnými pracemi a praktickými zkouškami,   

10.5  analýzou různých činností žáka, 

10.6  konzultacemi s ostatními učiteli a podle potřeby s pracovníky PPP, 

10.7  rozhovory se žákem a zákonnými zástupci žáka. 

11. Žák II. stupně musí být z předmětu vyzkoušen ústně, písemně nebo prakticky alespoň 

dvakrát za každé pololetí, z toho nejméně jednou ústně. Ústní zkoušení není povinné  

u vyučovacích předmětů s převahou praktickou a výchovnou.  

12.  Po ústním vyzkoušení oznámí učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě. Učitel slovně 

zdůvodní své hodnocení. Výsledky hodnocení písemných zkoušek, prací a praktických 

činností oznámí žákovi nejpozději do 7 dnů. 

13.  Kontrolní a písemné práce a další druhy zkoušek se doporučují zadávat častěji a v kratším 

rozsahu (do 25 minut). 

14.  Termíny kontrolních prací trvající déle než 25 min vzájemně prokonzultují učitelé 

zadávající tyto práce tak, aby v jednom dni žáci konali pouze jednu zkoušku uvedeného 

charakteru. Žáci budou s dostatečným předstihem seznámeni s rámcovým obsahem  

a termínem zkoušky. 

15. Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel daného vyučovacího 

předmětu rovnoměrně na celý školní rok, aby se nadměrně nenahromadily v určitých 

obdobích. 

16. Učitelé neklasifikují žáky ihned po jejich návratu do školy po nepřítomnosti delší 

než jeden týden z učiva probraného v době jeho nepřítomnosti. 

17. Učitel musí mít dostatečné podklady pro hodnocení a klasifikaci žáka. Učitel je povinen 

vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka. 
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18. Neslušné chování neovlivňuje klasifikaci ve vyučovacích předmětech, avšak postoj žáka 

k výuce daného předmětu je součástí hodnocení. 

19. Učitel může použít při zápisu klasifikačního stupně motivační znaménko (hvězdička, 

podtržená jednička apod.). 

20. Hodnocení domácích úkolů respektuje individuální vzdělávací potřeby žáka, zohledňuje 

např. i rodinné zázemí žáka. Jedná se o jednu z mnoha složek, které se na celkovém 

hodnocení úrovně znalostí a dovedností žáka podílejí. 

21. Při určování klasifikačního stupně posuzuje učitel výsledky práce žáka objektivně. 

22. Zpřesňující kritéria klasifikace žáka stanovují pro daný školní rok předmětové komise 

školy. Kritéria jsou na začátku každého školního roku uvedena v plánu komise a jsou s nimi 

prokazatelně seznámeni žáci i rodiče.  

23. Pokud žák za některé čtvrtletí školního roku zamešká 50% hodin daného předmětu, může 

vyučující požádat ředitele školy o doplňkové přezkoušení žáka před komisí.    

24. Třídní učitel zkontroluje úplnost zadaných známek a správnost údajů v evidenci 

klasifikace žáků. Po vytisknutí vysvědčení zkontroluje vytisknutá vysvědčení a svým 

podpisem na zadní stranu vysvědčení potvrdí úplnost a správnost uvedených údajů. 

Vysvědčení odevzdává řediteli školy, který osvědčuje platnost vysvědčení kulatým razítkem  

a svým podpisem. Bez podpisu ředitele školy a bez platného razítka je vysvědčení neplatné  

a nesmí být žákovi vydáno. Na konci 1. pololetí vydá škola žákům výpis z vysvědčení.  

Na konci 2. pololetí vydá škola vysvědčení za obě dvě pololetí.   

Čl. II 

Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků  

1. Sebehodnocení žáků je dovedností, jejíž rozvíjení podporují učitelé po celou dobu školní 

docházky. 

2.  Metody a formy sebehodnocení žáků jsou voleny s ohledem na věk a schopnosti žáků.  

V prvním vzdělávacím období (1. – 3. třída) je kladen důraz na vytvoření kompetence žáků  

k sebehodnocení. Ve druhém vzdělávacím období (4. – 5. třída) se zaměřujeme  

na prohloubení této dovednosti u žáků a na její praktické využití v jednotlivých předmětech. 

Pro učitele se sebehodnocení žáka stává podkladem při pedagogické diagnostice. Ve třetím 

vzdělávacím období (6. – 9. třída) je sebehodnocení běžnou součástí hodnocení výsledků  

a průběhu vzdělávání, pedagog je využívá při stanovení vzdělávacích cílů jednotlivých tříd. 

3.  Sebehodnocení se týká jednak samotných výsledků práce žáků, ale zejména umožňuje 

zhodnotit proces, kterým žák k žádanému výsledku došel. 

Čl. III 

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 

1.  Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení; za první 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. 

3.  Nelze-li žáka z některého nebo ze všech předmětů v prvním nebo ve druhém pololetí 

hodnotit, je žák nehodnocen. Pokud za první pololetí nelze žáka hodnotit ani v náhradním 

termínu, který musí být stanoven do konce března, je žák nehodnocen. Pokud za druhé 
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pololetí nelze žáka hodnotit ani v náhradním termínu, žák neprospěl. Náhradní termín musí 

být stanoven nejpozději do konce září následujícího školního roku. 

4.  Ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů na žádost jeho 

zákonného zástupce a na písemné doporučení registrujícího lékaře nebo odborného lékaře 

uvolnit žáka z vyučování některého předmětu, žák je uvolněn. 

5.  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. Škola, která hodnotí slovně, převede pro účely přijímacího 

řízení ke střednímu vzdělávání slovní hodnocení do klasifikace. 

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

na základě žádosti zákonného zástupce žáka.  

7.  Výsledky vzdělávání žáka na konci prvního pololetí lze slovně hodnotit souhrnně  

za všechny předměty.  

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

úroveň znalosti českého jazyka považuje za závažnou souvislost, která ovlivňuje jejich výkon. 

Čl. IV 

Stupně klasifikace v souladu s ustanovením §15 vyhlášky č. 48/2005 Sb., v platném znění 

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

hodnotí na vysvědčení stupni: 

1.1  1 – velmi dobré, 

1.2  2 – uspokojivé, 

1.3  3 – neuspokojivé. 

2.  Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech 

stanovených školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí            

na vysvědčení stupni prospěchu: 

2.1  1 – výborný, 

2.2  2 – chvalitebný, 

2.3  3 – dobrý, 

2.4  4 – dostatečný, 

2.5  5 – nedostatečný. 

3.  Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech 

stanovených školním vzdělávacím programem a chování žáka ve škole a na akcích 

pořádaných školou jsou v případě použití slovního hodnocení popsány tak, aby byla zřejmá 

úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům jednotlivých 

předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům 

a k věku žáka. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka v jejich vývoji, 

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

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

jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat. 

Čl. V 

Slovní hodnocení  v souladu s dikcí § 15 odst.2) vyhlášky č. 48/2005 Sb., v platném znění 

1.   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 
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jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, ke svým vzdělávacím a osobnostním 

předpokladům a věku. 

2.  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. 

3.  Výsledky vzdělávání žáka na konci prvního pololetí lze hodnotit souhrnně za všechny 

předměty. Slovní hodnocení lze použít i pro hodnocení chování žáka. 

4.  Pololetní a výroční vysvědčení obsahuje následující hodnotící škálu: 

4.1  žák je pohotový, bystrý, vyjadřuje se výstižně a přesně, je aktivní, učí se svědomitě a se 

zájmem, bezpečně ovládá základní učivo daného ročníku, užívá vědomostí a dovedností 

spolehlivě a uvědoměle, pracuje samostatně, přesně a s jistotou, projevuje zájem o daný 

předmět, samostatně si rozšiřuje vědomostní obzor, 

4.2   uvažuje celkem samostatně, vyjadřuje se celkem výstižně, učivo ovládá, při aplikaci 

osvojeného učiva se dopouští jen menších chyb, učí se svědomitě, zájem o předmět je 

kolísavý,  

4.3   je méně samostatný v myšlení, vyjadřuje se ne dost přesně, zvládá základní učivo 

daného ročníku s drobnými nedostatky, které odstraňuje s pomocí učitele, neprojevuje větší 

zájem o předmět, 

4.4   je nesamostatný v myšlení, vyjadřuje se se značnými obtížemi, při zvládání základního 

učiva se dopouští podstatných chyb, které nesnadno překonává, má malý zájem o učení, 

potřebuje stálé podněty, 

4.5  jeho samostatnost myšlení je velmi omezena, není schopen vyjádřit své myšlenky 

samostatně bez pomoci učitele, odpovídá nesprávně i na návodné otázky, základní učivo 

nezvládá a praktické úkoly nedokáže splnit ani  za  pomoci učitele, nemá zájem o učení, 

pomoc a pobízení k učení jsou zatím neúčinná. 

Čl. VI 

Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni 

1.  Žák je hodnocen stupněm na vysvědčení 

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

školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu horším  

než 2 - chvalitebný, průměr stupňů prospěchu ze všech povinných předmětů stanovených 

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

velmi dobré; v případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení                    

a klasifikace postupuje škola podle pravidel hodnocení žáků podle § 14 odst. 2, 

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

programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 - nedostatečný nebo odpovídajícím 

slovním hodnocením, 

1.3  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. 

1.4  nehodnocen (a), není-li možné žáka hodnotit z některých povinných předmětů 

stanovených školním vzdělávacím programem na konci prvního pololetí.  
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Čl. VII 

 Postup do vyššího ročníku, opakování ročníku 

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

povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem s výjimkou předmětů 

výchovného zaměření stanovených rámcovým vzdělávacím programem a předmětů, z nichž 

byl uvolněn. Do vyššího ročníku postoupí i žák prvního stupně základní školy, který již          

v rámci prvního stupně opakoval ročník, a žák druhého stupně základní školy, který již  

v rámci druhého stupně opakoval ročník, a to bez ohledu na prospěch tohoto žáka. 

2.   Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení 

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

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

za první pololetí nehodnotí. 

3.  Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení 

náhradní termín a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce 

září následujícího školního roku. V období měsíce září do doby hodnocení navštěvuje žák 

nejbližší vyšší ročník, popřípadě znovu devátý ročník. 

4.  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 komisionální přezkoušení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, 

krajský úřad. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti 

nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka. 

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

nebo předmětů výchovného zaměření, posoudí ředitel 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 ředitel 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.  

6.  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; tomuto žákovi může ředitel školy na žádost jeho 

zákonného zástupce a na základě doporučujícího vyjádření odborného lékaře povolit 

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

stupni již opakoval ročník. 

7.    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. 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. 

8.    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. 

9.   Ředitel školy může žákovi, který splnil povinnou školní docházku a na konci druhého 

pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen, povolit na žádost jeho zákonného zástupce 
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opakování ročníku po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků a důvodů uvedených    

v žádosti. 

Čl. VIII 

Klasifikace chování  

1.   Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání v pedagogické radě.                

2.    Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel chování, která stanoví řád školy, 

během klasifikačního období. 

3.  Slovní hodnocení lze použít i pro hodnocení chování žáka. 

4.  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. 

5.    Kritéria pro jednotlivé stupně chování jsou následující:  

5.1  Stupeň 1 - velmi dobré 

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

přestupků se dopouští ojediněle. 

5.2  Stupeň 2 - uspokojivé 

Žák se dopustí závažnějšího přestupku proti pravidlům chování nebo řádu školy, nebo se 

opakovaně dopustí méně závažných přestupků. Narušuje činnost kolektivu. Za závažnější 

přestupek se vždy považuje neomluvená absence v rozsahu 7 až 12 vyučovacích hodin, 

nošení, distribuce a zneužívání návykových látek v areálu školy a při akcích pořádaných 

školou, opakovaný podvod, hrubé slovní útoky žáka vůči zaměstnancům školy.   Žák je však 

přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit. 

5.3  Stupeň 3 - neuspokojivé 

Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům chování nebo řádu školy. Zpravidla se 

přes důtku ředitele školy dále dopouští takových závažných provinění, že je jimi vážně 

ohrožena výchova ostatních žáků. Za velmi závažný přestupek je považováno: šikanování, 

jakákoliv forma násilí (fyzická i psychická), zneužívání a šíření návykových látek, opakovaná 

neomluvená absence. Počet neomluvené absence je vyšší než 12 hodin. 

Čl. IX 

Výchovná opatření podle ustanovení § 17 vyhlášky č. 48/2005 Sb., v platném znění  

1.  Ředitel školy může v případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených 

zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění nebo školním řádem rozhodnout            

o podmíněném vyloučení nebo vyloučení ze školy pouze v případě, že splnil povinnou školní 

docházku. 

2.  Pochvaly a ocenění ředitele školy 

2.1  Pochvala ředitele školy - 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 mimořádně úspěšnou práci. Ředitel školy může 

udělit pochvalu kdykoliv v průběhu školního roku a o jejím udělení informuje pedagogickou 

radu. Pochvala ředitele školy se uvede na vysvědčení za pololetí, v němž byla udělena.  

O udělení pochvaly vede evidenci třídní učitel. Zákonný zástupce žáka je o udělení pochvaly 

informován dopisem ředitele školy.   
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2.2  Cena roku - ředitel  školy  může žákovi udělit po projednání na pedagogické radě za 

vysoce záslužný čin, vynikající úspěchy ve školní práci spojené se vzornou reprezentací školy    

Cenu roku, která je spojena s věcným darem. 

2.3  Ředitel školy neprodleně oznámí udělení pochvaly a jiného ocenění a jeho důvody 

prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci. 

2.4   Udělení pochvaly a jiného ocenění se zaznamená do dokumentace školy. Udělení 

pochvaly ředitele školy se zaznamená na vysvědčení za pololetí, v němž bylo uděleno. 

3.  Pochvaly a ocenění třídního učitele 

3.1    Pochvala třídního učitele - třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí  

nebo na základě podnětu ostatních vyučujících žákovi udělit pochvalu třídního učitele  

za výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci.  

3.2  Třídní učitel neprodleně oznámí udělení pochvaly a jiného ocenění a jeho důvody 

prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci. Udělení pochvaly se zaznamená 

do dokumentace školy.  

3.3  Třídní učitel může udělit pochvalu kdykoliv v průběhu školního roku, pochvalu žákovi 

uděluje před kolektivem třídy. O udělených pochvalách si vede evidenci, informuje ředitele 

školy a pedagogickou radu. 

4.  Kázeňská opatření 

4.1  Při porušení povinností stanovených školním řádem může být podle závažnosti tohoto 

porušení žákovi uloženo(-a): 

4.1.1 Napomenutí třídního učitele - ukládá třídní učitel bezprostředně po přestupku,  

kterého se žák dopustí. Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo z podnětu 

ostatních vyučujících udělit žákovi napomenutí třídního učitele za: 

- opakované drobné přestupky proti školnímu řádu, 

- za jeden závažnější přestupek proti školnímu řádu 

Třídní učitel může udělit napomenutí kdykoliv v průběhu školního roku, napomenutí žákovi 

uděluje před kolektivem třídy. O udělených napomenutích si vede evidenci, informuje 

pedagogickou radu. Zákonný zástupce žáka je o udělení napomenutí třídního učitele 

informován. 

 

4.1.2 Důtka třídního učitele-   Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí  

nebo z podnětu ostatních vyučujících udělit žákovi důtku třídního učitele za: 

- opakované drobné přestupky proti školnímu řádu a to v případě, že udělení napomenutí 

třídního učitele nebylo účinné, 

- za jeden závažnější přestupek proti školnímu řádu. 

 

Třídní učitel může udělit důtku kdykoliv v průběhu školního roku a neprodleně informuje 

ředitele školy. Udělení důtky třídního učitele nemusí předcházet udělení napomenutí třídního 

učitele. Důtku třídní učitel žákovi uděluje před kolektivem třídy. O udělených důtkách vede 

třídní učitel evidenci, informuje pedagogickou radu. Zákonný zástupce žáka je o udělení důtky 

třídního učitele informován. 

 

4.1.3 Důtka ředitele školy - ukládá ji ředitel školy po projednání na pedagogické radě           

za: 

- vážná porušení řádu školy, zvláště za porušování norem slušnosti,  
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- agresivitu vůči spolužákům i dospělým a další závažná provinění. Zvláště hrubé opakované 

slovní a úmyslné fyzické útoky žáka nebo studenta vůči zaměstnancům školy nebo školského 

zařízení nebo vůči ostatním žákům nebo studentům se považují za zvláště závažné porušení 

řádu školy a jsou postihovány tímto opatřením s následným dopadem na hodnocení chování 

za klasifikační období,  

- neomluvené absence do 6 hodin,   

- opakované drobné přestupky proti školnímu řádu a to v případě, že udělení napomenutí  

a důtky třídního učitele nebylo účinné. 

Udělení důtky ředitele školy nemusí předcházet udělení napomenutí nebo důtky třídního 

učitele. Důtku ředitel školy uděluje žákovi před kolektivem třídy. O udělených důtkách 

ředitele školy vede evidenci třídní učitel. Zákonný zástupce žáka je o udělení důtky ředitele 

školy informován dopisem ředitele školy. 

4.1.4  Výchovná opatření se udělují zpravidla v pořadí 4.1.1, 4.1.2 a 4.1.3. 

4.1.5  Za jeden přestupek se uděluje žákovi pouze jedno opatření k posílení kázně. 

4.1.6 Při hrubém porušení školního řádu žákem je třídní učitel vždy povinen vyvolat jednání 

se zákonným zástupcem žáka za přítomnosti žáka. K jednání si může přizvat dalšího 

pracovníka školy. Z jednání vždy pořídí zápis, který podepíše třídní učitel i zákonný zástupce 

žáka. Originál zápisu předá do evidence výchovnému poradci a jednu kopii dá zákonnému 

zástupce žáka. V matrice školy provede třídní učitel  záznam o jednání. 

Čl. X 

Klasifikace ve vyučovacích předmětech 

1.  Pro potřeby klasifikace se vyučovací předměty dělí do dvou skupin - předměty s převahou  

naukovou a předměty s převahou praktickou a výchovnou. 

2.  Vyučovací předměty s převahou naukovou 

2.1  Za naukové předměty se považují: jazykové, společenskovědní, přírodovědné předměty 

a matematika. 

2.2  Při klasifikaci výsledků v naukových vyučovacích předmětech se v souladu s požadavky 

učebních osnov hodnotí:                                                

2.2.1 ucelenost a trvalost osvojení požadovaných poznatků a vztahů, 

2.2.2 kvalita a rozsah získaných dovedností, 

2.2.3 schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti, 

2.2.4 schopnost využívat a zobecňovat zkušenosti a poznatky získané při praktických 

činnostech, 

2.2.5 kvalita myšlení, především jeho logika, zájem o ně a vztah k nim, 

2.2.6 aktivita v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim, 

2.2.7 přesnost, výstižnost i jazyková správnost ústního a písemného projevu, 

2.2.8 kvalita výsledků činností, 

2.2.9 osvojení metod samostatného studia. 

2. 3 Vyučovací předměty s převahou naukovou se klasifikují podle této stupnice: 

2.3.1  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, 
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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 nedostatky. Je schopen samostatně studovat vhodné texty. V písemných 

projevech dosáhl 90% - 100% úspěšnosti. 

2.3.2  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. 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. V písemných projevech 

dosáhl 70% – 89% úspěšnosti. 

2.3.3  Stupeň 3  (dobrý) 

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

a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných intelektuálních                      

a motorických činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede  

za pomoci učitele korigovat. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení 

teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení 

jevů a zákonitostí podle podnětů učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé,      

v jeho logice se projevují 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. V písemných projevech dosáhl 50% – 69 % úspěšnosti. 

2.3.4  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 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. V písemných projevech dosáhl 25% – 49% 

úspěšnosti. 

2.3.5  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 pomocí 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 chyby a nedostatky není schopen 

opravit ani s pomocí učitele. Nedovede samostatně studovat. Úroveň jeho vědomostí není 

předpokladem pro práci ve vyšším ročníku. V písemných projevech dosáhl 0%–24% 

úspěšnosti. 
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3.  Vyučovací předměty s převahou praktickou a výchovnou 

3.1  Za předměty s převahou praktickou a výchovnou se považují: výtvarná výchova, 

hudební výchova, tělesná výchova, pracovní činnosti, technické činnosti a další předměty 

tohoto charakteru. 

3.2    Při klasifikaci se vždy bere v úvahu nadání a osobní schopnosti žáka k danému 

předmětu. 

3.3   Při klasifikaci v předmětech s převahou praktického a výchovného zaměření se 

v souladu s požadavky učebních osnov hodnotí: 

3.3.1  stupeň tvořivosti, samostatnosti, aktivity a iniciativy v praktických činnostech, 

3.3.2  využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech, 

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

3.3.4  kvalita výsledků činnosti, kvalita projevu, 

3.3.5  vztah žáka k činnostem a zájem o ně, 

3.3.6  estetické vnímání, 

3.3.7  organizace vlastní práce a pracoviště, udržování pořádku na pracovišti, 

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

3.3.9  hodnotí se s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu žáka.  

3.4  Vyučovací předměty s převahou praktickou a výchovnou se klasifikují podle této 

stupnice: 

3.4.1  Stupeň 1 (výborný) 

Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá svých osobních 

předpokladů a velmi úspěšně je podle požadavků osnov rozvíjí v individuálních                      

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

Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě v nových úkolech. Má výrazně 

aktivní zájem o umění, estetiku, tělesnou kulturu či jinou oblast související s výukou daného 

předmětu a projevuje aktivní vztah k nim. Úspěšně rozvíjí svůj estetický vkus a zdatnost. 

3.4.2  Stupeň (chvalitebný) 

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

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

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

tvořivě aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti a návyky v nových úkolech. Méně rozvíjí v 

svůj estetický vkus a zdatnost. 

a  zdatnost. 

3.4.3  Stupeň 3 (dobrý) 

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

svých schopností 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. Nerozvíjí v požadované míře svůj estetický vkus  

a  zdatnost.  

3.4.4  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. Své minimální vědomosti a dovednosti aplikuje jen 
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s velkou pomocí. Projevuje velmi malou snahu a zájem o činnosti, nerozvíjí dostatečně svůj 

estetický vkus a zdatnost. 

3.4.5  Stupeň 5 (nedostatečný) 

Žák je v činnostech oproti svým schopnostem 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 činnosti a nevyvíjí 

takřka žádné úsilí. 

Čl. XI 

Komisionální 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.  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.   Komisi pro komisionální přezkoušení  (dále jen „přezkoušení“) jmenuje ředitel školy;        

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

5.  Komise je tříčlenná a tvoří ji: 

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

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

pedagogický pracovník školy, 

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

popřípadě jiný vyučující daného předmětu, 

5.3  přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací 

oblasti stanovené Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. 

6.  Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení. Výsledek 

přezkoušení stanoví komise hlasováním. Výsledek přezkoušení se vyjádří slovním 

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

7.   O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy. 

8.   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. 

9.  Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitel školy v souladu se školním 

vzdělávacím programem. 

10.  Vykonáním přezkoušení není dotčena možnost vykonat opravnou zkoušku. 
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Čl. XII 

Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

1.  Při získávání podkladů pro hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se volí 

metody a formy, které vyplývají z druhu potřeb konkrétního žáka a jsou v souladu  

s doporučením školského poradenského zařízení. 

2.  U žáků s vývojovými poruchami učení nebo chování může ředitel školy rozhodnout  

o použití slovního hodnocení v předmětech, do kterých se daná porucha promítá. Ředitel  

o tomto způsobu hodnocení rozhoduje na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka.   

3.  Slovní hodnocení žáka musí zahrnovat tyto oblasti: 

- posouzení výsledků vzdělávání žáka v jejich vývoji, 

- ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání, 

- naznačení dalšího vývoje žáka, 

- zdůvodnění hodnocení a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je 

překonávat.  

4.  Slovní hodnocení žáka na vysvědčení se bude skládat ze dvou částí. V první části 

vyučující zhodnotí výsledky vzdělávání žáka, jeho píli a přístup ke vzdělávání. Pro jednotlivé 

klasifikační stupně vždy použije popis klasifikačních stupňů podle níže uvedeného bodu  - 

bod 5. Ve druhé části vyučující zhodnotí možnosti rozvoje a doporučení pro konkrétního 

žáka.  

5.  Výsledky vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami se v rámci 

klasifikace hodnotí: 

5.1  Stupeň 1 (výborný) 

Učivu rozumíš, zvládáš ho bez problémů. Jsi aktivní, se zájmem sleduješ vyučování. Rozumíš 

složitějším návodům, jsi pohotový, bystrý. Vyjadřuješ se výstižně, poměrně přesně. 

Spolehlivě a uvědoměle užíváš vědomostí a dovedností, pracuješ samostatně, přesně  

a s jistotou. 

5.2  Stupeň 2 (chvalitebný) 

Učivo většinou zvládáš, chybuješ pouze zřídka. Učíš se svědomitě. Chápeš pokyny, uvažuješ 

celkem samostatně. Dovedeš používat vědomosti a dovednosti, dopouštíš se menších chyb. 

Vyjadřuješ se celkem výstižně. 

5.3  Stupeň 2 (dobrý) 

Máš problémy se zvládnutím učiva. Chápeš snadné pokyny, necháváš si čas k přemýšlení. 

Vyjadřuješ se ne dost přesně, s pomocí učitele řešíš úkoly, překonáváš potíže a odstraňuješ 

chyby. K učení a práci nepotřebuješ větších podnětů. 

5.4  Stupeň 4 (dostatečný) 

Učivo ovládáš se značnými mezerami. Přemýšlíš nesamostatně, potřebuješ pomoc při plnění 

úkolů. Pracuješ povrchně, potřebuješ stálé podněty. Děláš podstatné chyby, nesnadno je 

překonáváš. Vyjadřuješ se s potížemi. Máš malý zájem o učení. 

5.5  Stupeň 5 (nedostatečný) 

Učivo neovládáš. Pomoc a pobízení k učení jsou zatím neúčinné. Odpovídáš nesprávně  

i na pomocné otázky. Vyjadřuješ se nesprávně. Praktické úkoly nedokážeš splnit ani s pomocí 

učitele. 
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Čl. XIII 

Klasifikace žáka, který plnil povinnou školní docházku v zahraniční škole 

1.   Vychází z § 18,19 a 20 vyhl. č.48/2005 Sb., v pozdějším znění, o základním vzdělávání. 

Čl. XIV 

Klasifikace při ukončení kurzu pro získání základního vzdělání 

1.  Obsah vzdělávání a obsah zkoušek na závěr kurzu stanoví škola v souladu s očekávanými 

výstupy Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. 

2.  Na závěr kurzu koná žák zkoušky z předmětů stanovených školním vzdělávacím 

programem pro poslední ročník základního vzdělávání, s výjimkou předmětů volitelných          

a nepovinných. 

3.    Po úspěšném vykonání zkoušek nebo opravných zkoušek žák obdrží vysvědčení. 

4.  Konání zkoušek je možné i bez předchozího vzdělávání v denní nebo dálkové formě 

kurzu. 

5.  Žákovi, který byl v kurzu při zkouškách na závěr kurzu hodnocen z jednoho nebo více 

předmětů stupněm prospěchu 5 - nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením, 

umožní ředitel školy vykonání opravné zkoušky. Opravná zkouška je komisionální a koná se 

nejpozději do šesti měsíců od poslední zkoušky na závěr kurzu. 

Čl. XV   

 Platnost a zrušovací ustanovení 

1.  Tyto pravidla pro hodnocení vstupují v platnost dne 1. září 2019 

 

 

 

Mgr. Petr Konečný, ředitel školy   

 

 

 


