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Obecná ustanovení 

Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici.  

Směrnice je součástí školního řádu školy, podle § 30 odst. (2) školského zákona („Školní řád 
obsahuje také pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání ţáků “). Směrnice je umístěna na 
webových stránkách školy a na přístupném místě školy podle § 30 školského zákona. 

Prokazatelným způsobem s ním byli seznámeni zaměstnanci školy, ţáci a byli informováni o jeho 
vydání a obsahu zákonní zástupci nezletilých ţáků. 

  

Základní škola a Mateřská škola Koněšín, příspěvková organizace 
se sídlem   

Koněšín 72, 675 02 

Organizační řád školy 

 ŠKOLNÍ ŘÁD - PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ 

  

Vypracoval: Mgr. Jitka Rychlá, ředitel školy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Schválil: Mgr. Jitka Rychlá, ředitel školy 

Pedagogická rada projednala dne 25.8.2020 

Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2020 

Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1.9.2020 
Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, 
které tvoří součást tohoto předpisu. 
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A. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a 
chování ve škole a na akcích pořádaných školou 

1. Při hodnocení a při průběţné i celkové klasifikaci uplatňuje učitel vůči ţákovi přiměřenou 
náročnost a pedagogický takt, zejména: 

a) neklasifikují ţáky ihned po jejich návratu do školy po nepřítomnosti delší neţ jeden 
týden, 

b) na dopsání zápisu do sešitu (nalepení ofoceného zápisu) dají ţákovi dostatek času 
(např. po týdenní nepřítomnosti týden na doplnění), 

c) účelem zkoušení není nacházet mezery ve vědomostechţáka, ale hodnotit to, co umí, 

d) učitel klasifikuje jen probrané učivo, zadávání nové látky k samostatnému 
nastudování celé třídě není přípustné, 

e) před prověřováním znalostí musí mít ţáci dostatek času k naučení, procvičení a zaţití 
učiva. 

2. Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ţáků pedagogickými pracovníky je 
jednoznačné, srozumitelné, srovnatelné s předem stanovenými kritérii, věcné, všestranné, 
pedagogicky zdůvodněné. 

3. Ředitel školy působí na sjednocování klasifikačních měřítek všech učitelů. 

4. Výchovný poradce je povinenseznamovat ostatní vyučující s doporučením psychologických 
vyšetření, která mají vztah ke způsobu hodnocení a klasifikace ţáka a způsobu získávání 
podkladů. Údaje o nových vyšetřeních jsou součástí zpráv výchovného poradce na 
pedagogické radě. 

5. ŘŠ můţe ze zdravotních nebo jiných závaţných důvodů uvolnit ţáka na ţádost jeho 
zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu. V předmětu TV 
uvolní ŘŠ ţáka z vyučování na písemné doporučení praktického lékaře pro děti a dorost nebo 
odborného lékaře. Na první nebo poslední vyučovací hodinu můţe být ţák uvolněn se 
souhlasem zákonného zástupce bez náhrady. 

6. Chování neovlivňuje klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech. 

7. Při celkové klasifikaci přihlíţí učitel k věkovým zvláštnostem ţáka i k tomu, ţe ţák mohl 
v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici. 

8. Kritéria pro jednotlivé klasifikační stupně jsou formulována především pro celkovou klasifikaci. 
Učitel však nepřeceňuje ţádné z uvedených kritérií, posuzuje ţákovy výkony komplexně 
v souladu se specifikou předmětu. 

9. Klasifikační stupeň určuje učitel daného předmětu. 

10. V předmětu, ve kterém vyučuje více učitelů, určí výsledný klasifikační stupeň za klasifikační 
období příslušní učitelé po vzájemné dohodě. 

11. Zákonní zástupci ţáka jsou o prospěchu ţáka informováni třídním učitelem a učiteli při 
celkové klasifikaci přihlíţí učitel k věkovým zvláštnostem ţáka i k tomu, ţe ţák mohl 
v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici. 

a) průběţně prostřednictvím ţákovské kníţky (Zapomene–li ţák ŢK, hned následující 
den sám poţádá pedagoga o doplnění zápisu, odpovědnost za úplnost ŢK má ţák. 
Pokud se ţák opakovaným nenošením ŢK vyhýbá zprostředkování informací školy 
rodičům, jde o závaţné porušení ŠŘ.), 

b) v listopadu a dubnu na individuální konzultaci, 

c) kdykoliv na poţádání zákonných zástupců ţáka, 

d) v případě mimořádného zhoršení prospěchu informuje vyučující ve spolupráci 
s třídním učitelem zákonného zástupce ţáka bezprostředně a prokazatelným 
způsobem. 

12. Ve výchovně vzdělávacím procesu se uskutečňuje hodnocení a klasifikace průběţná 
a souhrnná. Průběţné hodnocení a klasifikace se uplatňují při hodnocení dílčích výsledků 
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a projevů ţáka. Souhrnné  hodnocení a klasifikace, celkový prospěch a celkové hodnocení 
ţáka se stanovuje na konci 1. a 2. pololetí vydáním vysvědčení. 

13. Výsledky vzdělávání ţáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených 
školním vzdělávacím programem se v případě pouţití klasifikace hodnotí na vysvědčení 
stupni prospěchu: 

a) 1 - výborný 

b) 2 - chvalitebný 

c) 3 - dobrý 

d) 4 - dostatečný 

e) 5 - nedostatečný 

14. Při hodnocení jsou výsledky vzdělávání a chování ţáka ve škole a na akcích pořádaných 
školou hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání ţáka, které dosáhl zejména 
k očekávaným výstupům jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho 
vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku ţáka. Klasifikace zahrnuje ohodnocení 
píle ţáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon. 
Při hodnocení ţáka se na prvním stupni pouţije pro zápis stupně hodnocení číslice. 

Celkový prospěch žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni. 

1. Ţák je hodnocen stupněm: 

a) prospěl(a):s vyznamenáním, 

není-li v ţádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím 
programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu horším neţ 2, průměr 
stupňů prospěchu ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím 
programem není vyšší neţ 1,5 a jeho chování je hodnoceno stupněm velmi dobré; 
v případě pouţití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a 
klasifikace postupuje škola podle pravidel hodnocení ţáků podle zákona 48/2005 Sb. 
§14 odst. 1 písm. e), 

b) prospěl(a), 

není-li v ţádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím 
programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 nebo odpovídajícím 
slovním hodnocením, 

c) neprospěl(a), 

je-li v některém z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem 
hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 nebo odpovídajícím slovním 
hodnocením. 

2. Do vyššího ročníku postoupí ţák, 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 nichţ byl uvolněn. 
Do vyššího ročníku postoupí i ţák prvního stupně základní školy, který jiţ v rámci prvního 
stupně opakoval ročník. 

3. Nelze-li ţáka 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 moţné hodnotit ani v náhradním termínu, ţák se 
za první pololetí nehodnotí. 

4. Nelze-li ţáka 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 
ţák nejbliţší vyšší ročník. 

5. Má-li zákonný zástupce ţáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo 
druhého pololetí, můţe do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně 
dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, poţádat ředitele školy 
o komisionální přezkoušení ţáka; je-li vyučujícím ţáka v daném předmětu ředitel školy, 
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krajský úřad. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 7 dnů od doručení ţádosti. 
Při nepřítomnosti ţáka lze jiný termín stanovit jen při závaţných důvodech.  

6. Komisi pro komisionální přezkoušení jmenuje ředitel školy; v případě, ţe je vyučujícím 
daného předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad. Komise je tříčlenná a tvoří ji: 

a) předseda, kterým je ředitel školy, popřípadě jím pověřený učitel, nebo v případě, ţe 
vyučujícím daného předmětu je ředitel školy, krajským úřadem jmenovaný jiný 
pedagogický pracovník školy, 

b) zkoušející učitel, jímţ je vyučující daného předmětu ve třídě, v níţ je ţák zařazen, 
popřípadě jiný vyučující daného předmětu, 

c) přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací 
oblasti stanovené Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. 

7. Výsledek přezkoušení stanoví komise hlasováním. Výsledek přezkoušení se vyjádří slovním 
hodnocením nebo stupněm prospěchu. Ředitel školy sdělí výsledek přezkoušení 
prokazatelným způsobem ţákovi a zákonnému zástupci ţáka. Výsledek přezkoušení jiţ nelze 
napadnout novou ţádostí o přezkoušení. V případě změny hodnocení na konci prvního nebo 
druhého pololetí se ţákovi vydá nové vysvědčení. O přezkoušení se pořizuje protokol, který 
se stává součástí dokumentace školy. Ţák můţe v jednom dni vykonat přezkoušení pouze 
z jednoho předmětu. Není-li moţné ţáka ze závaţných důvodů ve stanoveném termínu 
přezkoušet, stanoví orgán jmenující komisi náhradní termín přezkoušení. Konkrétní obsah 
a rozsah přezkoušení stanoví ředitel školy v souladu se školním vzdělávacím programem. 

8. Opravné zkoušky konají ţáci, kteří na daném stupni základní školy dosud neopakovali ročník, 
kteří na konci druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných předmětů s výjimkou 
předmětů výchovného zaměření. Opravné zkoušky se konají v termínu stanoveném ředitelem 
školy. Ţák můţe v jednom dni skládat pouze jednu opravnou zkoušku. Opravné zkoušky jsou 
komisionální. Ţák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně, nebo se nedostaví, neprospěl. 
Ze závaţných důvodů můţe ředitel školy ţákovi stanovit nový termín opravné zkoušky 
nejpozději do 15. září následujícího školního roku. Do té doby je ţák zařazen do nejbliţšího 
vyššího ročníku. 

9. V odůvodněných případech můţe krajský úřad rozhodnout o konání opravné zkoušky 
a komisionálního přezkoušení na jiné základní škole. Zkoušky se na ţádost krajského úřadu 
účastní školní inspektor. 

10. Ţák, který plní povinnou školní docházku, opakuje ročník, pokud na konci druhého pololetí 
neprospěl nebo nemohl být hodnocen. To neplatí o ţákovi, který na daném stupni základní 
školy jiţ jednou ročník opakoval; tomuto ţákovi můţe ředitel školy na ţádost jeho zákonného 
zástupce povolit opakování ročníku pouze z váţných zdravotních důvodů. 

Zkoušky při plnění povinné školní docházky v zahraničí 

1. Ţák, který plní povinnou školní docházku v zahraniční škole, a koná zkoušku ve spádové 
škole, koná ji: 

a) ve všech ročnících ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk 
a literatura, stanoveného Rámcovým vzdělávacím programem pro základní 
vzdělávání, 

b) v posledních dvou ročnících prvního stupně ze vzdělávacího obsahu vlastivědné 
povahy vztahujícího se k České republice vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět, 
stanoveného Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání, 

 

2. Ţák, který plní povinnou školní docházku formou individuální výuky v zahraničí, koná zkoušku 
z kaţdého předmětu uvedeného ve školním vzdělávacím programu zkoušející školy. 

3. Obsahem zkoušky je vzdělávací obsah za období, po které ţák plnil povinnou školní 
docházku podle odstavce 1 nebo 2. Konkrétní obsah a rozsah zkoušky stanoví ředitel 
zkoušející školy v souladu se školním vzdělávacím programem zkoušející školy. 
Se stanoveným obsahem a rozsahem zkoušky seznámí ředitel zkoušející školy 
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s dostatečným časovým předstihem zákonného zástupce ţáka, nejpozději však při stanovení 
termínu zkoušky. 

4. Zkoušku lze konat za období nejméně jednoho pololetí školního roku, nejdéle však za období 
dvou školních roků. 

5. Zkouška je komisionální. Komisi jmenuje ředitel zkoušející školy. 

6. Komise je tříčlenná a tvoří ji: 

a) předseda, kterým je ředitel zkoušející školy, popřípadě jím pověřený učitel, 

b) zkoušející učitel, jímţ je vyučující daného předmětu ve třídě, v níţ je ţák zařazen, 
popřípadě jiný vyučující daného předmětu, 

c) přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací 
oblasti stanovené Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. 

7. Termín konání zkoušky dohodne ředitel zkoušející školy se zákonným zástupcem ţáka tak, 
aby se zkouška uskutečnila nejpozději do dvou měsíců po skončení období, za které se 
zkouška koná. Nedojde-li k dohodě mezi zákonným zástupcem ţáka a ředitelem zkoušející 
školy, stanoví termín zkoušky ředitel zkoušející školy. Není-li moţné ţáka ze závaţných 
důvodů v dohodnutém termínu přezkoušet, stanoví ředitel zkoušející školy náhradní termín 
zkoušky tak, aby se zkouška uskutečnila nejpozději do čtyř měsíců po skončení období, za 
které se zkouška koná. 

8. Před konáním zkoušky předloţí zákonný zástupce ţáka řediteli zkoušející školy vysvědčení 
ţáka za příslušný ročník zahraniční školy a jeho překlad do českého jazyka. Pokud toto 
vysvědčení neobsahuje jednoznačné vyjádření o úspěšnosti ukončení příslušného ročníku 
základního vzdělávání nebo pololetí školního roku, předloţí zástupce ţáka potvrzení 
zahraniční školy o úspěšnosti ukončení příslušného ročníku základního vzdělávání nebo 
pololetí školního roku a jeho překlad do českého jazyka.  V případě pochybností o správnosti 
překladu je ředitel zkoušející školy oprávněn poţadovat předloţení úředně ověřeného 
překladu. 

9. O zkoušce se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy. 

10. Výsledek zkoušky stanoví komise hlasováním. Výsledek zkoušky se vyjádří slovním 
hodnocením nebo stupněm prospěchu. Ředitel zkoušející školy sdělí výsledek zkoušky 
prokazatelným způsobem ţákovi a zákonnému zástupci ţáka. Po vykonání zkoušek vydá 
ředitel zkoušející školy ţákovi vysvědčení. Na vysvědčení ţák není hodnocen z chování. 
Na vysvědčení se uvede text "Ţák(yně) plní povinnou školní docházku podle § 38 školského 
zákona". 

11. V případě, ţe zákonný zástupce ţáka má pochybnosti o správnosti výsledku zkoušky, můţe 
poţádat o přezkoušení. 

B. Způsob získávání podkladů pro hodnocení 

1. Podklady pro hodnocení a klasifikaci získávají vyučující zejména: soustavným diagnostickým 
pozorováním ţáků, sledováním jeho výkonů a připravenosti na vyučování, různými druhy 
zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové,…), kontrolními písemnými pracemi, 
analýzou výsledků různých činností ţáků, konzultacemi s ostatními vyučujícími a podle 
potřeby i psychologickými a zdravotnickými pracovníky. 

2. Výběr vhodných forem a metod hodnocení ţáka závisí na volbě učitele. 

3. Známky získávají vyučující průběţně během celého klasifikačního období. Ţák musí mít 
z kaţdého předmětu minimálně tolik známek, aby vypovídaly o průběţném zvládání výstupů 
ŠVP za celé klasifikační období. Není přípustné ústně přezkušovat ţáky koncem 
klasifikačního období z látky celého tohoto období. Zkoušení je prováděno zásadně před 
kolektivem třídy, nepřípustné je individuální přezkušování po vyučování ve sborovně. Výjimka 
je moţná jen při diagnostikované vývojové poruše, kdy je tento způsob doporučen ve zprávě 
psychologa. 

4. Učitel oznamuje ţákovi výsledek kaţdé klasifikace, klasifikaci zdůvodňuje a poukazuje 
na klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů, výtvorů. Po ústním vyzkoušení oznámí 
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učitel ţákovi výsledek hodnocení okamţitě. Výsledky hodnocení písemných zkoušek a prací 
a praktických činností oznámí ţákovi nejpozději do 14 dnů. Učitel sděluje všechny známky, 
které bere v úvahu při celkové klasifikaci, zástupcům ţáka a to zejména prostřednictvím 
zápisů do ţákovské kníţky - současně se sdělováním známek ţákům. 

5. Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní 
rok, aby se nadměrně nenahromadily v určitých obdobích. 

6. O termínu písemné zkoušky, která má trvat celou vyučovací hodinu, informuje vyučující ţáky 
dostatečně dlouhou dobu předem. Ostatní vyučující o tom informuje formou zápisu do třídní 
knihy. V jednom dni mohou ţáci konat jen jednu zkoušku uvedeného charakteru. 

7. Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o kaţdé klasifikaci ţáka průkazným způsobem tak, 
aby mohl vţdy doloţit správnost celkové klasifikace ţáka i způsob získání známek (ústní 
zkoušení, písemné,…). V případě dlouhodobé nepřítomnosti nebo rozvázání pracovního 
poměru v průběhu klasifikačního období předá tento klasifikační přehled zastupujícímu učiteli 
nebo vedení školy. 

8. Případy zaostávání ţáků v učení a nedostatky v jejich chování se projednají v pedagogické 
radě. 

9. Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se 
hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichţ ţák dosáhl za celé klasifikační období. Stupeň 
prospěchu se neurčuje na základě průměru z klasifikace za příslušné období. Výsledná 
známka za klasifikační období musí odpovídat známkám, které ţák získal a které byly 
sděleny rodičům. 

10. 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 třídního výkazu. 

11. Pokud je klasifikace ţáka stanovena na základě písemných nebo grafických prací, vyučující 
tyto práce uschovávají po dobu, během které se klasifikace ţáka určuje nebo ve které se k ní 
mohou zákonní zástupci ţáka odvolat - tzn. celý školní rok včetně hlavních prázdnin, 
v případě ţáků s odloţenou klasifikací nebo opravnými zkouškami aţ do 30. 10. dalšího 
školního roku. Opravené písemné práce musí být předloţeny všem ţákům a na poţádání 
ve škole také rodičům. 

12. Ţák, který po dobu nemoci nejméně tři měsíce před koncem klasifikačního období 
navštěvoval školu při zdravotnickém zařízení a byl tam klasifikován za pololetí ze všech, 
případně jen z některých předmětů, se po návratu do kmenové školy znovu nezkouší 
a neklasifikuje. Jeho klasifikace ze školy při zdravotnickém zařízení v předmětech, ve kterých 
byl klasifikován, je závazná. V předmětech, ve kterých nebyl vyučován, se neklasifikuje. 

13. Ţáka nelze klasifikovat, činí – li jeho absence za pololetí více neţ 25% hodin z celkového 
počtu odučených hodin s výjimkou případů, kdy nahradil tuto absenci domácí přípravou, 
referáty, doplněním zápisů v sešitech a následně prokázal zvládnutí učiva. V Tv je 
podmínkou klasifikace, aby součet absence a hodin, kdy se ţák omlouvá a z nějakého 
důvodu necvičí, nebyl vyšší neţ 40%. 

C. Stupně hodnocení chování v případě použití 
klasifikace a výchovná opatření 

1. Ţáci jsou povinni dodrţovat ŠŘ a ŠŘ školní druţiny. Klasifikaci chování navrhuje TU spolu 
s ostatními učiteli a rozhoduje o ní ředitelka školy po projednání na pedagogické radě. 

2. Chování ţáka, ke kterému ho škola směřuje: 

a) zdvořilost / oslovování, pozdrav, prosba, poděkování, omluva, uplatňování přednosti / 

b) způsob komunikace / nemluví vulgárně, přihlásí se o slovo, neskáče do řeči, mluví 
věcně, zdrţí se osobního útoku / 

c) respekt k lidem / nevysmívá se druhému, neponiţuje ho, nenapadá ho slovně ani 
fyzicky, bere na něj ohled, ocení jeho přínos, zapojí ho do činnosti / 
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d) úcta k hodnotám / nepoškozuje cizí majetek, zachází s věcmi šetrně a stanoveným 
způsobem, nepůjčuje si věci bez dovolení / 

e) plnění povinností / řádně dochází do školy, dodrţuje stanovený čas, plní uloţené 
úkoly, dodrţuje organizační pokyny, nosí pomůcky / 

f) prosazování práv / upozorní na nebezpečné jednání ohroţující zdraví nebo práva 
druhých, ohradí se proti nespravedlivému jednání druhých, zastane se slabšího, 
vyjádří se věcně a slušně k věcem, které se týkají jeho vzdělávání a ţivota školy, 
uplatňuje demokratické principy v třídní nebo školní samosprávě / 

3. Výchovná opatření představují pochvaly (a jiná ocenění jako jsou diplomy, pamětní listy atd.) 
a kázeňská opatření. 

Pochvaly a jiná ocenění – k hodnocení příkladného chování žáků 

Pochvaly uděluje učitel, TU nebo ŘŠ za výjimečné výsledky, za častou a významnou pomoc 
někomu, za významný osobní pokrok na sobě (výrazné zlepšení chování, prospěchu atd.). 

Podmínky a postup udělení 

1. Ředitel školy můţe na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné právnické 
či fyzické osoby ţákovi po projednání v pedagogické radě udělit pochvalu nebo jiné ocenění 
za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, zásluţný nebo statečný čin 
nebo za dlouhodobou úspěšnou práci. 

2. Třídní učitel můţe na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních 
vyučujících ţákovi po projednání s ředitelem školy udělit pochvalu nebo jiné ocenění za 
výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci. 

Druhy pochval  Projednává Uděluje 

Pamětní list, diplom, 
ocenění atd. 

Zvláštní tiskopis  Učitel 

Pochvala učitele Pochvala do ţákovské kníţky x do 
sešitu - motivující forma pochvaly, např. 
dobrá práce 

 Učitel  

Pochvala TU  Do ŢK x na vysvědčení (současně 
zaznamená TU do KL a matriky) 

TU s ŘŠ  TU  

Pochvala ŘŠ Na vysvědčení (současně zaznamená 
TU do KL a matriky) 

Pedagogická 
rada  

ŘŠ  

 

Kázeňská opatření – k hodnocení porušování pravidel chování 
stanovených školním řádem 

1. NTU se uděluje za časté porušování ŠŘ (opakované zapomínání, vyrušování, pozdní 
příchody, drzost, neplnění pokynů pedagoga atd.) nebo i jednorázové závaţnější porušení 
ŠŘ. 

2. DTU se uděluje za časté porušování ŠŘ i přes NTU nebo za neomluvené 1 – 2 vyučovací 
hodiny, nebo jednorázové závaţnější porušení ŠŘ,  protoţe posloupnost kázeňských 
opatření není při závaţném přestupku nutná. 

3. DŘŠ se uděluje za časté porušování ŠŘ i přes DTU nebo za neomluvených 3-6 vyučovacích 
hodin, nebo jednorázové závaţnější porušení ŠŘ,  protoţe posloupnost kázeňských opatření 
není při závaţném přestupku nutná. 

4. Třídní učitel neprodleně oznámí řediteli školy uloţení důtky třídního učitele. Důtku ředitele 
školy lze ţákovi uloţit pouze po projednání v pedagogické radě. 
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5. Ředitel školy nebo třídní učitel neprodleně oznámí udělení pochvaly a jiného ocenění, uloţení 
napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem ţákovi a jeho zákonnému 
zástupci. 

Druh kázeňského opatření  Projednává Uděluje  

Napomenutí TU Do ŢK  TU 

Důtka TU Do ŢK (současně zaznamená 
TU do KL a matriky) 

TU s ŘŠ TU 

Důtka ŘŠ Zvláštní tiskopis (současně 
zaznamená TU do KL a matriky) 

Pedagogická 
rada 

ŘŠ 

 

Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace chování jsou následující: 

1. S t u p e ň 1 (velmi dobré) 

Ţák dodrţuje pravidla chování i ŠŘ. Ojediněle se dopouští přestupků, chyby rychle napravuje. 

2. S t u p e ň 2 (uspokojivé) 

Uděluje se za závaţné porušování ŠŘ. Ţák i přes udělení předchozích kázeňských opatření 
opakovaně porušuje ŠŘ nebo ho poruší jednorázově ale závaţným způsobem a také za 
neomluvené hodiny (7 – 25 hodin). Pedagogická rada projedná udělení tohoto stupně aţ na 
klasifikační pedagogické radě. O udělení rozhoduje ŘŠ. 

Rodiče jsou informováni písemně poštou (odpovídá z ŘŠ). 

3. S t u p e ň 3 (méně uspokojivé) 

Uděluje se za velmi závaţné porušování ŠŘ. Ţák se dopustí velmi závaţného přestupku proti 
pravidlům chování i školnímu řádu a organizačnímu řádu školy, rozvrací kolektiv třídy, 
dopouští se závaţných poklesků v mravném chování. Záměrně narušuje hrubým způsobem 
výchovně vzdělávací činnost školy nebo má více neţ 25 neomluvených hodin. Chování ţáka 
ve škole je v příkrém rozporu se ŠŘ. Pedagogická rada projedná udělení tohoto stupně aţ na 
klasifikační pedagogické radě. O udělení rozhoduje ŘŠ. 

Rodiče jsou informováni písemně poštou (odpovídá  ŘŠ). 

D. Stupně hodnocení prospěchu v případě použití 
klasifikace 

Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického 
zaměření 

1. Převahu teoretického zaměření mají jazykové, společenskovědní, přírodovědné předměty 
a matematika. 

2. Při klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření se 
v souladu s poţadavky učebních osnov hodnotí:  

a) ucelenost, přesnost a trvalost osvojení poţadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic, 
zákonitostí a vztahů, kvalita a rozsah získaných dovedností vykonávat poţadované 
intelektuální a motorické činnosti, 

b) schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických 
a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení společenských a přírodních jevů 
a zákonitostí, 

c) kvalita myšlení, především jeho logika, samostatnost a tvořivost, 

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

e) přesnost, výstiţnost a odborná i jazyková správnost ústního a písemného projevu, 
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f) kvalita výsledků činností, 

g) osvojení účinných metod samostatného studia. 

3. Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií: 

a) Stupeň 1  

Ţák ovládá poţadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně 
a úplně a chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává poţadované intelektuální a 
motorické činnosti. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti 
při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. 
Myslí logicky správně, zřetelně se u něho projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho 
ústní a písemný projev je správný, přesný a výstiţný. Grafický projev je přesný a 
estetický. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky. Je 
schopen samostatně studovat vhodné texty. 

b) Stupeň 2  

Ţák ovládá poţadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě 
uceleně, přesně a úplně. Pohotově vykonává poţadované intelektuální a motorické 
činnosti. Samostatně a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje 
osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při 
výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje 
logika a tvořivost. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, 
přesnosti a výstiţnosti. Kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných 
nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. Je schopen 
samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty. 

c) Stupeň 3 

Ţák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si poţadovaných poznatků, faktů, 
pojmů, definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání poţadovaných 
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 vyskytují chyby. V ústním 
a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstiţnosti. V kvalitě 
výsledků jeho činnosti se projevují častější nedostatky, grafický projev je méně 
estetický a má menší nedostatky. Je schopen samostatně studovat podle návodu 
učitele. 

d) Stupeň 4  

Ţák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si poţadovaných poznatků 
závaţné mezery. Při provádění poţadovaných intelektuálních a motorických činností 
je málo pohotový a má větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků 
a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují závaţné chyby. 
Při vyuţívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. V logice 
myšlení se vyskytují závaţné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní a písemný 
projev má váţné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstiţnosti.V kvalitě výsledků 
jeho činnosti a v grafickém projevu se projevují nedostatky, grafický projev je málo 
estetický. Závaţné nedostatky a chyby dovede ţák s pomocí učitele opravit. Při 
samostatném studiu má velké těţkosti. 

e) Stupeň 5  

Ţák si poţadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závaţné 
a značné mezery. Jeho dovednost vykonávat poţadované intelektuální a motorické 
činnosti má velmi podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí 
a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závaţné 
chyby. Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit 
ani s podněty učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté 
logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má závaţné nedostatky ve 
správnosti, přesnosti i výstiţnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický projev mají 
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váţné nedostatky. Závaţné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí 
učitele. Nedovede samostatně studovat. 

Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou praktického 
zaměření 

1. Převahu praktické činnosti mají v základní škole Pracovní činnosti, Informatika. 

2. Při klasifikaci v předmětech uvedených v s převahou praktického zaměření v souladu 
s poţadavky učebních osnov se hodnotí: 

a) vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem, 

b) osvojení praktických dovedností a návyků, zvládnutí účelných způsobů práce, 

c) vyuţití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech, 

d) aktivita, samostatnost, tvořivost, iniciativa v praktických činnostech, 

e) kvalita výsledků činností, 

f) organizace vlastní práce a pracoviště, udrţování pořádku na pracovišti, 

g) dodrţování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a péče o ţivotní 
prostředí, 

h) hospodárné vyuţívání surovin, materiálů, energie, překonávání překáţek v práci, 

i) obsluha a údrţba laboratorních zařízení a pomůcek, nástrojů, nářadí a měřidel. 

3. Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií: 

a) Stupeň 1 

Ţák soustavně projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým 
činnostem. Pohotově, samostatně a tvořivě vyuţívá získané teoretické poznatky při 
praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává pohotově, samostatně uplatňuje 
získané dovednosti a návyky. Bezpečně ovládá postupy a způsoby práce; dopouští 
se jen menších chyb, výsledky jeho práce jsou bez závaţnějších nedostatků. Účelně 
si organizuje vlastní práci, udrţuje pracoviště v pořádku. Uvědoměle dodrţuje 
předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a aktivně se stará o ţivotní 
prostředí. Hospodárně vyuţívá suroviny, materiál, energii. Vzorně obsluhuje a udrţuje  
zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla. Aktivně překonává vyskytující se 
překáţky. 

b) Stupeň 2  

Ţák projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. 
Samostatně, ale méně tvořivě a s menší jistotou vyuţívá získané teoretické poznatky 
při praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává samostatně, v postupech 
a způsobech práce se nevyskytují podstatné chyby. Výsledky jeho práce mají drobné 
nedostatky. Účelně si organizuje vlastní práci, pracoviště udrţuje v pořádku. 
Uvědoměle udrţuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a stará se 
o ţivotní prostředí. Při hospodárném vyuţívání surovin, materiálů a energie se 
dopouští malých chyb. Zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla obsluhuje a 
udrţuje s drobnými nedostatky. Překáţky v práci překonává s občasnou pomocí 
učitele. 

c) Stupeň 3  

Ţák projevuje vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem 
s menšími výkyvy. Za pomocí učitele uplatňuje získané teoretické poznatky při 
praktické činnosti. V praktických činnostech se dopouští chyb a při postupech 
a způsobech práce potřebuje občasnou pomoc učitele. Výsledky práce mají 
nedostatky. Vlastní práci organizuje méně účelně, udrţuje pracoviště v pořádku. 
Dodrţuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a v malé míře přispívá 
k tvorbě a ochraně ţivotního prostředí. Na podněty učitele je schopen hospodárně 
vyuţívat suroviny, materiály a energii. K údrţbě zařízení, přístrojů, nářadí a měřidel 
musí být podněcován. Překáţky v práci překonává jen s častou pomocí učitele. 
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d) Stupeň 4  

Ţák pracuje bez zájmu a vztahu k práci, k pracovnímu kolektivu a praktickým 
činnostem. Získané teoretické poznatky dovede vyuţít při praktické činnosti jen za 
soustavné pomoci učitele. V praktických činnostech, dovednostech a návycích se 
dopouští větších chyb. Při volbě postupů a způsobů práce potřebuje soustavnou 
pomoc učitele. Ve výsledcích práce má závaţné nedostatky. Práci dovede 
organizovat za soustavné pomoci učitele, méně dbá o pořádek na pracovišti. Méně 
dbá na dodrţování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o ţivotním 
prostředí. Porušuje zásady hospodárnosti vyuţívání surovin, materiálů a energie. 
V obsluze i údrţbě zařízení a pomůcek, přístrojů, nářadí a měřidel se dopouští 
závaţných nedostatků. Překáţky v práci překonává jen s pomocí učitele. 

e) Stupeň 5  

Ţák neprojevuje zájem o práci a vztah k ní ani k pracovnímu kolektivu a k praktickým 
činnostem. Nedokáţe ani s pomocí učitele uplatnit získané teoretické poznatky při 
praktické činnosti. V praktických činnostech, dovednostech a návycích má podstatné 
nedostatky. Nedokáţe postupovat při práci ani s pomocí učitele. Výsledky jeho práce 
jsou nedokončené, neúplné, nepřesné, nedosahují předepsané ukazatele. Práci na 
pracovišti si nedokáţe zorganizovat, nedbá na pořádek na pracovišti. Neovládá 
předpisy o ochraně zdraví při práci a nedbá na ochranu ţivotního prostředí. 
Nevyuţívá hospodárně surovin, materiálů a energie. V obsluze i údrţbě zařízení a 
pomůcek, přístrojů a nářadí, nástrojů a měřidel se dopouští závaţných nedostatků. 

Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného 
zaměření 

1. Převahu výchovného zaměření mají tyto předměty: výtvarná výchova, hudební výchova, 
tělesná výchova. 

2. Při klasifikaci v předmětech s převahou výchovného zaměření se hodnotí: 

a) stupeň tvořivosti a samostatnosti projevu, 

b) osvojení potřebných vědomostí, zkušeností, činností a jejich tvořivá aplikace, 

c) poznání zákonitostí daných činností a jejich uplatňování ve vlastní činnosti, 

d) kvalita projevu, 

e) vztah ţáka k činnostem a zájem o ně, 

f) estetické vnímání a přístup k uměleckému dílu, 

g) v tělesné výchově s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu ţáka všeobecná tělesná 
zdatnost, 

h) výkonnost a jeho péče o vlastní zdraví. 

3. Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérii: 

a) Stupeň 1 

Ţák je v činnostech aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně vyuţívá své osobní 
předpoklady a velmi úspěšně je rozvíjí v individuálních a kolektivních projevech. Jeho 
projev je esteticky působivý, originální, procítěný, v hudební a tělesné výchově 
přesný. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě. Má výrazně aktivní 
zájem o umění, estetiku, tělesnou kulturu a projevuje k nim aktivní vztah. Úspěšně 
rozvíjí svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost. 

b) Stupeň 2  

Ţák je v činnostech aktivní, tvořivý, převáţně samostatný na základě vyuţívání svých 
osobních předpokladů, které úspěšně rozvíjí v individuálním a kolektivním projevu. 
Jeho projev je esteticky působivý a má jen menší nedostatky. Ţák tvořivě aplikuje 
osvojené vědomosti, dovednosti a návyky v nových úkolech. Má aktivní zájem 
o umění, o estetiku a tělesnou kulturu. Rozvíjí si v poţadované míře estetický vkus 
a tělesnou zdatnost. 
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c) Stupeň 3  

Ţák je v činnostech méně aktivní. Nevyuţívá 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. Má zájem o umění, 
estetiku a tělesnou kulturu. Úkoly řeší s častými chybami. Projevuje velmi malou 
snahu a zájem o činnosti, nerozvíjí dostatečně svůj estetický vkus a tělesnou 
zdatnost. 

d) Stupeň 4  

Ţák je v činnostech spíše pasivní. Nevyuţívá dostatečně své schopnosti 
v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev není působivý, dopouští se v něm 
chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají mezery a při jejich aplikaci potřebuje pomoc 
učitele. Nemá dostatečný zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu. Úkoly řeší 
s chybami. Neprojevuje snahu a zájem o činnosti, nerozvíjí svůj estetický vkus 
a tělesnou zdatnost. 

e) Stupeň 5  

Ţák je v činnostech pasivní. Nevyuţívá své schopnosti v individuálním a kolektivním 
projevu. Jeho projev není působivý, dopouští se v něm závaţných chyb. Jeho 
vědomosti a dovednosti jsou nedostatečné. Neprojevuje zájem o umění, estetiku 
a tělesnou kulturu. Úkoly neřeší. Nemá snahu a zájem o činnosti, nerozvíjí svůj 
estetický vkus a tělesnou zdatnost. 

E. Zásady pro používání slovního hodnocení 

1. O slovním hodnocení výsledků vzdělávání ţáka na vysvědčení rozhoduje ředitel školy na 
základě ţádosti zákonného zástupce ţáka. 

2. Třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů převede slovní hodnocení do 
klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v případě přestupu ţáka na školu, která 
hodnotí odlišným způsobem, a to na ţádost této školy nebo zákonného zástupce ţáka. 

3. Je-li ţák hodnocen slovně, převede třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních 
předmětů slovní hodnocení do klasifikace pro účely přijímacího řízení ke střednímu 
vzdělávání. 

4. Výsledky vzdělávání ţáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených 
školním vzdělávacím programem a chování ţáka ve škole a na akcích pořádaných školou 
jsou v případě pouţití slovního hodnocení popsány tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání 
ţáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům formulovaným v učebních 
osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím 
a osobnostním předpokladům a k věku ţáka. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků 
vzdělávání ţáka v jejich vývoji, ohodnocení píle ţáka a jeho přístupu ke vzdělávání 
i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon, a naznačení dalšího rozvoje ţáka. Obsahuje také 
zdůvodnění hodnocení a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům ţáka a jak je 
překonávat. 

5. Zásady pro vzájemné převedení klasifikace a slovního hodnocení  

Prospěch  

Ovládnutí učiva   

1  ovládá bezpečně  

2  ovládá 

3  v podstatě ovládá 

4  ovládá se značnými mezerami 

5 neovládá 

  

Myšlení  
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1  pohotový, bystrý, dobře chápe souvislosti, samostatný 

2  uvaţuje celkem samostatně 

3  menší samostatnost v myšlení 

4  nesamostatné myšlení, pouze s nápovědou 

5  odpovídá nesprávně i na návodné otázky 

  

Vyjadřování  

1  výstiţné a poměrně přesné  

2  celkem výstiţné 

3  myšlenky vyjadřuje ne dost přesně 

4  myšlenky vyjadřuje se značnými obtíţemi 

5  nedokáţe se samostatně vyjádřit, i na návodné otázky 
odpovídá nesprávně 

  

Celková aplikace vědomostí  

1 uţívá vědomostí a spolehlivě a uvědoměle dovedností, 
pracuje samostatně, přesně a s jistotou  

2  dovede pouţívat vědomosti a dovednosti při řešení 
úkolů, dopouští se jen menších chyb 

3  řeší úkoly s pomocí učitele a s touto pomocí snadno 
překonává potíţe a odstraňuje chyby 

4  dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává 

5  praktické úkoly nedokáţe splnit ani s pomocí 

  

Aktivita, zájem o učení  

1  aktivní, učí se svědomitě a se zájmem 

2  učí se svědomitě 

3 k učení a práci nepotřebuje větších podnětů 

4 malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty 

5 pomoc a pobízení k učení jsou zatím neúčinné 

  

Chování  

1 – velmi dobré Uvědoměle dodrţuje pravidla chování a ustanovení 
vnitřního řádu školy. Méně závaţných přestupků se 
dopouští ojediněle. Ţák je však přístupný výchovnému 
působení a snaţí se své chyby napravit. 

2 – uspokojivé Chování ţáka je v rozporu s pravidly chování 
a s ustanoveními vnitřního řádu školy. Ţák se dopustí 
závaţného přestupku proti pravidlům slušného 
chování nebo vnitřnímu řádu školy; nebo se 
opakovaně dopustí méně závaţných přestupků. 
Zpravidla se přes důtku třídního učitele školy dopouští 
dalších přestupků, narušuje výchovně vzdělávací 
činnost školy. Ohroţuje bezpečnost a zdraví svoje 
nebo jiných osob. 

3 – neuspokojivé Chování ţáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly 
slušného chování. Dopustí se takových závaţných 
přestupků proti školnímu řádu nebo provinění, ţe je 
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jimi váţně ohroţena výchova nebo bezpečnost 
a zdraví jiných osob. Záměrně narušuje hrubým 
způsobem výchovně vzdělávací činnost školy. 
Zpravidla se přes důtku ředitele školy dopouští dalších 
přestupků. 

 

F. Pravidla pro sebehodnocení žáků 

1. Sebehodnocení je důleţitou součástí hodnocení ţáků, posiluje odpovědnost, motivaci, 
sebevědomí ţáků. 

2. Je zařazováno do procesu vzdělávání průběţně všemi vyučujícími, způsobem přiměřeným 
věku ţáků. 

3. Chyba je přirozená součást procesu učení. Pedagogičtí pracovníci se o chybě se ţáky baví, 
ţáci mohou některé práce sami opravovat, hodnocení ţákova výkonu nelze provést jen 
klasifikací, musí být doprovázeno rozborem chyb ţáka. Chyba je důleţitý prostředek učení. 

4. Při sebehodnocení se ţák snaţí vyjádřit: 

 co se mu daří, 

 co mu ještě nejde, jaké má rezervy, 

 jak bude pokračovat dál. 

5. Pedagogové vedou ţáka, aby komentoval svoje výkony, výsledky, chování, klíčové 
kompetence (KK) během vyučovacích hodin i za delší časové úseky (např. čtvrtletí). 

6. Sebehodnocení ţáků nemá nahradit klasické hodnocení (hodnocení ţáka pedagogem), ale 
má pouze doplňovat a rozšiřovat evaluační procesy a více aktivizovat ţáka. 

7. V listopadu a dubnu provede ţák písemnou formou sebehodnocení svých KK do speciálního 
archu, který je základem individuálního pohovoru (schůzky) ţáka, učitele, rodiče. 

8. Známky nemohou být pro ţáka jediným zdrojem motivace, proto je klasické hodnocení 
doplněno sebehodnocením v ŢK. Ţák je povinen se sebehodnocením zabývat, učit se ho. 

G. Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami 

1. Ţákem se speciálními vzdělávacími potřebami je osoba se zdravotním postiţením, 
zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním. Zdravotním postiţením je pro 
účely školských přepisů mentální, tělesné, zrakové nebo sluchové postiţení, vady řeči, 
souběţné postiţení 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 vyţadují zohlednění při vzdělávání. 
Sociálním znevýhodněním je rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, 
ohroţení sociálně patologickými jevy, nařízená ústavní výchova nebo uloţená ochranná 
výchova, nebo postavení azylanta a účastníka řízení o udělení azylu na území České 
republiky.Ţáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vytvoření nezbytných 
podmínek při vzdělávání i klasifikaci a hodnocení.  

2. Způsob hodnocení a klasifikace ţáka vychází ze znalosti příznaků postiţení a uplatňuje se ve 
všech vyučovacích předmětech, ve kterých se projevuje postiţení ţáka na 1. Stupni základní 
školy. 

3. Při způsobu hodnocení a klasifikaci ţáků pedagogičtí pracovníci zvýrazňují motivační sloţku 
hodnocení, hodnotí jevy, které ţák zvládl. Při hodnocení se doporučuje uţívat různých forem 
hodnocení, např. bodové ohodnocení. 
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4. Třídní učitel sdělí vhodným způsobem ostatním ţákům ve třídě podstatu individuálního 
přístupu a způsobu hodnocení a klasifikace ţáka. 

5. Vyučující respektuje doporučené způsoby práce a hodnocení ţáka, popsané ve zprávě 
o psychologickém vyšetření. Volí takové způsoby prověřování znalostí ţáka, ve kterých se co 
nejméně projevuje zdravotní postiţení (např. doplňování jevů místo diktátů, ústní zkoušení 
místo písemných prací či naopak, zkrácený rozsah písemných prací,…). 

6. Podle druhu postiţení vyuţívá speciální metody, postupy, formy a prostředky vzdělávání 
a hodnocení, kompenzační, rehabilitační a učební pomůcky, speciální učebnice a didaktické 
materiály. 

7. Vyučující klade důraz na ten druh projevu, ve kterém má ţák předpoklady podávat lepší 
výkony. 

8. U ţáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o pouţití slovního nebo 
kombinované hodnocení na základě ţádosti zákonného zástupce ţáka. 

9. Vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami a ţáků nadaných se řídí vyhláškou. 

H. Hodnocení nadaných žáků 

1. Ředitel školy můţe mimořádně nadaného ţáka přeřadit do vyššího ročníku bez absolvování 
předchozího ročníku. Podmínkou přeřazení je vykonání zkoušek z učiva nebo části učiva 
ročníku, který ţák nebude absolvovat. Obsah a rozsah zkoušek stanoví ředitel školy. 

2. Součástí hodnocení nadaného ţáka je jeho sebehodnocení, ve kterém si stanovuje svoje 
vyšší cíle. Ve stanovování si cílů i v hodnocení mu pomáhá učitel. 

I. Závěrečná ustanovení 

1. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutární orgán školy. 

2. O kontrolách provádí písemné záznamy. 

3. Zákonní zástupci ţáků byli informováni o znění školního řádu včetně pravidel pro hodnocení 
na schůzce rodičů vţdy v září a obojí je pro ně zpřístupněno u ředitele školy a na webových 
stránkách školy. 

4. Přehled právních předpisů, ze kterých klasifikační řád vychází: 

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

b) Vyhláška č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náleţitostech plnění 
povinné školní docházky. 

c) Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, ţáků a studentů se speciálními 
vzdělávacími potřebami a dětí, ţáků a studentů mimořádně nadaných. 

 

 

 

 

 

V Koněšíně 24. 8. 2020                                                Mgr. Jitka Rychlá 

                                                                                      Ředitel školy 
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Schváleno pedagogickou radou dne: 25. 8. 2020 

 

Schváleno Radou školy dne:  31. 8. 2020 

 

Platnost od: 1. 9. 2020 


