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Změny v Pravidlech pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou prováděny
formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

I. Úvod
Učitelé základní školy přistupují k průběžnému hodnocení vzdělávacích činností žáka s
vědomím především motivační funkce hodnocení. Jako přirozenou součást hodnocení
podporují také sebehodnocení žáků. V hodnocení výsledků vzdělávání berou na zřetel úroveň
dosažení cílů základního vzdělávání, jak jsou uvedeny ve školském zákoně a rámcovém a
školním vzdělávacím programu.

II. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků (podle § 51 školského zákona)
1. Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení; za první pololetí lze místo vysvědčení vydat
žákovi výpis z vysvědčení.
2. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka je vyjádřeno klasifikačním stupněm (dále jen
,,klasifikace“), slovně nebo kombinací obou způsobů. O způsobu hodnocení rozhoduje ředitel
školy se souhlasem školské rady.
3. Škola převede slovní hodnocení do klasifikace, nebo klasifikaci do slovního hodnocení v
případě přestupu žáka na školu, která hodností 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.
4. U žáka se specifickými vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy o použití slovního
hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce žáka.
Hodnocení žáka na vysvědčení
Vystihuje úroveň rozvoje, kterého dosáhl žák ve vztahu k naplnění očekávaných výstupů
formulovaných v jednotlivých předmětech školního vzdělávacího programu.
•

Je všestranné – obsahuje všechny vyučované předměty.

•

Obsahuje ocenění úspěchů žáka, zdůraznění jeho kvalit, upozornění na oblasti, na které je
třeba se zaměřit, a naznačení dalšího rozvoje žáka.

•

Obsahuje také doporučení, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je
překonávat.

•

Je adresované žákovi a formulace jsou volené tak, aby mu byly srozumitelné.

•

Je individualizované vzhledem ke vzdělávacím a osobnostním předpokladům žáka.

•

Zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka v jeho vývoji.

•

Obsahuje ohodnocení snahy, píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání.

•

V případě, že je žák z výuky některého předmětu v prvním nebo v druhém pololetí školního
roku uvolněn, uvádí se na vysvědčení místo slovního hodnocení slovo uvolněn(a).

•

Nelze-li žáka z některého z předmětů v prvním nebo v druhém pololetí hodnotit ani
v náhradním termínu, uvádí se na vysvědčení místo slovního hodnocení slovo
nehodnocen.

III. Zásady hodnocení a klasifikace
•

hodnocení je jednoznačné, srozumitelné, s předem stanovenými kritérii, věcné,
všestranné

•

vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních
osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu

•

hodnocení je pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doložitelné

•

respektuje individuální vzdělávací potřeby žáků a doporučení školského poradenského
zařízení

•

realizováno během jednotlivých činností žáka a má svou nezanedbatelnou funkci,

•

zpětnou vazbou na konci dané činnosti,

•

realizováno podle potřeby též ve formě individuálních rozhovorů s žáky.

IV. Hodnocení a klasifikace výsledků vzdělávání
Kritéria hodnocení
Při klasifikaci se hodnotí zejména:
•

kvalita výsledků vzdělávání,

•

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

•

ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic,
zákonitostí a vztahů,

•

kvalita a rozsah získaných dovedností vykonávat požadované intelektuální a motorické
činnosti, uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických
úkolů, při výkladu a hodnocení společenských a přírodních jevů a zákonitostí a jiných
činnostech,

•

schopnost nalézat, třídit a interpretovat informace, včetně dovednosti využívání ICT,

•

kvalita myšlení, především jeho samostatnost, tvořivost, originalita,

•

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

•

osvojení účinných metod samostatného studia,

•

osvojení dovednosti účinně spolupracovat.

Při hodnocení výsledků vzdělávání žáka se na prvním stupni použije pro zápis stupně
hodnocení číslice, nebo slovní hodnocení, nebo kombinace obojího.
Dále jako motivační složka hodnocení mohou být použity různé grafické symboly (včetně
znaménka „minus“) a razítka. Jejich význam učitel žákům předem vysvětlí.
Při použití slovního hodnocení se výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých 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.

Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni:
Stupeň 1
Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně 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 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, dokáže se učit. Dokáže
pracovat s informacemi a spolupracovat s ostatními. Projevuje kladný vztah k práci, k
pracovnímu kolektivu. Bezpečně ovládá postupy a způsoby práce. Hospodárně využívá
suroviny, dodržuje předpisy bezpečnosti práce. Aktivně překonává vyskytující se překážky.
Stupeň 2
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. Při spolupráci s ostatními
vyžaduje pouze drobnou podporu nebo pomoc. Projevuje kladný vztah k práci, kolektivu a
praktickým činnostem. Praktické činnosti vykonává pohotově, v postupech práce se
nevyskytují podstatné chyby. Uvědoměle dodržuje předpisy bezpečnosti práce, stará se o
životní prostředí. Výsledky jeho práce mají drobné nedostatky. Překážky v práci překonává s
občasnou pomocí učitele.
Stupeň 3
Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů,
definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných intelektuálních a
motorických činností projevuje nedostatky. Má problémy s organizací vlastní práce.
Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. Jeho myšlení je vcelku
správné, ale málo tvořivé, neoriginální, v jeho logice se vyskytují chyby. V ústním a
písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků
jeho činnosti se projevují častější nedostatky, grafický projev je méně estetický a má menší
nedostatky. Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele. Při práci s informacemi
má častější problémy, jak při jejich získávání a třídění, tak zvláště v jejich zpracování a
uplatnění. Při spolupráci s ostatními vyžaduje podporu nebo pomoc. Žák projevuje kladný
vztah k práci s menšími výkyvy. S pomocí učitele uplatňuje získané poznatky v praxi. Výsledky
práce mají nedostatky. Vlastní práci plánuje méně účelně, udržuje pracoviště v pořádku.

Dodržuje předpisy bezpečnosti práce, v malé míře přispívá k tvorbě a ochraně životního
prostředí. Překážky v práci překonává jen s častou pomocí učitele.
Stupeň 4
Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků závažné mezery.
Při provádění požadovaných intelektuálních a motorických činností je málo pohotový a má
větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností řešení teoretických a
praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Nedokáže si samostatně zorganizovat vlastní
práci, vyžaduje výraznou pomoc učitele. Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je
nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní a
písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků
jeho činnosti a v grafickém projevu se projevují nedostatky, grafický projev je málo estetický.
Závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má
velké těžkosti. Při práci s informacemi má zásadní problémy, často je nedovede zpracovat. Při
spolupráci s ostatními vyžaduje výraznou podporu nebo pomoc ostatních. Žák pracuje bez
zájmu o práci, bez vztahu k pracovnímu kolektivu. V praktických činnostech, dovednostech a
návycích se dopouští větších chyb. Při volbě postupů práce potřebuje soustavnou pomoc
učitele. Méně dbá na pořádek na pracovišti i na dodržování pravidel bezpečnosti. Porušuje
zásady hospodárnosti využívání surovin. Překážky v práci překonává jen s pomocí učitele.
Stupeň 5
Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné
mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti má velmi
podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení
teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení
jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje
samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a písemném
projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstižnosti. Kvalita výsledků jeho
činnosti a grafický projev mají vážné nedostatky. Závažné nedostatky a chyby nedovede
opravit ani s pomocí učitele. Nedovede samostatně studovat. Nedovede pracovat s
informacemi, a to ani při jejich vyhledávání. Nedokáže spolupracovat s ostatními i přes jejich
pomoc a podporu. Žák neprojevuje zájem o práci, má negativní vztah ke kolektivu a praktickým
činnostem. Získané teoretické poznatky nedokáže uplatnit ani za soustavné pomoci učitele. V
praktických činnostech, dovednostech a návycích má podstatné nedostatky. Nedokáže
postupovat při práci ani s pomocí učitele. Jeho práce jsou nedokončené, neúplné, nepřesné,
nedosahují předepsané ukazatele. Práci na pracovišti si nedokáže zorganizovat, nedbá na
pořádek. Neovládá předpisy o ochraně zdraví při práci a nedbá na ochranu životního prostředí.
Nevyužívá hospodárně surovin.
Bodovací tabulka ke klasifikaci písemných prací:
100 – 90 % - známka 1
89 – 70 % - známka 2
69 – 45 % - známka 3
44 – 20 % - známka 4
19– 0 % - známka 5

V. Hodnocení a klasifikace chování
Hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči zaměstnancům a žákům školy se vždy
považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených tímto řádem.
Při porušení povinností stanovených tímto školním řádem lze podle závažnosti porušení
žákovi uložit:
a) napomenutí třídního učitele,
b) důtku třídního učitele,
c) důtku ředitele školy,
d) sníženou známku z chování.
Škola neprodleně oznámí žákovi uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody a
prokazatelným způsobem i jeho zákonnému zástupci a zaznamená je do dokumentace školy.
Při klasifikaci chování se přihlíží k věku a k morální a rozumové vyspělosti žáka. Klasifikaci
chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s ostatními učiteli a rozhoduje o ní ředitel po
projednání v pedagogické radě. Pokud třídní učitel tento postup nedodrží, mají možnost podat
návrh na pedagogické radě i další vyučující.
Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace chování jsou následující:
Stupeň 1
Žák dodržuje pravidla chování a ustanovení školního řádu. V jeho chování je zřetelná slušnost,
respektování ostatních, zdvořilost, takt, ohleduplnost. Méně závažných přestupků proti
pravidlům školního řádu se dopouští ojediněle. Žák je přístupný výchovnému působení školy.
Stupeň 2
Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními školního řádu. Žák se dopustí
závažnějšího přestupku nebo se opakovaně dopustí méně závažných přestupků. Zpravidla se
přes důtku třídního učitele dopouští dalších přestupků, narušuje výchovně vzdělávací činnost
školy. Ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob.
Stupeň 3
Chování žáka je v přímém rozporu s pravidly slušného chování. Dopustí se takových závažných
přestupků proti školnímu řádu, že je jimi vážně ohrožena výchova nebo bezpečnost a zdraví
jiných osob. Záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnost školy,
negativně ovlivňuje soužití ve třídě nebo ve škole. Zpravidla se přes důtku ředitele školy
dopouští dalších přestupků. U žáka je hodnověrně opakovaně zjištěna manipulace a užití
omamných a psychotropních látek.
Výchovná opatření
Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření.
Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních
vyučujících žákovi po projednání s ředitelem školy udělit pochvalu nebo jiné ocenění za
výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci.

•

Pochvaly i sankce jsou provázeny komplexní pedagogickou diagnostikou žáka.

•

Jsou odůvodněná a tyto důvody jsou oznámeny příslušným žákům a zákonným zástupcům.

•

Všem sankcím předchází pedagogičtí pracovníci prevencí, opakováním pravidel chování,
individuálními rozhovory s žáky, spoluprací se zákonnými zástupci a kolegy.

Pochvaly
Z § 17 vyhlášky o základním vzdělávání:
Ředitelka školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné právnické
či fyzické osoby žákovi po projednání v pedagogické radě udělit pochvalu nebo jiné ocenění za
mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo
za dlouhodobou úspěšnou práci.
Napomenutí a důtky
Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení
žákovi uložit:
Napomenutí třídního učitele
Žák se dopustí jednotlivě drobných přestupků proti školnímu řádu a proti pravidlům slušného
chování. Např. zapomínání pomůcek, pozdní příchody do školy, nevhodné chování.
Důtka třídního učitele
Žák se dopustí opakovaně drobných přestupků proti školnímu řádu a proti pravidlům slušného
chování. Např. časté zapomínání pomůcek, žákovské knížky, narušování výuky, nevhodné
chování k zaměstnancům a spolužákům.
Důtka ředitele školy
Žák se dopustí hrubšího porušení školního řádu a pravidel slušného chování i opakovaně. Např.
časté neplnění povinností, opakované neuposlechnutí, drzé nebo hrubé chování ke
spolužákům a zaměstnancům školy, úmyslné poškození vybavení školy.
Třídní učitel neprodleně oznámí řediteli školy uložení důtky třídního učitele. Důtku ředitele
školy lze žákovi uložit po projednání v pedagogické radě.
Další informace k výchovným opatřením
•

Ředitelka školy nebo třídní učitel neprodleně oznámí udělení pochvaly a jiného ocenění
nebo důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci.

•

Udělení pochvaly a uložení napomenutí nebo důtky třídní učitel zaznamená do
dokumentace školy (katalogový list). Udělení mimořádné pochvaly a jiného ocenění z výše
uvedených důvodů se zaznamená na vysvědčení za pololetí, v němž bylo uděleno.

Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje těmito stupni:
a) prospěl(a) s vyznamenáním, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním
vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu horším než 2, průměr
stupňů prospěchu ze všech povinných předmětů není vyšší než 1,5 a jeho chování je
hodnoceno stupněm 1,

b) prospěl(a), není-li v žádném 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.
VI. Způsob získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci
1. Podklady pro hodnocení a klasifikaci získávají vyučující zejména:
•

soustavným diagnostickým pozorováním žáka, sledováním jeho výkonů a připravenosti na
vyučování,

•

různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové), kontrolními
písemnými pracemi, didaktickými testy,

•

analýzou výsledků různých činností žáka,

•

konzultacemi s ostatními vyučujícími a podle potřeby i s pracovníky pedagogickopsychologické poradny a zdravotnických služeb, zejména u žáků se specifickými
vzdělávacími potřebami

•

rozhovory se žákem, jeho vlastní evaluací a zákonnými zástupci žáka

2. Učitel si počíná tak, aby hodnotil žáka ze všech aspektů činností v daném předmětu.
Hodnocení získává učitel průběžně během celého klasifikačního období.
3. Zkoušení je prováděno před kolektivem třídy, výjimkou může být zkoušení po vyučování v
odůvodněných případech osamoceně. Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace,
klasifikaci zdůvodňuje a poukazuje na klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů,
výtvorů. Po ústním vyzkoušení oznámí učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě.
Výsledky hodnocení písemných prací a praktických činností oznámí žákovi nejpozději do
14 dnů. Učitel sděluje všechny známky, které bere v úvahu při celkové klasifikaci.
4. Kontrolní písemné práce rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní rok, aby se nadměrně
nenahromadily v určitých obdobích. Termín kontrolní práce, která má trvat více jak 25
minut, prokonzultuje učitel s třídním učitelem, zároveň s dostatečným předstihem termín
oznámí žákům. V jednom dni mohou žáci konat jen jednu zkoušku uvedeného charakteru.
5. Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka průkazným způsobem
(prostřednictvím žákovské knížky, školního záznamníku, notýsku aj.), tak, aby bez prodlení
mohl vždy zákonným zástupcům doložit správnost průběžné i celkové klasifikace žáka.
6. 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. 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.

VII. Sebehodnocení žáka
Je jednou z kompetencí získávaných v průběhu vzdělávání.
Získávání podkladů pro sebehodnocení
•

individuální nezávazný rozhovor učitele s žákem, menší skupinou nebo třídním kolektivem

•

individuální rozbor úspěchů žáka, příčin neúspěchu

•

analýza činností, situací, které vedou k úspěchu žáka

•

analýza domácí přípravy žáka

•

rozbor momentů selhávání v případě pečlivé přípravy

Zásady sebehodnocení
•

vhodná náročnost s ohledem na věk, připustit možnost indispozice

•

schopnost posoudit se objektivně

•

schopnost přiznat chybu

•

uplatňování sebekritiky

•

pozitivní sebekritika

Formy sebehodnocení
•

Ústní i písemná forma.

•

Je zařazováno do procesu vzdělávání průběžně, přiměřeně věku žáků.

•

Hodnocení práce ve skupině například po ukončení skupinové práce.

•

sebehodnotící dotazník

•

škálování

•

rozhovor

•

myšlenková mapa

VIII. Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
1. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (s přiznanými podpůrnými opatřeními) mají
právo na vytvoření nezbytných podmínek při vzdělávání, klasifikaci i hodnocení.
2. Při hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíží k jejich individuálním
možnostem. Vyučující respektují doporučení pedagogicko-psychologických vyšetření žáků a
uplatňují je při klasifikaci a hodnocení chování žáků a také volí vhodné a přiměřené způsoby
získávání podkladů.
3. V odůvodněných případech rozhodne ředitelka školy o použití slovního hodnocení na
základě žádosti zákonného zástupce žáka.
4. Pro zjišťování úrovně žákových vědomostí a dovedností volí učitel takové formy a druhy
zkoušení, které odpovídají schopnostem žáka a s ohledem na jeho specifické potřeby.
Kontrolní práce a diktáty píší tito žáci po předchozí přípravě. Pokud je to možné, nebude žák

se specifickými vzdělávacími potřebami vystavován úkolům, v nichž by vzhledem ke svým
možnostem nebyl schopen podávat výkony odpovídající jeho předpokladům.
5. Vyučující klade důraz na ten druh projevu, ve kterém má žák předpoklady podávat lepší
výkony. Při klasifikaci se nevychází jen z prostého počtu chyb, ale z počtu jevů, které žák zvládl.
6. Klasifikace je zpravidla provázena doplňujícím hodnocením, především pak vyjádřením
pozitivních stránek výkonu, objasněním podstaty neúspěchu, návodem, jak mezery doplňovat
a nedostatky překonávat.
7. Všechna navrhovaná pedagogická opatření se zásadně projednávají s rodiči a jejich
souhlasný či nesouhlasný názor je respektován.
8. V hodnocení se přístup vyučujícího zaměřuje na pozitivní výkony žáka a tím na podporu
motivace k učení namísto jednostranného zdůrazňování chyb.
9. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných se řídí vyhláškou č.
27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, pokud
není zvláštním právním předpisem stanoveno jinak.
Hodnocení nadaných žáků
Za mimořádně nadaného lze považovat žáka, jehož schopnosti dosahují mimořádné úrovně
buď v celém okruhu činností, nebo v jednotlivých oblastech (rozumových, pohybových,
uměleckých, sociálních apod.).
Ředitelka školy může mimořádně nadaného žáka přeřadit do vyššího ročníku bez absolvování
předchozího ročníku. Podmínkou přeřazení je vykonání zkoušek z učiva nebo části učiva
ročníku, který žák nebude absolvovat. Obsah a rozsah zkoušek stanoví ředitelka školy.
Individuálně vzdělávaný žák
Individuálně vzdělávaný žák koná za každé pololetí zkoušky z příslušného učiva. Nelze-li
individuálně vzdělávaného žáka hodnotit na konci příslušného pololetí, určí ředitelka školy pro
jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení bylo provedeno nejpozději do dvou
měsíců po skončení pololetí. Ředitelka školy zruší povolení individuálního vzdělávání, pokud
žák na konci druhého pololetí příslušného školního roku neprospěl, nebo nelze-li žáka hodnotit
na konci pololetí ani v náhradním termínu.

Charakteristika klasifikačních stupňů

Známka

Učivo

Úroveň myšlení

Vyjadřování

1

Bezpečně
ovládá.

Pohotový,
bystrý, dobře
chápe souvislosti.

Výstižné,
přesné
vyjadřování.

2

Ovládá.

Uvažuje
samostatně.

Celkem
výstižné.

Menší
samostatnost
v myšlení.

Nedovede se
dost přesně
vyjádřit.

Ovládá jen
částečně,
značné
mezery ve
vědomostech.

Myšlení
nesamostatné.

Myšlenky
vyjadřuje se
značnými
potížemi.

Neovládá.

I na návodné
otázky odpovídá
nesprávně.

I na návodné
otázky
odpovídá
nesprávně.

3

V podstatě
ovládá.

4

5

Aplikace vědomostí,
řešení
Spolehlivě,
uvědoměle užívá
vědomostí, pracuje
svědomitě,
samostatně, s jistotou.
Užívá vědomostí a
dovedností při řešení
úkolů, malé, ne časté
chyby.

Píle, zájem

Aktivní,
má zájem.

Učí se
svědomitě.

V učení a
Úkoly řeší za pomoci
práci
učitele, s dopomocí nepotřebuje
odstraňuje své chyby.
větších
podnětů.
Malý
zájem
Dělá podstatné chyby,
o učení,
nesnadno je
potřebuje
překonává.
pobídky a
značnou
pomoc.
Veškerá
Praktické úkoly
pomoc a
nedovede splnit ani
pobízení
za pomoci učitele.
jsou
neúčinné.

IX. Komisionální a opravné zkoušky, uvolnění z výuky
1. Žáci, kteří na 1. stupni základní školy dosud neopakovali ročník a 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 ředitelkou školy, nejpozději do 31.8. daného školního roku. 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 ředitelka školy žákovi stanovit náhradní termín opravné

zkoušky nejpozději do 15. září následujícího školního roku. Do té doby je žák zařazen do
nejbližšího vyššího ročníku.
4. V odůvodněných případech může krajský úřad rozhodnout o konání opravné zkoušky a
komisionálního přezkoušení na jiné základní škole. Zkoušky se na žádost krajského úřadu
účastní školní inspektor.
5. Komisi pro komisionální přezkoušení a opravné zkoušky jmenuje ředitelka školy; v případě,
že je vyučujícím daného předmětu ředitelka školy, jmenuje komisi krajský úřad.
6. O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy.
7. Ředitelka školy sdělí výsledek přezkoušení prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému
zástupci žáka.
8. Konkrétní rozsah a obsah přezkoušení stanoví ředitelka školy v souladu se školním
vzdělávacím programem.
9. Žák (zákonný zástupce žáka) má v případě pochybnosti o správnosti hodnocení na
vysvědčení právo požádat ředitelku školy o přezkoumání výsledků hodnocení (§ 52 odst. 4
školského zákona), a to do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně
dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne vydání vysvědčení.; je-li vyučujícím
žáka v daném předmětu ředitelka školy, obrátí se na krajský úřad. Pokud není dále
stanoveno jinak, ředitelka 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. Česká školní inspekce poskytne součinnost na žádost ředitelky
školy nebo krajského úřadu.
10. 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 ředitelka školy, krajský úřad, dodržení pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání
žáka stanovených podle § 30 odst. 2 školského zákona. V případě zjištění porušení těchto
pravidel ředitelka školy nebo krajský úřad výsledek hodnocení změní; nebyla-li pravidla pro
hodnocení výsledků porušena, výsledek hodnocení potvrdí, a to nejpozději do 14 dnů ode dne
doručení žádosti.
11. Dle § 50 školského zákona ředitelka školy může ze zdravotních důvodů nebo jiných
závažných důvodů uvolnit žáka na žádost jeho zákonného zástupce zcela nebo zčásti z
vyučování některého předmětu, zároveň určí náhradní způsob vzdělávání žáka v době
vyučování tohoto předmětu. V předmětu tělesná výchova ředitelka školy uvolní žáka z
vyučování na písemné doporučení registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost nebo
odborného lékaře. Na první nebo poslední hodinu může být žák uvolněn se souhlasem
zákonného zástupce bez náhrady.
12. Dle § 52 odst. 2 školského zákona nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí
ředitelka školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí
bylo provedeno nejpozději do konce června. Není-li možné žáka hodnotit ani v náhradním
termínu, žák se za první pololetí nehodnotí. Není-li žák hodnocen z povinného předmětu
vyučovaného pouze v prvním pololetí ani v náhradním termínu, neprospěl.

X. Informování zákonných zástupců žáka o výsledcích vzdělávání
1. Učitelé jednotlivých předmětů informují zákonné zástupce obvyklým způsobem,
prostřednictvím žákovských knížek, školních záznamníků, notýsků aj. Kontrolují průběžně.
2. Učitelé informují na třídních schůzkách, tripartitních schůzkách, případně v individuálních
konzultacích se zákonnými zástupci.
3. Učitel informuje vždy, jestliže o to zákonní zástupci žáka požádají.
4. Třídní učitel v případě mimořádného zhoršení prospěchu nebo chování žáka informuje
bezprostředně a prokazatelným způsobem jeho zákonného zástupce.

XI. Závěrečná ustanovení
1. Pravidla pro hodnocení vzdělávání žáků byla projednána na pedagogické radě dne 27.8.
2020 a schválena Školskou radou dne 20.9.2020
2. Změny jsou prováděny formou číslovaných doplňků.
3. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice jsou statutárním orgánem školy pověřeni
garanti ročníků a zástupce ředitele školy.
4. Směrnice nabývá účinnosti dnem 21.9.2020.

V Černošicích dne 21.9.2020

Mgr. Alena Laláková
ředitelka školy

