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1. 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 

tento řád.  

Pravidla hodnocení žáků jsou součástí Školního řádu školy, a to podle § 30 odst. (2) 

školského zákona. 

Klasifikace chování a prospěchu se řídí § 51 odst. 2 Školského zákona a pravidly danými 

vyhláškou č. 48/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 

2. Pravidla hodnocení žáků 

I. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích 

pořádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků 

1. V naší škole považujeme za základ „zpětnou vazbu“ jakožto nejefektivnější faktor výuky. 

2. Upřednostňujeme pozitivní hodnocení. 

3. Žák má právo vědět, v čem bude vzděláván, musí být před každým hodnocením jasně 

a srozumitelně seznámen jak s cíli vzdělávání, tak s kritérii hodnocení.  

4. Součástí hodnocení je i sebehodnocení žáka. K posilování dovednosti k sebehodnocení se 

žák přibírá k diskuzi o známce, ale závěrečné hodnocení zůstává na vyučujícím. 

5. Žák má právo omluvit se, pokud není připraven, a to 1x za klasifikační období v každém 

předmětu / nevztahuje se na kontrolní práce a diktáty / 

6. Pedagogičtí pracovníci zajišťují, aby žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků, popřípadě 

osoby, které vůči zletilým žákům a studentům plní vyživovací povinnost, byly včas 

informováni o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka. 

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

žákovi výpis z vysvědčení. 

8. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno: 

a. klasifikačním stupněm (dále jen „klasifikací“)  

b. slovně 

c. kombinací obou výše uvedených způsobů dle zákona č.561/2004 Sb., §51 odst.2 

a §15 vyhlášky MŠMT č.48/2005 Sb.  

9. O způsobu hodnocení rozhoduje ředitelka školy. 
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10. 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. 

11. U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitelka školy o použití slovního hodnocení 

na základě žádosti zákonného zástupce žáka.  

12. 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. 

13. Ředitelka školy může povolit žákovi na žádost jeho zákonného zástupce a na základě 

doporučujícího vyjádření odborného lékaře opakování ročníku z vážných zdravotních 

důvodů, a to bez ohledu na to, zda žák na daném stupni již opakoval ročník. 

14. 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 

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

žák se za první pololetí nehodnotí. 

15. Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitelka 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. 

16. 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 ředitelku 

školy o komisionální přezkoušení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitelka 

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

žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka.  

17. V případě, že se žádost o přezkoumání výsledků žáka týká chování, nebo předmětů 

výchovného zaměření, posoudí ředitelka školy (je-li vyučujícím ředitel - krajský úřad), 

dodržení pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání. Pokud byla tato pravidla porušena, 

výsledek hodnocení změní. 

18. 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 ředitelka školy na žádost jeho 

zákonného zástupce povolit opakování ročníku pouze z vážných zdravotních důvodů. 
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19. Ředitelka školy může žákovi, který splnil povinnou školní docházku a na konci druhého 

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

opakování ročníku po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků a důvodů uvedených 

v žádosti. 

20. Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. Pochvaly, 

jiná ocenění a další kázeňská opatření může udělit či uložit ředitelka školy nebo školského 

zařízení nebo třídní učitel.  

21. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka nebo studenta vůči žákům či 

pracovníkům školy nebo školského zařízení se vždy považují za závažné zaviněné porušení 

povinností stanovených touto normou.  

22. Jednotný postup hodnocení chování žáků při svévolném ničení majetku školy:  

a. Pokud žák svévolně ničí majetek školy (např. znečištění zdí, popisování, rytí, 

prorážení pěstí, tlučení jiným předmětem do vybavení, rozbití oken, demontáže, 

poškozování zámků atd.), pak třídní učitel okamžitě předá ředitelce školy písemný 

návrh na ředitelskou důtku pro žáka. Pokud není třídní učitel(ka) v té době přítomen 

(přítomna) na pracovišti, upozorní rodiče na tuto skutečnost ředitelka školy po 

písemném sdělení toho pedagoga, který byl svědkem jednání nebo nehodu vyšetřoval. 

V textu se uvede upozornění na náhradu škody. 

b. Žák bude vždy hodnocen druhým nebo třetím stupněm z chování, pokud 

opakovaně ničí majetek školy i po shora uvedeném písemném upozornění rodičů. 

 

II. Zásady hodnocení průběhu a výsledků chování - výchovná opatření 

1. 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. 

2. Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních 

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

výrazný projev školní iniciativy nebo za déle trvající úspěšnou práci. 

3. Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto 

porušení žákovi uložit: 

a. napomenutí třídního učitele – uděluje třídní učitel kdykoliv během školního roku 

za méně závažné porušení školního řádu, zejména za opakované zapomínání 

domácích úkolů nebo školních pomůcek, vulgární vyjadřování, narušování výuky, 

neplnění pokynů pracovníků školy 
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b. důtku třídního učitele – uděluje třídní učitel za opakované přestupky proti Školnímu 

řádu, za které bylo uloženo napomenutí nebo za závažnější přestupky proti 

Školnímu řádu 

c. důtku ředitele školy – ukládá ji ředitelka školy po projednání v Pedagogické radě, 

za hrubý slovní nebo fyzický útok vůči pracovníkovi školy nebo žákovi, kouření 

nebo za jiné závažné nebo opakované porušení Školního řádu kdykoliv během 

školního roku následuje hodnocení chování jako uspokojivé, popř. neuspokojivé. 

4. Pokud se jedná o závažný přestupek proti ustanovení Školního řádu, nemusí učitel 

dodržet postupnou škálu kázeňských opatření. Za neomluvené hodiny je žákovi uděleno 

výchovné opatření k posílení kázně, a to takto: 

Do 10 hodin je řešení v kompetenci TU, od 11 do 25 hodin toto řeší výchovná komise, 

nad 25 hodin situaci řeší Orgán sociálně právní ochrany dětí. 

5. U prokázaného záškoláctví je nutné žáka bezprostředně postihnout a ihned 

prokazatelným způsobem vyrozumět zákonného zástupce žáka. V rámci prevence 

a ochrany před rizikovým chováním škola též postupuje dle platných předpisů a směrnic a 

učiní další nezbytná opatření včetně zaslání hlášení příslušným úřadům a orgánům. 

6. Třídní učitel neprodleně oznámí ředitelce školy uložení důtky třídního učitele. Důtku 

ředitelky školy lze žákovi uložit pouze po projednání na Pedagogické radě.  

7. Ředitelka školy nebo třídní učitel neprodleně oznámí udělení pochvaly a jiného ocenění, 

nebo uložení napomenutí nebo důtky, a jeho důvody prokazatelným způsobem oznámí 

žákovi a jeho zákonnému zástupci. 

8. Udělení pochvaly a jiného ocenění a uložení napomenutí nebo důtky se zaznamená do 

dokumentace školy třídním učitelem. Udělení pochvaly a jiného ocenění se zaznamená do 

elektronické žákovské knížky, případně na vysvědčení za pololetí, v němž bylo uděleno. 

III. Sebehodnocení 

1. Sebehodnocení je jednou z výchovných metod, při které si žák konfrontuje svůj pohled 

na sebe s pohledy vyučujících a spolužáků, a tak dospívá k reálnému sebepojetí. 

2. Žáci se učí zhodnotit: 

a. úroveň své přípravy na vyučování 

b. kvalitu a stupeň zvládnutí požadovaných kompetencí 

c. úroveň ústního, písemného a grafického projevu (např. samostatnost, správnost, 

souvislost, přehlednost) 

d. přístup a ochotu k řešení zadaného úkolu 

e. svoji úlohu při skupinové práci 
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f. pokrok ve své práci 

g. své chování 

3. Před průběžným hodnocením učitelem zhodnotí svůj výkon žák. Při vhodných 

příležitostech zhodnotí výkon žáka spolužáci. 

 

3. Hodnocení prospěchu a klasifikace 

Ve výchovně vzdělávacím procesu se uskutečňuje klasifikace průběžná a celková. Průběžná 

klasifikace se uplatňuje při hodnocení dílčích výsledků a projevů žáka. Klasifikace souhrnného 

prospěchu se provádí na konci každého pololetí a není aritmetickým průměrem běžné 

klasifikace. Chování neovlivňuje klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech. 

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. Přihlíží 

se i ke snaživosti a pečlivosti žáka, k jeho individuálním schopnostem a zájmům. 

Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm, 

slovně nebo kombinací obou způsobů. O způsobu hodnocení rozhoduje ředitel školy po 

projednání Pedagogickou radou.  

Klasifikace je jednou z forem hodnocení, její výsledky se vyjadřují stanovenou stupnicí.  

 

I. Stupně hodnocení prospěchu 

1. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech 

stanovených školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na 

vysvědčení stupni prospěchu: 

a. 1 - výborný, 

b. 2 - chvalitebný, 

c. 3 - dobrý, 

d. 4 - dostatečný, 

e. 5 - nedostatečný. 

2. Celkové hodnocení žáka  

Celkové hodnocení se na vysvědčení vyjadřuje stupni: 

a. prospěl(a) s vyznamenáním,  
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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 

b. prospěl(a),  

není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem 

hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 - nedostatečný, nebo odpovídajícím slovním 

hodnocením 

c. neprospěl(a),  

je-li v některém z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem 

hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 - nedostatečný, nebo odpovídajícím slovním 

hodnocením 

d. nehodnocen (a) 

3. Výsledky práce v zájmových útvarech organizovaných školou 

Výsledky práce v zájmových útvarech organizovaných školou se v případě použití klasifikace 

hodnotí na vysvědčení stupni: 

a. pracoval(a) úspěšně, 

b. pracoval(a). 

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

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

souvislost, která ovlivňuje výkon žáka. Při hodnocení žáka se to bere v úvahu minimálně tři po 

sobě jdoucí pololetí. 

 

II. Doplňující klasifikační znaky 

Pro doplnění průběžné klasifikace mohou učitelé používat např. tyto znaky:  

a. jednička podtržená/ s hvězdičkou – znamená výrazně úspěšně zvládnuté učivo 

nebo úkol   

 

b. motivační razítko v 1. ročníku, které vystihuje úspěšné splnění úkolu žákem, 

tato razítka je možná využívat i ve vyšších ročnících, a to dle rozhodnutí učitele. 

III. Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření 

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

Při klasifikaci výsledků se hodnotí: 

1. ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, pojmů, zákonitostí a 

vztahů, kvalita a rozsah získaných dovedností vykonávat požadované činnosti 

2. schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a 

praktických úkolů 

3. kvalita myšlení, především jeho logika, samostatnost a tvořivost 

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

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

6. kvalita výsledků činností  

 

IV. Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou praktického zaměření 

Převahu praktické činnosti mají v základní škole pracovní činnosti, praktika, základy 

techniky, domácí nauky. 

Při klasifikaci v těchto předmětech se hodnotí: 

1. vztah k práci a pracovnímu kolektivu 

2. organizace vlastní práce a pracoviště, udržování pořádku na pracovišti 

3. hospodárné využívání surovin, materiálu, energie 

4. obsluha a údržba laboratorních zařízení a pomůcek, nástrojů, nářadí a měřidel 

5. osvojení praktických dovedností a návyků, zvládnutí účelných způsobů práce  

6. dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a péče o životní 

      prostředí 

7. aktivita, samostatnost, tvořivost 

8. kvalita výsledků činností 

9. využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech 

V. Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření 

Převahu výchovného zaměření mají: výtvarná, hudební, tělesná výchova, sportovní hry 

Při klasifikaci v těchto předmětech se hodnotí: 
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1. stupeň tvořivosti a samostatnosti projevu 

2. vztah žáka k činnostem a zájem o ně 

3. poznání zákonitostí daných činností a jejich uplatňování 

4. osvojení potřebných vědomostí, zkušeností, činností a jejich tvořivá aplikace 

5. estetické vnímání, přístup k uměleckému dílu 

6. kvalita výsledného projevu  

7. v tělesné výchově s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu žáka: všeobecná tělesná 

      zdatnost, výkonnost, a jeho péče o vlastní zdraví 

 

VI. Pravidla hodnocení a klasifikace 

1. Četnost hodnocení je plně závislé na časové dotaci v jednotlivých předmětech 

2. Z výchov a předmětů s týdenní hodinovou dotací bude žák známkou hodnocen 

      alespoň 2x za klasifikační období. 

3. Písemné pololetní práce se zadávají pouze z jazyka českého a matematiky a 

      zůstávají rok archivovány u vedení školy. 

4. Souhrnné písemné práce delší než 20 minut zapisují vyučující s předstihem do 

      elektronické třídní knihy, se žáky se na termínu dohodnou. 

5. Na 1 den lze naplánovat pouze 1 souhrnnou písemnou práci. 

6. Za koordinaci písemných prací v každé třídě zodpovídá třídní učitel. 

7. Žák, který má výrazné a závažné problémy při ústním vyjadřování, dostane 

      možnost vyjádřit se písemně. 

8. Pokud má zákonný zástupce pochybnosti o hodnocení žáka, má právo do 3 dnů 

      písemně požádat vedení školy o komisionální přezkoušení dle §52 zákona č. 

      561/2004 Sb. 

9. Pokud žák z důvodu nemoci zameškal za hodnotící období více jak polovinu  

      časové dotace, není klasifikován. 

10. Tyto skutečnosti a náhradní termín klasifikace oznámí škola písemně zákonnému 
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      zástupci žáka. 

11. Žák je povinen si zameškané učivo doplnit. Žák se může také omluvit 1x za 

      pololetí v každém předmětu, pokud se nestačil dostatečně připravit. Žák si nemusí 

      dopisovat do sešitu látku za dobu nepřítomnosti, pokud to není jediný zdroj 

      informací. 

12. Při dlouhodobé absenci, více jak 3 týdny, dohlédne na průběžné doplňování učiva 

      rodič, který prostřednictvím třídního učitele domluví termíny. 

 

VII. Způsob pro získávání podkladů pro hodnocení 

Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků a chování žáka získává 

učitel zejména těmito metodami, formami a prostředky: 

1. soustavným diagnostickým pozorováním žáka 

2. soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování 

3. různými druhy zkoušek / písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové/ 

      didaktickými testy 

4. kontrolními písemnými pracemi / M, Čj/ a praktickými zkouškami 

5. analýzou různých činností žáka 

6. konzultacemi s ostatními učiteli a podle potřeby s dalšími odborníky / např. z PPP/ 

7. rozhovory se žákem a zákonnými zástupci žáka 

 

4. Hodnocení chování ve škole 

I. Zásady pro hodnocení chování ve škole 

1. Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve 

      třídě vyučují, a s ostatními učiteli, a rozhoduje o ní ředitel školy po projednání 

      v Pedagogické radě.  

2. Kritériem pro klasifikaci chování je míra dodržování pravidel slušného chování a 

      dodržování vnitřního řádu školy během klasifikačního období. 
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3. Škola hodnotí a klasifikuje žáky za jejich chování ve škole a při akcích 

      organizovaných školou.  

4. Nedostatky v chování žáků se projednávají v Pedagogické radě. 

 

II. Výchovná a kázeňská opatření 

1. 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. 

2. Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních 

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

výrazný projev školní iniciativy nebo za déle trvající úspěšnou práci. 

3. Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto 

porušení žákovi uložit: 

a. napomenutí třídního učitele – uděluje třídní učitel kdykoliv během školního 

roku za méně závažné porušení školního řádu, zejména za opakované zapomínání 

domácích úkolů nebo školních potřeb, vulgární vyjadřování, narušování výuky, 

neplnění pokynů pracovníků školy 

b. důtku třídního učitele – uděluje třídní učitel za opakované přestupky proti 

Školnímu řádu, za které bylo uloženo napomenutí nebo za závažnější přestupky proti 

Školnímu řádu 

c. důtku ředitele školy – ukládá ji ředitelka školy po projednání na Pedagogické 

radě, za hrubý slovní nebo fyzický útok vůči pracovníkovi školy nebo žákovi, kouření 

nebo za jiné závažné nebo opakované porušení Školního řádu. Dále následuje 

hodnocení chování jako uspokojivé, popř. neuspokojivé. 

4. Pokud se jedná o závažný přestupek proti ustanovení Školního řádu, nemusí učitel 

dodržet postupnou škálu kázeňských opatření.  

5. Za neomluvené hodiny je žákovi uděleno výchovné opatření k posílení kázně, a to takto: 

do 10 hodin je řešení v kompetenci TU, od 11 do 25 hodin toto řeší výchovná komise, nad 

25 hodin situaci řeší Orgán sociálně právní ochrany dětí. 

6. U prokázaného záškoláctví je nutné žáka bezprostředně postihnout a ihned 

prokazatelným způsobem vyrozumět zákonného zástupce žáka. V rámci prevence 

a ochrany před rizikovým chováním též postupuje dle platných předpisů a směrnic a učiní 

další nezbytná opatření včetně zaslání hlášení příslušným úřadům. 
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7. Třídní učitel neprodleně oznámí ředitelce školy uložení důtky třídního učitele. Důtku 

ředitelky školy lze žákovi uložit pouze po projednání Pedagogickou radou.  

8. Ředitelka školy nebo třídní učitel neprodleně oznámí udělení pochvaly a jiného ocenění 

nebo uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho 

zákonnému zástupci. 

9. Udělení pochvaly a jiného ocenění a uložení napomenutí nebo důtky se zaznamená do 

dokumentace školy třídním učitelem.  

10. Pochvala se uděluje za výrazný projev školní iniciativy, déletrvající úspěšnou práci, 

záslužný nebo statečný čin, mimořádný projev lidskosti aj. 

 

III. Stupně hodnocení chování 

1. Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě 

vyučují, a 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. Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel chování (školní 

řád) včetně dodržování vnitřního řádu školy během klasifikačního období.  

2. 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. Kritéria hodnocení chování jsou následující: 

a. zdvořilost (oslovování, pozdrav, prosba, poděkování, omluva, uplatňování 

přednosti), 

b. způsob komunikace (nemluví vulgárně, přihlásí se o slovo, neskáče do řeči, 

mluví věcně, zdrží se osobního útoku), 

c. respekt k lidem (nevysmívá se druhému, neponižuje ho, nenapadá ho slovně 

ani fyzicky, bere na něj ohled, ocení jeho přínos, zapojí ho do činnosti), 

d. úcta k hodnotám (nepoškozuje cizí majetek, nepůjčuje si věci bez dovolení, 

zachází s věcmi šetrně a stanoveným způsobem), 

e. plnění povinností (řádně dochází do školy, dodržuje stanovený čas, plní 

uložené úkoly, dodržuje organizační pokyny), 

f. prosazování práv (upozorní na nebezpečné jednání ohrožující život, zdraví 

nebo práva druhých, ohradí se proti nespravedlivému jednání, zastane se slabšího, 

vyjádří se věcně a slušně k věcem, které se týkají jeho vzdělávání a života školy, 

uplatňuje demokratické principy v třídní samosprávě a v Žákovskému parlamentu). 
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3. Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou se v případě použití klasifikace 

hodnotí na vysvědčení stupni: 

a. Stupeň 1 (velmi dobré)  

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

přestupků se dopouští ojediněle. Žák je však přístupný výchovnému působení a snaží se své 

chyby napravit. 

b. Stupeň 2 (uspokojivé)  

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

dopustí závažného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo vnitřnímu řádu školy; 

nebo se opakovaně dopustí méně závažných přestupků. Zpravidla se přes důtku třídního učitele 

školy dopouští dalších přestupků, narušuje výchovně vzdělávací činnost školy. Ohrožuje 

bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob. Je hrubý a agresivní vůči spolužákům, pedagogům, 

prokazatelně šikanuje spolužáky. Kouří nebo požívá alkohol ve škole a v jeho nejbližším okolí. 

c. Stupeň 3 (neuspokojivé)  

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

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

nebo bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně 

vzdělávací činnost školy. Zpravidla se přes důtku ředitele školy dopouští dalších přestupků, 

ublížení na zdraví, prokazatelnou a opakovanou šikanu nebo má více neomluvených hodin, 

opakovaně kouří nebo požívá alkohol. 

4. Známka z chování je vždy uzavřena k příslušnému pololetí. 

 

IV.  Pravidla chování žáků školy 

1.  Žáci školy jsou povinni se k sobě navzájem, k učitelům a k dalším zaměstnancům školy 

chovat zdvořile a s úctou. Nesmí se dopouštět lží ani podvodů. Na veřejnosti jsou povinni se 

chovat tak, aby byli dobrými reprezentanty školy a nepoškozovali její pověst. 

2.   Žáci musí chránit majetek školy před poškozením, zničením nebo ztrátou. Žáci jsou povinni 

dbát čistoty a estetického vzhledu učeben i ostatních prostor školy a jsou povinni se přezouvat 

neprodleně po příchodu do školy. 

3.   Žáci jsou povinni plnit pokyny učitelů. 

4.  Žáci jsou povinni chodit do školy pravidelně a včas podle svého rozvrhu hodin. Musí být 

vždy nejméně pět minut před začátkem vyučování v učebně, ve které začínají výuku. 

5.  V hodinách se žáci musí chovat ukázněně a nesmí rušit výuku, jsou povinni nosit do školy 

školní pomůcky podle rozvrhu hodin a podle pokynů učitele a být náležitě připraveni a mít 

plněné všechny povinnosti. 
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6.  Ve školní budově, na pozemku školy a na přilehlém chodníku (dále jen škola) je zakázáno 

kouřit. Ve škole a na školních akcích je přísně zakázáno požívat, distribuovat nebo propagovat 

alkohol, drogy a jiné toxické nebo návykové látky. Ve škole je rovněž zakázáno hraní 

hazardních her o peníze a jiné cennosti. 

7.  Žákům je zakázáno bez dozoru v době přestávek opouštět areál školy. 

8.  Žákům je zakázáno nosit do školy nebezpečné nebo cenné předměty (např. výbušniny, jedy, 

zbraně, větší částky peněz) nebo vykonávat činnosti, které by mohly ohrozit zdraví, bezpečnost 

nebo by mohly být příčinou jiných škod. Zejména se zakazuje používání otevřeného ohně 

a jakýchkoli osobních elektrických spotřebičů. 

9.  Žáci jsou povinni před začátkem vyučování vypnout popř. přepnout mobilní telefon či jiný 

obdobný přístroj (např. tablet) na tichý režim a uložit jej do k tomu určené uzamykatelné 

schránky. Mobilní telefony, tablety a jiné elektronické přístroje může žák ve výuce používat 

jen se souhlasem vyučujícího 

10.  Žáci jsou povinni chodit do školy čistě a slušně oblečeni. Ve škole je zakázáno nosit 

vyzývavé oblečení a svršky odhalující spodní prádlo. 

 

5. Sdělování informací o prospěchu a chování 

Zákonní zástupci žáka jsou o jeho prospěchu informováni třídním učitelem a učiteli 

jednotlivých předmětů: 

- průběžně prostřednictvím elektronické žákovské knížky 

- před koncem každého čtvrtletí /klasifikační období/, a to prostřednictvím elektronické 

žákovské knížky a na třídních schůzkách 

- případně kdykoliv na požádání zákonných zástupců žáka 

- dalšími způsoby dle potřeby 

V případě mimořádného zhoršení prospěchu informuje učitel zákonné zástupce žáka bez 

zbytečného odkladu a prokazatelným způsobem. 

 

6. Další způsoby hodnocení a klasifikace žáků 

I. Hodnocení a klasifikace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

1. Dítětem, žákem a studentem se speciálními vzdělávacími potřebami je osoba se 

zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním. 

Zdravotním postižením je pro účely školských předpisů mentální, tělesné, zrakové nebo 

sluchové postižení, vady řeči, souběžné postižení více vadami, autismus a vývojové 
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poruchy učení nebo chování. Zdravotním znevýhodněním je zdravotní oslabení, 

dlouhodobá nemoc nebo lehčí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení a chování, které 

vyžadují zohlednění při vzdělávání. Sociálním znevýhodněním je rodinné prostředí s 

nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení rizikovým chováním, nařízená ústavní 

výchova nebo uložená ochranná výchova, nebo postavení azylanta a účastníka řízení o 

udělení azylu na území České republiky. 

2. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vytvoření nezbytných 

podmínek při vzdělávání i klasifikaci a hodnocení.  

3. Při hodnocení žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíží ke 

zprávě z vyšetření ze školského poradenského zařízení. Vyučující respektují doporučení 

psychologických vyšetření žáků a uplatňují je při klasifikaci a hodnocení chování žáků a 

také volí vhodné a přiměřené způsoby získávání podkladů. 

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

na základě žádosti zákonného zástupce žáka.  

5. Pro zjišťování úrovně žákových vědomostí a dovedností volí učitel takové formy a 

druhy zkoušení, které odpovídají schopnostem žáka a na něž nemá porucha negativní vliv. 

Kontrolní práce a diktáty píší tito žáci po předchozí přípravě. Pokud je to nutné, nebude dítě 

s vývojovou poruchou vystavováno úkolům, v nichž vzhledem k poruše nemůže přiměřeně 

pracovat a podávat výkony odpovídající jeho předpokladům.                                                                   

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

výkony. Při klasifikaci se nevychází z prostého počtu chyb, ale z počtu jevů, které žák 

zvládl. 

7. Klasifikace je provázena hodnocením, t.j. vyjádřením pozitivních stránek výkonu, 

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

8. Všechna navrhovaná pedagogická opatření se zásadně projednávají s rodiči a jejich 

souhlasný či nesouhlasný názor je respektován. 

9. Způsob hodnocení a klasifikace žáka vychází ze závěrů vyšetření a doporučení 

školského poradenského zařízení a uplatňuje se ve všech vyučovacích předmětech, ve 

kterých se projevuje postižení žáka na obou stupních základní školy. Při způsobu hodnocení 

a klasifikaci žáků pedagogičtí pracovníci zdůrazňují motivační složku hodnocení a hodnotí 

jevy, které žák zvládl. V hodnocení se přístup vyučujícího zaměřuje na pozitivní výkony 

žáka a tím na podporu jeho poznávací motivace k učení namísto jednostranného 

zdůrazňování chyb.  

10. Učitelé při hodnocení plně respektují doporučení školských poradenských zařízení (a 

hodnotí v souladu s IVP – pokud byl vytvořen). 

Rodiče těchto žáků mohou požádat o slovní hodnocení 
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II. Hodnocení a klasifikace žáků při plnění povinné školní docházky v zahraničí 

1. Žák, který plní povinnou školní docházku ve škole mimo území České republiky, může 

na základě žádosti zákonného zástupce žáka konat za období nejméně jednoho pololetí 

školního roku, nejdéle však za období dvou školních roků, zkoušku v kmenové škole nebo 

ve škole zřízené při diplomatické misi České republiky (dále jen „zkoušející škola“).  

Zkouška se koná:  

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,  

c. na druhém stupni ze vzdělávacího obsahu vztahujícího se k České republice 

vzdělávacího oboru Dějepis a ze vzdělávacího obsahu vztahujícího se k České republice 

vzdělávacího oboru Zeměpis, stanovených Rámcovým vzdělávacím programem pro 

základní vzdělávání.  

2. Před konáním zkoušky předloží zákonný zástupce žáka řediteli zkoušející školy 

vysvědčení žáka ze školy mimo území České republiky, včetně jeho překladu do českého 

jazyka, a to za období, za které se zkouška koná. V případě pochybností o správnosti 

překladu je ředitel zkoušející školy oprávněn požadovat předložení úředně ověřeného 

překladu. Po vykonání zkoušky vydá ředitel zkoušející školy žákovi vysvědčení.  

3. Pokud žák zkoušku podle odstavce 1 nekoná, doloží zákonný zástupce žáka řediteli 

kmenové školy plnění povinné školní docházky žáka předložením vysvědčení žáka ze školy 

mimo území České republiky za období nejvýše dvou školních roků, včetně jeho překladu 

do českého jazyka, v termínech stanovených ředitelem kmenové školy. V případě 

pochybností o správnosti překladu je ředitel kmenové školy oprávněn požadovat předložení 

úředně ověřeného překladu. Kmenová škola žákovi vysvědčení nevydává.  

4. Pokračuje-li žák, který konal zkoušky podle odstavce 1, v plnění povinné školní 

docházky v kmenové škole, zařadí ho ředitel kmenové školy do příslušného ročníku podle 

výsledků zkoušek.  

Pokračuje-li žák, který nekonal zkoušky podle odstavce 1, v plnění povinné školní docházky 

v kmenové škole, zařadí ho ředitel kmenové školy do příslušného ročníku po zjištění úrovně 

jeho dosavadního vzdělání a znalosti vyučovacího jazyka.  

5. Žák, který plní povinnou školní docházku formou individuální výuky v zahraničí, může 

na základě žádosti zákonného zástupce žáka konat za období nejméně jednoho pololetí 

školního roku, nejdéle však za období dvou školních roků, zkoušku ve zkoušející škole. 

Zkouška se koná z každého povinného předmětu vyučovaného v příslušných ročnících 
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školního vzdělávacího programu zkoušející školy, s výjimkou předmětů volitelných. Po 

vykonání zkoušky vydá ředitel zkoušející školy žákovi vysvědčení. 

6. Před konáním zkoušky předloží zákonný zástupce žáka řediteli kmenové školy 

vysvědčení žáka ze zahraniční školy na území České republiky, včetně jeho překladu do 

českého jazyka, a to za období, za které se zkouška koná. V případě pochybností o 

správnosti překladu je ředitel kmenové školy oprávněn požadovat předložení úředně 

ověřeného překladu. Po vykonání zkoušky vydá ředitel kmenové školy žákovi vysvědčení. 

7. Pokračuje-li žák v plnění povinné školní docházky v kmenové škole, zařadí ho ředitel 

kmenové školy do příslušného ročníku podle výsledků zkoušek. 

8. Žákovi, který plní povinnou školní docházku ve škole mimo území České republiky 

podle § 38 odst. 1 písm. a) školského zákona a nekonal zkoušky, vydá ředitel kmenové 

školy vysvědčení, jestliže  

a. ve vzdělávacím programu školy mimo území České republiky je na základě 

mezinárodní smlouvy nebo v dohodě s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 

zařazen vzdělávací obsah podle § 18 odst. 1 a žák byl z tohoto obsahu hodnocen, nebo  

b. žák je zároveň žákem poskytovatele vzdělávání v zahraničí, který v dohodě s 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy poskytuje občanům České republiky 

vzdělávání ve vzdělávacím obsahu podle § 18 odst. 1 a který žáka z tohoto vzdělávacího 

obsahu hodnotil.  

9. Žákovi, který plní povinnou školní docházku v zahraniční škole na území České 

republiky podle § 38 odst. 1 písm. c) školského zákona, v jejímž vzdělávacím programu je 

na základě mezinárodní smlouvy zařazen vzdělávací obsah podle § 18 odst. 1, byl z tohoto 

vzdělávacího obsahu hodnocen zahraniční školou na vysvědčení a v souladu s mezinárodní 

smlouvou nekonal zkoušky, ředitel kmenové školy vydá vysvědčení. 

10. Ředitel kmenové školy vydá vysvědčení podle odstavce 1 nebo 2 za období nejméně 

jednoho pololetí školního roku, nejdéle však za období dvou školních roků. Hodnocení ze 

vzdělávacího obsahu podle § 18 odst. 1 se na tomto vysvědčení uvede v případech podle 

odstavce 1 písm. a) a odstavce 2 v souladu s vysvědčením vydaným školou mimo území 

České republiky nebo zahraniční školou na území České republiky a v případě podle 

odstavce 1 písm. b) v souladu s osvědčením vydaným zahraničním poskytovatelem 

vzdělávacího obsahu podle § 18 odst. 1. 

11. Pokračuje-li žák, kterému ředitel kmenové školy podle odstavce 1 nebo 2 vydal 

vysvědčení, v plnění povinné školní docházky v kmenové škole, zařadí jej ředitel kmenové 

školy do příslušného ročníku na základě tohoto vysvědčení.  

12. Žáka, který plnil povinnou školní docházku ve škole zřízené při diplomatické misi 

České republiky nebo konzulárním úřadu České republiky a pokračuje v plnění povinné 

školní docházky v kmenové škole, zařadí ředitel kmenové školy do příslušného ročníku 

podle dosavadních výsledků vzdělávání doložených vysvědčením. 



 
 

 
  

ŠKOLNÍ ŘÁD – PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ 

VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 19 

 

13. Žáka, na kterého se vztahuje povinná školní docházka a který nekonal zkoušky podle § 

18 až 18b z jiných než touto vyhláškou stanovených důvodů, zařazuje ředitel kmenové školy 

do příslušného ročníku po zjištění úrovně jeho dosavadního vzdělání a znalosti vyučovacího 

jazyka.  

 

III. Hodnocení a klasifikace nadaných žáků  

1. Ředitelka školy může mimořádně nadaného nezletilého žáka přeřadit do vyššího 

ročníku bez absolvování předchozího ročníku. Podmínkou přeřazení je vykonání zkoušek z 

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

stanoví předseda komise po dohodě s ředitelkou školy. 

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

ve škole, do níž byl přijat k plnění povinné školní docházky.  

3. 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.  

4. 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. 

 

7. Závěrečná ustanovení 

1. Kontrolou provádění Školního řádu je ředitelkou školy pověřena zástupkyně 

      ředitelky školy pro oblast řízení školy a pedagogického procesu. 

2. O kontrolách se provádějí písemné záznamy. 

3. Školní řád – Pravidla hodnocení žáků nabývá platnosti dnem 1. 9. 2018. 

 

V Praze, dne 1.9.2018      Mgr. Bc. Běla Outratová 

            ředitelka školy       

                                                         


