
 

Základní škola Vysoké Mýto, Knířov, příspěvková organizace 

se sídlem Vysoké Mýto – Knířov 11, Vysoké Mýto 566 01 

17. ŠKOLNÍ ŘÁD, PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 

Vypracovala:  Mgr. Monika Bystřická Mandíková, ředitelka školy   

Schválila:  Mgr. Monika Bystřická Mandíková, ředitelka školy   

Pedagogická rada projednala dne   25.8.2021 

Směrnice nabývá platnosti ode dne:   25.8.2021 

Směrnice nabývá účinnosti ode dne:   9.9.2021 

Školská rada schválila dne:    30.9.2021 

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto 

předpisu.  

  

  

I. Obecná ustanovení  
  
Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vydávám jako statutární orgán školy tento školní 
řád. Směrnice je umístěna na webových stránkách školy a na přístupném místě ve škole podle 
§ 30 školského zákona, prokazatelným způsobem s ním byli seznámeni zaměstnanci, žáci školy 
a byli informováni o jeho vydání a obsahu zákonní zástupci nezletilých dětí a žáků.   
 
Úvod   
Nedílnou součástí výchovně vzdělávací práce školy je hodnocení a klasifikace žáků. Jde o složitý 
proces, který klade vysoké požadavky na všechny pedagogické pracovníky. Cílem tohoto 
klasifikačního řádu je pomoci těmto pracovníkům a stanovit všem jednoznačně platná kritéria 
pro hodnocení.   
Hodnocení a klasifikace žáků základní školy je součástí jejich výchovy a vzdělávání.  Účelem 
hodnocení a klasifikace je přispívat k odpovědnému vztahu žáka k výchově a vzdělávání v 
souladu se školskými předpisy. Výsledky hodnocení a klasifikace uvede škola na vysvědčení.   
 
Hodnocení žáků   
 

1. Hodnocení je pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doložitelné a respektuje 
individuální vzdělávací potřeby žáků a doporučení školského poradenského zařízení. 

Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků je:   
 
1.1  jednoznačné,   
1.2  srozumitelné,   
1.3  srovnatelné s předem stanovenými kritérii,   
1.4        věcné,   
1.5        všestranné.   
 
2. Hodnocení vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v 
učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu  
 
3.  Vyučující používá formativní i sumativní formy hodnocení.   
 
4. Přílohou tohoto řádu jsou kritéria hodnocení u jednotlivých předmětů. 



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

1. Předmětem klasifikace a hodnocení jsou výsledky, jichž žák dosáhl ve vyučovacích 
předmětech v souladu s ŠVP ZŠ Tvořivý Knířováček.  
Žáci jsou hodnoceni kombinovaně.   
 
2. Hodnocení na základní škole je prováděno průběžně po celý školní rok ve vyučovacích    
       hodinách nebo jiných formách výuky.  
 
3. Cílem a základem každého hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu, tj. co se 

naučil, zvládnul, v čem se zlepšil, v čem chybuje a jak postupovat dále.  
 
4. Při hodnocení a při průběžné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník (dále jen 

„učitel“) uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi.  
 

5. Zpřesňující kritéria klasifikace žáka stanovují pro daný školní rok pedagogická rada 
školy.  

 
6. Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního 

období se hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační 
období. Z určeného stupně prospěchu musí být zřejmá úroveň vzdělání žáka, které 
dosáhl vzhledem k očekávaným výstupům, k jeho vzdělávacím a osobnostním 
předpokladům a věku. Stupeň prospěchu zahrnuje i hodnocení píle a přístup žáka ke 
vzdělávání. Stupeň prospěchu se neurčuje na základě průměru z klasifikace za 
příslušné období.  

 
7. Při klasifikaci a hodnocení bere učitel v úvahu i souvislosti, které ovlivňují výkon žáka. 

Žák například mohl zakolísat v učebních výkonech pro indispozici způsobenou vlivem 
rodinného či sociálního zázemí nebo aktuálního zdravotního stavu. Učitel přihlédne i 
na specifikum případné distanční výuky.  

 
8. Při určování hodnocení posuzuje učitel výsledky práce žáka objektivně, nesmí podléhat 

žádnému vlivu subjektivnímu ani vnějšímu.   
 
9. Učitel může použít při zápisu klasifikačního stupně do žákovské knížky, klasifikačního 

deníku a do sešitu motivační znaménko (hvězdička, podtržená jednička apod.).  
 
12. Případy neprospívajících žáků a případy žáků, kteří se dopustili přestupku proti 

školnímu řádu, se projednají v pedagogické radě.    
 
13. Na konci klasifikačního období, v termínu, který určí ředitel školy, zapíší učitelé 
příslušných předmětů číslicí výsledky celkové klasifikace do centrální počítačové evidence 
klasifikace žáků. Dále připraví návrhy na umožnění opravných zkoušek, na klasifikaci 
v náhradním termínu apod.  
 



14. Jestliže je žák z výuky některého předmětu v 1. nebo 2. pololetí uvolněn, uvádí se na 
vysvědčení místo hodnocení slovo „uvolněn(a)“.  
  
15. Nelze-li žáka z některého nebo ze všech předmětů v 1. nebo 2. pololetí hodnotit ani 
v náhradním termínu, uvádí se na vysvědčení místo hodnocení slovo nehodnocen(a)“.  
 
16. Třídní učitel zkontroluje úplnost zadaných známek a správnost údajů v evidenci 
klasifikace žáků. Po vytisknutí vysvědčení zkontroluje vytisknutá vysvědčení a svým 
podpisem na zadní stranu vysvědčení potvrdí úplnost a správnost uvedených údajů. 
Vysvědčení odevzdává řediteli školy, který osvědčuje platnost vysvědčení kulatým 
razítkem a svým podpisem. Bez podpisu ředitele školy a bez platného razítka je vysvědčení 
neplatné a nesmí být žákovi vydáno. Na konci 1. pololetí vydá škola žákům výpis 
z vysvědčení. Na konci 2. pololetí vydá škola vysvědčení za obě dvě pololetí.    

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

(dále jen "klasifikace"), slovně nebo kombinací obou způsobů. O způsobu hodnocení  
rozhoduje ředitel školy se souhlasem školské rady.   

 
18. V pátém ročníku základního vzdělávání vydá škola výstupní hodnocení žákovi, který se  

hlásí k přijetí ke vzdělávání ve střední škole 
 

INFORMOVÁNÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ ŽÁKA O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ 

1) Výsledky hodnocení nebo klasifikace oznamuje vyučující neprodleně žákovi 
a informuje zákonného zástupce žáka prostřednictvím žákovské knížky, resp. deníčku 
nebo pomocí  školního informačního portálu Školy on-line, v případě distanční výuky 
zapisuje známky do elektronické žákovské knížky, 

2) učitelé jednotlivých předmětů informují zákonné zástupce na třídních schůzkách, 
případně v konzultačních dnech nebo při jiných příležitostech z rozhodnutí ředitele 
školy,  

3) třídní učitel a učitel tehdy, jestliže o to zákonní zástupci žáka požádají,  
4) třídní učitel v případě mimořádného zhoršení prospěchu nebo chování, bezprostředně 

a prokazatelným způsobem s vědomím ředitele nebo jeho zástupce.  
 
III. Stupně hodnocení chování při použití klasifikace a jejich charakteristika, včetně předem 
stanovených kriterií  
  
a) Klasifikace chování na vysvědčení  
 

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.  
  
2. Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel chování dle školního řádu 
během klasifikačního období.    
 



3. 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.   
 
4. Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace chování jsou následující:   

  
Stupeň 1 (velmi dobré)  Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení 
školního řádu. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle.   
 
Stupeň 2 (uspokojivé)  Žák se dopustí buď závažnějšího přestupku, nebo se opakovaně 
dopustí méně závažných přestupků. Narušuje činnost kolektivu. Žák je však přístupný 
výchovnému působení a snaží se své chyby napravit. Za závažný přestupek se vždy 
považuje neomluvená absence 3 a více vyučovacích hodin, nošení, distribuce a 
zneužívání návykových látek v areálu školy a při akcích pořádaných školou, opakovaný 
podvod v žákovské knížce, hrubé slovní útoky žáka vůči zaměstnancům školy.    

  
Stupeň 3 (méně uspokojivé) Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům 

 chování  nebo školního řádu, zpravidla se přes důtku ředitele školy dopouští dalších 
 přestupků,  narušuje činnost kolektivu nebo se dopouští poklesků v  mravním chování. 
 Tento  stupeň  z chování bude vždy udělen za zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické 
 útoky žáka  vůči  pracovníkům školy.    

 
b) Výchovná opatření  
 
 Pochvaly a jiná ocenění  
 

1. Pochvaly a jiná ocenění navrhuje třídní učitel nebo ředitel školy.  
 
2. Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo z podnětu ostatních 
vyučujících udělit žákovi pochvalu za  

▪ příkladnou práci pro třídu,  
▪ aktivní účast a reprezentaci třídy a školy v soutěžích a olympiádách 
z jednotlivých předmětů,  
▪ dlouhodobou úspěšnou školní práci (v oblasti prospěchu i chování).  
 

3. Třídní učitel může udělit pochvalu kdykoliv v průběhu školního roku, pochvalu žákovi 
uděluje před kolektivem třídy. O udělených pochvalách si vede evidenci, informuje ředitele 
školy a pedagogickou radu. Zákonný zástupce žáka je o udělení pochvaly informován 
zápisem do žákovské knížky nebo deníčku.   
 
4. Ředitel školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu třídního 
učitele nebo jiné právnické či fyzické osoby udělit žákovi pochvalu za  

▪ mimořádně příkladnou a úspěšnou školní práci a chování,  
▪ úspěšnou reprezentaci školy v druhém a dalším postupovém kole soutěží 
 a olympiád (okresní, krajská a celostátní kola),  
▪ za mimořádný projev lidskosti a občanské nebo školní iniciativy,   
▪ za mimořádný čin ve školním i mimoškolním prostředí.  



 
5. Ředitel školy může udělit pochvalu kdykoliv v průběhu školního roku a o jejím udělení 
informuje pedagogickou radu. Pochvala ředitele školy se uvede na vysvědčení za pololetí, 
v němž byla udělena. O udělení pochvaly vede evidenci třídní učitel. Zákonný zástupce 
žáka je o udělení pochvaly informován dopisem ředitele školy.    
 
6. Ve zvlášť odůvodněných případech (např. statečný čin při záchraně lidského života či 
majetku značné hodnoty) mohou udělit žákovi pochvalu či jiná ocenění orgány samosprávy 
či ministr školství České republiky.   
 
7. Udělení pochvaly či jiného ocenění žákům se zaznamenává do dokumentace školy. 
Třídní učitel ji po pedagogické radě za každé čtvrtletí zapíše žákům do centrální počítačové 
evidence.   

 
Opatření k posílení kázně  
 

1. Opatření k posílení kázně žáků se ukládá za závažné nebo opakované provinění proti 
školnímu řádu. Toto opatření předchází zpravidla před snížením stupně z chování.   
 
2. Podle závažnosti provinění se ukládá některé z těchto opatření: napomenutí třídního 
učitele, důtka třídního učitele, důtka ředitele školy.   
 
3. Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo z podnětu ostatních 
vyučujících udělit žákovi napomenutí třídního učitele za:  

▪ opakované drobné přestupky proti školnímu řádu (např. neplnění domácích 
úkolů, nenošení žákovské knížky a pomůcek do vyučování, rušení vyučování, pozdní 
příchody do vyučování apod.)  
▪ za jeden závažnější přestupek proti školnímu řádu  
 

4. Třídní učitel může udělit napomenutí kdykoliv v průběhu školního roku, napomenutí 
žákovi uděluje před kolektivem třídy. O udělených napomenutích si vede evidenci, 
informuje pedagogickou radu. Zákonný zástupce žáka je o udělení napomenutí třídního 
učitele informován zápisem do žákovské knížky nebo deníčku.   
 
5. Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo z podnětu ostatních 
vyučujících udělit žákovi důtku třídního učitele za  

▪ opakované drobné přestupky proti školnímu řádu a to v případě, že udělení 
napomenutí třídního učitele nebylo účinné,  
▪ za jeden závažnější přestupek proti školnímu řádu.  

6. Třídní učitel může udělit důtku kdykoliv v průběhu školního roku a neprodleně 
informuje ředitele školy. Udělení důtky třídního učitele nemusí předcházet udělení 
napomenutí třídního učitele. Důtku třídní učitel žákovi uděluje před kolektivem třídy. 
O udělených důtkách vede třídní učitel evidenci, informuje pedagogickou radu. Zákonný 
zástupce žáka je o udělení důtky třídního učitele informován zápisem do žákovské knížky 
nebo deníčku.   
 



7. Ředitel školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo z podnětu třídního učitele 
udělit žákovi důtku ředitele školy za  

o opakované drobné přestupky proti školnímu řádu a to v případě, že udělení 
napomenutí a důtky třídního učitele nebylo účinné  
o za jeden hrubý přestupek proti školnímu řádu (např. 1 – 2 neomluvené hodiny, 
podvod v žákovské knížce, nevhodné chování vůči spolužákům nebo pracovníkům 
školy apod.)   
 

8. Ředitel školy může udělit žákovi důtku po projednání v pedagogické radě. Udělení 
důtky ředitele školy nemusí předcházet udělení napomenutí nebo důtky třídního učitele. 
Důtku ředitel školy uděluje žákovi před kolektivem třídy. O udělených důtkách ředitele 
školy vede evidenci třídní učitel. Zákonný zástupce žáka je o udělení důtky ředitele školy 
informován dopisem ředitele školy.  
 
9. Za jeden přestupek se uděluje žákovi pouze jedno opatření k posílení kázně.   
 
10. Udělení opatření k posílení kázně se zaznamenává do dokumentace školy. Třídní učitel 
je po pedagogické radě za každé čtvrtletí zapíše do centrální počítačové evidence.  
 
11. Při hrubém porušení školního řádu žákem je třídní učitel vždy povinen vyvolat jednání 
se zákonným zástupcem žáka za přítomnosti žáka. K jednání si vždy přizve dalšího 
pracovníka školy. Z jednání vždy pořídí zápis, který podepíše třídní učitel i zákonný 
zástupce žáka. Originál zápisu předá do evidence výchovnému poradci a jednu kopii dá 
zákonnému zástupce žáka. V matrice školy provede třídní učitel záznam o jednání.  

 
IV. Stupně hodnocení prospěchu při použití klasifikace a jejich charakteristika, včetně 
předem stanovených kriterií  
 
a) Vyučovací předměty s převahou teoretického zaměření  

1. Převahu teoretického zaměření mají jazykové, společenskovědní a přírodovědné 
předměty.  
 
2. Při klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech uvedených v odstavci 1 se v souladu 
s požadavky školního vzdělávacího programu (dále ŠVP) hodnotí:   
 

o ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, 
 definic, zákonitostí a vztahů,  
o schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických 
 a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení společenských a přírodních jevů 
 a zákonitostí,   
o schopnost využívat a zobecňovat zkušenosti a poznatky získané při praktických 
 činnostech,   
o kvalita myšlení, především jeho logika, samostatnost a tvořivost,   
o aktivita v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim,   
o přesnost, výstižnost a odborná i jazyková správnost ústního a písemného 
 projevu,   
o kvalita výsledků činností,   



  
3. Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:   
 

Stupeň 1 (výborný) Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a 
zákonitosti uceleně, přesně a úplně a chápe vztahy mezi nimi. Samostatně a tvořivě 
uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů. 
Myslí logicky správně, zřetelně se u něho projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho 
ústní a písemný projev je správný, přesný a výstižný. Výsledky jeho činnosti jsou 
kvalitní, pouze s menšími nedostatky.   
 
Stupeň 2 (chvalitebný) Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a 
zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně. Samostatně nebo podle menších 
podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a 
praktických úkolů. 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.   
 
Stupeň 3 (dobrý) Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných 
poznatků, faktů, pojmů, definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Podstatnější 
nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. V uplatňování osvojených 
poznatků a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb. 
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 výstižnosti. 
V kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují častější nedostatky.   
 
Stupeň 4 (dostatečný) Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si 
požadovaných poznatků závažné mezery. V uplatňování osvojených poznatků a 
dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. 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 se projevují nedostatky. Závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí 
učitele opravit.  
 
Stupeň 5 (nedostatečný) Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a 
úplně, má v nich závažné a značné mezery. V uplatňování osvojených vědomostí 
a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné 
chyby. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické 
nedostatky. V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, 
přesnosti i výstižnosti. Výsledky jeho činnosti mají vážné nedostatky. Závažné 
nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele.   
  

b) Vyučovací předměty s převahou praktického zaměření  
 

1. Převahu praktického zaměření má předmět pracovní činnosti.  
 
2. Při klasifikaci předmětu pracovní činnosti v souladu s požadavky ŠVP se hodnotí:   
 



o vztah k práci,   
o osvojení pracovních dovedností a návyků, zvládnutí účelných způsobů práce,   
o využití získaných teoretických vědomostí v pracovních činnostech,   
o aktivita, samostatnost, tvořivost, iniciativa v pracovních činnostech,   
 

3. Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kriterií:  
 

Stupeň 1 (výborný) Žák soustavně projevuje kladný vztah k práci. Žák pohotově, 
samostatně a tvořivě využívá 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 závažných nedostatků.   
 
Stupeň 2 (chvalitebný) Žák projevuje kladný vztah k práci. Žák samostatně, ale méně 
tvořivě a s menší jistotou využívá 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.   
 
Stupeň 3 (dobrý) Žák projevuje vztah k práci. Žák za pomoci 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.   
 
Stupeň 4 (dostatečný) Žák pracuje bez zájmu a vztahu k práci. Získané teoretické 
poznatky dovede využít 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 
závažné nedostatky.   
 
Stupeň 5 (nedostatečný) Žák neprojevuje zájem o práci a vztah k ní. Nedokáže ani 
s pomocí učitele uplatnit získané teoretické poznatky při praktické činnosti. 
V praktických činnostech, dovednostech a návycích má podstatné nedostatky. 
Nedokáže postupovat při práci ani s pomocí učitele. Výsledky jeho práce jsou 
nedokončené, neúplné, nepřesné.  

   
c) Vyučovací předměty s převahou výchovného zaměření  
 

1. Převahu výchovného zaměření mají: výtvarná výchova, hudební výchova, tělesná 
výchova.   
 
2. Při klasifikaci v předmětech uvedených v odstavci 1 se v souladu s požadavky ŠVP 
hodnotí:   

o stupeň tvořivosti a samostatnosti projevu,  
o osvojení potřebných vědomostí, zkušeností, činností a jejich tvořivá aplikace,   
o kvalita projevu,   
o vztah žáka k činnostem a zájem o ně,   
o estetické vnímání, přístup k uměleckému dílu a k estetice ostatní společnosti,   



o v tělesné výchově s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu žáka všeobecná tělesná 
 zdatnost, výkonnost a jeho péče o vlastní zdraví.   
 

3. Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:   
 

Stupeň 1 (výborný) Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně 
využívá své osobní předpoklady a velmi úspěšně, podle požadavků osnov 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 a tělesnou kulturu 
a projevuje k nim aktivní vztah. Úspěšně rozvíjí svůj estetický vkus a tělesnou 
zdatnost.   
  
Stupeň 2 (chvalitebný) Žák je v činnostech aktivní, tvořivý, převážně samostatný na 
základě využívání svých osobních předpokladů, které úspěšně rozvíjí v individuálním a 
kolektivním projevu. Jeho projev je esteticky působivý a má jen menší nedostatky 
z hlediska požadavků daného předmětu. Žák tvořivě aplikuje osvojené vědomosti, 
dovednosti a návyky v nových úkolech. Má aktivní zájem o umění, o estetiku, tělesnou 
zdatnost. Rozvíjí si v požadované míře estetický vkus a tělesnou zdatnost.   
  
Stupeň 3 (dobrý) Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. 
Nevyužívá dostatečně své schopnosti v individuálním a kolektivním projevu. Jeho 
projev je málo působivý, dopouští se v něm chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají 
četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje pomoc učitele. Nemá dostatečný aktivní 
zájem o umění, o estetiku a tělesnou kulturu. Nerozvíjí v požadované míře svůj 
estetický vkus a tělesnou zdatnost.   
  
Stupeň 4 (dostatečný) Žák je v činnostech málo aktivní a tvořivý. Rozvoj jeho 
schopností a jeho projev jsou málo uspokojivé. Úkoly řeší s častými chybami. 
Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se značnou pomocí učitele. Projevuje velmi malou 
snahu a zájem o činnosti, nerozvíjí dostatečně svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost.   
  
Stupeň 5 (nedostatečný) Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností 
je neuspokojivý. Jeho projev je povětšině chybný a nemá estetickou hodnotu. 
Minimální osvojené vědomosti a dovednosti nedovede aplikovat. Neprojevuje snahu 
ani zájem o činnosti, nevyvíjí úsilí rozvíjet svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost.   
 

d) Celkové hodnocení žáka na vysvědčení  
  

1. Celkové hodnocení žáka na vysvědčení se vyjadřuje stupni:  
a. prospěl(a) s vyznamenáním,  
b. prospěl(a),  
c. neprospěl(a).  
d. nehodnocen(a)  
 

2. Žák je hodnocen stupněm prospěl(a) s vyznamenáním, není-li v žádném z povinných 
předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení 



stupněm 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.  
 
3. Žák je hodnocen stupněm prospěl(a), není-li v žádném z povinných předmětů 
stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm 5 – 
nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením.  
 
4. Žák je hodnocen stupněm neprospěl(a), je-li v některém z povinných předmětů 
stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm 
prospěchu 5 – nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením nebo není–li z něho 
hodnocen na konci druhého pololetí.  
 
5. Žák je nehodnocen(a), není-li možné žáka hodnotit z některého z povinných předmětů 
stanovených školním vzdělávacím programem na konci prvního pololetí. 

 
V. Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků  
 
1. Sebehodnocení je důležitou součástí hodnocení žáků. 

2. Sebehodnocením se posiluje sebeúcta a sebevědomí žáků. 

3. Chybu je potřeba chápat jako přirozenou věc v procesu učení. Pedagogičtí pracovníci se o 

chybě se žáky baví, žáci mohou některé práce sami opravovat. Chyba je důležitý prostředek 

učení. 

4. Při sebehodnocení se žák snaží popsat: 

- co se mu daří, 

- co mu ještě nejde. 

- jak bude pokračovat dál. 

5. Při školní práci vedeme žáka, aby komentoval svoje výkony a výsledky, sebehodnocení se 

týká jednak samotných výsledků práce žáků, ale zejména umožňuje zhodnotit proces, kterým 

žák k žádanému výsledku došel.  

6. Známky nejsou jediným zdrojem motivace. 

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

docházky.  

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

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

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

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

učitele se sebehodnocení žáka stává podkladem při pedagogické diagnostice. Sebehodnocení 

žáka se vztahuje ke konkrétním cílům a úkolům dohodnutým s učitelem nebo učiteli 

(sebehodnocení se váže na plánování).  



VI. Zásady pro používání slovního hodnocení  
 
Zásady pro používání slovního hodnocení v souladu s § 15 odst. 2 vyhlášky 48/2005 Sb., o 
základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, včetně 
předem stanovených kritérií  
 
1.  O slovním hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení rozhoduje ředitelka školy. 
 
2. Slovní hodnocení se může použít u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří mají 

příslušným školským poradenským zařízením (PPP, SPC) diagnostikovanou vývojovou 

poruchu učení nebo chování. Slovní hodnocení se použije pouze v předmětech, kde se 

diagnostikovaná porucha promítá. O použití slovního hodnocení rozhoduje ředitel školy na 

základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka. V ostatních případech bude použito 

klasifikačních stupňů.  

3. Třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů převede slovní hodnocení do 
klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v případě přestupu žáka na školu, která 
hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této školy nebo zákonného zástupce žáka. 
 
4. Je-li žák hodnocen slovně, převede třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních 
předmětů slovní hodnocení do klasifikace pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání. 
 
5. Slovní hodnocení zahrnuje úplné posouzení žáka v jeho vývoji, ohodnocení jeho píle a 
přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon, a naznačení dalšího rozvoje 
žáka. Obsahuje také zdůvodnění hodnocení a doporučení, jak předcházet případným 
neúspěchům žáka a jak je překonávat. 
 
6. Slovní hodnocení by mělo splňovat především tato kritéria: věcnost, srozumitelnost, úplnost 
(nepomine žádnou podstatnou informaci), pozitivní formulace. 
 
7. Slovní hodnocení popisuje především: konkrétní zvládnutí kompetencí v jednotlivých 
obdobích, žákovy pokroky v hodnoceném období, vztah žáka k jednotlivým oblastem 
vzdělávání. 
 
8. Slovní hodnocení je průběžné (např. jednotlivé práce a výkony, hodnocení výstupů 
z projektů, čtvrtletní hodnocení apod.) a výstupní (vysvědčení).  

  
V případě slovního hodnocení či kombinace slovního hodnocení a klasifikace bude škola pro 
účely celkového hodnocení žáka na vysvědčení i pro stanovení průměrného prospěchu žáka 
vždy převádět slovní hodnocení do klasifikace.  
 
Zásady pro vzájemné převedení klasifikace a slovního hodnocení   
   

Prospěch  
  

  

Ovládnutí učiva     

1 – výborný  ovládá bezpečně   



2 – chvalitebný  ovládá  

3 – dobrý  v podstatě ovládá  

4 – dostatečný  ovládá se značnými mezerami  

5 - nedostatečný  neovládá  

    

Myšlení    

1 – výborný  pohotový, bystrý, dobře chápe souvislosti, 
samostatný  

2 – chvalitebný  uvažuje celkem samostatně  

3 – dobrý  menší samostatnost v myšlení  

4 – dostatečný  nesamostatné myšlení, pouze s nápovědou  

5 - nedostatečný  odpovídá nesprávně i na návodné otázky  

    

Vyjadřování    

1 – výborný  výstižné a poměrně přesné   

2 – chvalitebný  celkem výstižné  

3 – dobrý  myšlenky vyjadřuje ne dost přesně  

4 – dostatečný  myšlenky vyjadřuje se značnými obtížemi  

5 - nedostatečný  nedokáže se samostatně vyjádřit, i na návodné otázky 
odpovídá nesprávně  

    

Celková aplikace vědomostí    

1 – výborný  užívá vědomostí a spolehlivě a uvědoměle 
dovedností, pracuje samostatně, přesně a s jistotou   

2 – chvalitebný  dovede používat vědomosti a dovednosti při řešení 
úkolů, dopouští se jen menších chyb  

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

4 – dostatečný  dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává  

5 - nedostatečný  praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí  

    

Aktivita, zájem o učení    

1 – výborný  aktivní, učí se svědomitě a se zájmem  

2 – chvalitebný  učí se svědomitě  

3 – dobrý  k učení a práci nepotřebuje větších podnětů  

4 – dostatečný  malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty  

5 - nedostatečný  pomoc a pobízení k učení jsou zatím neúčinné  

    

Chování  
  

  

1 – velmi dobré  Uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení 
vnitřního řádu školy. Méně závažných přestupků se 
dopouští ojediněle. Žák je však přístupný výchovnému 
působení a snaží se své chyby napravit.  



2 - uspokojivé  Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s 
ustanoveními vnitřního řádu školy. Žák se dopustí 
závažného přestupku proti pravidlům slušného 
chování nebo vnitřnímu řádu školy; nebo se 
opakovaně dopustí méně závažných přestupků. 
Zpravidla se přes důtku třídního učitele školy dopouští 
dalších přestupků, narušuje výchovně vzdělávací 
činnost školy. Ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje 
nebo jiných osob.  

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.  

 
VII. Způsob získávání podkladů pro hodnocení  

  
1. Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků a chování žáka 
získává učitel zejména těmito metodami, formami a prostředky:  
  

▪ soustavným diagnostickým pozorováním žáka,  
▪ soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování,   
▪ různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové),   
▪ kontrolními písemnými pracemi a praktickými zkouškami,   
▪ analýzou výsledků různých činností žáka, např. zapojení do projektů, výsledky 
 skupinové práce  
▪ konzultacemi s ostatními učiteli a podle potřeby i s pracovníky pedagogicko- 
 psychologických poraden a zdravotnických služeb, zejména u žáka s trvalejšími 
 psychickými a zdravotními potížemi a poruchami,   
▪ rozhovory se žákem a zákonnými zástupci žáka. 
  

2. Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace a poukazuje na klady a nedostatky 
hodnocených projevů, výkonů, výtvorů. Po ústním vyzkoušení oznámí učitel žákovi 
výsledek hodnocení okamžitě. Výsledky hodnocení písemných zkoušek a prací 
a praktických činností oznámí žákovi nejpozději do 14 dnů. Výsledek zkoušky vyučující vždy 
zapíše do žákovské knížky (deníčku) a do systému Škola online. 
 
3. Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý 
školní rok, aby se nadměrně nenahromadily v určitých obdobích.  
  
4. Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka.   
 



5. Pokud žák za některé čtvrtletí školního roku zamešká 100 a více hodin, může vyučující 
kteréhokoli předmětu v dané třídě požádat ředitele školy o doplňkové přezkoušení žáka 
před komisí.   

   
VIII. Zkoušky při plnění povinné školní docházky v zahraničí nebo v zahraniční škole na území 
ČR  
  
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.  
  
5. 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.".  
  
6. 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 školního 
vzdělávacího programu zkoušející školy, s výjimkou předmětů volitelných. Po vykonání 
zkoušky vydá ředitel zkoušející školy žákovi vysvědčení.  
  
7. Pokud žák zkoušku podle odstavce 1 nekoná, doloží zákonný zástupce žáka řediteli 
kmenové školy plnění povinné školní docházky žáka předložením čestného prohlášení 
zákonného zástupce o vzdělávání žáka v době pobytu v zahraničí, a to za období nejvýše 
dvou školních roků, v termínech stanovených ředitelem kmenové školy. Kmenová škola 
žákovi vysvědčení nevydává.  
  
8. 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.  
  
9. 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.  
  
10. Žák, který plní povinnou školní docházku v zahraniční škole na území České republiky 
podle § 38 odst. 1 písm. c) školského zákona, s výjimkou škol podle § 18c, koná za období 
nejméně jednoho pololetí školního roku, nejdéle však za období dvou školních roků, zkoušku 
v kmenové škole. Zkouška se koná ze vzdělávacího obsahu podle § 18 odst. 1.  
  
11. 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.  
  
12. Pokračuje-li žák v plnění povinné školní docházky v kmenové škole, zařadí ho ředitel 
kmenové školy do příslušného ročníku podle výsledků zkoušek.  
  
13. 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.  
  
14. 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.  
  
15. Ředitel kmenové školy vydá vysvědčení za období nejméně jednoho pololetí školního 
roku, nejdéle však za období dvou školních roků. Hodnocení ze vzdělávacího obsahu podle § 
18 odst. 1 vyhlášky 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.  
  
16. Pokračuje-li žák, kterému ředitel kmenové školy vydal vysvědčení, v plnění povinné školní 
docházky v kmenové škole, zařadí jej ředitel kmenové školy do příslušného ročníku na 
základě tohoto vysvědčení.  
  
17. 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.  
  
18. 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.  
 
IX. Komisionální a opravné zkoušky  

  
a) Komisionální zkoušky  
 

1. Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního 
nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení 
prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, 
požádat ředitele školy o komisionální přezkoušení žáka; je-li vyučujícím daného předmětu 
ředitel školy, pak krajský úřad. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od 
doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka.  
 
2. Komisi pro komisionální přezkoušení jmenuje ředitel školy. V případě, že vyučujícím 
daného předmětu je ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad.  
 
3. Komise je tříčlenná. Její složení se řídí vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním 
vzdělávání…, § 22, odst. 2.  
 
4. Žák může v jednom dni vykonat přezkoušení pouze z jednoho předmětu.  
 
5. Výsledek přezkoušení je konečný a nelze ho již napadnout novou žádostí 
o přezkoušení.  
 

  



b) Opravné zkoušky  
 

1. Opravné zkoušky konají žáci, kteří na daném stupni základní školy dosud neopakovali 
ročník a kteří na konci druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných předmětů 
s výjimkou předmětů výchovného zaměření (tělesná výchova, výtvarná výchova, hudební 
výchova, pracovní činnosti).  
 
2. Opravné zkoušky jsou vždy komisionální a platí pro ně ustanovení platná pro 
komisionální zkoušky.  
 
3. Opravné zkoušky se konají v tzv. přípravném týdnu v měsíci srpnu (posledních 
5 pracovních dnů před zahájením nového školního roku). 

 
X. Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami  
 

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných se řídí vyhláškou č. 
48/2005 Sb., o základním vzdělávání, pokud není zvláštním právním předpisem stanoveno 
jinak. 
 
 1. Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami je osoba se zdravotním postižením, 
zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním. Zdravotním postižením je pro 
účely školských přepisů mentální, tělesné, zrakové nebo sluchové postižení, vady řeči, 
souběžné postižení 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 vyžadují zohlednění při vzdělávání. Sociálním 
znevýhodněním je rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení 
sociálně patologickými jevy, nařízená ústavní výchova nebo uložená ochranná výchova, nebo 
postavení azylanta a účastníka řízení o udělení azylu na území České republiky.  
  
2. Děti, žáci a studenti 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 k povaze 
postižení nebo znevýhodnění. Vyučující respektují doporučení psychologických vyšetření 
žáků a uplatňují je při klasifikaci a hodnocení chování žáků a také volí vhodné a přiměřené 
způsoby získávání podkladů. Při získávání podkladů pro hodnocení žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami se volí metody a formy, které vyplývají z druhu potřeb konkrétního 
žáka a jsou v souladu s doporučením školského poradenského zařízení (PPP, SPC, …)  
 4. 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.        
  
5. Klasifikace je provázena hodnocením, t.j. vyjádřením pozitivních stránek výkonu, 
objasněním podstaty neúspěchu, návodem jak mezery a nedostatky překonávat.       
  
6. Všechna navrhovaná pedagogická opatření se zásadně projednávají s rodiči a jejich 
souhlasný či nesouhlasný názor je respektován.        



  
7. V hodnocení se přístup vyučujícího zaměřuje na pozitivní výkony žáka a tím na podporu 
jeho poznávací motivace k učení namísto jednostranného zdůrazňování 
chyb.                                               
  
8. U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení na 
základě žádosti zákonného zástupce žáka. Výsledky vzdělávání žáka v základní škole speciální 
se hodnotí slovně.  
 
Slovní hodnocení žáka musí zahrnovat tyto oblasti:  

• posouzení výsledků vzdělávání žáka v jejich vývoji,  
• ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání,  
• naznačení dalšího vývoje žáka,  
• zdůvodnění hodnocení a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům 
 žáka a jak je překonávat.   

 
9. Slovní hodnocení žáka na vysvědčení se bude skládat ze dvou částí. V první části vyučující 
zhodnotí výsledky vzdělávání žáka, jeho píli a přístup ke vzdělávání. Pro jednotlivé 
klasifikační stupně vždy použije popis klasifikačních stupňů podle níže uvedeného bodu 
10). Ve druhé části vyučující zhodnotí možnosti rozvoje a doporučení pro konkrétního 
žáka.   
 
10. Výsledky vzdělávání žáka, jeho píle a přístup ke vzdělávání:  
 

hodnocení VÝBORNÝ:   
Učivu rozumíš, zvládáš ho bez problémů. Jsi aktivní, se zájmem sleduješ vyučování. 
Rozumíš složitějším návodům, jsi pohotový, bystrý. Vyjadřuješ se výstižně, poměrně 
přesně. Spolehlivě a uvědoměle užíváš vědomostí a dovedností, pracuješ 
samostatně, přesně a s jistotou.  
  

hodnocení CHVALITEBNÝ:  
Učivo většinou zvládáš, chybuješ pouze zřídka. Učíš se svědomitě. Chápeš pokyny, 
uvažuješ celkem samostatně. Dovedeš používat vědomosti a dovednosti, dopouštíš 
se menších chyb. Vyjadřuješ se celkem výstižně.  
  

hodnocení DOBRÝ:  
Máš problémy se zvládnutím učiva. Chápeš snadné pokyny, necháváš si čas 
k přemýšlení. Vyjadřuješ se ne dost přesně, s pomocí učitele řešíš úkoly, překonáváš 
potíže a odstraňuješ chyby. K učení a práci nepotřebuješ větších podnětů.  
  

hodnocení DOSTATEČNÝ:  
Učivo ovládáš se značnými mezerami. Přemýšlíš nesamostatně, potřebuješ pomoc 
při plnění úkolů. Pracuješ povrchně, potřebuješ stálé podněty. Děláš podstatné 
chyby, nesnadno je překonáváš. Vyjadřuješ se s potížemi. Máš malý zájem o učení.  
  

hodnocení NEDOSTATEČNÝ:  



Učivo neovládáš. Pomoc a pobízení k učení jsou zatím neúčinné. Odpovídáš 
nesprávně i na pomocné otázky. Vyjadřuješ se nesprávně. Praktické úkoly nedokážeš 
splnit ani s pomocí učitele.  

  
XI. Hodnocení nadaných dětí, žáků a studentů  
  
1. Ředitel 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 nebo student nebude absolvovat. Obsah a rozsah zkoušek stanoví 
ředitel 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. Nelze-li individuálně vzdělávaného žáka 
hodnotit na konci příslušného pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, 
a to tak, aby hodnocení bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení pololetí. 
Ředitel 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.  
  
XII. Závěrečná ustanovení  
  

1. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen 
zaměstnanec: Mgr. Kateřina Novotná 
2. O kontrolách provádí písemné záznamy. 
3. Zrušuje se předchozí znění tohoto řádu, jeho uložení směrnice se řídí spisovým řádem 
školy.   
4. Žáci školy byli s tímto řádem seznámeni třídními učiteli a seznámení je zaznamenáno v 

třídních knihách.   
5.  Zákonní zástupci žáků byli informováni o vydání řádu školy informací v žákovských 
knížkách, řád je pro ně zpřístupněn na webových stránkách školy a tento řád je vyvěšen na 
informační nástěnce školy.  

  
  
 
V Knířově dne 24.8.2021  

Mgr. Monika Bystřická Mandíková, 
                                                                                                                            ředitelka školy 


