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Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vydávám jako statutární orgán školy tuto 

směrnici. 

 

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

pořádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků 

1. Pedagogičtí pracovníci zajišťují, aby zákonní zástupci žáků byli včas informováni o průběhu 

a výsledcích vzdělávání dítěte. 

3. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm,  

slovně nebo kombinací obou způsobů.  

4. 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.  

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

základě žádosti zákonného zástupce žáka.  

6. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy považují 

za závažné zaviněné porušení povinností stanovených tímto řádem. 

7. Třídní učitel neprodleně oznámí řediteli školy uložení důtky třídního učitele. Důtku ředitele 

školy lze žákovi uložit pouze po projednání v pedagogické radě. 

8. Pokud žák, který byl rozhodnutím soudu svěřen do střídavé výchovy rodičů, plní  povinnou 

školní docházku střídavě ve dvou základních školách, vydává mu vysvědčení základní škola, 

v které zahájil vzdělávání dříve, pokud k tomu nebyla dohodou rodičů nebo rozhodnutím 

soudu určena druhá škola. Při hodnocení výsledků vzdělávání žáka za pololetí školního roku 

zohlední škola, která bude vydávat vysvědčení, hodnocení výsledků vzdělávání žáka druhou 

školou. 

 

II. Hodnocení prospěchu a chování , způsob získávání podkladů pro hodnocení 

Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání  a chování žáků je:  

 jednoznačné 

 srozumitelné 

 věcné, srovnatelné s předem danými kritérii 

 všestranné 

Cílem a základem každého hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu. Hodnocení by 

mělo vést k pozitivnímu vyjádření a mělo by být pro žáky motivující. Při hodnocení posuzuje 

učitel žákovy výkony komplexně v souladu se specifikou daného předmětu, uplatňuje 

pedagogický takt, přiměřenou náročnost a maximální objektivnost. Sleduje žákovu snahu, 

samostatnost, tvořivost, kvalitu dílčích i konečných výsledků práce a uplatňování získaných 

dovedností. Soustředíme se na individuální pokrok každého žáka. 
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U průběžného hodnocení používáme různé formy hodnocení a jejich kombinace. 

.Žáci jsou cíleně vedeni k sebehodnocení a k sebekontrole, s chybou či nedostatkem dále 

pracujeme. 

Při hodnocení chování žáka ve škole a při akcích pořádných školou učitel posuzuje 

respektování dohodnutých pravidel, dodržování bezpečtnostních pokynů a udržování dobrých 

mezilidských vztahů. 

Hodnocení práce žáků je rozděleno podle zaměření předmětů na: 

 hodnocení předmětů s převahou naukového zaměření 

 hodnocení předmětů s převahou výchovného zaměření 

 

1.Hodnocení předmětů s převahou naukového zaměření 

Kritéria hodnocení předmětů s převahou naukového zaměření: 

 vztah k učení 

 zvládnutí výstupů  jednotlivých vyučovacích předmětů v rámci individuálních možností 

žáka, schopnost řešit problémové situace 

 úroveň myšlení 

 řízení vlastního učení 

 úroveň komunikačních dovedností, formulace myšlenek a výstižné vyjadřování 

 schopnost vykonávat činnosti smysluplně a řešit problém tvůrčím způsobem 

 změny v chování, postojích a dovednostech, respektování pravidel práce 

  míra zodpovědnosti žáka, plnění školních povinností 

 

  Způsob získávání podkladů pro hodnocení, formy ověřování vědomostí a dovedností  žáků: 

 soustavné sledování výkonu žáka a jeho připravenosti na vyučování 

 sledování a analýza průběžné práce žáka (jeho přístup k práci, snaha, samostatnost a 

tvořivost, kvalita výsledků dílčích činností, sebehodnocení, uplatňování získaných 

dovedností) 

 hodnocení samostatných školních a domácích prací 

 žákovské portfolio 

 různé druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové písemné práce, 

testy, diktáty, cvičení) 

 mluvený projev 

 zpracování prací k danému tématu 

 úprava sešitů, samostatná práce, domácí úkoly 

 výroba pomůcek, modelů 

 projektové  a skupinové práce 

 konzultace s ostatními učitel 

 rozhovory se žákem a zákonnými zástupci žáka 

Žák je za své výkony hodnocen průběžně. Učitel vede žáky k sehodnocení. Spolu se žákem 

hledá možnosti pro dosažení lepšího výsledku. 
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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. 

Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo 

druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně 

dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o 

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

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

termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka. 

Žák, který plní povinnou školní docházku, opakuje ročník, pokud na konci druhého pololetí 

neprospěl nebo nemohl být hodnocen. To neplatí o žákovi, který na daném stupni základní 

školy již jednou ročník opakoval; tomuto žákovi může ředitel školy na žádost jeho zákonného 

zástupce povolit opakování ročníku pouze z vážných zdravotních důvodů. 

2. Formy klasifikace 

 Dílčí hodonocení a klasifikace 

Formy a způsob hodnocení a klasifikace si volí učitel podle charakteru předmětu podle 

vlastního uvážení. 

Hodnocení by mělo mít pozitivní motivační charakter, mělo by odrážet volní nasazení žáka, 

nejen míru výkonu. Ve 3. a 4. ročníku by mělo hodnocení  více vyjadřovat míru očekávaných 

výstupů  v jednotlivých předmětech. 

 Celková klasifikace v daném předmětu 

Klasifikace v jednotlivých předmětech na konci období je určena kvalitou práce žáka za dané 

období. 

Informace o vzdělávání a chování žáka poskytuje škola zákonným zástupcům prostřednictvím 

žákovské knížky, třídních schůzek a individuálních konzultací. 

O nedostatečném prospěchu, výrazném zhoršení prospěchu nebo chování žáka informuje 

vyučující ředitelku školy a pedagogickou radu. Vyučující sám nebo prostřednictvím ředitelky 

školy prokazatelně informuje zákonné zástupce žáka. 

Na konci 1.pololetí může žák obdržet výpis z vysvědčení, na konci 2. pololetí se žákům 

vydává original vysvědčení. 
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3. Celkový prospěch 

Žák je hodnocen těmito stupni: 

 prospěl s vyznamenáním 

 prospěl 

 neprospěl 

 nehodnocen 

Žák je hodnocen stupněm: 

prospěl s vyznamenáním, není – li při celkové klasifikaci hodnocen v žádném povinném 

předmětu stupněm horším než 2, průměr z povinných předmětů není horší než 1,5 a jeho 

chování je velmi dobré 

prospěl, není – li při celkové klasifikaci hodnocen v žádném z povinných předmětů stupněm 5 

neprospěl, je- li v některém povinném předmětu hodnocen přiklasifikaci stupněm 5 

nehodnocen, není – li možné hodnotit žáka z některého z povinných předmětů na konci 1. 

pololetí 

4. Hodnocení  žáků na vysvědčení 

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

hodnotí na vysvědčení stupni: 

a) 1 – velmi dobré, 

b) 2 – uspokojivé, 

c) 3 – neuspokojivé. 

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.      

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 dopouští 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  (neuspokojivé): chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného 

chování. Dopouští se takových závažných přestupků proti vnitřnímu řádu školy 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. 

Při klasifikaci chování se přihlíží k věku, morální  a rozumové vyspělosti žáka.  

Při porušení školního řádu lze podle závažnosti porušení žákovi uložit kárné opatření. 
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Udělení pochvaly a jiného ocenění ředitele školy, uložení napomenutí nebo důtky se 

zaznamenává do dokumentace školy. Udělení pochvaly a jiného ocenění se zaznamenává na 

vysvědčení za pololetí, v němž bylo uděleno. 

Postihování chování žáka mimo školu:  

Rodiče je třeba vést k tomu, aby plně odpovídali za své  děti v oblasti výchovné. Škola 

hodnotí a klasifikuje žáky za jejich chování ve škole. 

Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých předmětech stanovených školním vzdělávacím 

programem se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu: 

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií: 

Stupeň 1 (výborný) 

Žák : 

 uvědomuje si smysl a cíl učení, má pozitivní vztah a aktivní přístup k učení, posoudí  

vlastní pokrok 

 poznatky, fakta a pojmy ovládá uceleně a přesně, na základě zadaných pokynů nebo 

logického úsudku řeší úkoly 

 samostatně plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se 

dalšímu učení 

 samostatně vyhledává, třídí a využívá informace v procesu učení, tvůrčích činnostech a 

v praktickém životě 

 myslí logicky a v jeho myšlení se projevuje samostatnost a tvořivost 

 k řešení problému využívá vlastního úsudku a zkušeností, samostatně řeší problémy 

 své názory a myšlenky vyjadřuje v logickém sledu, jeho ústní a písemný projev je 

souvislý a výstižný 

 naslouchá druhým lidem, porozumí jim a umí vhodně reagovat 

 rozumí různým typům textů, záznamů a jiných informačních a komunikačních 

prostředků a využívá je 

 účinně spolupracuje ve skupině, pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce 

 plní své školní povinnosti včetně domácí přípravy 

 respektuje učitelem zadaná pravidla týkající se určitého předmětu 

  Stupeň 2 (chvalitebný) 

   Žák:  

 si většinou uvědomuje smysl a cíl učení, má pozitivní vztah a aktivní přístup k učení, 

posoudí vlastní pokrok 

 poznatky, fakta a pojmy ovládá v podstatě uceleně a přesně, na základě zadaných 

pokynů nebo logického úsudku řeší úkoly převážně úspěšně 

 plánuje, organizuje a řídí učení s menší pomocí učitele, projevuje ochotu věnovat se 

učení  

 vyhledává, třídí a využívá informace v procesu učení, tvůrčích činnostech  a v 

praktickém životě s menší pomocí učitele 

 myslí většinou logicky správně a v jeho myšlení se projevuje samostatnost a tvořivost 
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 k řešení problému využívá vlastního úsudku a zkušeností, problémy řeší většinou 

samostatně 

 své názory a myšlenky vyjadřuje většinou v logickém sledu, jeho ústní a písemná 

projev je souvislý a výstižný 

 naslouchá druhým lidem, většinou jim porozumí a umí vhodně reagovat 

 převážně rozumí různým typům textů, záznamů a jiných informačních a 

komunikačních prostředků a tvořivě je využívá 

 spolupracuje ve skupině, většinou pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce 

 většinou plní školní povinosti včetně domácí přípravy 

 převážně respektuje učitelem zadaná pravidla práce týkající se určitého předmětu 

Stupeň 3 (dobrý) 

Žák: 

 uvědomuje si smysl a cíl učení pouze částečně, jeho přístup a vztah k učení je méně 

aktivní, posoudí vlastní pokrok jen za pomoci učitele 

 v požadovaných poznatcích, faktech a pojmech má mezery, zadané úkoly řeší na 

podnět učitele, případné chyby odstraňuje s pomocí učitele 

 vlastní učení plánuje, organizuje a řídí pouze s pomocí učitele, projevuje menší ochotu 

věnovat se dalšímu učení a vzdělávání 

 vyhledává, třídí a využívá informace v procesu učení, tvůrčích činnostech a v 

ptaktickém životě pouze za pomoci učitele 

 logické myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, vyskytují se v něm chyby 

 k řešení problému využívá vlastního úsudku a zkušeností jen někdy, samostatné řešené 

mu činí potíže 

 své názory a myšlenky vyjadřuje v logickém sledu pouze částečně, jeho ústní a 

písemný projev je většinou nesouvislý, nevýstižný 

 druhým lidem naslouchá jen částečně, někdy jim nerozumí a neumí vhodně reagovat 

 částečně rozumí různým typům textů, záznamů a jiných informačních a 

komunikačních prostředků a využívá je s menší pomocí učitele 

 spolupracuje ve skupině jen částečně, neovlivňuje kvalitu společné práce 

 nepravidelně plní školní povinnosti včetně domácí přípravy 

 většinou respektuje učitelem zadaná pravidla práce týkající se určitého předmětu 

Stupeň 4 (dostatečný)  

Žák: 

 si neuvědomuje smysla cíl učení, nemá k němu pozitivní vztah, jeho přístup k výuce je 

pasivní, neposoudí vlastní pokrok 

 v požadovaných poznatcích, faktech i v logickém myšlení se vyskytují závažné chyby 

 obtížně plánuje, organizuje a řídí vlastní učení i za pomoci učitele, projevuje malou 

snahu a ochotu věnovat se dalšímu učení a vzdělávání 

 obtížně vyhledává, třídí a využívá informace v procesu učení, tvůrčích činnostech a v 

praktickém životě, pracuje s pomocí učitele 

 v logickém myšlení se vyskytují chyby, není tvořivé 
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 k řešení problému neumí využívat vlastního úsudku zkušeností, převážně neumí 

samostatně řešit problémy 

 své názory a myšlenky nevyjadřuje v logickém sledu, jeho ústní podání a písemný 

projev není souvislý a výstižný 

 druhým lidem naslouchá jen ojediněle, většinou jim nerozumí a neumí vhodně 

reagovat 

 částečně rozumí různým typům textů, záznamů a jiných informačních a 

komunikačních prostředků a využívá je pouze s pomocí učitele 

 většinou nespolupracuje ve skupině, většinou negativně ovlivňuje kvalitu práce 

 obvykle neplní školní povinnosti včetně domácí přípravy 

 málokdy respektuje učitelem zadaná pravidla týkající se určitého předmětu 

Stupeň 5 (nedostatečný) 

Žák: 

 si neuvědomuje smysl a cílm učení, nemá k němu pozitivní vztah, přístup k učení je 

negativní, neposoudí vlastní pokrok 

 požadované poznatky, fakta a pojmy neovládá, nedovede je použít ani za pomoci 

učitele 

 neplánuje, neorganizuje a neřídí vlastí učení ani s pomocí učitele, neprojevuje ochotu 

věnovat se dalšímu učení a vzdělávání 

 nevyhledává, netřídí a nevyužívá informace v procesu učení, tůrčích činnostech a v 

praktickém životě a nepracuje ani s pomocí učitele 

 neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedosatky 

 k řešení problému neumí využívat vlastního úsudku a zkušeností, neumí samostatně 

řešit problémy 

 své názory a myšlenky nedokáže vyjádřit, jeho ústní a písemný projev není souvislý a 

výstižný 

 nenaslouchá druhým lidem, neporozumí jim a neumí vhodně reagovat 

 nerozumí různým typům textů, záznamů a jiných informačních a komunikačních 

prostředků ani za pomoci učitele 

 nespolupracuje ve skupině, negativně ovlivňuje kvalitu společné práce 

 neplní své školní povinnosti včetně domácí přípravy 

 nerespektuje učitelem zadaná pravidla práce týkající se určitého předmětu 
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5. Hodnocení předmětů s převahou výchovného zaměření 

Při hodnocení jsou zohledněny osobní dispozice a předpoklady žáků. Učitel používá kritéria 

odpovídající povaze hodnoceného předmětu. 

Předměty s převahpu výchovného zaměření jsou: tělesná výchova, výtvarná výchova, 

pracovní činnosti, hudební výchova a volitelné předměty. 

Kritéria hodnocení: 

 vztah žáka k činnostem a zájem o ně 

 osvojení potřebných vědomostí, zkušeností, činností a jejich tvořivá aplikace 

 kvalita projevu 

 spolupráce ve skupině 

 vztah k životnímu prostředí 

 kvalita práce 

 schopnost organizovat vlastní práci 

 tolerance a ohleduplnost 

 respektování dohodnutých pravidel v daném předmětu 

 respektování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví 

Stupeň 1 (výborný) 

Žák: 

 ochotně se zapojí do činností a projevuje o ně zájem 

 osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě a samostatně 

 projev je esteticky působivý nebo proveden podle zadaných kritérií 

 účinně spolupracuje ve skupině, pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce 

 chápe základní ekologické souvislosti  a udržuje kolem sebe pořádek 

 úkoly dokončí v dohodnuté kvalitě a v časovém termínu 

 účelně organizuje svou práci 

 respektuje dohodnutá pravidla v daném předmětu 

 chová se tak, aby nepoškozoval zdraví své i ostatních 

Stupeň 2 (chvalitebný) 

Žák: 

 zapojí se činností a projevuje o ně zájem 

 osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje převážně tvořivě a samostatně 

 projev je převážně eteticky působivý nebo  proveden podle zadaných kritérií 

 spolupracuje ve skupiněm, většinou pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce 

 chápe základní ekologické souvislosti a většinou udržuje kvalitní životní prostředí 

 praktické úkoly dokončí kvalitně, jen s drobnými nedostatky 

 většinou si účelně zorganizuzje vlastní práci 

 umí se vcítit do situací druhých , většinou odmítá útlak a hrubé násilí 

 převážně respektuje dohodnutá pravidla v daném předmětu 

 většinou se chová tak, aby nepoškozoval zdraví své i ostatních 
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Stupeň 3 (dobrý) 

Žák: 

 většinou se zapojí do činností, ale zájem nemá trvalý charakter 

 jeho dovednosti a vědomosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje 

pomoc učitele 

 projev je málo esteticky působivý nebo se odchyluje od zadaných kritérií 

 ve skupině spolupracuje jen částečně, neovlivňuje kvalitu společné práce 

 většinou chápe základní ekologické souvislosti, ale často neudržuje kvalitní životní 

prostředí 

 výsledky práce mají nedostatky 

 práci si organizuje méně účelně 

 často se neumí vcítit do situací druhých, většinou neodmítá útlak a hrubé násilí 

 většinou respektuje dohodnutá pravidla v daném předmětu 

 svým chováním občas ohrožuje zdraví své i ostatních 

Stupeň 4 (dostatečný) 

Žák: 

 zapojí se činností pouze pod dohledem a kontrolou učitele 

 dovednosti a vědomosti aplikuje jen se značnou pomocí učitele 

 projev není většinou esteticky působivý nebo se významně odchyluje od zadaných 

kritérií 

 většinou nespolupracuje ve skupině a negativně ovlivňuje kvalitu společné práce 

 chápe základní ekologické souvislosti jen částečně a neudržuje kvalitní životní 

prostředí 

 výsledky práce mají vždy vážné nedostatky 

 práci si dovede organizovat jen za soustavné pomoci učitele 

 neumí se vcítit do situcí druhých, neodmítá útlak a hrubé násilí 

 většinou nerespektuje dohodnutá pravidla v daném předmětu 

 svých chováním často ohrožuje zdraví své i ostatních 

 

Stupeň 5 (nedostatečný) 

Žák: 

 odmítá se zapojit do činností 

 dovednosti a vědomosti má málo osvojené a nedovede je aplikovat ani s pomocí 

učitele 

 projev není esteticky působivý a neodpovídá zadaným kritériím 

 nespolupracuje ve skupině, negativně ovlivňuje kvalitu společné práce 

 nechápe základní ekologické souvislosti a poškozuje životní prostředí 

 ve své práci nedosahuje žádných výsledků 

 není schopen organizovat svou vlastní práci 

 neumí se vcítit do situací druhých, používá útlak a hrubé násilí 

 nerespektuje dohodnutá pravidla v daném předmětu 
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 svým chováním většinou ohrožuje zdraví své a ostatních 

 

III.Pravidla pro sebehodnocení žáků 

1. Sebehodnocení je důležitou součástí hodnocení žáků, posiluje sebeúctu a sebevědomí žáků. 

Žáci jsou vedeni k sebehodnocení od 1. ročníku. 

2. Je zařazováno do procesu vzdělávání průběžně všemi vyučujícími, způsobem přiměřeným 

věku žáků. 

3. Chyba je přirozená součást procesu učení. Pedagogičtí pracovníci se o chybě se žáky baví, 

žáci mohou některé práce sami opravovat, hodnocení žákova výkonu nelze provést jen 

klasifikací, musí být doprovázeno rozborem chyb žáka. Chyba je důležitý prostředek učení. 

4. Při sebehodnocení se žák snaží vyjádřit:  

 co se mu daří 

 co mu ještě nejde, jaké má rezervy 

 jak bude pokračovat dál 

5. Pedagogové vedou žáka, aby komentoval svoje výkony a výsledky. 

6. Sebehodnocení žáků nemá nahradit klasické hodnocení (hodnocení žáka pedagogem), ale     

má pouze doplňovat a rozšiřovat evaluační procesy a více aktivizovat žáka.  

7. Na konci pololetí žák jednoduchou písemnou nebo ústní formou provede sebehodnocení 

v oblasti: zodpovědnost, motivace k učení, sebedůvěra, vztahy v třídním kolektivu 

 

IV.Podrobnosti o komisionálních a opravných zkouškách. 

Opravné zkoušky 

1. Žákovi, který je na koci 2. pololetí klasifikován nejvýše ve dvou povinných předmětech 

stupněm 5, umožní ředitel školy vykonat opravné zkoušky.  

2. Žák koná opravné zkoušky na konci příslušného školního roku. Termín stanoví ředitel 

školy. Nemůže – li se žák za závažných důvodů dostavit k opravným zkouškám, umožní 

mu ředitel školy vykonání opravných zkoušek nejpozději do 30. září; do té doby 

navštěvuje žák podmíněně vyšší ročník. 

3. Žák může v jednom dnu skládat jednu opravnou zkoušku. Pokud zkoušku nevykoná nebo 

se k ní nedostavil, žák v daném předmětu neprospěl. 

4.  Žák je na vysvědčení hodnocen stupněm shodným s výsledkem zkoušky. 

Přezkoumání výsledků hodnocení 

1. Má – li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti klasifikace v jednotlivých 

předmětech nebo hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, může do  tří 

pracovních dnů ode dne, kdy bylo žákovi vydáno vysvědčení, požádat ředitele školy o 

přezkoumání výsledků hodnocení, je – li vyučujícím předmětu ředitel školy, může 

zákonný zástupce požádat krajský úřad. 
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2. Komisi pro komisionální přezkoušení jmenuje ředitel školy; v případě, že je vyučujícím 

daného předmětu ředitel školy, jmenuje komisi ČŠI. 

Komise je tříčlenná a tvoří ji: 

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

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

pedagogický pracovník školy 

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

popřípadě jiný vyučující daného předmětu, 

c) přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací 

oblasti stanovené Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. 

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

přezkoušení stanoví komise hlasováním.  Výsledek přezkoušení se vyjádří slovním 

hodnocením,  nebo stupněm prospěchu. Ředitel školy sdělí výsledek přezkoušení 

prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému zástupci žáka. V případě změny hodnocení 

na konci prvního nebo druhého pololetí se žákovi vydá nové vysvědčení. 

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

přezkoušení  stanoví komise hlasováním. 

5. Žák může v jednom dni vykonat přezkoušení pouze z jednoho předmětu. Není-li možné 

žáka ze závažných důvodů ve stanoveném termínu přezkoušet, stanoví orgán jmenující 

komisi náhradní termín přezkoušení. 

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

vzdělávacím programem. 

     V případě hodnocení chování nebo předmětu  převahou výchovného zaměření posoudí 

ředitel nebo krajský úřad dodržení pravidel hodnocení. V případě porušení těchto pravidel, 

rozhodne o změně klasifikace. Rozhodnutáí oznámí zákonnému zástupci žáka do 14 dnů 

ode dne doručení žádosti. Při změně hodnocení obdrží žák  nové vysvědčení. 

7.  Vykonáním přezkoušení není dotčena možnost vykonat opravnou zkoušku. 

8. V případě, že zákonný zástupce žáka má pochybnosti o správnosti výsledku zkoušky,     

může požádat o přezkoušení podle § 22. 

Odložení klasifikace 

Není – li žáka možné hodnotit na konci prvního pololetí , určí ředitel školy pro jeho 

hodnocení náhradní termín tak, aby hodnocení bylo provedeno nejpozději do konce března. 

Není – li hodnocení možné provést ani v náhradním termínu, žák se za prvního  pololetí 

nehodnotí.  

Nelze – li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení 

náhradní termín tak, aby bylo provedeno nejpozději do 30. září. Do té doby navštěvuje žák 

nejbližší vyšší ročník.Není – li žák hodnocen ani v tomto termínu, neprospěl. 
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Postup do vyššího ročníku 

Do vyššího ročníku postupuje žák, který při celkové klasifikaci na konci druhého pololetí 

nebo při opravných zkouškách dosáhl hodnocení prospěl a dale pokud už jednou na prvním 

stupni neprospěl a opakoval ročník. 

Chování 

Třídní učitel rozhoduje o stupni z chování, a to na základě vlastního hodnocení a s 

přihlédnutím k hodnocení žáka dalšími učiteli  a zaměstnanci školy. Návrh pro pedagogickou 

radu předkládá třídní učitel nebo ostatní učitelé ve třídě. V případě nejednotného názoru 

rozhoduje hlasování členů pedagogické rady. 

Kritéria hodnocení 

Stupeň 1 – velmi dobré; žák respektuje vnitřní řád školy, méně závažných přestupků se 

dopouští ojediněle 

Stupeň 2 – uspokojivé; žák se chová v zásadě v souladu s vnitřním řádem šoly. Dopustí se 

závažnějšího přestupku nebo se opakovaně dopouští méně závažných přestupků. Je přístupný 

výchovnému působení. 

Stupeň 3 -  neuspokojivé; chování žáka je v rozporu s vnitřním řádem školy. Dopuští se 

opakovně závažných přestupků. Neprojevuje snahu o náprav, výchovná opatření jsou 

neúčinná, narušuje činnost kolektivunebo se dopouští poklesku v mravním chování. 

Výchovná opatření 

Pochvaly a jiná ocenění; třídní učitel nebo ředitel školy může udělit pochvalu nebo jiné 

ocenění žákovi za mimořádný projev humánnosti, občanské a školní iniciativy, za záslužný 

čin, za dlouhodobě úspěšnou práci, za reprezentaci školy. 

Napomenutí a důtky; třídní učitel může žákovi podle závažnosti provinění udělit 

napomenutí nebo důtku.  

Ředitelskou důtku uděluje ředitel  na projednání v pedagogické radě školy za soustavné 

drobné porušování nebo jednorázové hrubé porušení školního řádu a zásad slušného chování 

ve škole nebo v rámci školních akcí. Třídní učitel oznámí důvody výchovného opatření  

prokazatelným způsobem zákonnému zástupci žáka. 

Za jeden přestupek se uděluje žákovi pouze jedno opatření k posílení kázně. 
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5.Vzdělávání a hodonocení výsledků vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami . 

Hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se řídí Vyhláškou č.73/2005 Sb.  

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

podpůrných opatření.  

2. Děti, žáci a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vytvoření 

nezbytných podmínek při vzdělávání i klasifikaci a hodnocení.  

 3. Způsob hodnocení a klasifikace žáka vychází ze znalosti příznaků postižení a uplatňuje se 

ve všech vyučovacích předmětech, ve kterých se projevuje postižení žáka. 

4. Při způsobu hodnocení a klasifikaci žáků pedagogičtí pracovníci zvýrazňují motivační 

složku hodnocení, hodnotí jevy, které žák zvládl. (např. bodové ohodnocení, hodnocení s 

uvedením počtu chyb – zlepšení, apod.) 

5.Třídní učitel sdělí vhodným způsobem ostatním žákům ve třídě podstatu individuálního 

přístupu a způsobu hodnocení a klasifikace žáka. 

6.Vyučující respektuje doporučené způsoby práce a hodnocení žáka, popsané ve zprávě 

poradenského zařízení. Volí takové způsoby prověřování znalostí žáka, ve kterých se co 

nejméně projevuje zdravotní postižení (např. doplňování jevů místo diktátů, ústní zkoušení 

místo písemných prací či naopak, zkrácený rozsah písemných prací,…). 

7.Podle druhu postižení využívá speciální metody, postupy, formy a prostředky vzdělávání a 

hodnocení, kompenzační, rehabilitační a učební pomůcky, speciální učebnice a didaktické 

materiály. 

8.Klasifikace bývá  provázena hodnocením, t.j. vyjádřením pozitivních stránek výkonu, 

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

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

souhlasný či nesouhlasný názor je respektován.       

10.Ředitel školy může s písemným doporučením školského poradenského zařízení povolit 

nezletilému žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s mimořádným nadáním 

na žádost jeho zákonného zástupce a zletilému žákovi nebo studentovi se speciálními 

vzdělávacími potřebami nebo s mimořádným nadáním na jeho žádost vzdělávání podle 

individuálního vzdělávacího plánu.  

11.V hodnocení se přístup vyučujícího zaměřuje na pozitivní výkony žáka a tím na podporu 

jeho poznávací motivace k učení namísto jednostranného zdůrazňování chyb.                                              

Organizace vzdělávání individuálně integrovaného žáka jeho rozsah a průběh jsou stanoveny 

v individuálním vzdělávacím plánu žáka, podle výsledků odborného vyšetření. 
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U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení na 

základě žádosti zákonného zástupce žáka.  

a) 1 - výborný 

b) 2 – chvalitebný 

c) 3 – dobrý 

d) 4 – dostatečný 

e ) 5 - nedostatečný 

6.Zásady pro používání slovního hodnocení 

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

základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka. 

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.  

Při použití slovního hodnocení se výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a 

nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem hodnotí tak, aby byla 

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

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. 
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Zásady pro vzájemné převedení klasifikace a slovního hodnocení : 

Prospěch  

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 
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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. 

 

Klasifikace bývá  provázena hodnocením, t.j. vyjádřením pozitivních stránek výkonu, 

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

Všechna navrhovaná pedagogická opatření se zásadně projednávají se zákonnými zástupci. 

Ředitel školy může s písemným doporučením školského poradenského zařízení povolit 

nezletilému žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s mimořádným nadáním na 

žádost jeho zákonného zástupce a zletilému žákovi nebo studentovi se speciálními 

vzdělávacími potřebami nebo s mimořádným nadáním na jeho žádost vzdělávání podle 

individuálního vzdělávacího plánu.  

V hodnocení se přístup vyučujícího zaměřuje na pozitivní výkony žáka a tím na podporu jeho 

poznávací motivace k učení namísto jednostranného zdůrazňování chyb.                                              
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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. 

 

7. Hodnocení nadaných dětí a žáků 

 

Cílem hodnocení těchto žáků je především rozvíjet a podporovat jejich vnitřní motivaci. 

 

 

1. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných vyžaduje individuální přístup každého pedagoga. 

 

2. Pro nadaného žáka učitel připraví a zadá školní práci, která bude odpovídat a rozvíjet 

úroveň jeho dovedností v oblasti jeho nadání. Nadaní žáci se individuálně nebo skupinově 

účastní výuky ve vyšším ročníku, což tento typ školy dobře umožňuje.  

 

3. Nadaný žák se může vzdělávat v určitém předmětu ve vyšším postupném ročníku. 

 

4. Mimořádně nadaní žáci jsou vzděláváni podle individuálně vzdělávacích plánů a ve vztahu 

k nim jsou hodnoceni. 

 

 

8. Hodnocení cizinců 

 

Při zařazení žáka cizince do ročníku se přihlédne k jeho znalosti českého jazyka a úrovni 

dosaženého vzdělání. 

 

Žák cizinec se ve třech po sobě následujících klasifikačních obdobích od nástupu ke 

vzdělávání hodnotí vzledem ke svému posunu, nikoliv k požadovaným výstupům ŠVP. 

 

Škola nemá povinnost žáka cizí národnosti doučovat český jazyk mimořádnou formou. 

Bezplatnou přípravu k začlenění žáka do základního vzdělávání zajistí příslušný krajský úřad 

ve spolupráci se zřizovatelem školy. 
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9. Pravidla pro udělování výchovných opatření 

 

Pochvala třídního učitele 
Uděluje třídní učitel za výborné výsledky v práci žáka, např: 

 za účast v soutěžích 

 za aktivní přístup k plnění školních povinností 

 za vylepšování školního prostředí 

 za jednorázovou pomoc při školních akcích 

 

Pochvala ředitele školy 

 za mimořádný výkon či úspěch, čestný čin apod. 

 

Napomenutí třídního učitele 

 za zapomínání domácích úkolů, pomůcek a potřeb na vyučování 

 za nevhodné či neslušné chování vůči spolužákům a zaměstnancům školy i ostatním 

osobám ve škole, pokusu o šikanu, násilí, vulgaritu, krádež 

 za nerespektování příkazu učitele 

 

Důtka třídního učitele 

Uděluje se za opakované porušování školního řádu a méně závažných projevech nevhodného 

chování. 

 za pokračující soustavné zapomínání pomůcek, domácích úkolů a potřeb na vyučování 

 za nevhodné a neslušné chování vůči spolužákům i zaměstnancům školy 

 opakované nerespektování pokynů učitele 

 za 3 neomluvené hodiny 

 

Důtka ředitele školy 

Uděluje ředitel školy při opakovaném porušování školního řádu a závažnějších projevech 

nevhodného chování po projednání na pedagogické radě – např:  

 chování, které ohrozilo zdraví spolužáků, poškodilo vybavení nebo majetek školy. 

 za vědomé ničení školního majetku 

 za hrubé  a vulgární urážky spolužáků a zaměstnanců školy 

 záměrné lhaní při projednávání přestupků 

 za neuposlechnutí učitele při akcích mimo školu 

 za více než 3 neomluvené hodiny 

 

Druhý stupeň z chování – navrhne třídní učitel a projedná pedagogická rada 

 za opakované nevhodné chování ve škole, které ohrozilo zdraví žáka a spolužáků, či 

poškodilo vybavení školy 

 za opakované záměrné ničení školního majetku 

 za opakované hrubé a vulgární urážky spolužáků a zaměstnanců školy 

 za záměrné opakované nevhodné chování ve škole – násilí, šikana, krádeže apod. 

 za vyšší počet neomluvených hodin 

 v případě, ža počet neomluvených hodin přesáhne 10, škola bude informovat OSPOD 

Tanvald 

Třetí stupeň z chování – navrhne třídní učitel, projedná pedagogická rada 

 opakované nepřístojné a záměrně nevhodné chování žáka, které poškodilo zdraví žáka 

a spolužáků, či poškodilo vybavení školy 

 za soustavné záměrné nevhodné či neslušné chování vůči spolužákům a 

zaměstnancům školy i ostatním osobám, které odporuje zásadám slušnoho chování 

 za vysoký počet neomluvených hodin 
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Závěrečná ustanovení  

 

 

1. Zrušuje se předchozí znění této směrnice  ze dne  3.9. 2012.  

 

 

2. Směrnice nabývá platnosti dnem 1.9.2016. 

 

3. Pravidla pro hodnocení jsou přílohou školní řádu. 


