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1. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků základního vzdělávání - § 51 až § 55 školského
zákona
1.1 Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení; za první pololetí lze místo vysvědčení
vydat žákovi výpis z vysvědčení.
1.2 Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním
stupněm (dále jen "klasifikace").
1.3 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.
1.4 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.
1.5 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, pokud mu nebylo povoleno opakování ročníku podle
odstavce 1.10 věty třetí. 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.
1.6 Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení
náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději
do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné hodnotit ani v náhradním
termínu, žák se za první pololetí nehodnotí.
1.7 Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení
náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději
do konce září následujícího školního roku. V období měsíce září do doby hodnocení
navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník, popřípadě znovu devátý ročník.
1.8 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 ode dne vydání
vysvědčení, požádat ředitele školy o přezkoumání výsledků hodnocení žáka; je-li
vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, krajský úřad. Pokud není dále
stanoveno jinak, ředitel školy nebo krajský úřad nařídí komisionální přezkoušení žáka,
které se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se
zákonným zástupcem žáka. Česká školní inspekce poskytne součinnost na žádost
ředitele školy nebo krajského úřadu.
1.9 V případě, že se žádost o přezkoumání výsledků hodnocení žáka týká hodnocení
chování nebo předmětů výchovného zaměření, posoudí ředitel školy, je-li vyučujícím
žáka v daném předmětu ředitel školy, krajský úřad, dodržení pravidel pro hodnocení
výsledků vzdělávání žáka stanovených podle § 30 odst. 2. V případě zjištění porušení
těchto pravidel ředitel školy nebo krajský úřad výsledek hodnocení změní; nebyla-li
pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků porušena, výsledek hodnocení
potvrdí, a to nejpozději do 14 dnů ode dne doručení žádosti. Česká školní inspekce
poskytne součinnost na žádost ředitele školy nebo krajského úřadu.
1.10 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. Ředitel školy může povolit žákovi na
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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.
1.11 Žáci devátých ročníků a žáci, kteří na daném stupni základní školy dosud neopakovali
ročník, kteří na konci druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných
předmětů s výjimkou předmětů výchovného zaměření, konají opravné zkoušky.
1.12 Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu
stanoveném ředitelem školy. Žák může v jednom dni skládat pouze jednu opravnou
zkoušku. Opravné zkoušky jsou komisionální. Zkouška z předmětu je ústní i písemná,
trvá max. jednu vyučovací hodinu, obsahuje učivo a očekávané výstupy uvedené ve
školním vzdělávacím programu.
1.13 Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání
nedostaví, neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit
náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do 15. září následujícího školního roku.
Do té doby je žák zařazen do nejbližšího vyššího ročníku, popřípadě znovu do
devátého ročníku.
1.14 V odůvodněných případech může krajský úřad rozhodnout o konání opravné zkoušky a
komisionálního přezkoušení podle § 52 odst. 4 na jiné základní škole. Zkoušky se na
žádost krajského úřadu účastní školní inspektor.
1.15 Komisionální přezkoušení – uvedeno ve vyhlášce č. 48/2005 Sb., v aktuálním znění.
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 ode dne vydání
vysvědčení, požádat ředitele školy o přezkoumání výsledků hodnocení žáka. Je-li
vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, musí požádat krajský úřad.
Komisionální přezkoušení žáka se musí konat nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti
nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka.
Komise je tříčlenná a tvoří ji:
a) předseda, kterým je ředitel školy, popřípadě jím pověřený učitel, 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.
Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení. Výsledek
přezkoušení stanoví komise hlasováním. 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.
O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy.
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.
Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitel školy v souladu se školním
vzdělávacím programem.
Vykonáním přezkoušení není dotčena možnost vykonat opravnou zkoušku.
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Žáci devátých ročníků a žáci, kteří na daném stupni základní školy dosud neopakovali
ročník, kteří na konci druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných předmětů s
výjimkou předmětů výchovného zaměření, konají opravné zkoušky.
Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu
stanoveném ředitelem školy. Žák může v jednom dni skládat pouze jednu opravnou
zkoušku. Opravné zkoušky jsou komisionální.
Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví,
neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín
opravné zkoušky nejpozději do 15. září následujícího školního roku. Do té doby je žák
zařazen do nejbližšího vyššího ročníku, popřípadě znovu do devátého ročníku.
V odůvodněných případech může krajský úřad rozhodnout o konání opravné zkoušky a
komisionálního přezkoušení podle § 52 odst. 4 na jiné základní škole. Zkoušky se na
žádost krajského úřadu účastní školní inspektor.
Pro složení komise a její činnost platí výše jmenovaná ustanovení o komisionálních
zkouškách.
2. Ukončení základního vzdělávání
2.1 Dokladem o dosažení základního vzdělání je vysvědčení o úspěšném ukončení
devátého, popřípadě desátého ročníku základního vzdělávání, nebo vysvědčení vydané
po úspěšném ukončení kursu pro získání základního vzdělání. Tato vysvědčení jsou
opatřena doložkou o získání stupně základního vzdělání.
2.2 Žák, který úspěšně ukončil základní vzdělávání, nebo žák, který splnil povinnou školní
docházku a nepokračuje v základním vzdělávání, přestává být žákem školy 30. června
příslušného školního roku. Žák, který splnil povinnou školní docházku a koná
opravnou zkoušku nebo bude hodnocen v náhradním termínu, je žákem školy do
termínu konání těchto zkoušek, pokud mu nebylo povoleno opakování ročníku. Žák,
který byl přijat ke vzdělávání ve střední škole, je považován za žáka základní školy do
31. srpna příslušného školního roku.
2.3 Ředitel školy může žákovi, který po splnění povinné školní docházky nezískal
základní vzdělání, povolit po posouzení důvodů uvedených v žádosti jeho zákonného
zástupce a na základě dosavadních výsledků vzdělávání žáka pokračování v základním
vzdělávání, nejdéle však do konce školního roku, v němž žák dosáhne osmnáctého
roku věku.
2.4 Žákovi uvedenému v § 16 odst. 9 může ředitel školy ve výjimečných případech povolit
pokračování v základním vzdělávání do konce školního roku, v němž žák dosáhne
dvacátého roku věku, v případě žáků vzdělávajících se podle ve vzdělávacím
programu základní školy speciální pak se souhlasem zřizovatele do dvacátého šestého
roku věku. V uvedených případech, pokud jde o přípravu na výkon povolání nebo
pracovní činnosti, spolupracuje ředitel školy s Úřadem práce České republiky krajskou pobočkou.
Zásady a způsob hodnocení a sebehodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků, včetně
získávání podkladů pro hodnocení (§ 14 až § 24 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním
vzdělávání)
Hodnocení výsledků vzdělávání žáků vychází z posouzení míry dosažení výstupů pro
jednotlivé předměty školního vzdělávacího programu. Hodnocení je pedagogicky
zdůvodněné, odborně správné a doložitelné a respektuje individuální vzdělávací potřeby
žáků a doporučení školského poradenského zařízení.
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3. Kritéria pro hodnocení žáků na vysvědčení
3.1 Při použití klasifikace se chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou 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 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
řádu školy. Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo
řádu školy; nebo se opakovaně dopustí méně závažných přestupků. Zpravidla se přes
důtku třídního učitele dopouští dalších přestupků, narušuje výchovně vzdělávací činnost
školy, ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob.
Stupeň 3 (neuspokojivé): chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného
chování. Dopustí se takových závažných přestupků proti 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 ředitelky
školy dopouští dalších přestupků.
3.2 Při použití slovního hodnocení se výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých předmětech
stanovených školním vzdělávacím programem hodnotí tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání
žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům jednotlivých předmětů
školního vzdělávacího programu, ke svým vzdělávacím a osobnostním předpokladům a věku.
Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka v jejich vývoji, ohodnocení
přístupu žáka ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon, a naznačení dalšího
rozvoje žáka; obsahuje také zdůvodnění a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům
žáka a jak je překonávat. Výsledky vzdělávání žáka na konci prvního pololetí lze hodnotit
souhrnně za všechny předměty. Slovní hodnocení lze použít i pro hodnocení chování žáka.
3.3 Při použití klasifikace se výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých předmětech
stanovených školním vzdělávacím programem hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu:
a) 1 - výborný,
b) 2 - chvalitebný,
c) 3 - dobrý,
d) 4 - dostatečný,
e) 5 - nedostatečný.
Stupeň 1 (výborný) - žák:
- dokáže osvojené vědomosti a dovednosti prezentovat správně a výstižně
- umí tyto poznatky aplikovat při řešení úkolů
- je schopen pracovat po zadání samostatně
- dokáže si sám vyhledávat dostupné informace při řešení problému a využívat je
Stupeň 2 (chvalitebný) – žák:
- při prezentaci osvojených vědomostí a dovedností má drobné nedostatky
- při aplikaci osvojeného vykazuje menší chyby
- k samostatné práci potřebuje žák podrobnější návod učitele, ale je schopen samostatné práce
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Stupeň 3 (dobrý) – žák:
- prezentuje osvojené vědomosti a dovednosti s vážnějšími chybami v úplnosti a přesnosti
- k aplikaci při řešení úkolů potřebuje pomoc učitele
- je samostatné práce schopen pouze částečně pod dohledem učitele
Stupeň 4 (dostatečný) - žák:
- má vážné mezery v požadovaných vědomostech a dovednostech
- své poznatky dokáže aplikovat omezeně, převážně s pomocí učitele
- je schopen samostatné práce pod dohledem učitele
Stupeň 5 (nedostatečný) – žák:
- má zcela nedostačující vědomosti a dovednosti, které nedokáže prezentovat žádným
způsobem
- není schopen práce ani se stálou pomocí učitele
3.4

3.5

3.6

3.7
3.8

3.9

3.10
a)

b)

c)

d)

Při hodnocení podle odstavce 4.3 jsou výsledky vzdělávání žáka hodnoceny tak, aby
byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména vzhledem k očekávaným
výstupům jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, ke svým
vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku. Klasifikace zahrnuje ohodnocení
přístupu žáka ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon.
Klasifikaci výsledků vzdělávání žáka v jednotlivých předmětech a chování žáka lze
doplnit slovním hodnocením, které bude obsahovat i hodnocení klíčových kompetencí
vymezených Rámcovým vzdělávacím programem.
Při hodnocení žáků cizinců, kteří plní v České republice povinnou školní docházku, se
úroveň znalosti českého jazyka považuje za závažnou souvislost podle odstavců 2 a 4,
která ovlivňuje jejich výkon.
Jestliže je žák z výuky některého předmětu v prvním nebo ve druhém pololetí uvolněn,
uvádí se na vysvědčení místo hodnocení slovo "uvolněn(a)".
Nelze-li žáka z některého nebo ze všech předmětů v prvním nebo ve druhém pololetí
hodnotit ani v náhradním termínu (§ 52, odst. 2 a 3 školského zákona), uvádí se na
vysvědčení místo hodnocení slovo "nehodnocen(a)".
Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni:
a) prospěl(a) s vyznamenáním,
b) prospěl(a),
c) neprospěl(a),
d) nehodnocen(a).
Žák je hodnocen stupněm
prospěl(a) s vyznamenáním, 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;
prospěl(a), není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím
programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 - nedostatečný nebo
odpovídajícím slovním hodnocením,
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,
nehodnocen(a), není-li možné žáka hodnotit z některého z povinných předmětů
stanovených školním vzdělávacím programem na konci prvního pololetí.
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4. Pravidla hodnocení žáků – zásady a způsob
4.1 Pedagogičtí pracovníci zajišťují, aby žáci a zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků,
popřípadě osoby, které vůči zletilým žákům plní vyživovací povinnost, byly včas
informovány o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte, žáka (dále jen „žáka“). Informace o
průběhu vzdělávání jsou uváděny do žákovských knížek žáků, dále na třídních schůzkách.
4.2 Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení; za první pololetí lze místo vysvědčení vydat
žákovi výpis z vysvědčení.
4.3 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.
4.4 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.
4.5 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.
4.6 Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. Pochvaly,
jiná ocenění a další kázeňská opatření může udělit či uložit ředitelka a třídní učitel. Žáka
lze podmíněně vyloučit nebo vyloučit ze školy pouze v případě, že splnil povinnou
školní docházku. Hodnocení prospěchu a hodnocení chování jsou na sobě nezávislé.
4.7 Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči zaměstnancům školy nebo
školského zařízení se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností
stanovených školským zákonem, za něž může být žák vyloučen ze školy, má-li
splněnou povinnou školní docházku. Porušení těchto činností je považováno za závažný
přestupek proti školnímu řádu.
4.8 Třídní učitel sdělí vhodným způsobem ostatním žákům ve třídě podstatu individuálního
přístupu, individuálního vzdělávacího plánu nebo individuálního výchovného programu a
způsobu hodnocení a klasifikace žáka.
4.9 Pochvala třídního učitele -třídní učitel (dále jen „TU“) 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 déletrvající úspěšnou práci (dle vyhlášky č. 48/2005 Sb. § 17,
odst.2) Projednání s ředitelkou školy může provést bezodkladně nebo na klasifikační
poradě pedagogické rady, tj. každé čtvrtletí.
Pochvala ředitelky školy -ředitelka školy (dále jen „ŘŠ“) 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 (dle vyhlášky č. 48/2005 Sb., § 17, odst. 1).
Každá pochvala TU i pochvala ŘŠ se projednává a vykazuje každé čtvrtletí na
klasifikační poradě pedagogické rady. Třídní učitel neprodleně oznámí udělení pochvaly a
jiného ocenění prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci (dle vyhlášky
č.48/2005 Sb., § 17, odst. 6), tzn. že žák obdrží pochvalu nebo jiné ocenění. Kopii založí
do katalogové složky žáka.
4.10 Hodnocení porušování pravidel chování stanovených školním řádem (kázeňská
opatření)Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto
porušení žákovi uložit:
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a) napomenutí třídního učitele (NTU);
b)důtku třídního učitele (DTU);
c)důtku ředitele školy (DŘŠ).
Kázeňská opatření zapisuje třídní učitel do žákovské knížky, dále do katalogového listu
žáka a do třídního výkazu. Každé kázeňské opatření (NTU, DTU, DŘŠ) se projednává a
vykazuje každé čtvrtletí na klasifikační poradě pedagogické rady. Třídní učitel neprodleně
oznámí uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a
jeho zákonnému zástupci (dle vyhlášky č. 48/2005 Sb., § 17, odst. 6), tzn. že žák obdrží
důtku TU nebo důtku ŘŠ písemně. Tento tiskopis založí do katalogové složky žáka.
Napomenutí třídního učitele: ukládá třídní učitel bezprostředně po přestupku, kterého se
žák dopustí. O udělení napomenutí uvědomí třídní učitel prokazatelně rodiče – dopisem.
Napomenutí třídního učitele získá žák zejména když:
- nepřinese opakovaně v jednom měsíci pomůcky na vyučování – cvičební úbor,
rýsovací potřeby apod.
- nepřinese opakovaně v jednom měsíci domácí úkol
- vykřikuje nemístné poznámky při vyučování a o přestávce
- nepřezuje se při vstupu do školy
- opakovaně v jednom měsíci přichází pozdě na vyučování
Důtku třídního učitele udělí třídní učitel po projednání a se souhlasem ředitelky školy
(dle vyhlášky č.48/2005 Sb., §17, odst.5). Následuje po závažnějších porušeních školního
řádu nebo pokud žák pokračuje v přestupcích. Jde o opakované porušování školního řádu.
Důtku ředitele školy uděluje dle závažnosti ředitelka školy po domluvě s třídním
učitelem a ostatními pedagogy a po projednání v pedagogické radě (dle vyhlášky č.
48/2005 Sb., § 17, odst. 5). Následuje po závažném porušení školního řádu, nebo za
pokračování v přestupcích, za něž byla udělena NTU a DTU a nedošlo k nápravě.
5. Pravidla pro sebehodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků
5.1 Sebehodnocení je důležitou součástí hodnocení žáků, posiluje sebeúctu a sebevědomí
žáků. Je zařazováno do procesu vzdělávání průběžně všemi vyučujícími, způsobem
přiměřeným věku žáků.
5.2 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.
5.3 Při sebehodnocení se žák snaží vyjádřit:
a) co se mu daří,
b) co mu ještě nejde, jaké má rezervy,
c) jak bude pokračovat dál.
5.4 Pedagogové vedou žáka, aby komentoval svoje výkony a výsledky.
5.5 Sebehodnocení žáků nemá nahradit klasické hodnocení (hodnocení žáka pedagogem),
ale má pouze doplňovat a rozšiřovat evaluační procesy a více aktivizovat žáka.
5.6 V každém pololetí žák písemnou nebo ústní formou provede sebehodnocení v oblastech:
a) sebedůvěra a zodpovědnost,
b) motivace k učení,
c) chování a vztahy v třídním kolektivu.
5.7 Známky nejsou jediným zdrojem motivace.
6. Způsob získávání podkladů pro hodnocení
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6.1 Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl
v průběhu klasifikačního období zakolísat při vzdělávání pro určitou indispozici.
6.2 Podklady pro hodnocení a klasifikaci získávají vyučující zejména: soustavným
diagnostickým pozorováním žáků, sledováním jejich výkonů a připravenosti na
vyučování, různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové,...),
kontrolními písemnými pracemi, analýzou výsledků různých činností žáků, konzultacemi s
ostatními vyučujícími a podle potřeby i psychologickými a zdravotnickými pracovníky.
6.3 Žák 1. až 9. ročníku základní školy musí mít z každého předmětu, alespoň pět
známek za každé pololetí – toto je stanovení situace, kdy v důsledku absencí žáka
nelze hodnotit. Známky získávají vyučující průběžně během celého klasifikačního
období.
6.4 Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace, klasifikaci zdůvodňuje a poukazuje
na klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů, výtvorů. Po ústním vyzkoušení
oznámí učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě. Výsledky hodnocení písemných
zkoušek a prací a praktických činností oznámí žákovi nejpozději do 14 dnů. Učitel sděluje
všechny známky, které bere v úvahu při celkové klasifikaci, zástupcům žáka a to zejména
prostřednictvím zápisů do žákovské knížky - současně se sdělováním známek žákům.
6.5 O termínu písemné zkoušky, která má trvat více než 25 minut, informuje vyučující žáky
dostatečně dlouhou dobu předem. V jednom dni mohou žáci konat jen jednu zkoušku
uvedeného charakteru.
6.6 Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka průkazným způsobem
tak, aby mohl vždy doložit správnost celkové klasifikace žáka i způsob získání známek
(ústní zkoušení, písemné,...). V případě dlouhodobé nepřítomnosti nebo rozvázání
pracovního poměru v průběhu klasifikačního období předá tento klasifikační přehled
zastupujícímu učiteli nebo vedení školy.
6.7 Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. Při dlouhodobějším
pobytu žáka mimo školu (lázeňské léčení, léčebné pobyty, dočasné umístění v ústavech,
apod.) vyučující respektuje známky žáka, které škole sdělí škola při instituci, kde byl žák
umístěn; žák se znovu nepřezkušuje.
6.8 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.
Stupeň prospěchu se neurčuje na základě průměru z klasifikace za příslušné období.
Výsledná známka za klasifikační období musí odpovídat známkám, které žák získal a
které byly sděleny rodičům.
6.9 Zákonné zástupce žáka informuje o prospěchu a chování žáka: třídní učitel a učitelé
jednotlivých předmětů a to zápisem do žákovské knížky, písemným slovním hodnocením
v 1. a 3. čtvrtletí školního roku, dále osobním jednáním.
6.10 Informace jsou rodičům předávány převážně při osobním jednání na třídních nebo
individuálních schůzkách, na které jsou rodiče písemně zváni. Rodičům, kteří se nemohli
dostavit na školou určený termín, poskytnou vyučující možnost individuální konzultace.
Údaje o klasifikaci a hodnocení chování žáka jsou sdělovány pouze zákonným zástupcům
žáka, nikoli veřejně.
6.11 V případě mimořádného zhoršení prospěchu žáka informuje rodiče vyučující předmětu
bezprostředně a prokazatelným způsobem.
6.12 Pokud je klasifikace žáka stanovena na základě písemných nebo grafických prací,
vyučující tyto práce uschovávají po dobu, během které se klasifikace žáka určuje nebo ve
které se k ní mohou zákonní zástupci žáka odvolat - tzn. celý školní rok včetně hlavních
prázdnin, v případě žáků s odloženou klasifikací nebo opravnými zkouškami až do 30.10.
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dalšího školního roku. Opravené písemné práce musí být předloženy všem žákům a na
požádání ve škole také rodičům.
6.13 Vyučující dodržují zásady pedagogického taktu, zejména:
a) neklasifikují žáky ihned po jejich návratu do školy po nepřítomnosti delší než
jeden týden,
b) žáci nemusí dopisovat do sešitů látku za dobu nepřítomnosti, pokud to není jediný
zdroj informací,
c) účelem zkoušení není nacházet mezery ve vědomostech žáka, ale hodnotit to, co
umí,
d) tradiční ústní zkoušení u tabule je nahrazeno efektivnějšími způsoby zjišťování
vědomostí a dovedností žáků,
e) učitel klasifikuje jen probrané učivo, zadávání nové látky k samostatnému
nastudování celé třídě není přípustné,
f) před prověřováním znalostí musí mít žáci dostatek času k naučení, procvičení a
zažití učiva,
g) známka z vyučovacího předmětu nezahrnuje hodnocení žákova chování.
7. Způsob hodnocení prospěchu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
7.1
Způsob hodnocení a klasifikace žáka vychází ze znalosti příznaků postižení a uplatňuje
se ve všech vyučovacích předmětech, ve kterých se projevuje postižení žáka.
7.2
Při způsobu hodnocení a klasifikaci žáků pedagogičtí pracovníci zvýrazňují motivační
složku hodnocení, hodnotí jevy, které žák zvládl. Při hodnocení se doporučuje užívat
různých forem hodnocení, např. bodové ohodnocení, hodnocení s uvedením počtu
chyb apod.
7.3
Vyučující respektuje doporučené způsoby práce a hodnocení žáka, popsané
v doporučení ke vzdělávání, vydané školským poradenským zařízením. 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,…).
7.4
Podle druhu postižení využívá speciální metody, postupy, formy a prostředky
vzdělávání a hodnocení, kompenzační, rehabilitační a učební pomůcky, speciální
učebnice a didaktické materiály.
8. Způsob hodnocení prospěchu žáků v základní škole speciální
8. 1 Podklady pro hodnocení získává učitel zejména
a)
soustavným sledováním výkonu žáka v průběhu vyučování;
b)
různými druhy prověřování jeho vědomostí, dovedností a návyků (praktické,
pohybové, ústní, písemné, grafické);
c)
analýzou výsledků různých aktivit žáka zvláště se zaměřením na manuální
zručnost, úroveň dosažené sebeobsluhy, celkovou sociální vyspělost a
samostatnost;
d)
konzultacemi s ostatními učiteli, vychovateli, případně pracovníky školského
poradenského zařízení.
8.2 Při použití klasifikace se chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou hodnotí na
vysvědčení stupni – viz bod 3.1
8.3 Při použití klasifikace se výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých předmětech
stanovených školním vzdělávacím programem hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu:
f) 1 - výborný,
g) 2 - chvalitebný,
h) 3 - dobrý,

11

i) 4 - dostatečný,
j) 5 - nedostatečný.
Stupeň 1 (výborný) - žák:
- dosahuje maximálních výsledků v souladu s jeho individuálními požnostmi a
aktuálním zdravotním stavem
- naplňuje očekávané výstupy podle školního vzdělávacího programu
- má zájem o práci, snaží se dosahovat co nejlepších výsledků
Stupeň 2 (chvalitebný) – žák:
- dosahuje očekávaných výstupů s drobnými nedostatky, děla malé chyby
- snaží se a má zájem o práci
Stupeň 3 (dobrý) – žák:
- dosahuje očekávaných výstupů s nedostatky
- má nedostatečný zájem o práci a je třeba ho neustále povzbuzovat k práci
Stupeň 4 (dostatečný) - žák:
- dosahuje očekávaných výstupů s výraznými nedostatky nebo výraznou dopomocí
- nemá zájem o práci nebo jeho zájem je pouze krátkodobý
Stupeň 5 (nedostatečný) – žák:
- nedosahuje očekávaných výstupů ani s výraznou dopomocí
- na osvojené vědomosti a dovednosti nemůže navázat v dalším vzdělávání
- je lhostejný k výsledkům své práce
Klasifikaci výsledků vzdělávání žáka v jednotlivých předmětech a chování žáka lze doplnit
slovním hodnocením, které bude obsahovat i hodnocení klíčových kompetencí vymezených
ve školním vzdělávacím programu.
9. 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
2 – chvalitebný
3 – dobrý
4 – dostatečný
5 - nedostatečný

pohotový, bystrý, dobře chápe souvislosti, samostatný
uvažuje celkem samostatně
menší samostatnost v myšlení
nesamostatné myšlení, pouze s nápovědou
odpovídá nesprávně i na návodné otázky

Vyjadřování
1 – výborný
2 – chvalitebný
3 – dobrý
4 – dostatečný
5 - nedostatečný

výstižné a poměrně přesné
celkem výstižné
myšlenky vyjadřuje ne dost přesně
myšlenky vyjadřuje se značnými obtížemi
nedokáže se samostatně vyjádřit, i na návodné otázky
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odpovídá nesprávně
Celková aplikace vědomostí
1 – výborný

4 – dostatečný
5 - nedostatečný

užívá vědomostí a spolehlivě a uvědoměle dovedností,
pracuje samostatně, přesně a s jistotou
dovede používat vědomosti a dovednosti při řešení úkolů,
dopouští se jen menších chyb
řeší úkoly s pomocí učitele a s touto pomocí snadno
překonává potíže a odstraňuje chyby
dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává
praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí

Aktivita, zájem o učení
1 – výborný
2 – chvalitebný
3 – dobrý
4 – dostatečný
5 - nedostatečný

aktivní, učí se svědomitě a se zájmem
učí se svědomitě
k učení a práci nepotřebuje větších podnětů
malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty
pomoc a pobízení k učení jsou zatím neúčinné

2 – chvalitebný
3 – dobrý

Chování
1 – velmi dobré

2 - uspokojivé

3 - neuspokojivé

Uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení řádu
školy. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle. Žák
je však přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby
napravit.
Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s
ustanoveními řádu školy. Žák se dopustí závažného přestupku
proti pravidlům slušného chování nebo 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.
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 ředitelky školy
dopouští dalších přestupků.

10. Hodnocení žáků cizinců
10.1 Plnění povinné školní docházky v zahraničí nebo v zahraniční škole na území ČR a
hodnocení žáka, včetně informací o komisionální zkoušce je uvedeno ve vyhlášce č. 48/2005.,
o základním vzdělávání, v platném znění. Při hodnocení výsledků vzdělávání žáků, kteří nejsou
státními občany České republiky a plní v České republice povinnou školní docházku, se postupuje
podle školského zákona č. 561/2004 Sb., zejména pak v souladu s § 51 až § 53, a dle § 14 až § 17,
zvláště pak § 15 odst. 2 a odst. 4, vyhlášky č. 48/2005 Sb. V souladu s § 15 odst. 6 vyhlášky č.
48/2005 Sb., se úroveň znalosti českého jazyka považuje za závažnou souvislost, která ovlivňuje
výkon žáka - cizince. Žáci mohou být hodnoceni na vysvědčení slovně (viz § 15 odst. 2 a 5
vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní
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docházky, v platném znění). Pokud by žák nebyl hodnocen na konci školního roku z důvodu
nedostatku podkladů pro hodnocení, musel by opakovat ročník (vyhláška č. 48/2005 Sb., § 16
odst. 4 písm. c).
10.2. Pro nastavení pravidel hodnocení postupuje škola podle informací na webových
stránkách MŠMT: INFORMACE KE VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ CIZINCŮ
http://www.msmt.cz/vzdelavani/16-vzdelavani-deti-zaku-cizincu

11. Průběh a způsob hodnocení ve vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu
IVP zpracovává třídní učitel dle § 18 školského zákona a § 3 a § 4 nebo § 28 a § 29 vyhlášky
č. 27/2016 Sb., spolupracuje s pracovníky školního poradenského pracoviště
Školské poradenské zařízení ve spolupráci se školou sleduje a nejméně jednou ročně
vyhodnocuje naplňování individuálního vzdělávacího plánu a poskytuje žákovi,
zákonnému zástupci žáka a škole poradenskou podporu. V případě nedodržování opatření
uvedených v individuálním vzdělávacím plánu informuje o této skutečnosti ředitele školy.
IVP vychází ze školního vzdělávacího programu příslušné školy a doporučení školského
poradenského zařízení, eventuálně z doporučení registrujícího praktického lékaře pro děti a
dorost nebo odborného lékaře a vyjádření zákonného zástupce žáka nebo zletilého žáka.
Zahrnuje rovněž cíle vzdělávání žáka, časové a obsahové rozvržení učiva, včetně případného
prodloužení délky vzdělávání, volbu pedagogických postupů, způsob zadávání a plnění úkolů,
způsob hodnocení, úpravu konání závěrečných zkoušek. Je zde nutno uvést i případnou
potřebu dalšího pedagogického pracovníka či jiné osoby podílející se na práci se žákem a její
rozsah.
Způsob hodnocení:
• Klasifikace klasifikačním stupněm (známkování na vysvědčení – 1. a 2. pololetí
školního roku), slovně u žáků základní školy speciální a slovně s žáka s vývojovou
poruchou učení na základě rozhodnutí ředitelky a žádosti zákonného zástupce žáka.
• Formativní hodnocení, které je založené na:
a) důrazu na komunikaci mezi žákem a učitelem i žáky navzájem
b) pravidelném a četném vyhodnocování žákovské práce a postojů (poskytnutí zpětné
vazby – informace o tom, co se podařilo, na co je třeba se zaměřit v budoucnu a jak
konkrétně je třeba postupovat)
c) stanovení výukových cílů a sledování pokroku každého žáka na cestě k těmto cílům.
• Širší slovní hodnocení (v 1. a 3. čtvrtletí školního roku).
• Zohledňovat kvalitu výstupů nad kvantitou.
• Podpora motivace ke snaze a výkonům – jednoduché verbální a mimoverbální
hodnocení.
• Kladně hodnotit alespoň malou část, zdůraznit úspěchy, racionálně hodnotit
neúspěchy s následnou opravou a povzbuzením - – oceňování jednotlivých výkonů.
• Písemná a grafická vyjádření
• Časté hodnocení – po každé vyučovací hodině (slovně nebo známkou nebo
alternativním způsobem), po každém tematickém celku
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• Poskytnout žákovi zpětnou vazbu, prostřednictvím které získává informace o tom,
jak danou problematiku zvládá….
• Nedílnou součástí musí být konkrétní návod, jak má žák postupovat, aby
přetrvávající nedostatky odstranil. Využíváme sebehodnocení žáka.
Podklady pro klasifikaci
• Soustavné sledování výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování.
• Zkouškami písemnými, ústními, praktickými, pohybovými, didaktickými testy.
• Analýzou činnosti žáka (samostatné aktivity, modelové a problémové úkoly).
• Konzultacemi s ostatními učiteli a podle potřeby i s pracovníky školského
poradenského zařízení.
• Rozhovory se žákem a zákonnými zástupci.
• Sledováním a analyzováním žákovského portfolia a jeho pokroků při vzdělávání
12. Způsob a pravidla hodnocení při distančním vzdělávání
Při výuce distančním způsobem je poskytování kvalitní zpětné vazby nepostradatelné, neboť
podporuje motivaci a ukazuje cestu k dosahování pokroku. Úkolem učitele po dobu
vzdělávání na dálku je průběžně monitorovat zapojení a aktivitu všech žáků, poskytovat jim v
přiměřeném čase zpětnou vazbu, podporovat je v hledání řešení a motivovat k dalšímu
pokroku. V případě, že se žák nezapojuje nebo se zapojuje v nedostatečné míře, není řešením
pouhé konstatování v rámci hodnocení (např. snížený klasifikační stupeň).
Hodnocení není využíváno jako forma nátlaku. Naopak je potřeba, aby učitel zjišťoval důvody
a ve spolupráci se zákonnými zástupci hledal způsoby, jak žáka podpořit a zvýšit míru jeho
zapojení. V závažnějších případech učitel o situaci informuje vedení školy.
Pro hodnocení distanční práce žáků používáme častěji formativní hodnocení.
Formativní hodnocení je hodnocení průběžné, které přináší žákovi užitečnou informaci o tom,
co ví, čemu rozumí nebo co dokáže průběžně v rámci vzdělávacího procesu, a směřuje ho k
naplnění stanového cíle. Umožňuje mu sledovat vlastní pokrok, vede ho k řízení svého učení a
pomáhá komplexně rozvíjet jeho osobnost. Účelem formativního hodnocení je tedy
identifikovat vzdělávací potřeby účastníků a přizpůsobit těmto zjištěním vyučování a učení
tak, aby každý dosáhl maxima ve svém rozvoji vzhledem ke svým individuálním možnostem.
Sumativní hodnocení je hodnocení souhrnné, které informuje o tom, co dotyčný žák zvládl na
konci určitého období. Jeho účelem je získat konečný přehled o dosahovaných výkonech či
roztřídit žáky dle výsledků. Typickou formou sumativního hodnocení je známkování, ale i
slovní hodnocení může být formou sumativního hodnocení, pokud je zaměřené pouze na
výsledek
Distanční způsob výuky je vhodnou příležitostí pro sebehodnocení žáků , které představuje
důležitou součást vzdělávání a posiluje schopnost žáků sledovat a hodnotit rozvoj svých
vědomostí a dovedností. Proto je vhodné zadání pro žáky formulovat tak, aby z nich byla
jasná kritéria dobrého výkonu.
Využíváme i práci s chybou, která není vnímána jako selhání či důvod k trestu, nýbrž
jako přirozená součást procesu učení, hledání řešení a osvojování si efektivních postupů.
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Závěrečná ustanovení
1. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen
zaměstnanec: Stejskalová Hana
2. Zrušuje se předchozí znění této směrnice. Uložení směrnice v archivu školy se řídí
spisovým řádem školy.
3. Směrnice nabývá platnosti dnem : 1.11.2020
4. Směrnice nabývá účinnosti dnem: 1.11.2020
5. Zaměstnanci školy s tímto řádem byli seznámeni na pedagogické radě dne 19.11.2020.
6. Žáci školy byli s tímto řádem seznámeni třídními učiteli ve dnech 18.-20.11.2020,
seznámení je zaznamenáno v třídních knihách.
7. Zákonní zástupci žáků byli informováni o vydání řádu školy informací v žákovských
knížkách, řád je pro ně zpřístupněn u třídních učitelů a na webových stránkách školy.

V Bochově dne 31.10.2020

Mgr. Věra Sosnovcová
Ředitel školy

