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Školní řád - Příloha č.1

Pravidla pro hodnocení žáků
1. ÚVOD
Nedílnou součástí výchovně vzdělávací práce základní školy je hodnocení a klasifikace žáků.
Hodnocení žáka má motivační, diagnostickou a regulativní funkci. Při hodnocení a klasifikaci
se vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon). Ve znění vyhlášky č. 73/2005
Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními potřebami a dětí, žáků a studentů
mimořádně nadaných. Vyhlášky č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých
náležitostech plnění povinné školní docházky v platném znění těchto předpisů.

2. ZPŮSOB HODNOCENÍ
Klasifikace žáka
Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm (dále
jenom klasifikace). U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití
slovního hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce žáka. Slovní hodnocení zahrnuje
posouzení výsledků vzdělávání žáka v jejich vývoji, ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke
vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon, a naznačení dalšího rozvoje žáka.
V případě použití slovního hodnocení jsou výsledky vzdělávání popsány tak, aby byla zřejmá
úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům formovaným
v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho
vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka.
Uvolnění žáka z předmětu
Ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost jeho
zákonných zástupců zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu. K žádosti je třeba
přiložit posudek odborníka – lékaře nebo pedagogicko-psychologické poradny. V takovém
případě se na vysvědčení uvede místo hodnocení slovo „uvolněn (a)“.

3. ZODPOVĚDNOST, KRITÉRIA A PODKLADY PRO HODNOCENÍ A
KLASIFIKACI
A) Zodpovědnost za hodnocení a klasifikaci
Prospěch
Za hodnocení a klasifikaci žáka zodpovídají vyučující jednotlivých předmětů.
Chování
Za věcnou správnost podkladů pro klasifikaci chování žáků zodpovídá třídní učitel. O snížené
známce z chování a o ředitelské důtce rozhoduje ředitel školy po projednání v pedagogické
radě. Třídní učitel prokazatelným způsobem uvědomí zákonného zástupce žáka o důvodech
snížení známky z chování nebo udělení kárného opatření.

B) Zásady a kritéria pro hodnocení a klasifikaci
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. Přihlíží ke schopnostem i talentu žáka, k jeho problémům

spojenými s poruchami učení a chování. Učitel posuzuje žákovy výkony komplexně v souladu
se specifikou předmětu a vždy seznámí žáka s výsledky žákovy práce, s příčinami a možností
nápravy špatných výsledků. Po nemoci je žák klasifikován s určitým časovým odstupem po
dohodě s vyučujícím (dle individuálních potřeb žáka).
Sebehodnocení je přirozenou součástí procesu hodnocení. Pedagog vede žáka osvojování
dovednosti sebehodnotit ve smyslu jeho zdravého sociálního a psychického rozvoje.
Při hodnocení a klasifikaci učitel sleduje tyto oblasti:
 úroveň postupného osvojování klíčových kompetencí reprezentovanou zvládnutím
očekávaných výstupů jednotlivých vyučovacích předmětů jednotlivých ročníků,
 samostatnost myšlení – chápání souvislostí, schopnost zdůvodnění a zobecnění,
 pevnost a trvalost osvojení podstatných poznatků, jak učivu rozumí a chápe jeho
význam v širších souvislostech a zda projevuje zájem o získávání vědomostí,
 projevy a vlastnosti žáka (např. spolehlivost, odpovědnost, aktivitu, dodržování
základních norem kulturního chování a lidského soužití).
 míra úplnosti, ucelenosti, přesnosti a trvalosti osvojení požadovaných cílových znalostí
(faktů, pojmů, definic, zákonitostí a vztahů)
 kvalita a rozsah získaných dovedností
 míra uplatňování osvojených znalostí a dovedností při řešení vzdělávacích úkolů
 míra práce s informacemi – dovednost nalézat, třídit a využívat, popř. prezentovat
informace, včetně dovednosti využívat ICT
 míra osvojení dovednosti účinně spolupracovat a komunikovat s ostatními
 snaha a píle žáka, jeho přístup a postoj ke vzdělávání
 samostatnost, tvořivost, originalita myšlení
 kvalita komunikativních dovedností – přesnost, výstižnost, srozumitelnost,
jednoznačnost, odborná i jazyková správnost ústního i písemného projevu
 míra osvojení si účinných metod samostatného studia – umět se učit

C) Způsoby získávání podkladů pro hodnocení
a) Pozorování z hlediska přípravy žáka na výuku, práce ve vyučování, snahy, píle,
výsledků a sebehodnocení (diagnostické pozorování, analýza různých činností žáka),
b) Dialog s žákem ve všech fázích vzdělávání (jeho příprava, práce, komunikace,
spolupráce s ostatními, sebehodnocení) z hlediska naplňování cílových kompetencí
žáků,
c) Testování a zkoušky, písemné práce, projektové úkoly,
d) Praktické činnosti
e) Konzultace s ostatními učiteli, v rámci ročníku i obecně
f) Konzultace s psychologem, podle potřeby se speciálním pedagogem či odborným
lékařem.

D) Postupy v hodnocení
a) Učitel:
-

zjišťuje a hodnotí (po dostatečném procvičení) nejen žákovy znalosti, ale i míru
pochopení tématu, dovednost osvojené prakticky využívat a následně i trvalost
osvojeného
hodnotí žáka z toho, co jej prokazatelně učil
nehodnotí žáky ihned po návratu z nepřítomnosti

b) Žák:
- rozumí tomu, co se má (na)učit a proč (zná cíle, rozumí jim a přijímá je)
- ví, co má dělat pro to, aby se naučil (strategická volba, upřednostňování)
- je seznámen s tím, podle čeho prokáže, že se naučil (forma a kritéria hodnocení)
- má možnost podílet se na tvorbě kritérií
- hodnocením a sebehodnocením sleduje vlastní cestu a pokrok

E) Informování zákonných zástupců
a) Třídní učitel a příslušný vyučující informuje zákonného zástupce žáka prostřednictvím
záznamů v žákovské knížce (1.-4. ročník) a elektronické žákovské knížce v systému Bakaláři
(5.-9. ročník) a na konci 1. a 3. čtvrtletí o prospěchu a chování žáka, osobním sdělením na
třídních schůzkách, či konzultacích. Při náhlém zhoršení prospěchu nebo chování žáka předává
informaci okamžitě.
b) Třídní učitel nebo příslušný vyučující podává informace o prospěchu a chování, jestliže o to
zákonní zástupci požádají.
c) Pokud je žák hodnocen na vysvědčení stupněm „nedostatečný“, informuje učitel zákonné
zástupce prokazatelným způsobem s odůvodněním bezprostředně po pedagogické radě.
d) V průběžném hodnocení je využíváno i známek s minusem, bodových stupnic,
procentuálního hodnocení, motivačních razítek, značek, samolepek, slovních komentářů.

4. HODNOCENÍ CHOVÁNÍ
A) Pochvaly a jiná ocenění
a) ústní,
b) písemná-do žákovských knížek / Bakalářů, na vysvědčení, jinou formou (diplom, dopis
apod.).

B) Opatření k posílení kázně
Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení
žákovi uložit:
a) napomenutí třídního učitele
b) důtku třídního učitele
c) důtku ředitele školy
Napomenutí třídního učitele lze uložit za opakované drobné porušování školního řádu (pozdní
příchody do školy, nekázeň o přestávkách, nevhodné chování ke spolužákům a dospělým,
špatná příprava školních pomůcek apod. – tato porušování se zapisují do kázeňského sešitu).
Důtku třídního učitele lze uložit za další opakované porušování školního řádu, následuje po
napomenutí třídního učitele nebo za závažnější jednorázové porušení školního řádu
(viz kázeňský sešit).
Důtku ředitele školy lze uložit v případě, kdy předchozí kázeňská opatření nevedla ke zlepšení
situace a v případech vážného porušení školního řádu.
V případě, že tato opatření nevedou ke zlepšení chování, je důvod k projednání sníženého
stupně hodnocení chování na pedagogické radě. Opatření k posílení kázně předchází zpravidla
snížené známce z chování. Za jeden přestupek lze udělit pouze jedno opatření (výchovné
opatření musí reagovat na daný prohřešek). Typ opatření se řídí závažností přestupku. Všechna
výchovná opatření i opatření k posílení kázně se zaznamenávají do školní matriky žáka
(záznamy jsou datovány a podepsány). Třídní učitel musí nejpozději do jednoho týdne
prokazatelným způsobem vyrozumět zákonné zástupce žáka o udělení opatření. Výchovná

opatření mohou být udělena v daném pololetí opakovaně. Třídní učitel pravidelně informuje
zákonné zástupce žáka o případném opakovaném porušování školního řádu.

C) Chování žáka (ve škole a na akcích pořádaných školou)
Klasifikuje se stupni:
1 - velmi dobré
Žák dodržuje pravidla tohoto školního řádu a neprohřešuje se proti obecně platné morálce.
2 - uspokojivé
Žák poruší pravidla tohoto školního řádu:
- závažnějším přestupkem,
- nebo opakovaně menšími přestupky (dlouhodobé neplnění školních povinností, neplnění
zadaných úkolů, nerespektování pokynů vyučujících),
- nebo se proviní proti obecně platné morálce nebo se dopustí závažnějšího přestupku na úrovni
přečinu.
3 - neuspokojivé
Žák porušuje pravidla řádu školy hrubě nebo opakovaně:
- prohřešuje se proti obecně platné morálce,
- nebo se dopustí závažnějšího přestupku, pro který by byl po dovršení 15 let věku trestně
odpovědný, na úrovni trestného činu.
Mezi závažné přestupky patří:
šikana, kyberšikana, záškoláctví, krádež, užívání nebo distribuce drog, fyzické násilí a další
porušování školního řádu mající charakter trestného činu, které se staly ve školním prostředí,
hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči ostatním žákům či pracovníkům školy.
Ředitel školy uděluje po projednání v pedagogické radě pochvalu na vysvědčení, důtku ředitele
školy, snížený stupeň známky z chování.
Třídní učitel uděluje z vlastního rozhodnutí nebo z podnětu pochvalu, napomenutí třídního
učitele, důtku třídního učitele a neprodleně o tom informuje ředitele školy.

5. HODNOCENÍ PROSPĚCHU
Prospěch ve vyučovacích předmětech je hodnocen v 1. – 9. ročníku klasifikačními
stupni:
1 - výborný
2 - chvalitebný
3 – dobrý
4 – dostatečný
5 – nedostatečný
U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení na
základě žádosti zákonného zástupce žáka a doporučení státního školského poradenského
zařízení.

6. CHARAKTERISTIKA STUPŇŮ PROSPĚCHU
A) Klasifikace vyučovacích předmětů s převahou teoretického zaměření:
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. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti.
Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a

praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí logicky správně, zřetelně
se u něho projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný a
výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činností jsou kvalitní, pouze s
menšími nedostatky. Je schopen samostatně studovat vhodné texty.
Stupeň 2 (chvalitebný)
Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně,
přesně a úplně. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně
a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti
při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí
správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný projev mívá menší
nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků činností je zpravidla bez
podstatných nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. Je schopen
samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty.
Stupeň 3 (dobrý)
Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků, faktů, pojmů,
definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných intelektuálních a
motorických činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci
učitele korigovat. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a
praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů a zákonitostí
podle podnětů učitele. 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 činností se projevují častější nedostatky, grafický projev je
méně estetický a má menší nedostatky. Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele.
Stupeň 4 (dostatečný)
Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků závažné mezery.
Při provádění požadovaných intelektuálních a motorických činností je málo pohotový a má
větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a
praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení
jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho
ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě
výsledků jeho činností a v grafickém projevu se projevují nedostatky, grafický projev je málo
estetický. Závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném
studiu má velké těžkosti.
Stupeň 5 (nedostatečný)
Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné
mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti má velmi
podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických
a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů a
zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje samostatnost v
myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má
závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činností a
grafický projev mají vážné nedostatky. Závažné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s
pomocí učitele. Nedovede samostatně studovat.

B) Klasifikace vyučovacích předmětů s převahou výchovného působení
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 osnov. Žák tvořivě aplikuje
osvojené vědomosti, dovednosti a návyky v nových úkolech. Má aktivní zájem o umění, o
estetiku a 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, 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 zájem o práci a nevyvíjí úsilí rozvíjet svůj estetický vkus a
tělesnou zdatnost.

C) Klasifikace vyučovacích předmětů s převahou praktického zaměření
Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:
Stupeň 1 (výborný)
Žák soustavně projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým
činnostem. 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 závažnějších nedostatků. Účelně si organizuje vlastní práci, udržuje
pracoviště v pořádku. Důsledně dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a
aktivně se stará o životní prostředí. Hospodárně využívá suroviny, materiál, energii. Vzorně
obsluhuje a udržuje laboratorní zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla. Aktivně
překonává vyskytující se překážky.

Stupeň 2 (chvalitebný)
Žák projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem.
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. Účelně si
organizuje vlastní práci, pracoviště udržuje v pořádku. Dodržuje předpisy o bezpečnosti a
ochraně zdraví při práci a stará se o životní prostředí. Při hospodárném využívání surovin,
materiálů a energie se dopouští malých chyb. Laboratorní zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí
a měřidla obsluhuje a udržuje s drobnými nedostatky. Překážky v práci překonává s občasnou
pomocí učitele.
Stupeň 3 (dobrý)
Žák projevuje vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem s menšími
výkyvy. Za pomocí 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. Vlastní práci organizuje méně
účelně, udržuje pracoviště v pořádku. Dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při
práci a v malé míře přispívá k tvorbě a ochraně životního prostředí. Na podněty učitele je
schopen hospodárně využívat suroviny, materiály a energii. K údržbě laboratorních zařízení,
přístrojů, nářadí a měřidel musí být částečně podněcován. Překážky v práci překonává jen s
častou pomocí učitele.
Stupeň 4 (dostatečný)
Žák pracuje bez zájmu a vztahu k práci, k pracovnímu kolektivu a praktickým činnostem.
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. Práci dovede organizovat za soustavné pomoci učitele, méně dbá o pořádek na
pracovišti. Méně dbá na dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o životní
prostředí. Porušuje zásady hospodárnosti využívání surovin, materiálů a energie. V obsluze a
údržbě laboratorních zařízení a pomůcek, přístrojů, nářadí a měřidel se dopouští závažných
nedostatků. Překážky v práci překonává jen s pomocí učitele.
Stupeň 5 (nedostatečný)
Žák neprojevuje zájem o práci a vztah k ní, ani k pracovnímu kolektivu a k praktickým
činnostem. 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, nedosahují předepsané ukazatele. Práci na pracovišti si nedokáže
zorganizovat, nedbá na pořádek na pracovišti. Neovládá předpisy o ochraně zdraví při práci a
nedbá na ochranu životního prostředí. Nevyužívá hospodárně surovin, materiálů a energie. V
obsluze a údržbě laboratorních zařízení a pomůcek, přístrojů a nářadí, nástrojů a měřidel se
dopouští závažných nedostatků.

7. ZÁSADY PRO STANOVENÍ CELKOVÉHO HODNOCENÍ ŽÁKA NA
VYSVĚDČENÍ V PŘÍPADĚ POUŽITÍ SLOVNÍHO HODNOCENÍ NEBO
KOMBINACE SLOVNÍHO HODNOCENÍ A KLASIFIKACE
Ovládnutí učiva předepsaného osnovami
1 – výborný

ovládá bezpečně

2 – chvalitebný

ovládá

3 – dobrý

v podstatě ovládá

4 – dostatečný

ovládá se značnými mezerami

5 - nedostatečný neovládá

Úroveň myšlení
1 – výborný

pohotový, bystrý, dobře chápe souvislosti

2 – chvalitebný

uvažuje celkem samostatně

3 – dobrý

menší samostatnost v myšlení

4 – dostatečný

nesamostatné myšlení

5 - nedostatečný odpovídá nesprávně i na návodné otázky

Úroveň 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 i na návodné otázky odpovídá nesprávně

Celková aplikace vědomostí, řešení úkolů, chyby, jichž se žák dopouští
1 – výborný

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

2 – chvalitebný

dovede
používat
vědomosti
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

a

5 - nedostatečný praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí

dovednosti

při

řešení

Píle a 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

8. CELKOVÉ HODNOCENÍ ŽÁKŮ A PODMÍNKY POSTUPU DO DALŠÍHO
ROČNÍKU
Celkový prospěch žáka v 1. – 5. ročníku je na vysvědčení hodnocen těmito stupni:
- prospěl s vyznamenáním
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 není vyšší než 1,5 a jeho chování je
hodnoceno stupněm velmi dobré. V případě použití slovního hodnocení převede učitel
hodnocení na stupeň a stanoví celkové hodnocení.
- prospěl
Žák je hodnocen stupněm 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
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
2. pololetí.
- nehodnocen
Nelze-li žáka z některého nebo ze všech předmětů v 1. pololetí hodnotit ani v náhradním
termínu, uvádí se na vysvědčení místo hodnocení slovo „nehodnocen (a)“.

9. PODMÍNKY POSTUPU DO VYŠŠÍHO ROČNÍKU
Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných
předmětů stanovených školním vzdělávacím programem s výjimkou předmětů výchovného
zaměření stanovených rámcovým vzdělávacím programem a předmětů, z nichž byl uvolněn.
Do vyššího ročníku postoupí i žák prvního stupně základní školy, který již v rámci prvního
stupně některý ročník opakoval a žák druhého stupně základní školy, který již v rámci druhého
stupně některý ročník opakoval, a to bez ohledu na prospěch tohoto žáka.

10. PRODLOUŽENÉ KLASIFIKAČNÍ OBDOBÍ
Nelze-li žáka klasifikovat na konci prvního pololetí pro závažné objektivní příčiny, určí ředitel
školy pro jeho klasifikaci náhradní termín, a to tak, aby klasifikace žáka mohla být provedena
nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné klasifikovat ani v
náhradním termínu, žák se za pololetí nehodnotí. Na vysvědčení se uvede místo hodnocení
slovo „nehodnocen (a)“.
Nelze-li žáka klasifikovat na konci druhého pololetí pro závažné objektivní příčiny, určí ředitel
školy pro jeho klasifikaci náhradní termín, a to tak, aby klasifikace žáka mohla být provedena

nejpozději do konce září následujícího školního roku. Do té doby žák navštěvuje nejbližší vyšší
ročník.

11. OPRAVNÉ ZKOUŠKY
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.

12. POCHYBNOSTI O KLASIFIKACI
Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti klasifikace v jednotlivých předmětech
na konci prvního nebo druhého pololetí, může do 3 dnů ode dne, kdy se o hodnocení
prokazatelně dověděl, nejpozději však do 3 dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o
jeho komisionální přezkoušení, je-li vyučujícím daného předmětu ředitel školy, žádá krajský
úřad. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v
termínu dohodnutém se zákonným zástupcem.

13. VYSVĚDČENÍ
Na konci pololetí školního roku hodnotí škola žáka na vysvědčení. Za 1. pololetí obdrží žák v
daném termínu výpis z vysvědčení. Za 2. pololetí vydá škola žákovi v daném termínu
vysvědčení na originálních tiskopisech.

14. PLNĚNÍ POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY VE ŠKOLE MIMO ÚZEMÍ
ČESKÉ REPUBLIKY NEBO V ZAHRANIČNÍ ŠKOLE NA ÚZEMÍ ČESKÉ
REPUBLIKY
Vzdělávání žáků, kteří plní povinnou školní docházku ve škole mimo území České republiky
nebo v zahraniční škole na území České republiky, se řídí vnitřní směrnicí školy o náležitostech
plnění povinné školní docházky v zahraničí, v zahraniční škole na území České republiky nebo
v evropské škole dle § 38 zákona č. 561/2004 Sb. a §18 a násl. vyhlášky č. 48/2005 Sb. o
základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky.
Projednáno na Pedagogické radě dne 1.9.2021 a 15.11.2021
Schváleno na Školské radě dne 20.10.2021
Mgr. Markéta Zakouřilová, ředitelka školy

