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PRAVIDLA  PRO  HODNOCENÍ  VÝSLEDKŮ  VZDĚLÁVÁNÍ  ŽÁKŮ  

Jsou přílohou školního řádu a vycházejí zejména z ustanovení § 31, § 38, § 41, § 51 – § 53 

zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání ((školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 14 - § 23 vyhlášky č. 48/2005 

Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve 

znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se 

speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění 

pozdějších předpisů. Akceptují rovněž kritéria hodnocení dle RVP základního vzdělávání. 

Slouží k hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků ve škole a na akcích 

pořádaných školou.  

Úvod  

Hodnocení a klasifikace žáků je integrální součástí výchovně vzdělávací práce základní školy. 

Účelem hodnocení a klasifikace je přispívat k odpovědnému vztahu žáka k výchově a 

vzdělávání v souladu se školskými předpisy. Tato pravidla jsou pro všechny pedagogické 

pracovníky školy (učitele, vychovatelky školní družiny – dále učitelé) závazná. 

1. Předávání informací o prospěchu a chování žáků  

S hodnocením a klasifikací prospěchu a chování žáků jsou jejich zákonní zástupci (dále 

rodiče) seznamováni průběžně prostřednictvím žákovských knížek, souhrnné informace jim 

jsou poskytovány pravidelně 4x ročně:  

 1. čtvrtletí – třídní schůzka 

 2. čtvrtletí – pololetní vysvědčení (výpis)  

 3. čtvrtletí – třídní schůzka/konzultace 

 4. čtvrtletí – vysvědčení 

V případě výrazného zhoršení prospěchu nebo závažného kázeňského přestupku informuje 

třídní učitel rodiče neprodleně písemnou formou (prostřednictvím žákovské knížky nebo 

dopisem). 

Učitelé umožňují rodičům konzultace mimo termíny třídních schůzek, a to po předchozí 

dohodě termínu v době, kdy nevyučují. 

2. Zásady hodnocení a klasifikace a způsob získávání podkladů pro klasifikaci  

a) Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků je:  

 jednoznačné,  

 srozumitelné,  

 věcné,   

 všestranné, 

 spravedlivé 

 srovnatelné s předem stanovenými kritérii.  

b) Hodnocení vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných 

v učebních dokumentech jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu. Je 

odborně správné, pedagogicky zdůvodněné a doložitelné. Respektuje individuální 

vzdělávací potřeby žáků a doporučení školského poradenského zařízení. 

c) Při hodnocení a při průběžné i celkové klasifikaci uplatňuje učitel přiměřenou náročnost a 

pedagogický takt vůči žákovi.  

d) Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl 

v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici.  
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e) Klasifikační stupeň určuje učitel vyučující příslušnému předmětu. Výjimku tvoří 

komisionální zkoušky.  

f) Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období 

učitel hodnotí kvalitu práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační 

období, a přihlíží k systematičnosti jeho práce v celém klasifikačním období. Nestanoví 

ho na základě průměru z klasifikace za příslušné období.  

g) Hodnocení chování žáka ve škole i při akcích školy je nedílnou součástí celkového 

hodnocení žáka. Všechny projevy porušování norem chování, agresivity (včetně 

verbálních forem), netolerance či xenofobie je povinen řešit okamžitě ten pedagogický 

pracovník, který je projevu přítomen (popř. vykonává dohled). V co nejkratší možné době 

o tom informuje třídního učitele a v případě závažnějších přestupků také ředitele školy.  

h) Případy zaostávání žáků v učení a nedostatky v jejich chování se projednávají 

v pedagogické radě.  

i) Na konci každého klasifikačního období zapíší učitelé příslušných předmětů výsledky 

celkové klasifikace do katalogových listů a nejpozději 24 hodin před jednáním 

pedagogické rady i do systému Bakaláři; připraví rovněž návrhy na umožnění opravných 

zkoušek nebo na klasifikaci v náhradním termínu.  

j) Podklady pro hodnocení a klasifikaci vzdělávacích výsledků a chování žáka získává učitel 

zejména těmito metodami, formami a prostředky:  

 soustavným diagnostickým pozorováním žáka,  

 soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování,  

 různými druhy zkoušek (ústní, písemné, grafické, praktické, pohybové), didaktickými 

testy,  

 kontrolními písemnými pracemi a praktickými zkouškami předepsanými učebními 

osnovami,  

 analýzou různých činností žáka,  

 konzultacemi s ostatními učiteli,  

 rozhovory se žákem a s jeho rodiči.  

k) Žák na 2. stupni musí být z předmětu vyzkoušen ústně nebo písemně alespoň dvakrát za 

každé pololetí. Učitel musí mít dostatečné podklady pro hodnocení a klasifikaci žáka 

(bodovací systém či jiné metody a formy hodnocení).  

l) Bezprostředně po ústním vyzkoušení oznámí učitel žákovi výsledek hodnocení a slovně 

jej zdůvodní. Výsledky hodnocení písemných zkoušek, prací a praktických činností 

oznámí žákovi nejpozději do 7 dnů.   

m) Termín kontrolní písemné práce projedná učitel s třídním učitelem, který plán takových 

prací koordinuje. V jednom dni mohou žáci konat pouze jednu zkoušku uvedeného 

charakteru. Žáci jsou v dostatečném časovém předstihu seznámeni s termínem a 

rámcovým obsahem zkoušky.  

n) Učitel je povinen vést prokazatelnou evidenci základní klasifikace žáka.  

3. Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků   

a) Kromě hodnocení práce pedagogickými pracovníky mají žáci možnost používat také 

formy sebehodnocení. Škola jim pro tyto formy vytváří odpovídající podmínky.   

b) Sebehodnocení je důležitou součástí hodnocení žáků.  

c) Sebehodnocením je posilována sebeúcta a sebevědomí žáků.  

d) Žáci jsou vedeni k tomu, aby mohli získat a posoudit úroveň následujících kompetencí:  

 schopnost přímé aplikace získaných kompetencí v praxi,  

 schopnost orientovat se v daném problému s využitím získaných vědomostí, znalostí, 

dovedností,  

 schopnost prosadit se v třídním kolektivu při řešení týmového úkolu,  
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 schopnost samostatné prezentace svých znalostí otevřeným mluvním cvičením, 

psaným textem ve formě úvah apod.,   

 schopnost výběru – pochopení významu jednotlivých částí rozsáhlejších testovacích 

souborů  

 schopnost využívání mezipředmětových vazeb,  

 schopnost aplikovat etické principy v praxi,  

 pochopení rovnováhy práv a povinností,   

 pochopení své role v kolektivu.  

e) Chyba je v procesu učení chápána jako přirozená záležitost; učitelé ji se žáky analyzují.  

f) Při školní práci jsou žáci vedeni k tomu, aby vhodným způsobem komentovali svoje 

výkony a výsledky. Sebehodnocení žáků je důležitou reflexí jejich školní práce. 

g) Žáci mohou po dohodě s vyučujícím některé svoje práce sami opravovat.  

h) Známky nejsou jediným zdrojem motivace k práci. Žáci potřebují zjistit, v čem jsou 

úspěšní a kde potřebují pomoc. Proto učitelé zařazují slovní hodnocení a sebehodnocení 

žáků do vzdělávacího procesu průběžně.  

4. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků  

a) Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení; za první pololetí lze místo vysvědčení vydat 

výpis z vysvědčení.  

b) Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm 

(dále klasifikace), slovně nebo kombinací obou způsobů. O způsobu hodnocení rozhoduje 

ředitel školy se souhlasem školské rady.  

c) 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 rodičů žáka. Pokud škola hodnotí slovně, převede pro účely přijímacího řízení 

ke střednímu vzdělávání slovní hodnocení do klasifikace.  

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

na základě žádosti jeho rodičů.  

5. Hodnocení a klasifikace chování 

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

hodnotí na vysvědčení stupni:  

 1 – velmi dobré,  

 2 – uspokojivé,  

 3 – neuspokojivé.  

b) Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace chování: 

 1 – velmi dobré  

- žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a aktivně prosazuje ustanovení školního 

řádu, 

- má kladný vztah ke kolektivu třídy a školy, přispívá k jeho upevňování 

a k utváření pracovních podmínek pro vyučování a pro výchovu mimo vyučování,  

- méně závažných přestupků se nedopouští, nebo jen ojediněle. 

 2 – uspokojivé 

- chování žáka je v rozporu s pravidly slušného chování a s ustanoveními školního 

řádu, 

- žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo 

školního řádu, 

- opakovaně se dopustí méně závažných přestupků, i přes udělení kázeňských 

opatření se dopouští dalších přestupků, 
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- narušuje výchovně vzdělávací činnost třídy i školy, 

- ohrožuje bezpečnost a zdraví vlastní nebo jiných osob (zejména zastrašování, 

záměrné ublížení, šikana, návykové látky…). 

  3 – neuspokojivé 

- chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování, 

- žák se dopustí takových závažných přestupků proti školnímu řádu nebo provinění, 

že je jimi vážně ohrožena výchova nebo bezpečnost a zdraví vlastní nebo jiných 

osob (zejména zastrašování, opakované ubližování, závažnější popř. opakovaná 

šikana, návykové látky, nevhodné chování k učitelům…), 

- hrubým způsobem záměrně narušuje výchovně vzdělávací činnost třídy a školy; 

zpravidla se přes důtku třídního učitele nebo ředitele školy dopouští dalších 

přestupků.  

c) Měřítkem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel stanovených školním řádem 

během celého klasifikačního období.  

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

k účinnosti předešlých kázeňských opatření. 

e) O klasifikaci chování žáků rozhoduje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě 

vyučují, případně s ostatními učiteli; hodnocení druhým nebo třetím stupněm může být 

projednáváno v pedagogické radě.  

f) Škola hodnotí a klasifikuje chování žáků v době jejich pobytu ve škole a na akcích 

pořádaných školou. Poruší-li žák zásadním způsobem pravidla společenského či lidského 

chování mimo tuto dobu či prostředí, učitelé tyto skutečnosti nepřehlížejí a uplatní žákovo 

pochybení k pedagogickému působení vůči němu, případně i dalším žákům. Učitelé 

v tomto smyslu podporují rodinu ve výchově k vytváření návyků a postojů, které vedou ke 

společensky korektnímu chování žáka.  

6. Hodnocení a klasifikace vzdělávání  

a) V jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím 

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

 1 – výborný,  

 2 – chvalitebný,  

 3 – dobrý,  

 4 – dostatečný,  

 5 – nedostatečný.  

b) Při hodnocení klasifikačními stupni jsou výsledky vzdělávání žáka ve škole a na akcích 

pořádaných školou hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání, které dosáhl zejména 

vzhledem k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých 

předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním 

předpokladům a k věku. Klasifikace zahrnuje ohodnocení míry plnění daných úkolů, píle 

a přístupu žáka ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon.  

c) Při hodnocení žáka podle odstavců a) a b) se na prvním stupni použije pro zápis stupně 

hodnocení číslice, na druhém stupni se použije slovní označení stupně hodnocení podle 

odstavce a).   

6.1. Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření  

Převahu teoretického zaměření mají jazykové, společenskovědní a přírodovědné předměty 

a matematika. Při klasifikaci výsledků v těchto předmětech se v souladu s požadavky 

učebních osnov hodnotí:  



 02  Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 

 

 5 

 ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, 

definic, zákonitostí a vztahů, kvalita a rozsah získaných dovedností vykonávat 

požadované intelektuální a motorické činnosti,  

 schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a 

praktických úkolů, při výkladu a hodnocení společenských a přírodních jevů 

a zákonitostí,  

 kvalita myšlení, především jeho logika, samostatnost a tvořivost,  

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

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

 kvalita výsledků činností,  

 osvojení účinných metod samostatného studia.  

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 činnosti 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 činnosti 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 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 činnosti 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 osvojování 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 činnosti 

a v grafickém projevu se projevují nedostatky, grafický projev je málo estetický. 
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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 činnosti a grafický projev 

mají vážné nedostatky. Závažné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí 

učitele. Nedovede samostatně studovat.  

6.2. Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření 

Převahu výchovného zaměření mají: výtvarná výchova, hudební výchova a tělesná 

výchova. Žák zařazený do zvláštní tělesné výchovy se při částečném uvolnění nebo 

úlevách doporučených lékařem klasifikuje s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu. Při 

klasifikaci v předmětech s převahou výchovného zaměření se v souladu s požadavky 

učebních osnov hodnotí:  

 stupeň tvořivosti a samostatnosti projevu,  

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

 poznání zákonitostí daných činností a jejich uplatňování ve vlastní činnosti,  

 kvalita projevu,  

 vztah žáka k činnostem a zájem o ně,  

 estetické vnímání, přístup k uměleckému dílu a k estetice ostatní společnosti,  

 v tělesné výchově s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu žáka všeobecná tělesná 

zdatnost, výkonnost a jeho péče o vlastní zdraví.  

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 v individuálních a kolektivních projevech je podle požadavků 

osnov velmi úspěšně rozvíjí. 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, brannost 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. 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, brannost a tělesnou zdatnost.  

 Stupeň 3 (dobrý)  

Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyužívá 

dostatečně své schopnosti v individuální 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.  
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 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.  

6.3.  Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou praktického zaměření.  

Převahu praktické činnosti mají v základní škole zejména pracovní činnosti a laboratorní 

práce. Při klasifikaci v předmětech s převahou praktického zaměření se v souladu 

s požadavky učebních osnov hodnotí:   

 vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem,  

 osvojení praktických dovedností a návyků, zvládnutí účelných způsobů práce,  

 využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech,  

 aktivita, samostatnost, tvořivost, iniciativa v praktických činnostech,  

 kvalita výsledků činností,  

 organizace vlastní práce a pracoviště, udržování pořádku na pracovišti,  

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

prostředí,  

 hospodárné využívání surovin, materiálů, energie, překonávání překážek v práci,  

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

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:  

 Stupeň 1 (výborný)  

Žák trvale 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. Uvědoměle 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. 

Uvědoměle udržuje 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 
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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 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. Slovní hodnocení 

V případě použití slovního hodnocení jsou výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých 

povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem a 

chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou popsány tak, aby byla zřejmá úroveň 

vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům formulovaným 

v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho 

vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení 

výsledků vzdělávání žáka v jeho vývoji, ohodnocení píle a přístupu ke vzdělávání 

i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon, a naznačení dalšího rozvoje žáka. Obsahuje také 

zdůvodnění hodnocení a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům a jak je 

překonávat.  

8. Celkové hodnocení žáka na vysvědčení 

a) Celkové hodnocení žáka na vysvědčení se vyjadřuje stupni:  

 prospěl s vyznamenáním 

 prospěl 

 neprospěl 

 nehodnocen 

b) Žák je hodnocen stupněm: 

 prospěl s vyznamenáním, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených 

školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu horším 
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než 2 – chvalitebný, průměr stupňů prospěchu ze všech těchto předmětů není vyšší než 

1,50 a jeho chování je hodnoceno stupněm velmi dobré, 

 prospěl, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím 

programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 - nedostatečný nebo tomu 

odpovídajícím slovním hodnocením, 

 neprospěl, je-li v některém z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím 

programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 - nedostatečný nebo tomu 

odpovídajícím slovním hodnocením, 

 nehodnocen, není-li možné žáka hodnotit z některého z povinných předmětů 

stanovených školním vzdělávacím programem na konci prvního pololetí.  

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

povinnou školní docházku, se přihlédne k dosažené úrovni znalosti českého jazyka. Při 

hodnocení těchto žáků ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk a 

literatura se na konci tří po sobě jdoucích pololetí po zahájení docházky do školy v České 

republice vždy přihlédne k možnostem dosažení výsledků jejich vzdělávání. 

9. Výchovná opatření 

a) Udělování resp. ukládání výchovných opatření nemá charakter hierarchie.   

b) Třídní učitel neprodleně sdělí udělení či uložení výchovného opatření a jeho důvody 

rodičům žáka zápisem do žákovské knížky. Pochvaly a důtky ředitele školy jsou zasílány 

na zvláštním formuláři, do žákovské knížky se nezapisují. Udělení každého výchovného 

opatření se zaznamenává do katalogového listu a do systému Bakaláři 

9.1. Pochvaly 

a) Ředitel školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné 

právnické či fyzické osoby po projednání v pedagogické radě žákovi udělit pochvalu 

nebo jiné ocenění za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, 

záslužný nebo statečný čin nebo za mimořádně úspěšnou práci. Udělení pochvaly 

ředitele školy se zaznamená na vysvědčení za pololetí, v němž bylo uděleno. 

b) Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních 

vyučujících žákovi udělit pochvalu, po projednání s ředitelem školy i jiné ocenění za 

výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci. 

9.2. Kázeňská opatření 

a) Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto 

porušení uložit žákovi: 

 napomenutí třídního učitele, 

 důtku třídního učitele, 

 důtku ředitele školy. 

b) Uložení důtky třídního učitele oznámí třídní učitel neprodleně řediteli školy. Důtku 

ředitele školy lze žákovi uložit pouze po projednání v pedagogické radě.   

c) Za jeden přestupek se uděluje žákovi pouze jedno kázeňské opatření. 

d) Udělením kázeňského opatření nebo klasifikací druhým či třetím stupněm z chování 

není vyloučena možnost udělit žákovi zároveň pochvalu nebo jiné ocenění. 

e) Jednotlivé přestupky žáka jsou posuzovány s přihlédnutím k individuálním 

podmínkám, míře závažnosti a četnosti opakování. 
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10. Hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami   

a) U žáka se smyslovou nebo tělesnou vadou, vadou řeči, prokázanou specifickou 

vývojovou poruchou učení nebo chování se při jeho hodnocení a klasifikaci přihlíží 

k charakteru postižení. Vyučující respektují doporučení odborných vyšetření žáků a 

uplatňují je při klasifikaci a hodnocení chování a také volí vhodné a přiměřené 

způsoby získávání podkladů.  

b) Pro zjišťování úrovně žákových vědomostí a dovedností volí učitel takové formy 

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

Kontrolní práce a diktáty píší tito žáci po předchozí přípravě. Žák s vývojovou 

poruchou není vystavován úkolům, v nichž vzhledem k poruše nemůže přiměřeně 

pracovat a podávat výkony odpovídající jeho předpokladům.  

c) Vyučující klade důraz na ten druh projevu, ve kterém má žák předpoklady podávat 

lepší výkony. Při klasifikaci se nevychází z prostého počtu chyb, ale naopak z počtu 

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

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

jednostranného zdůrazňování chyb. 

d) Žáci s diagnostikovanou dyslexií nebo dysortografií mohou být se souhlasem rodičů 

během celého jejich vzdělávání hodnoceni z mateřského jazyka a jiných jazyků slovně 

(a to jak v průběhu školního roku, tak na vysvědčení). U žáků s diagnostikovanou 

dyskalkulií totéž platí pro matematiku a další předměty, kde výsledky mohou být touto 

poruchou ovlivněny.  

e) Žáka s vývojovou poruchou učení lze hodnotit slovně (průběžně i na vysvědčení) po 

dohodě s rodiči a odborníkem prakticky ve všech předmětech, do nichž se porucha 

promítá. Při uplatňování všech těchto možností vyučující postupují individuálně, 

s využitím všech dostupných informací, zejména informací z odborných vyšetření a ve 

spolupráci s rodiči.  

11. Další ustanovení 

Podmínky pro konání opravných zkoušek a opakování ročníku, případy, kdy žáka nelze na 

konci 1. nebo 2. pololetí hodnotit, resp. mají-li rodiče pochybnosti o správnosti hodnocení a 

další záležitosti jsou řešeny podle ustanovení § 52 a § 53 školského zákona, ve znění 

pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 22 a § 23 vyhlášky č. 48/2005 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů; přezkoušení žáka, který plní povinnou školní docházku mimo území ČR, 

se řídí ustanovením § 18 – § 20 téže vyhlášky. 

 

 

Tato pravidla byla projednána v pedagogické radě dne 25.3.2013 a schválena školskou radou 

dne 11.07.2013.  

Účinnosti nabývají dnem 02.09.2013                                                    

 

  

 

 

 

Mgr. Jaroslav Kopecký v.r. 

ředitel školy 

 

  


