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ŠKOLNÍ ŘÁD 
 

Školní řád byl schválen školskou radou – č.j. 518/2015 
 
 

I. Provoz a režim školy 
 

1. Vyučování je organizováno podle rozvrhu hodin. Ten je vyvěšen na dveřích každé 
třídy a odborné učebny, žáci ho mají zapsaný v žákovské knížce a je uveden na 
webových stránkách školy. 

 
2. Začátek vyučování je v 8.00 hodin, v předřazené hodině v 7.00 hodin. 

 

3. Odpolední vyučování dle rozvrhu hodin. 
 

4. Vyučovací jednotka trvá 45 minut. 
 

5. Přestávky mezi vyučovacími hodinami jsou v intervalu 10 až 20 minut, mezi 
odpoledním a dopoledním vyučováním 60 minut. 

 
6. Žáci se ve škole přezouvají. Ze zdravotních a hygienických důvodů nelze používat 

uzavřenou sportovní obuv. 
 

7. Školní budova se pro žáky otevírá v 7.40 hodin a 15 minut před začátkem odpoledního 
vyučování. V jinou dobu vstupují žáci do školy pouze na vyzvání zaměstnanců školy, kteří 
nad nimi zajišťují pedagogický dozor. Dozor nad žáky je zajištěn po celou dobu jejich 
pobytu ve školní budově, přehled dozorů je vyvěšen na všech úsecích, kde dozor probíhá. 

 
8. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků ve škole zajišťuje škola svými zaměstnanci, 

pedagogickými i nepedagogickými. Zaměstnance, který není pedagogickým 
pracovníkem, může ředitel školy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků určit 
pouze, pokud je zletilý a způsobilý k právním úkonům. 

 
9. Škola vede evidenci úrazů žáků, k nimž došlo při činnostech organizovaných školou, 

vyhotovuje a zasílá záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím. 
 

10. O všech přestávkách je umožněn pohyb dětí mimo třídu. Velké přestávky mohou žáci 
trávit na školním dvoře (dle rozpisu). 

 
11. V období školního vyučování může ředitel školy ze závažných důvodů, zejména   

organizačních a technických, vyhlásit pro žáky nejvýše 5 volných dnů ve školním roce. 
 
 
 



2 

 

II. Práva žáků a zákonných zástupců 
 

Každý žák má právo: 
 
1. Na vzdělání a během výuky na klidné prostředí k výuce nezbytné. 
 

2. Bezplatně používat učebnice. 
 

3. Za příznivého počasí o velkých přestávkách využívat školního dvora – dle rozpisu. 
 

4. Využívat školní jídelnu. 
 

5.  Navštěvovat doučování nebo konzultace k doplnění vědomostí dle domluvy s 
příslušným učitelem. 

 
6. Ve volných hodinách využívat studovnu a učebnu PC. 
 

7.  Prostřednictvím žákovského parlamentu vyjádřit problémy, nespokojenost nebo 
návrhy na zlepšení . 

 
8. Svými náměty se podílet na akcích, které škola organizuje. 
 

9.  Má-li u sebe větší obnos peněz, uložit si ho na dobu vyučování do sejfu v kanceláři 
školy. (Toto se týká i cenných věcí, hudebních nástrojů nebo podobných předmětů, 
které žák do školy přinesl). 

 
10. Využívat kroužků, které škola organizuje. 
 

11. Žák má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, má právo 
vzdělání a na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a 
dodržování základních psychohygienických podmínek. 

 
12.  Není-li žákovi dobře, se souhlasem vyučujícího může odejít do kanceláře školy a 

vyčkat, až jej v kanceláři spojí telefonicky s rodiči a domluví se na způsobu jeho 
odchodu ze školy. 

 
13. Při výkladu nové učební látky, pokud ji hned neporozumí, má právo požádat učitele o 

nové vysvětlení. 
 
14. Užívat uzamykatelnou šatní skříňku, za kterou si sám zodpovídá. 
 

15.  Z výuky některých předmětů může být žák na základě žádosti zákonných zástupců a 
lékařského potvrzení uvolněn. 

 
16.  Vytvářet žákovskou samosprávu (žákovskou samosprávu tvoří předseda, 

místopředseda, člen školního parlamentu, nástěnkář, klíčník). 
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Zákonní zástupci mají právo: 
 

1. Účastnit se třídních schůzek, hovorových hodin a konzultačních hodin 
jednotlivých vyučujících a informovat se o výsledcích vzdělávání a chování svých 
dětí. 

 
2. Informovat se o režimu školy. 

 

3. Nahlížet do výroční zprávy, pořizovat si z ní opisy a výpisy. 
 

4. Využívat poradenskou činnost školy. 
 

5. Volit a být volen do školské rady. 
 

6. Požádat o přezkoušení svého dítěte. 
 

7. U dětí se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vzdělávání, jehož 
obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, 
na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní, a na 
poradenskou pomoc školy a školského poradenského zařízení. 

 
 
III. Povinnosti žáků 
 

a) Nástup do školy, příprava na vyučování, průběh vyučování: 
 

1.  Žáci přicházejí do školy včas, nejpozději do 7.55 h. Žáci si odkládají obuv, svršky 
a pokrývku hlavy v šatnách. Zde se nezdržují, nevysedávají, v průběhu 
vyučování je vstup do šaten povolen pouze se svolením vyučujícího. Veškeré 
pomůcky potřebné k výuce si žáci ze šatních skříněk odnášejí do třídy. Na 
odpolední vyučování přicházejí žáci nejpozději 10 minut před zahájením výuky. 

 
2.  Před zahájením vyučovací hodiny sedí všichni žáci ve třídě, na svém místě 

podle určeného zasedacího pořádku. Zasedací pořádek může měnit pouze 
vyučující, platí i v suplovaných hodinách. Mají nachystány všechny pomůcky na 
vyučování. Zapůjčené knihy mají řádně obalené. 

 
3. V průběhu vyučovací hodiny jsou žáci povinni se chovat tak, aby neomezili právo 

na vzdělání svých spolužáků. 
 
4.  Musí-li žák v průběhu vyučování opustit školu, předloží písemnou žádost o 

uvolnění napsanou rodiči nebo jinými zákonnými zástupci vyučujícímu hodiny 
(při uvolnění na 1 hodinu, nebo třídnímu učiteli při omluvení na více hodin). V 
případě nepřítomnosti třídního učitele se žák omlouvá zastupujícímu učiteli. 
Každá absence musí být omluvena v ŽK. 

 
5.  Chybějící žáky nahlásí učiteli služba. Služba je na každý týden určena tř. učitelem. 

Její jména jsou zapsána v tř. knize. Odpovídá za čistou tabuli, připravené křídy a 
pořádek ve třídě. 
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6. Každý žák je povinen dodržovat pravidla konverzace stanovená vyučujícím 
daného předmětu. Pokud není připraven na výuku, omluví se na začátku hodiny  
z lavice. 

 
7.  Nedostaví-li se učitel do 5 minut po zazvonění na vyuč. hodinu, člen 

žákovského parlamentu jde jeho nepřítomnost nahlásit do kanceláře školy. 
 
8. Ve škole se žáci řídí pokyny pedagogických pracovníků. 
 

9. Do pracovního vyučování nosí žáci pracovní úbor, do tělesné výchovy cvičební úbor. 
 

10. Během vyučování smí žák opustit třídu (školu) jen se souhlasem učitele. 
 

11. Ve vyučovacích hodinách žáci nežvýkají. 
 

12. Žáci zdraví všechny dospělé osoby v budově školy. 
 

13.  Ve škole není dovoleno používat vlastní zvukové nosiče, digitální přenosné 
hry a notebooky. Není povoleno bez souhlasu vedení školy či učitele pořizovat 
ve škole fotografie, videozáznamy nebo mít v provozu záznamové zařízení. 

 
14.  Z hlediska bezpečnosti žáků je nepřípustné používat elektrické zásuvky  

v budově školy. 
 
 
 
b) Přestávky 
 

1. Žák je tráví ve třídě, na chodbě před třídou v tomtéž poschodí, popř. v tělocvičně 
nebo na dvoře (dle rozpisu). 

 
2.  Není dovoleno zbytečně pobíhat na chodbách, prostoru šaten, přebíhat mezi patry, 

prát se, opustit budovu školy (prevence úrazu). 
 
3. Není dovoleno otvírat okna bez přítomnosti učitele, sedět na radiátorech 

topení, vyhazovat jakékoliv předměty z oken (prevence úrazu). 
 
4.  Tři minuty před zvoněním se stěhují žáci do učeben, klíčník zamkne třídu, 

služba zhasne světla. 
 
5. Končí-li vyučování, služba smaže tabuli, žáci sesbírají papíry, všichni položí židle 

na lavice a odcházejí ukázněně – kontroluje vyučující poslední hodiny. 
 
6. V době velké přestávky se žáci po prvním zvonění vracejí do svých tříd. 
 

7. Po skončení vyučování se žáci nezdržují v prostorách šaten a opustí školu. Žákům 
není povoleno v době mimo vyučování zdržovat se v prostorách školy, pokud nad 
nimi není vykonáván dozor způsobilou osobou. Přestávky mezi dopoledním 
a odpoledním vyučováním tráví žáci v učebně k tomu určené nebo mimo 



5 

 

budovu školy (se souhlasem rodičů). Do budovy se žáci vracejí 15 min 
před začátkem svého odpoledního vyučování. 

 
 
c) Stěhování do odborných učeben, dílny 
 
1. Žáci přicházejí k učebně 3 minuty před zvoněním. 
 

2. Do učebny vcházejí až na pokyn učitele, dodržují zasedací pořádek. 
 

3.  V učebně nemanipulují s pomůckami, řídí se pokyny učitele. Do tělocvičny 
vstupují pouze v čisté sportovní obuvi (nesmí mít černou podrážku). 

 
4. Žáci dodržují řády jednotlivých učeben 
 
 
 
 
d) Jiná opatření 
 

1.  Žák nenosí do školy cenné předměty, větší částky peněz, zbraně, pyrotechniku  
a další nebezpečné předměty. 

 
2 Na židlích se žáci nehoupají, každý žák odpovídá za své pracovní místo. 
 

3. Žáci nepíší po lavicích a po zdech a neničí školní majetek. 
 

4.  Způsobí-li žák škodu na školním majetku úmyslně, zajistí jeho opravu. Pokud 
to nebude možné, zákonný zástupce nahradí škodu v plné výši. 

 
5. Z výuky některých předmětů může být žák na základě lékařského 

potvrzení a žádosti zákonného zástupce uvolněn. 
 
6. Při předem známé absenci tř. učitel může uvolnit žáka. Pokud v kterémkoliv 

předmětu přesáhne absence 1/3 vyučovacích hodin může vyučující navrhnout 
přezkoušení žáka z probraného učiva, bez přezkoušení nebude z tohoto 
předmětu hodnocen. V hodinách TV je nutná aktivní účast žáka, výjimku tvoří 
dlouhodobá hospitalizace a následné uvolnění na základě písemného doporučení 
lékaře. 

 
7. Žáci nepoužívají zadní schodiště. Žáci nemanipulují se zatemněním. 
 

8. Pokud mají žáci ve škole mobilní telefony a tablety, v průběhu vyučovacích hodin 
jsou vypnuty a uloženy v aktovce, jinak je nosí stále při sobě. V případě, že žáci 
nebudou respektovat nařízení, jsou vyučující oprávněni k jejich uschování. Žák si 
po skončení vyučování přístroj vyzvedne. V případech opakovaného porušování 
budou k vyzvednutí telefonu vyzváni zák. zástupci. Použití mobilu či tabletu ve 
výuce bez přímého souhlasu učitele je velmi závažným porušením školního řádu. 
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9. V rámci prevence nežádoucích jevů ve škole není dovoleno v budově školy ani  

v jejím přilehlém okolí kouřit, či požívat jakékoliv jiné návykové látky, tato 
ustanovení platí i na všech akcích pořádaných školou. Je zakázáno rozšiřovat 
návykové látky v budově školy i na školních akcích mimo budovu. Je zakázán 
vstup do školy pod vlivem návykových látek. Je zakázáno se slovně  
i tělesně napadat. 

 
10. Jakékoliv ztráty žák hlásí okamžitě třídnímu učiteli, případně v kanceláři školy (do konce 

výuky daného dne). 

 
11.  Každý úraz, k němuž dojde během pobytu žáků ve školní budově nebo mimo 

budovu při akcích pořádaných školou, žáci hlásí hned vyučujícímu nebo 
pedagogovi, který vykonává dohled nad žáky. 

 
12.  Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se 

vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených tímto školním 
řádem. 

 
13.  Samostatný návrat žáků z akcí školy mimo budovu je možný pouze na 

základě písemného souhlasu rodičů. 
 
14. Při porušení povinností stanovených tímto školním řádem lze podle 

závažnosti porušení žákovi uložit: 
 

a) napomenutí třídního 
učitele  
b) důtku třídního učitele 
c) důtku ředitele školy 

 

15.  Kritéria pro udělování pochval a ukládání kázeňských opatření 
 

Odměňování žáka - pochvaly: 
o za příkladné chování a jednání,  
o za úspěšnou reprezentaci školy,  
o za práci pro kolektiv třídy, školy,  
o za aktivní a svědomitou práci, 
o za mimořádný projev lidskosti. 

 
Typy udělených pochval: 

• Pochvala třídního učitele (na základě vlast. rozhodnutí či z podnětu 
vyučujících)  

• Pochvala ředitele školy (projednat na ped. radě) 
 

 
Při porušení povinností stanovených tímto školním řádem lze podle 
závažnosti porušení žákovi uložit: 
 
a) napomenutí třídního učitele 
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o neplnění školních povinností, 
o nerespektování pokynů zaměstnanců školy, 
o mírnou, většinou psychickou formu násilí (hodnocenou jako první stadium šikany) 
o oděv ohrožující mravní výchovu dětí, 
o používání mobilního telefonu a jiných multimediálních zařízení ve výuce, 
o jakékoliv pořizování zvukových a obrazových záznamů bez souhlasu dotyčného,  
o porušování řádu školní jídelny, 
o neomluvená absence. 

 
b) důtku třídního učitele 
o opakování nebo stupňování přestupků uvedených u NTU, 
o opakované porušování Žákovského školního řádu, 
o fyzickou i psychickou agresi (hodnocenou jako druhé stadium šikany),  
o opakování a stupňování mírné formy šikany, 
o špatná pracovní morálka, 
o opuštění školy bez vědomí pedagogického pracovníka,  
o propagace pornografických materiálů, 
o pořizování audiovizuálních záznamů bez souhlasu natáčeného, o vulgární 
vyjadřování, 
o úmyslné ničení majetku, 
o intimní projevy se sex.podtextem (líbání, osahávání, obtěžování...),  
o neomluvená absence. 

 
 

c) důtku ředitele školy 
o opakování nebo stupňování přestupků uvedených u NTU a DTU,  
o užití návykové látky (drogy, nikotinu, alkoholu,...) 
o agresivní chování vůči spolužákovi, 
o stupňování fyzické i psychické agrese (hodnocené jako druhé stádium šikany),  
o za podílení se na systematické a organizované formě šikany, 
o manipulace s ohněm, 
o podvod (úmyslná lež, přepisování známek, falšování podpisu, ...) 
o neomluvená absence. 

 
Škola neprodleně oznámí uložení napomenutí nebo důtky a jeho 
důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci  
a zaznamená je do dokumentace školy. 

 
 

Hodnocení žáků za neomluvenou absenci (pololetí) 
 

- 1 hodina   Napomenutí třídního učitele  
- 2 hodiny  Důtka třídního učitele  
- celý vyuč. den  Důtka ředitele školy 

 - 7 – 14 hodin  2. stupeň  
- 15 a více hodin 3. stupeň 

 
Neomluvenou absenci vyšší než 10 hodin je škola povinna hlásit na odbor sociální péče. 
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Za přestupky řádu školy se považuje vždy: 
 

- narušování výuky, 
- vulgární vyjadřování, 
-  svévolné opuštění školy v průběhu vyučování bez vědomí TU nebo 

jeho zástupce, popř. vedení školy, 
- kouření (pití alkoholu, užívání jiných návykových látek),  
-      projevy šikany, násilí a diskriminace. 

 
 

e) Kontakt žáka s učiteli a s vedením školy 
 
 

1. Veškeré administrativní záležitosti (tiskopisy, potvrzení, žádosti o uvolnění 
apod.) vyřizují žáci prostřednictvím třídního učitele. 

 
2. S dalšími vyučujícími jednají žáci mimo vyučování (v době konzultačních hodin) 
 

3. Ve škole pracuje žákovský parlament (volení zástupci třídních kolektivů). Člen 
žákovského parlamentu (může být i předseda třídy) zajišťuje přenášení informací 
z vedení školy do třídního kolektivu. 

 
 

IV. Povinnosti zákonných zástupců 
 
1. Rodičovská odpovědnost náleží rodičům i při pobytu dítěte ve škole, mají povinnost 

se školou spolupracovat a řešit případné problémy, které se v průběhu vzdělávání 
vyskytnou (§ 865 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů). 

 
2. Zajistit, aby žák docházel řádně do školy. 
 

3. Na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek 
týkajících se vzdělávání dítěte nebo žáka. 

 
4. Ze zákona je povinen informovat školu o zdravotním stavu žáka a jeho 

případných změnách. 
 
5. Je-li žák nemocen, zákonný zástupce je povinen do 3 dnů omluvit jeho nepřítomnost 

písemně nebo telefonicky. Nejpozději do 24 hodin po návratu do školy předloží žák 
třídnímu učiteli písemnou omluvenku zapsanou v žákovské knížce. Škola může 
vyžadovat, pokud to považuje za nezbytné, doložení nepřítomnosti žáka z důvodu 
nemoci ošetřujícím lékařem. 

 
6. Oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 a 3 a školského 

zákona č. 561/2004 Sb. další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo 
bezpečnost dítěte a žáka, a změny v těchto údajích. 

 
7. Pravidelně kontrolovat zápisy v žákovských knížkách a potvrdit podpisem. 
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8. Rodiče a hosté se hlásí na vrátnici školy, v průběhu vyučování nevstupují do tříd. Pro 
kontakt s učitelem využívají konzultační hodiny, třídní schůzky a hovorové hodiny. 
Mimo tyto termíny je možná telefonická konzultace. 

 
 
 
 

Jiná opatření 
 

Existuje-li důvodné podezření, že je žák pod vlivem alkoholu či jiných návykových 
látek, zákonný zástupce souhlasí s orientačním testováním žáka na přítomnost těchto 
látek. 

 
 
 
V. Pedagogičtí pracovníci školy 
 

1. Učitelé věnují individuální péči dětem z málo podnětného rodinného prostředí, 
dětem se zdravotními problémy. Berou ohled na výsledky lékařských vyšetření, 
zpráv o vyšetření v pedagogicko psychologických poradnách a na 
sdělení rodičů o dítěti. Třídní učitelé průběžně seznamují ostatní pedagogy o nových 
skutečnostech zjištěných u žáka - problémy s chováním, prospěchem, zdravotní a 
rodinné problémy. Všichni vyučující zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví žáků 
při činnostech, které přímo souvisejí s výchovou a vzděláním. Všichni vyučující 
důsledně plní dohled nad žáky v době přestávek (DOHLED – prochází vymezené 
prostory, sleduje chování žáků, zasáhne v případě porušování pravidel 
stanovených ve šk.řádu). Pravidelně a soustavně informují zástupce žáka o 
prospěchu žáka, sdělují jim všechny závažné známky. Informují je o každém 
mimořádném zhoršení prospěchu žáka. 

 
2. Učitelé evidují a kontrolují absenci žáků. Na žádost rodičů uvolňují žáka z vyučování, 

vždy na základě písemné žádosti o uvolnění. Rodiče přebírají za dítě 
plnou zodpovědnost od okamžiku, kdy opustí budovu školy. 

 
3. Rodiče sledují zápisy v žákovských knížkách. 
 

4.  Pedagogičtí zaměstnanci přicházejí do školy nejméně 20 minut před 
zahájením vyučování a výchovné činnosti. 

 

5.  Po skončení poslední vyučovací hodiny překontrolují pořádek ve třídě, uzavření 
oken, uzavření přívodu vody a vypnutí elektrických spotřebičů. Pedagog odchází 
ze třídy poslední. Třídní knihu odnáší do sborovny. Při odchodu z budovy kontrolují 
uzavření a zajištění oken a dveří v kabinetech. Před odchodem z budovy se ve 
sborovně seznámí s přehledem zastupování a dozorů na další dny. 

 

6. Ve škole se nekouří. 
 

7. V případě spáchání přestupku nebo trestního činu má škola povinnost 
oznámit skutečnosti policii ČR. 
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8. Všichni ped. pracovníci plně respektují minimální program prevence 
sociálně patologických jevů a řídí se doporučenými postupy při řešení všech 
patologických jevů a šikany. 

 
9. Věnují maximální pozornost prevenci šíření infekčních onemocnění. 
 
 
 
Nedílnou součástí školního řádu jsou pravidla pro hodnocení výsledků 
vzdělávání žáků. 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Brně 1. září 2015      Mgr. Leopold Trněný  
 
               ředitel školy



11 

 

 
Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 

 
 
 
Obecné zásady pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 
 
-  hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků je jednoznačné, srovnatelné se 

stanovenými kriterii, je věcné a srozumitelné 
- hodnotíme to, co žák zná, nikoli to, co nezná 
- při hodnocení uplatňujeme přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi -

přihlížíme k věkovým a individuálním zvláštnostem žáků se SPUCH 
- prokazatelným způsobem sdělujeme zákonným zástupcům žáků jejich hodnocení 

prospěchu a chování 
- prokazatelným způsobem upozorňujeme zákonné zástupce žáků na jejich problémy v 

prospěchu a chování 
 
 

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

 
1. Pedagogičtí pracovníci zajišťují, aby žáci a zákonní zástupci dětí byly včas informovány o 
průběhu a výsledcích vzdělávání. 
 
2. Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení; za první pololetí lze místo vysvědčení vydat 
žákovi výpis z vysvědčení. 
 
3. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm 
(dále jen "klasifikace"), slovně nebo kombinací obou způsobů. O způsobu hodnocení 
rozhoduje ředitel školy se souhlasem školské rady. 
 
4. Škola převede slovní hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v 
případě přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této školy 
nebo zákonného zástupce žáka. Škola, která hodnotí slovně, převede pro účely přijímacího 
řízení ke střednímu vzdělávání slovní hodnocení do klasifikace. 
 
5. 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. 
 
6. V posledním roce plnění povinné školní docházky vydá škola žákovi výstupní hodnocení o 
tom, jak žák dosáhl cílů vzdělávání stanovených v § 44. V pátém a sedmém ročníku 
základního vzdělávání vydá škola výstupní hodnocení žákovi, který se hlásí k přijetí ke 
vzdělávání ve střední škole. 
 
 

7. 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 opakoval ročník, a žák druhého stupně základní školy, který již v rámci druhého 
stupně opakoval ročník, a to bez ohledu na prospěch tohoto žáka. 
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8. 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. 
 
9. 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. 
 
10. Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo 
druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně 
dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o 
komisionální přezkoušení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, krajský 
úřad. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v 
termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka. 
 
11. Žák, který plní povinnou školní docházku, opakuje ročník, pokud na konci druhého 
pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen. To neplatí o žákovi, který na daném stupni 
základní školy již jednou ročník opakoval; tomuto žákovi může ředitel školy na žádost jeho 
zákonného zástupce povolit opakování ročníku pouze z vážných zdravotních důvodů. 
 
12. Ředitel 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. 
 
13. Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. 
 

• Ředitel školy 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. 

 

• Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních 
vyučujících žákovi po projednání s ředitelem školy udělit pochvalu nebo jiné ocenění za 
výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci. 

 
• 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. 
 

• Pravidla pro udělování pochval a jiných ocenění a ukládání napomenutí a důtek jsou 
součástí školního řádu. 
 

• Třídní učitel neprodleně oznámí řediteli školy uložení důtky třídního učitele. Důtku 
ředitele školy lze žákovi uložit pouze po projednání v pedagogické radě. 
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• Ředitel školy nebo třídní učitel neprodleně oznámí udělení pochvaly a jiného ocenění 
nebo uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a 
jeho zákonnému zástupci. 

 

• Udělení pochvaly a jiného ocenění a uložení napomenutí nebo důtky se zaznamená do 
dokumentace školy. Udělení pochvaly a jiného ocenění se zaznamená na vysvědčení za 
pololetí, v němž bylo uděleno. 

 
14. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy nebo 
školského zařízení se vždy považují za závažné porušení řádu školy. 
 
 
 
Pravidla pro sebehodnocení žáků : 
 

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

• Je zařazováno do procesu vzdělávání průběžně všemi vyučujícími, způsobem 
přiměřeným věku žáků. 

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

žáci mohou některé práce sami opravovat, hodnocení žákova výkonu musí být 
doprovázeno rozborem chyb žáka. Chyba je důležitý prostředek učení. 

 

• Při sebehodnocení se žák snaží vyjádřit: 

- co se mu daří 
- co mu ještě nejde, jaké má rezervy  
- jak bude pokračovat dál 
 

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

• Sebehodnocení žáků nemá nahradit klasické hodnocení (hodnocení žáka 
pedagogem), ale má pouze doplňovat a rozšiřovat evaluační procesy a více aktivizovat žáka. 
 

 
• Na konci pololetí žák písemnou nebo ústní formou provede sebehodnocení v oblasti: 

- zodpovědnost 
- motivace k učení  
- sebedůvěra 
- vztahy v třídním kolektivu. 

 

 Známky nejsou jediným zdrojem motivace. 
 
 

2. Stupně hodnocení chování v případě použití klasifikace a jejich 
charakteristika, včetně předem stanovených kritérií 
 

Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou se v případě použití klasifikace hodnotí na 
vysvědčení stupni: 
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a) 1 - velmi dobré,  
b) 2 - uspokojivé,  
c) 3 -neuspokojivé. 
 
 

Stupeň 1 (velmi dobré): žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení vnitřního 
řádu školy. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle. Žák je však přístupný 
výchovnému působení a snaží se své chyby napravit. 
 

Stupeň 2 (uspokojivé): chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními 
vnitřního řádu školy. Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům slušného chování 
nebo vnitřnímu řádu školy; nebo se opakovaně 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 vnitřnímu řádu školy nebo provinění, že 
je jimi vážně ohrožena výchova nebo bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně narušuje 
hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnost školy. Zpravidla se přes důtku ředitele školy 
dopouští dalších přestupků. 
 
 
3. Stupně hodnocení prospěchu v případě použití klasifikace a jejich 
charakteristika, včetně předem stanovených kritérií 
 
Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených 
školním vzdělávacím programem a chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou jsou v 
případě použití slovního hodnocení 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 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. Obsahuje také zdůvodnění hodnocení a 
doporučení, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat. 
 
Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených 
školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení 
stupni prospěchu: 
 
a) 1 - výborný, 
b) 2 - chvalitebný,  
c) 3 - dobrý, 
d) 4 - dostatečný,  
e) 5 -nedostatečný. 
 
Při hodnocení touto stupnicí jsou výsledky vzdělávání žáka a chování žáka ve škole a na akcích 
pořádaných školou hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, 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 žáka. 
Klasifikace zahrnuje ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které 
ovlivňují jeho výkon. 
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Při hodnocení žáka podle odstavců 1 a 3 se na prvním stupni použije pro zápis stupně hodnocení 
číslice, na druhém stupni se použije slovní označení stupně hodnocení podle odstavců 1 a 3. 
 
 

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 
 

a) 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, 
 
b) prospěl(a), není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím 
programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 - nedostatečný nebo odpovídajícím 
slovním hodnocením, 
 
c) 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, 
 
d) nehodnocen(a), není-li možné žáka hodnotit z některého z povinných předmětů 
stanovených školním vzdělávacím programem na konci prvního pololetí. 
 
 

Při hodnocení žáků, kteří nejsou státními občany České republiky a plní v České republice 
povinnou školní docházku, se dosažená úroveň znalosti českého jazyka považuje za závažnou 
souvislost, která ovlivňuje výkon žáka. Při hodnocení těchto žáků ze vzdělávacího obsahu 
vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura určeného Rámcovým vzdělávacím programem pro 
základní vzdělávání se na konci tří po sobě jdoucích pololetí po zahájení docházky do školy v 
České republice vždy považuje dosažená úroveň znalosti českého jazyka za závažnou souvislost, 
která ovlivňuje výkon žáka. 
Pro potřeby klasifikace se předměty dělí do tří skupin: 
 
 

A) předměty s převahou teoretického zaměření, 
B) předměty s převahou praktických činností, 
C) předměty s převahou výchovného a uměleckého odborného zaměření. 
 
Kritéria pro jednotlivé klasifikační stupně jsou formulována především pro celkovou 
klasifikaci. Učitel však nepřeceňuje žádné z uvedených kritérií, posuzuje žákovy výkony 
komplexně, v souladu se specifikou předmětu. 
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A) Předměty s převahou teoretického zaměření 
 
Převahu teoretického zaměření mají jazykové, společenskovědní, přírodovědné předměty a 
matematika. 
 
Při klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření se v 
souladu s požadavky učebních osnov hodnotí: 
 
- 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 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 
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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 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 činnosti 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 činnosti a grafický projev mají vážné nedostatky. Závažné nedostatky 
a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. Nedovede samostatně studovat. 
 
B) Předměty s převahou praktických činností 
 
Převahu praktické činnosti mají v základní škole pracovní činnosti. 
Při klasifikaci v předmětech s převahou praktického zaměření v souladu s požadavky 
učebních osnov se 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 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 
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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 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. 
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C)Předměty s převahou výchovného a uměleckého odborného zaměření 
 
Převahu výchovného zaměření mají: výtvarná výchova, hudební výchova a zpěv, tělesná a 
sportovní 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 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, 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.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, 
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. 
 
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 
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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. 
 
4. Zásady pro používání slovního hodnocení včetně předem stanovených kritérií 
 
1. O slovním hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení rozhoduje ředitel školy se 
souhlasem školské rady a po projednání v pedagogické radě. 
 
2. Třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů převede slovní hodnocení do 
klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v případě přestupu žáka na školu, která 
hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této školy nebo zákonného zástupce žáka. 
 
3. Je-li žák hodnocen slovně, převede třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních 
předmětů slovní hodnocení do klasifikace pro účely přijímacího řízení ke střednímu 
vzdělávání. 
 
4. U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení na 
základě žádosti zákonného zástupce žáka. 
 
5. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech 
stanovených školním vzdělávacím programem a chování žáka ve škole a na akcích 
pořádaných školou jsou v případě použití slovního hodnocení 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 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. 
Obsahuje také zdůvodnění hodnocení a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům 
žáka a jak je překonávat. 
 
 

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 

  
Úroveň myšlení  
1 – výborný pohotový, bystrý, dobře chápe souvislosti, samostatný 
2 – chvalitebný uvažuje celkem samostatně 
3 – dobrý menší samostatnost v myšlení 
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4 – dostatečný nesamostatné myšlení, pouze s nápovědou 
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 nedokáže se samostatně vyjádřit, i na návodné 

otázky odpovídá nesprávně 
  

Celková aplikace vědomostí, 
řešení úkolů, chyby, jichž se žák 

 

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

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

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

4 – dostatečný dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává 
5 - nedostatečný praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí 

  
Aktivita, zájem o učení  
1 – výborný aktivní, učí se svědomitě a se zájmem 
2 – chvalitebný učí se svědomitě 
3 – dobrý k učení a práci nepotřebuje větších podnětů 
4 – dostatečný malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty 
5 - nedostatečný pomoc a pobízení k učení jsou zatím neúčinné 
Chování  

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

napravit. 

2 - uspokojivé Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a 
s ustanoveními vnitřního řádu školy. Žák se 
dopustí závažného přestupku proti pravidlům 
slušného chování nebo vnitřnímu řádu školy; nebo 
se opakovaně dopustí méně závažných přestupků. 
Zpravidla se přes důtku třídního učitele školy 
dopouští dalších přestupků, narušuje výchovně 
vzdělávací činnost školy. Ohrožuje bezpečnost a 
zdraví svoje nebo jiných osob. 
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3 - neuspokojivé Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s 
pravidly slušného chování. Dopustí se takových 
závažných přestupků proti školnímu řádu nebo 
provinění, že je jimi vážně ohrožena výchova nebo 
bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně 
narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací 
činnost školy. Zpravidla se přes důtku ředitele 
školy dopouští dalších přestupků. 

 
 
 
 

5. Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
 

• Způsob hodnocení a klasifikace žáka vychází ze znalosti příznaků postižení a 
uplatňuje se ve všech vyučovacích předmětech, ve kterých se projevuje postižení žáka, a 
na obou stupních základní školy.  

• 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. 
 

• Při klasifikaci žáků se doporučuje upřednostnit širší slovní hodnocení. Způsob 
hodnocení projedná třídní učitel a výchovný poradce s ostatními vyučujícími. 

• Třídní učitel sdělí vhodným způsobem ostatním žákům ve třídě podstatu 
individuálního přístupu a způsobu hodnocení a klasifikace žáka. 

• Vyučující respektuje doporučené způsoby práce a hodnocení žáka, popsané ve zprávě o 
psychologickém vyšetření. 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,…) 

• Podle druhu postižení využívá speciální metody, postupy, formy a prostředky 
vzdělávání a hodnocení, kompenzační, rehabilitační a učební pomůcky, speciální 
učebnice a didaktické materiály. 

 
 

6. Podrobnosti o komisionálních a opravných zkouškách 
 
1. 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. 
 

2. 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. 
 
3. 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. 
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4. V odůvodněných případech může krajský úřad rozhodnout o konání opravné zkoušky a 
komisionálního přezkoušení na jiné základní škole. Zkoušky se na žádost krajského úřadu 
účastní školní inspektor. 
 
 

7. Způsob získávání podkladů pro hodnocení 
 
1. 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. 
 
2. Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků pedagogickými pracovníky je 
jednoznačné, srozumitelné, srovnatelné s předem stanovenými kritérii, věcné, všestranné, 
pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doložitelné. 
 
3. Podklady pro hodnocení a klasifikaci získávají vyučující zejména: soustavným 
diagnostickým pozorováním žáků, sledováním jeho 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. 
 
4. Žák 2. až 9. ročníku základní školy musí mít z každého předmětu, alespoň dvě známky za 
každé pololetí, z toho nejméně jednu za ústní zkoušení. Známky získávají vyučující 
průběžně během celého klasifikačního období. 
Není přípustné ústně přezkušovat žáky koncem klasifikačního období z látky celého tohoto 
období. 
Zkoušení je prováděno zásadně před kolektivem třídy, nepřípustné je individuální 
přezkušování po vyučování v kabinetech. Výjimka je možná jen při diagnostikované 
vývojové poruše, kdy je tento způsob doporučen ve zprávě psychologa. 
 
5. 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. Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní 
rok, aby se nadměrně nenahromadily v určitých obdobích. 
 

7. O termínu písemné zkoušky, která má trvat více než 25 minut, informuje vyučující žáky 
dostatečně dlouhou dobu předem. Ostatní vyučující o tom informuje formou zápisu do třídní 
knihy. V jednom dni mohou žáci konat jen jednu zkoušku uvedeného charakteru. 
8. 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. 
 
9. Vyučující zajistí zapsání známek také do třídního katalogu a dbá o jejich úplnost. Do 
katalogu jsou zapisovány známky z jednotlivých předmětů, udělená výchovná opatření a další 
údaje o chování žáka, jeho pracovní aktivitě a činnosti ve škole. 
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10. 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. 
 
11. 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. 
 
12. Případy zaostávání žáků v učení a nedostatky v jejich chování se projednají v 
pedagogické radě, a to zpravidla k 15. listopadu a 15. dubnu. 
 
 

13. Na konci klasifikačního období, v termínu, který určí ředitel školy, nejpozději však 48 hodin 
před jednáním pedagogické rady o klasifikaci, zapíší učitelé příslušných předmětů číslicí 
výsledky celkové klasifikace do třídního výkazu a připraví návrhy na umožnění opravných 
zkoušek, na klasifikaci v náhradním termínu apod. 
 
14. Zákonné zástupce žáka informuje o prospěchu a chování žáka: třídní učitel a učitelé 
jednotlivých předmětů v polovině prvního a druhého pololetí; třídní učitel nebo učitel, 
jestliže o to zákonní zástupci žáka požádají. 
 
15. Informace jsou rodičům předávány převážně při osobním jednání na třídních schůzkách 
nebo hovorových hodinách, 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 zástupcům žáka, nikoli veřejně. 
 
16. V případě mimořádného zhoršení prospěchu žáka informuje rodiče vyučující předmětu 
bezprostředně a prokazatelným způsobem. 
 
17. 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. dalšího školního 
roku. Opravené písemné práce musí být předloženy všem žákům a na požádání ve škole také 
rodičům. 
 
18. Vyučující dodržují zásady pedagogického taktu, zejména - neklasifikují žáky ihned po jejich 
návratu do školy po nepřítomnosti delší než jeden týden, - žáci nemusí dopisovat do sešitů 
látku za dobu nepřítomnosti, pokud to není jediný zdroj informací, - účelem zkoušení není 
nacházet mezery ve vědomostech žáka, ale hodnotiti to, co umí, - učitel klasifikuje jen 
probrané učivo, zadávání nové látky k samostatnému nastudování celé třídě není přípustné, - 
před prověřováním znalostí musí mít žáci dostatek času    k naučení, procvičení a zažití učiva. 
- prověřování znalostí provádět až po dostatečném procvičení učiva. 
 
19. Třídní učitelé (výchovný poradce) jsou povinni seznamovat ostatní vyučující s 
doporučením psychologických vyšetření, které mají vztah ke způsobu hodnocení a 
klasifikace žáka a způsobu získávání podkladů. Údaje o nových vyšetřeních jsou součástí 
zpráv učitelů (nebo výchovného poradce) na pedagogické radě. 
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8. Hodnocení nadaných žáků 
 

• Ředitel školy může mimořádně nadaného nezletilého žáka přeřadit do vyššího ročníku bez 
absolvování předchozího ročníku.Podmínkou přeřazení je vykonání zkoušek z učiva nebo 
části učiva ročníku, který žák nebude absolvovat. Obsah a rozsah zkoušek stanoví ředitel 
školy. 

• Individuálně vzdělávaný žák koná za každé pololetí zkoušky z příslušného učiva, a to ve 
škole, do níž byl přijat k plnění povinné školní docházky. Nelze-li individuálně 
vzdělávaného žáka hodnotit na konci příslušného pololetí, určí ředitel školy pro jeho 
hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení bylo provedeno nejpozději do dvou 
měsíců po skončení pololetí. Ředitel školy zruší povolení individuálního vzdělávání, pokud 
žák na konci druhého pololetí příslušného školního roku neprospěl, nebo nelze-li žáka 
hodnotit na konci pololetí ani v náhradním termínu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Brně 1. září 2015 Mgr. Leopold Trněný, v. r.  
                ředitel školy 
 
 
 
 
 

 


