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6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků  
 
Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 

 
Pravidla hodnocení žáků jsou součástí školního řádu a obsahují zejména: 

 zásady a způsob hodnocení a sebehodnocení výsledků vzdělávání a chování ţáků, včetně získávání podkladů pro hodnocení, 

 kritéria pro hodnocení.  

 
Hodnocení výsledků vzdělávání žáků  

1. Kaţdé pololetí se vydává ţákovi vysvědčení; za první pololetí lze místo vysvědčení vydat ţákovi výpis z vysvědčení.  
2. Hodnocení výsledků vzdělávání ţáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm (dále jen "klasifikace"), slovně 

nebo kombinací obou způsobů. O způsobu hodnocení rozhoduje ředitelka školy se souhlasem školské rady.  
3. Škola převede slovní hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v případě přestupu ţáka na školu, 

která hodnotí odlišným způsobem, a to na ţádost této školy nebo zákonného zástupce ţáka. Škola, která hodnotí slovně, 
převede pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání slovní hodnocení do klasifikace.  
U ţáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitelka školy o pouţití slovního hodnocení na základě ţádosti zákonného 
zástupce ţáka.  

4. Do vyššího ročníku postoupí ţák, 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 nichţ byl uvolněn, pokud mu nebylo povoleno opakování ročníku z váţných zdravotních 
důvodů. Do vyššího ročníku postoupí i ţák prvního stupně základní školy, který jiţ v rámci prvního stupně opakoval 
ročník, a to bez ohledu na prospěch tohoto ţáka.  

5. Nelze-li ţáka 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 moţné 
hodnotit ani v náhradním termínu, ţák se za první pololetí nehodnotí. 

6. Nelze-li ţáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitelka 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 ţák nejbliţší vyšší ročník. 

7. Má-li zákonný zástupce ţáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, můţe do 3 
pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne 
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vydání vysvědčení, poţádat ředitelku školy o přezkoumání výsledků hodnocení ţáka; je-li vyučujícím ţáka v daném 
předmětu ředitelka školy, krajský úřad. Pokud není dále stanoveno jinak, ředitelka školy nebo krajský úřad nařídí 
komisionální přezkoušení ţáka, které se koná nejpozději do 14 dnů od doručení ţádosti nebo v termínu dohodnutém se 
zákonným zástupcem ţáka. Česká školní inspekce poskytne součinnost na ţádost ředitelky školy nebo krajského úřadu. 

8. V případě, ţe se ţádost o přezkoumání výsledků hodnocení ţáka týká hodnocení chování nebo předmětů výchovného 
zaměření, posoudí ředitelka školy, je-li vyučujícím ţáka v daném předmětu ředitelka školy, krajský úřad, dodrţení pravidel 
pro hodnocení výsledků vzdělávání ţáka stanovených podle § 30 odst. 2 školského zákona. V případě zjištění porušení 
těchto pravidel ředitelka školy nebo krajský úřad výsledek hodnocení změní; nebyla-li pravidla pro hodnocení výsledků 
vzdělávání ţáků porušena, výsledek hodnocení potvrdí, a to nejpozději do 14 dnů ode dne doručení ţádosti. Česká 
školní inspekce poskytne součinnost na ţádost ředitelky školy nebo krajského úřadu. 

9. Ţák, který plní povinnou školní docházku, opakuje ročník, pokud na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být 
hodnocen. To neplatí o ţákovi, který na daném stupni základní školy jiţ jednou ročník opakoval. Ředitelka školy můţe 
povolit ţákovi na ţádost jeho zákonného zástupce a na základě doporučujícího vyjádření odborného lékaře opakování 
ročníku z váţných zdravotních důvodů, a to bez ohledu na to, zda ţák na daném stupni jiţ opakoval ročník. 

10. Ţáci, 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. 

11. Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelkou školy. Ţák 
můţe v jednom dni skládat pouze jednu opravnou zkoušku. Opravné zkoušky jsou komisionální. 

12. Ţák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. Ze závaţných důvodů 
můţe ředitelka školy ţákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do 15. září následujícího školního roku. 
Do té doby je ţák zařazen do nejbliţšího vyššího ročníku. 

13. V odůvodněných případech můţe krajský úřad rozhodnout o konání opravné zkoušky a komisionálního přezkoušení 
podle § 52 odst. 4 školského zákona na jiné základní škole. Zkoušky se na ţádost krajského úřadu účastní školní 
inspektor.  

 
 

 
 

Hodnocení žáků na vysvědčení 

1. Při pouţití klasifikace se chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou hodnotí na vysvědčení stupni:  
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1 - velmi dobré                                                                                                                           

2 – uspokojivé   

  3 – neuspokojivé 

2. Při pouţití slovního hodnocení se výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech 
stanovených školním vzdělávacím programem hodnotí tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání ţáka, které dosáhl zejména ve 
vztahu k očekávaným výstupům jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, ke svým vzdělávacím a 
osobnostním předpokladům a věku. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání ţáka v jejich vývoji, 
ohodnocení přístupu ţáka ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon, a naznačení dalšího rozvoje ţáka; 
obsahuje také zdůvodnění a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům ţáka a jak je překonávat. Výsledky 
vzdělávání ţáka na konci prvního pololetí lze hodnotit souhrnně za všechny předměty. Slovní hodnocení lze pouţít i pro 
hodnocení chování. 

3. Při pouţití klasifikace se výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených 
školním vzdělávacím programem hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu:  
1 - výborný, 
2 - chvalitebný, 
3 - dobrý, 
4 - dostatečný, 
5 - nedostatečný.  

 
4. Při hodnocení podle odstavce 3 jsou výsledky vzdělávání ţáka hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání ţáka, které 

dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, ke svým 
vzdělávacím a osobnostním předpokladům a věku. Klasifikace zahrnuje ohodnocení přístupu ţáka ke vzdělávání i v 
souvislostech, které ovlivňují jeho výkon.  

 
5. Klasifikaci výsledků vzdělávání ţáka v jednotlivých předmětech a chování ţáka lze doplnit slovním hodnocením, které bude 

obsahovat i hodnocení klíčových kompetencí vymezených Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.  
 

6. Při hodnocení ţáků cizinců, kteří plní v České republice povinnou školní docházku, se úroveň znalosti českého jazyka 
povaţuje za závaţnou souvislost podle odstavců 2 a 4, která ovlivňuje jejich výkon.  
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7. Jestliţe je ţák z výuky některého předmětu v prvním nebo ve druhém pololetí uvolněn, uvádí se na vysvědčení místo 
hodnocení slovo "uvolněn(a)". 
 

8. Nelze-li ţáka z některého nebo ze všech předmětů v prvním nebo ve druhém pololetí hodnotit ani v náhradním termínu, 
uvádí se na vysvědčení místo hodnocení slovo "nehodnocen(a)".  
 

9. Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni:  
 

1.    prospěl(a) s vyznamenáním, 
2. prospěl(a),  
3. neprospěl(a), 
4. nehodnocen(a). 

 
12,  Ţák je hodnocen stupněm: 

  prospěl(a) s vyznamenáním, není-li v ţádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen 
na vysvědčení stupněm prospěchu horším neţ 2 - chvalitebný, průměr stupňů prospěchu ze všech povinných předmětů 
stanovených školním vzdělávacím programem není vyšší neţ 1,5 a jeho chování je hodnoceno stupněm velmi dobré; v případě 
pouţití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace postupuje škola podle pravidel hodnocení ţáků 
podle § 14 odst. 2  
 

prospěl(a), není-li v ţádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení 
stupněm prospěchu 5 - nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením, 
 

     neprospěl(a), je-li v některém z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení 
stupněm prospěchu 5 - nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením nebo není-li z něho hodnocen na konci druhého 
pololetí, 
 
nehodnocen(a), není-li moţné ţáka hodnotit z některého z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem 
na konci prvního pololetí. 

 
 
Výchovná opatření 
 



251 

 

1. Ředitelka školy můţe na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné právnické či fyzické osoby ţákovi po 
projednání v pedagogické radě udělit pochvalu nebo jiné ocenění za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní 
iniciativy, zásluţný nebo statečný čin nebo za mimořádně úspěšnou práci.  

 
2. Třídní učitelka můţe na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních vyučujících ţákovi po projednání s 

ředitelkou školy udělit pochvalu nebo jiné ocenění za výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci.  
 

3. Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závaţnosti tohoto porušení ţákovi uloţit:  
 napomenutí třídního učitele 
 důtku třídního učitele 
           důtku ředitelky školy 
 

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

5. Třídní učitel neprodleně oznámí řediteli školy uloţení důtky třídního učitele. Důtku ředitele školy lze ţákovi uloţit pouze po 
projednání v pedagogické radě.  
 

6.  Ředitel školy nebo třídní učitel neprodleně oznámí udělení pochvaly a jiného ocenění nebo uloţení napomenutí nebo důtky 
a jeho důvody prokazatelným způsobem ţákovi a jeho zákonnému zástupci.  
 

7. Udělení pochvaly ředitele školy a uloţení napomenutí nebo důtky se zaznamená do dokumentace školy. Udělení pochvaly 
ředitele školy se zaznamená na vysvědčení za pololetí, v němţ bylo uděleno.  
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Kritéria pro hodnocení žáků  
 
 
I. Zásady klasifikace a způsob získávání podkladů pro klasifikaci  
 

1. Při hodnocení, průběţné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči 
ţákovi. 

 
2. Při celkové klasifikaci přihlíţí učitel k věkovým zvláštnostem ţáka i k tomu, ţe ţák mohl v průběhu klasifikačního období 

zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici. 
 

3. Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků a chování ţáka získává učitel zejména těmito 
metodami, formami a prostředky: 

 soustavným sledováním výkonů ţáka a jeho připravenosti na vyučování 
 zkouškami písemnými, ústními, praktickými, pohybovými, didaktickými 
 kontrolními písemnými pracemi a praktickými zkouškami, 
 analýzou různých činností ţáka, 
 konzultacemi s ostatními učiteli a podle potřeby s pracovníky PPP, 
 rozhovory se ţákem a zákonnými zástupci ţáka. 
 testy 

 
4. Písemnou práci z učiva za delší období (čtvrtletní práce) přesahující 30 minut mohou ţáci psát v jednom dni pouze jednu – 

takové práce oznámí vyučující ţákům předem (nejméně jeden týden)  
 

5. Po ústním vyzkoušení oznámí učitel ţákovi výsledek hodnocení okamţitě. Učitel slovně zdůvodní své hodnocení. Výsledky 
hodnocení písemných zkoušek, prací a praktických činností oznámí ţákovi nejpozději do 7 dnů. 

 
6. Kontrolní a písemné práce a další druhy zkoušek se doporučují zadávat častěji a v kratším rozsahu (do 25 minut). 

 
7. Veškeré své písemné práce jsou ţáci povinni archivovat v  portfoliu. Předloţí je při případné konzultaci učitele se zákonnými 

zástupci. 
 

8. Učitel je povinen vést evidenci základní klasifikace ţáka. 
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II. Základní kritéria pro klasifikaci a slovní hodnocení na vysvědčení 
 

1) Hodnocení výsledků vzdělávání žáka 
 
Stupeň 1 
 Ţák dosahuje konkretizovaných výstupů, očekávaných kompetencí, klíčových kompetencí a cílů základního vzdělávání (dále jen 
stanovených výstupů) rychle, v určeném (nebo kratším) čase, s výrazným  podílem samostatné práce a jen s minimální pomocí 
učitele. Projevuje výrazný zájem o výuku a o pozitivní  rozvíjení své osobnosti. Řádně se na výuku připravuje a vzorně plní zadané 
úkoly. Při výuce plně vyuţívá  svých schopností, moţností a rezerv.  
 
Stupeň 2  
Ţák dosahuje stanovených výstupů v určeném čase, jen s malou pomocí učitele. Je schopen samostatně pracovat. Projevuje 
zřetelný zájem o výuku a o rozvíjení své osobnosti. Jeho příprava na výuku a plnění  zadaných úkolů vykazují drobné nedostatky. 
Při výuce se snaţí plně vyuţívat svých schopností, moţností a rezerv.  
 
 
Stupeň 3 
Ţák dosahuje stanovených výstupů, ale v delším neţ určeném čase a s výraznou pomocí učitele. Samostatné práce je schopen jen 
částečně. Projevuje částečný zájem o výuku a rozvíjení své osobnosti. Jeho příprava na výuku a plnění zadaných úkolů často 
vykazují výraznější nedostatky. Svých schopností,  moţností a rezerv vyuţívá při výuce jen částečně, a vykazuje jen malou snahu o 
zlepšení tohoto stavu.  
 
Stupeň 4   
Ţák dosahuje i přes výraznou pomoc učitele, a za mnohem delší, neţ určený čas, jen některých stanovených výstupů. Samostatné 
práce je téměř neschopen. Projevuje malý zájem o výuku a rozvíjení  své  osobnosti. Jeho příprava na výuku trvale vykazuje 
výrazné nedostatky. Svých schopností, moţností a  rezerv vyuţívá při výuce jen velmi málo, spíše ojediněle, a nejeví téměř  
ţádnou snahu tento stav zlepšit 
 
Stupeň 5 
Ţák nedosahuje prakticky ţádných stanovených výstupů, ani ve výrazně delším, neţ určeném čase, a to i  přes maximální pomoc a 
snahu učitele. Samostatné práce není schopen. O výuku a rozvíjení své osobnosti  neprojevuje zájem. Na výuku se nepřipravuje. 
Své schopnosti, moţnosti a rezervy při výuce nevyuţívá;  snahu zlepšit tento stav neprojevuje. 
 Pro dílčí hodnocení je moţno pouţít pomocné značky: 
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mínus, „Smolík“, hvězdička, vykřičník, tečka, motivační obrázky, několikanásobné podtrţení známky. 
 

2) Hodnocení chování žáka 
 
Stupeň 1 (velmi dobré) 
Uvědoměle dodrţuje pravidla chování a ustanovení školního řádu. Méně závaţných přestupků se dopouští ojediněle nebo vůbec. 
Na základě výchovného působení se snaţí své chyby napravit. 
 
Stupeň 2 (uspokojivé) 
Chování ţáka je v rozporu s pravidly chování a ustanoveními školního řádu. Dopouští se závaţných přestupků. Ţák má 
neomluvenou absenci v počtu 10-24 vyučovacích hodin. Svévolně opustí školu v době vyučování.Zfalšuje podpis zákonných 
zástupců, známku nebo jiné hodnocení. Ţák poruší zákaz drţení, poţití a distribuce omamných  psychotropních látek včetně tabáku 
a alkoholu v době školního  vyučování nebo v rámci akcí pořádaných školou, kde škola za ţáka přebírá odpovědnost. Opakované 
ublíţí spoluţákovi.Za krádeţ v areálu školy nebo na akcích pořádaných školou, kde škola za ţáka přebírá odpovědnost. Za 
opakovanou ztrátu ţákovské kníţky. Za pořizování zvukového či obrazového záznamu bez svolení natáčené osoby. 
 
 
Stupeň 3 (neuspokojivé)          
Chování ţáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování a školním řádem. Dopouští se závaţných přestupků. Ţák 
má neomluvenou absenci v počtu 25 a více vyučovacích hodin. Ţák opakovaně poruší zákaz drţení, poţití a distribuce omamných  
psychotropních látek včetně tabáku a alkoholu v době školního  vyučování nebo v rámci akcí pořádaných školou, kde škola za ţáka 
přebírá odpovědnost. Za obzvlášť hrubé ublíţení spoluţákovi.Za opakovanou krádeţ v areálu školy nebo na akcích pořádaných 
školou, kde škola za ţáka přebírá odpovědnost.  
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III. Zásady pro převedení slovního hodnocení do klasifikace nebo klasifikace do slovního hodnocení se provádí dle 
následujících formulací, případně dle synonym k těmto formulacím, které jsou při slovním hodnocení používány. 

 
Ovládnutí učiva předepsaného osnovami (ŠVP) 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Úroveň myšlení  

stupeň klasifikace odpovídající slovní hodnocení 

1 pohotový, bystrý, dobře chápe souvislosti  

2 uvaţuje celkem samostatně 

3 menší samostatnost v myšlení 

4 nesamostatné myšlení 

5 odpovídá nesprávně i na návodné otázky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stupeň klasifikace odpovídající slovní hodnocení 

1 ovládá bezpečně  

2 ovládá 

3 v podstatě ovládá 

4 ovládá se značnými mezerami 

5 neovládá 
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Úroveň vyjadřování 

stupeň klasifikace odpovídající slovní hodnocení 

1 výstiţné a poměrně přesné  

2 celkem výstiţné 

3 myšlenky vyjadřuje ne dost přesně 

4 myšlenky vyjadřuje se značnými obtíţemi 

5 i na návodné otázky odpovídá nesprávně 

 
 

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

stupeň klasifikace odpovídající slovní hodnocení 

1 uţívá vědomostí a spolehlivě a uvědoměle 
dovedností, pracuje  samostatně, přesně a s 
jistotou  

2 dovede pouţívat vědomosti a dovednosti při 
řešení úkolů,  dopouští  se  jen menších chyb 

3  řeší úkoly s pomocí učitele a s touto pomocí 
snadno překonává  potíţe a odstraňuje chyby 

4 
 

dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává 

5 
 
praktické úkoly nedokáţe splnit ani s pomocí 
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Píle a zájem o učení 
 

stupeň klasifikace odpovídající slovní hodnocení 

1 aktivní, učí se svědomitě a se zájmem 

2 učí se svědomitě 

3 k učení a práci nepotřebuje větších podnětů 

4 malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty 

5 pomoc a pobízení k učení jsou zatím neúčinné 

 
Učitel oznamuje ţákovi výsledek kaţdé klasifikace, klasifikaci zdůvodňuje a poukazuje na klady a nedostatky hodnocených projevů, 
výkonů, výtvorů. Po ústním vyzkoušení oznámí učitel ţákovi výsledek hodnocení okamţitě. Výsledky hodnocení písemných 
zkoušek a prací a praktických činností oznámí ţákovi nejpozději do 14 dnů. Učitel sděluje všechny známky, které bere v úvahu při 
celkové klasifikaci zástupcům ţáka a to zejména prostřednictvím zápisů do ţákovské kníţky - současně sděluje známky ţákům. 
 
Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní rok, aby se nadměrně nenahromadily v 
určitých obdobích. O termínu písemné zkoušky, která má trvat více neţ 25 minut, informuje vyučující ţáky i ostatní vyučující 
nejméně 2 dny předem. V jednom dni mohou ţáci konat jen jednu zkoušku uvedeného charakteru. 
 
Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o kaţdé klasifikaci ţáka průkazným způsobem  tak, aby mohl vţdy doloţit správnost 
celkové klasifikace ţáka 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. 

 
Na konci klasifikačního období před jednáním pedagogické rady o klasifikaci, v termínu, který určí ředitel školy, zapíší učitelé 
příslušných předmětů číslicí výsledky celkové klasifikace do třídního výkazu a připraví návrhy na umoţnění opravných zkoušek, na 
klasifikaci v náhradním termínu apod. 

 
 Zákonné zástupce ţáka informuje o prospěchu a chování ţáka: třídní učitel a učitelé jednotlivých předmětů v polovině prvního a 
druhého pololetí; třídní učitel nebo učitel, jestliţe o to zákonní zástupci ţáka poţádají. 
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Třídní učitelé jsou povinni seznamovat ostatní vyučující s doporučením psychologických vyšetření, které mají vztah ke způsobu 
hodnocení a klasifikace ţáka a způsobu získávání podkladů. Údaje o nových vyšetřeních jsou součástí zpráv učitelů (nebo 
výchovného poradce) na pedagogické radě. 
 
IV. Pravidla pro udělování pochval a jiných ocenění a ukládání napomenutí a důtek 
 
Ředitelka školy nebo třídní učitelka neprodleně oznámí udělení pochvaly a jiného ocenění nebo uloţení napomenutí nebo důtky a 
jeho důvody prokazatelným způsobem ţákovi a jeho zákonnému zástupci. 
Udělení pochvaly a jiného ocenění a uloţení napomenutí nebo důtky zaznamená třídní učitel do dokumentace školy. Udělení 
pochvaly i jiného ocenění se zaznamená na vysvědčení za pololetí, v němţ bylo uděleno. 
 
Pochvala ředitelky školy 
 za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, zásluţný nebo statečný čin nebo za mimořádně úspěšnou 

práci.  
Pochvala třídní učitelky 
 za výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci.  

 
Napomenutí třídního učitele  
 porušení školního řádu 
 za opakovaná zapomenutí ţákovské kníţky, cvičebního úboru, pomůcek na výuku,   domácího úkolu, … 
 za nevhodné chování, vyrušování, neplnění zadaných úkolů 

Napomenutí tříd. učitele udělí a zapíše třídní učitel do ţákovské kníţky a oznámí na pedagog. radě. 
 

 
Důtka třídního učitele  
 porušení školního řádu 
 za opakovaná zapomenutí ţákovské kníţky, cvičebního úboru, pomůcek na výuku,        domácího úkolu ve vyšším rozsahu, 
 za opakované nevhodné chování, vyrušování, neplnění zadaných úkolů 

 
 Důtku třídního učitele udělí zapíše třídní učitel do ţákovské kníţky a oznámí na  pedagogické radě. 
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Důtka ředitele školy  
 porušení školního řádu 
 za trvale opakovaná zapomenutí ţákovské kníţky, cvičebního úboru, pomůcek na        výuku, domácího úkolu, …  
 za svévolné opuštění školy v době vyučování 
 za neomluvenou absenci v počtu 4 – 9 vyučovacích hodin 
 za úmyslné ničení školního majetku a majetku ţáků a zaměstnanců 
 za úmyslné ublíţení spoluţákovi 
 za ztrátu ţákovské kníţky 

 
 Udělí ředitelka školy po projednání v pedagogické radě, do ţákovské kníţky zapíše třídní učitel,   zákonní zástupci ţáka 
prokazatelným způsobem obdrţí oznámení o udělení důtky ředitele školy. 
 
V. Hodnocení žáků, kteří nejsou státními občany ČR 
Při hodnocení ţáků, kteří nejsou občany ČR a plní v ČR povinnou školní docházku, se dosaţená úroveň znalosti českého jazyka 
povaţuje za závaţnou souvislost, která ovlivňuje výkon ţáka. Při hodnocení těchto ţáků 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 ČR vţdy povaţuje dosaţená úroveň znalosti českého jazyka za závaţnou 
souvislost, která ovlivňuje výkon ţáka, a proto k dosaţené úrovni jazyka vyučující přistupuje s určitou tolerancí (ohodnocení píle 
ţáka a jeho přístupu ke vzdělávání). 
 
VI. Sebehodnocení žáka 
Učitelovo hodnocení je důleţité pro to, aby se ţák postupně učil odhadnout své meze a perspektivy svého výkonu, seznámil se s 
moţnostmi svého budoucího úspěchu a uplatnění. Vyučující vytváří vhodné prostředí a příleţitosti, aby ţák mohl poučeně a 
objektivně hodnotitsebe a svoji práci. Oba názory jsou průběţně konfrontovány. Na konci klasifikačního období zhodnotí vyučující s 
ţákem jeho výkon a shodnou se na výsledné známce. Ţákovo sebehodnocení nesmí být prostředkem nátlaku na hodnocení 
učitele. Cílem je ideální shoda obou hodnocení tak, aby byla pro ţáka motivační do dalšího období. 
  
VII. Hodnocení žáka mimo území ČR (§18) 

(1) Ţák, který plní povinnou školní docházku ve škole mimo území České republiky, můţe na základě ţádosti zákonného 
zástupce ţáka konat za období nejméně jednoho pololetí školního roku, nejdéle však za období dvou školních roků, zkoušku v 
kmenové škole nebo ve škole zřízené při diplomatické misi České republiky (dále jen „zkoušející škola“). Zkouška se koná: 

a) ve všech ročnících ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura, stanoveného Rámcovým 
vzdělávacím programem pro základní vzdělávání, 
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b) v posledních dvou ročnících prvního stupně ze vzdělávacího obsahu vlastivědné povahy vztahujícího se k České republice 
vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět, stanoveného Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání 

(2) Před konáním zkoušky předloţí zákonný zástupce ţáka řediteli zkoušející školy vysvědčení ţáka ze školy mimo území 
České republiky, včetně jeho překladu do českého jazyka, a to za období, za které se zkouška koná. V případě pochybností o 
správnosti překladu je ředitel zkoušející školy oprávněn poţadovat předloţení úředně ověřeného překladu. Po vykonání zkoušky 
vydá ředitel zkoušející školy ţákovi vysvědčení. 

(3) Pokud ţák zkoušku podle odstavce 1 nekoná, doloţí zákonný zástupce ţáka řediteli kmenové školy plnění povinné 
školní docházky ţáka předloţením vysvědčení ţáka ze školy mimo území České republiky za období nejvýše dvou školních roků, 
včetně jeho překladu do českého jazyka, v termínech stanovených ředitelem kmenové školy. V případě pochybností o správnosti 
překladu je ředitel kmenové školy oprávněn poţadovat předloţení úředně ověřeného překladu. Kmenová škola ţákovi vysvědčení 
nevydává. 
 
Podrobnosti o komisionálních a opravných zkouškách 

1. Ţáci , kteří na daném stupni základní školy dosud neopakovali ročník, kteří na konci druhé ho 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. Ţák můţe v 
jednom dni skládat pouze jednu opravnou zkoušku. Opravné zkoušky jsou komisionální. 
3. Ţák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. Ze závaţných důvodů můţe 
ředitel školy ţákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do 15. září následujícího školního roku. Do té doby je ţák 
zařazen do nejbliţšího vyššího ročníku.  
4. V odůvodněných případech můţe krajský úřad rozhodnout o konání opravné zkoušky a komisionálního přezkoušení na jiné 
základní škole. Zkoušky se na ţádost KÚ účastní školní  inspektor. 
5. Komisi pro komisionální přezkoušení jmenuje ředitel školy; v případě, ţe je vyučujícím daného předmětu ředitel školy, jmenuje 
komisi krajský úřad. 
6. Komise je tříčlenná a tvoří ji: 
a) předseda, kterým je ředitel školy, popřípadě jím pověřený učitel, nebo v případě, ţe vyučujícím daného předmětu je ředitel školy, 
krajským úřadem jmenovaný jiný pedagogický pracovník školy, 
b) zkoušející učitel, jímţ je vyučující daného předmětu ve třídě, v níţ je ţák zařazen, popřípadě jiný vyučující daného předmětu, 
c) přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací oblasti. 
7. Výsledek přezkoušení jiţ nelze napadnout novou ţádostí o přezkoušení. Výsledek přezkoušení stanoví komise hlasováním. 
Výsledek přezkoušení se vyjádří slovním hodnocením nebo stupněm prospěchu. Ředitel školy sdělí výsledek přezkoušení 
prokazatelným způsobem ţákovi a zákonnému zástupci ţáka. V případě změny hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí 
se ţákovi vydá nové vysvědčení. 
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8. O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy. 
9. Ţák můţe v jednom dni vykonat přezkoušení pouze z jednoho předmětu. Není-li moţné ţáka ze závaţných důvodů ve 
stanoveném termínu přezkoušet, stanoví orgán jmenující komisi náhradní termín přezkoušení. 
10. Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitel školy v souladu se školním vzdělávacím programem. 
11. Vykonáním přezkoušení není dotčena moţnost vykonat opravnou zkoušku. 
 
 
Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
 
1. Ţákem se speciálními vzdělávacími potřebami je osoba se zdravotním postiţením, zdravotním znevýhodněním nebo sociálním 
znevýhodněním. Zdravotním postiţením je pro účely školských předpisů mentální, tělesné, zrakové nebo sluchové postiţení, vady 
řeči, souběţné postiţení více vadami, autismus a vývojové poruchy učení nebo chování. Zdravotním znevýhodněním je zdravotní 
oslabení, dlouhodobá nemoc nebo lehčí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení a chování, které vyţadují zohlednění při 
vzdělávání. Sociálním znevýhodněním je rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohroţení sociálně 
patologickými jevy, nařízená ústavní výchova nebo uloţená ochranná výchova, nebo postavení azylanta a účastníka řízení o 
udělení azylu na území České republiky. 
2. Ţáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vytvoření nezbytných podmínek při vzdělávání i klasifikaci a 
hodnocení.  
3. Při hodnocení ţáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíţí k povaze postiţení nebo znevýhodnění. 
Vyučující respektují doporučení psychologických vyšetření ţáků a uplatňují je při klasifikaci a hodnocení chování ţáků a také volí 
vhodné a přiměřené způsoby získávání podkladů. 
4. U ţáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o pouţití slovního hodnocení na základě ţádosti zákonného zástupce 
ţáka.  
5. Pro zjišťování úrovně ţákových vědomostí a dovedností volí učitel takové formy a druhy zkoušení, které odpovídají schopnostem 
ţáka a na něţ nemá porucha negativní vliv. Kontrolní práce a diktáty píší tito ţáci po předchozí přípravě. Pokud je to nutné, nebude 
dítě s vývojovou poruchou vystavováno úkolům, v nichţ vzhledem k poruše nemůţe přiměřeně pracovat a podávat výkony 
odpovídající jeho předpokladům. 
6. Vyučující klade důraz na ten druh projevu, ve kterém má ţák předpoklady podávat lepší výkony. Při klasifikaci se nevychází z 
prostého počtu chyb, ale z počtu jevů, které ţák zvládl. 
7. Klasifikace je provázena hodnocením, t.j. vyjádřením pozitivních stránek výkonu, objasněním podstaty neúspěchu, návodem, jak 
mezery a nedostatky překonávat, 
8. Všechna navrhovaná pedagogická opatření se zásadně projednávají s rodiči a jejich souhlasný či nesouhlasný názor je 
respektován. 
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9. V hodnocení se přístup vyučujícího zaměřuje na pozitivní výkony ţáka a tím na podporu jeho poznávací motivace k učení 
namísto jednostranného zdůrazňování chyb. 
10. Vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami a ţáků nadaných se řídí vyhláškou č. 27/2016 Sb., o základním 
vzdělávání, pokud není zvláštním právním předpisem stanoveno jinak. 
 
 
VI.  Slovní hodnocení 
U slovního hodnocení se uvádí charakteristiky pěti následujících oblastí: 
1) Ovládnutí učiva předepsaného osnovami - ovládá bezpečně 

                                                                - ovládá 
                                                                      - podstatné ovládá 

                                                                - ovládá se značnými mezerami 
                                                                - neovládá 

2) Úroveň myšlení           - pohotové,bystré, dobře chápe souvislosti 
                                       - uvaţuje celkem samostatně 
                                       - menší samostatnost v myšlení 

                                 - nesamostatné myšlení 
                                 - odpovídá nesprávně i na návodné otázky 

3) Úroveň vyjadřování    - výstiţné,poměrně přesné 
                                  - celkem výstiţné 
                                  - nedostatečně přesné 
                                  - vyjadřuje se s obtíţemi 
                                  - nesprávně i na návodné otázky 

4) Úroveň aplikace vědomostí - spolehlivě,uvědoměle uţívá vědomosti a dovednosti 
                                  - dovede pouţívat vědomosti a dovednosti, dopouští se drobných chyb 
                                  - s pomocí učitele řeší úkoly, nesnadno překonává problémy 
                                  - praktické úkoly nedokáţe splnit ani s pomocí učitele 

5) Píle a zájem o učení    - aktivní,učí se svědomitě a se zájmem 
                                 - učí se svědomitě 
                                 - k učení nepotřebuje mnoho podnětů 

                                       - malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty 
                                 - pomoc a pobízení k učení jsou neúčinné 
 

Smyslem hodnocení je objektivně posoudit jednotlivé složky školního výkonu žáka. 


