dokument
Směrnice č. 19
Počet listů
15
Č.j.:
233/2018
Vyhotoveno dne:
19.7.2018
Platnost od:
1.11.2018
Platnost ukončena dne:

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ
PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ
VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ
I.

ZÁSADY A ZPŮSOB HODNOCENÍ A SEBEHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A
CHOVÁNÍ ŽÁKŮ VČETNĚ PODKLADŮ PRO HODNOCENÍ
1. Pedagogičtí pracovníci zajišťují, aby žáci a zákonní zástupci byli včas informováni o
průběhu a výsledcích vzdělávání žáka.
2. Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení; za I. pololetí se místo vysvědčení vydává
žákovi výpis z vysvědčení.
3. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm
(dále jen klasifikace), slovně nebo kombinací obou způsobů. Slovním nebo
kombinovaným hodnocením budou hodnoceni žáci na základě žádosti jejich
zákonných zástupců a dle pravidel stanovených v individuálním vzdělávacím plánu.
4. ŘŠ může ze zdravotních důvodů nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost
jeho zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu.
5. Jestliže je žák z výuky některého předmětu v prvním nebo ve druhém pololetí uvolněn,
uvádí se na vysvědčení místo hodnocení slovo "uvolněn(a)".
6. Nelze-li žáka 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)".
7. Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech
povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem
(dále jen ŠVP) s výjimkou předmětů výchovného zaměření a předmětů, z nichž byl
uvolněn.
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8. Žák opakuje ročník, pokud na konci II. pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen a
ještě na I. stupni ročník neopakoval.
9. Do vyššího ročníku postoupí i žák, který již v rámci prvního stupně opakoval ročník, a
to bez ohledu na prospěch tohoto žáka. Tomuto žákovi může ředitelka školy na žádost
jeho zákonného zástupce opakování ročníku povolit pouze z vážných zdravotních
důvodů.
10. Žákovi, který se nemůže pro svůj zdravotní stav po dobu delší než 2 měsíce účastnit
vyučování, stanoví ŘŠ takový způsob vzdělávání, který odpovídá možnostem žáka,
nebo může povolit individuální vzdělávání. Zákonní zástupci jsou pak povinni vytvořit
pro vzdělávání podmínky.
11. Nelze-li žáka hodnotit na konci I. pololetí, určí ředitelka školy pro jeho hodnocení
náhradní termín tak, aby hodnocení za I. pololetí bylo provedeno nejpozději do 2
měsíců po skončení I. pololetí. Není-li možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák se
za I. pololetí nehodnotí.
12. Nelze-li žáka hodnotit na konci II. pololetí, určí ředitelka školy pro jeho hodnocení
náhradní termín tak, aby hodnocení za II. pololetí bylo provedeno do konce září
následujícího školního roku. V období měsíce září do doby hodnocení navštěvuje žák
nejbližší vyšší ročník.
13. Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci I. nebo II.
pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně
dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení (výpisu
z vysvědčení), požádat ředitelku školy o komisionální přezkoušení žáka. Komisionální
přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu
dohodnutém se zákonným zástupcem žáka.
14. Výsledky vzdělávání a chování žáků projednává pedagogická rada – vždy ke konci
každého čtvrtletí školního roku – zpravidla v měsících listopadu, lednu, dubnu a
červnu.
15. Na konci klasifikačního období, v termínu, který určí ředitelka školy, nejpozději však 48
hodin před jednáním pedagogické rady o hodnocení a klasifikaci, připraví učitelé
podklady pro jednání pedagogické rady.
16. Informace o hodnocení jsou zákonnému zástupci žáka sdělovány v osobním jednáním
na třídních aktivech nebo konzultačních dnech, na které jsou rodiče písemně pozváni.
Rodičům, kteří se nemohli dostavit v určený termín, poskytnou vyučující možnost
individuální konzultace.
17. Ke konci klasifikačního období učitelé prokazatelně seznámí s klasifikací žáků jejich
zákonné zástupce osobně na třídním aktivu nebo klasifikační lístky. Po jednání
pedagogické rady o hodnocení a klasifikaci zapíší učitelé příslušných předmětů číslicí
výsledky klasifikace do školní matriky.
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18. Při hodnocení žáků, kteří nejsou státními občany České republiky a plní v České
republice povinnou školní docházku, se dosažená úroveň znalostí českého jazyka
považuje za závažnou souvislost, která ovlivňuje výkon žáka. Při hodnocení těchto
žáků z předmětu český jazyk a literatura se na konci tří po sobě jdoucích pololetí po
zahájení docházky do školy v České republice vždy považuje dosažená úroveň znalostí
českého jazyka za závažnou souvislost, která ovlivňuje výkon žáka.
19. Individuálně vzdělávaný žák koná za každé pololetí zkoušky z příslušného učiva. Nelzeli individuálně vzdělávaného žáka hodnotit na konci příslušného pololetí, určí ředitelka
školy pro jeho hodnocení náhradní termín tak, aby hodnocení bylo provedeno
nejpozději do dvou měsíců po skončení pololetí. Ředitelka 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.
II. ZÁSADY A KRITÉRIA UČITELE PŘI HODNOCENÍ A SEBEHODNOCENÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ
1. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků (dále jen hodnocení) vychází z posouzení míry
dosažení výstupů pro jednotlivé předměty ŠVP. Hodnocení je pedagogicky
zdůvodněné, odborně správné a doložitelné a respektuje individuální vzdělávací
potřeby žáků a doporučení školského poradenského zařízení.
2. Učitel přihlíží a zjišťuje důvod nevyrovnaných učebních výkonů žáka v určitém
časovém období. V případech mimořádného zhoršení prospěchu informuje třídní
učitel bezodkladně zákonné zástupce žáka.
3. Žáci musí mít dostatek času k naučení, procvičení a zažití učiva.
4. Učitelé si řádně vedou podklady pro hodnocení a prokazatelně o výsledcích
hodnocení informují zákonné zástupce prostřednictvím notýsku nebo žákovské
knížky.
5. Třídní učitelky jsou povinny seznamovat ostatní vyučující s doporučeními školského
poradenského zařízení, které mají vztah ke způsobu hodnocení a klasifikace žáka a
způsobu získávání podkladů.
6. Žák i rodič je seznámen s cíli, jež má žák dosáhnout a se způsoby hodnocení a
klasifikace.
7. Učitelé používají dva základní typy hodnocení – sumativní a formativní hodnocení:
Tato hodnocení se využívají v kombinaci se sebehodnocením žáka.
8. Sumativní hodnocení:
8.1 Pomocí sumativního hodnocení získáváme přehled o dosahovaných výkonech
v jednotlivých předmětech. Sumativní hodnocení se používá k posouzení učení a
porozumění probíraného učiva zpravidla na konci časového období nebo na konci
vzdělávací oblasti předmětu. Jedná se o hodnocení konečné, které převážně
slouží jako informace pro rodiče, samozřejmě poskytuje informace i žákovi.
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8.2 Hodnocení vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů
formulovaných ve ŠVP.
8.3 Při hodnocení jsou výsledky vzdělávání žáka hodnoceny tak, aby byla zřejmá
úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména vzhledem k očekávaným výstupům
jednotlivých předmětů ŠVP, ke svým vzdělávacím a osobnostním předpokladům a
k věku. Klasifikace zahrnuje ohodnocení přístupu žáka ke vzdělávání i v
souvislostech, které ovlivňují jeho výkon.
8.4 Hodnocení je pedagogicky zdůvodnitelné, odborně správné a doložitelné.
8.5 Žák 2. – 5. ročníku musí mít z každého předmětu alespoň čtyři známky za každé
pololetí, z toho nejméně jednu za ústní zkoušení (ústní zkoušení se netýká
výchov).
8.6 Zkoušení je prováděno zásadně před kolektivem třídy, je nepřípustné individuální
přezkušování po vyučování. Výjimka je možná jen při doporučení tohoto způsobu
ve zprávě školského poradenského zařízení.
8.7 Známka z vyučovacího předmětu v sobě nesmí zahrnovat hodnocení žákova
chování.
8.8 Při ústním zkoušení oznámí učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě. Výsledky
hodnocení písemných zkoušek a prací oznámí žákovi do jednoho týdne.
8.9 Kontrolní práce a další druhy zkoušek učitel rozvrhne rovnoměrně na celý školní
rok, aby se nadměrně nenahromadily v určitých obdobích.
8.10 V jednom dni mohou žáci konat jen jednu zkoušku uvedeného charakteru.
Termín kontrolní práce prokonzultuje učitel s ostatními vyučujícími ve třídě.
8.11 Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každém hodnocení žáka
prokazatelným způsobem tak, aby mohl vždy doložit správnost celkové klasifikace
žáka i způsob získávání známek. V případě dlouhodobé nepřítomnosti nebo
rozvázání pracovního poměru v průběhu klasifikačního období předá tento
klasifikační přehled zastupujícímu učiteli nebo ředitelce školy. Při dlouhodobějším
pobytu žáka mimo školu (lázeňské a ozdravné pobyty apod.) vyučující respektuje
známky žáka, které škole sdělí škola při instituci, kde byl žák umístěn; žák se
znovu nepřezkušuje.
9. Formativní hodnocení
9.1 Formativní hodnocení je hodnocení časté, průběžné a interaktivní hodnocení
pokroku žáka. Podporuje spravedlivost hodnocení, zvyšuje celkovou úspěšnost
žáků, rozvíjí klíčové kompetence, zvláště kompetenci k učení.
9.2 Hodnocení musí být prováděno během aktivit žáků co nejčastěji, aby poskytlo
přesný, spravedlivý a reprezentativní obraz schopností a vývoje žáků. Jde tedy o
autentické hodnocení, které se průběžně objevuje v kontextu výukového
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prostředí.
9.3 V hodnocení nejsou žákovi sděleny jen informace o jeho znalostech a
jednoduchých dovednostech, ale i o postojích a jejich změnách.
9.4 Oblasti výuky zaměřené na formativní hodnocení
 Podporující prostředí
- klima školy – atmosféra bezpečí a důvěry
- respektování kulturních a individuálních odlišností žáků
 Učební cíle
- stanovování cílů vede k tomu, že se vzdělávací proces stává pro žáky
srozumitelnější
- žáci vědí, co se od nich očekává
- učitelé vedou žáka ke stanovování svých učebních cílů
 Výukové strategie
- vedou k porozumění výukovým pojmům
- poskytují možnosti volby při práci ve třídě
- povzbuzují žáky ke vzájemné pomoci při učení
- projektová výuka
 Hodnotící postupy
- zjišťování úrovně znalostí při vstupu do školy, na konci a začátku školního
roku, v závěru tematického okruhu učiva
- porovnávání konečných výsledků s počátečním (průběžným) stavem znalostí
žáka a vzhledem k jeho individuálním možnostem
- zapojení žáků do hodnotících procesů formou hodnocení výsledků spolužáka i
hodnocení svých vlastních výsledků
 Zpětná vazba
- ústní i písemné formy poskytování zpětné vazby žákům
- zpětná vazba poskytuje informace o míře naplnění stanovených kritérií
- učitelka předává rady a doporučení jak se nedopustit podobné chyby
v budoucnu
- na základě zpětné vazby učitelka flexibilně přizpůsobuje výuku
identifikovaným potřebám
 Aktivní učení
- učitelka hledá, třídí a hodnotí informace, které bude poskytovat žákům
- učitelka poskytuje žákům podporu a pomoc při učení
- učitelka rozvíjí žákovu dovednost samostatně se učit
9.5 Hodnocení je zaměřeno na to, co žák umí a v čem se projevuje pozitivně, nikoli na
to, v čem dosud chybuje. Aby učitel zjistil, co skutečně žáci znají, musí je
pozorovat při plnění úkolů a při známých činnostech, kdy žáci mají mnoho
příležitostí k prokázání svých znalostí a dovedností. Žák je porovnáván sám se
sebou, se svým předchozím výkonem, aby si utvořil obraz o svých pokrocích.
9.6 Učitel výrazně hodnotí a promítá do hodnocení: vědomosti, dovednosti, postoje,
práce s informacemi, úroveň komunikace a tvořivost.
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9.7 Při hodnocení učitel nevychází z prostého počtu chyb, ale z počtu jevů, které žák
zvládl.
9.8 Učitel hodnotí a do hodnocení promítá práci s chybou, jako s významným prvkem
procesu učení, a to podle hledisek:
 Žák chybu samostatně najde a opraví
 Žák najde chybu po upozornění a samostatně ji opraví
 Žák chybu nenajde, po poukázání ji samostatně opraví.
 Žák chybu nenajde a opraví ji jen s dopomocí
9.9 Hodnocení žáka v pracovních skupinách:
 podíl na práci skupiny
 držení se tématu, cíle
 navrhování užitečných myšlenek a různých způsobů řešení
 uznání a respekt druhých
 zapojení a spolupráce
 komunikace
 splnění dílčích cílů
 splnění cíle
 ústní prezentace
10. Sebehodnocení žáka
10.1 Je důležité, aby byl žák častěji zaměstnán úkoly a činnostmi, u nichž sám
pozná, že je vyřešil správně, tedy uspokojivě i podle vysokých nároků. V životě
bude veden zejména svou schopností sebehodnocení, proto má být dána žákovi
příležitost vyjádřit své sebehodnocení.
10.2 Sebehodnocení žáka je jeho zpětnou vazbou – jak zvládá probíranou látku,
jaký pokrok dosáhl vzhledem ke svým individuálním schopnostem a
vynaloženému úsilí. Sebehodnocení může být ústní i písemné.
Sebehodnocením se žák snaží vyjádřit
 co se mu daří
 co mu ještě nejde, jaké má rezervy
 jak bude dál pokračovat
10.3

Učitel vede žáky ke komentování svých výsledků ve výuce.

10.4

Učitel si musí být vědom své základní odpovědnosti vůči žákům:
 respektovat každého žáka
 věřit, že každý žák může uspět
 být zásadový a spravedlivý
 podporovat odpovědnost žáka za své vzdělání – podporovat stanovení a
dosažení stanovených cílů
 hodnotit individuální snahu
 vytvářet podnětné učební prostředí
 umožnit žákovi, aby se podílel na hodnocení své práce
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III. ZPŮSOB ZÍSKÁVÁNÍ PODKLADŮ PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ
1. Podklady pro sumativní hodnocení získává učitel zejména těmito metodami, formami
a prostředky:
 Písemné práce na závěr probírané oblasti
 Ústní zkoušení na závěr probírané oblasti
 Diktáty na závěr probírané oblasti
 Kontrolní práce, diktáty, pravopisná cvičení, úlohy z učebnice a dalších
materiálů využívaných ve výuce, které ověřují průběžné znalosti z probírané
oblasti
 Grafické práce, projekty na zadané téma
 Výkresy
 Výrobky
 Různé typy testů
 Výkony dle ŠVP
2. Podklady pro formativní hodnocení získává učitel zejména těmito metodami,
formami a prostředky:
 soustavným diagnostickým pozorováním žáka
 soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na výuku
 záznamy událostí – popis určité aktivity, či výrok žáka
 dotazníky
 standardizovanými testy
 testy KALIBRO, které zjišťují do jaké míry žáci probranému učivu porozuměli a
do jaké míry jsou schopni ho aplikovat v nových, neobvyklých situacích
 portfoliem žáka, fotografie, audiozáznamy, videozáznamy, výtvory
 celkovou analýzou výsledků činností žáka, doplněnou o další informace, které
učitel získá z rozhovorů s žákem, konzultacemi s ostatními vyučujícími,
s výchovným poradcem, s pracovníky školských poradenských zařízení a
rozhovory se zákonnými zástupci žáků
IV. STUPNĚ HODNOCENÍ PROSPĚCHU V PŘÍPADĚ POUŽITÍ KLASIFIKACE
(sumativní hodnocení)
1. Žáci se klasifikují ve všech vyučovacích předmětech uvedených v učebním plánu.
2. Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání žáků je jednoznačné, srozumitelné,
srovnatelné s předem stanovenými kritérii, věcné a všestranné.
3. Žákovi musí být jasný způsob hodnocení a klasifikace.
4. Pro průběžné hodnocení se využívají známky (lze používat 1 , 1- i např. ½, kdy
učitel informuje žáky, proč hodnotí dvěma známkami), ale i různé symboly, slovní
komentáře apod.
5. Klasifikační stupeň určí učitel, který daný předmět vyučuje. Pokud ze závažných
důvodů nelze naplnit předcházející větu, konečnou klasifikaci provede ŘŠ podle
evidence klasifikace třídy. U žáků, jejichž klasifikace nebude jednoznačná, budou
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žáci klasifikováni lepším klasifikačním stupněm.
6. Stupeň prospěchu se neurčuje na základě průměru klasifikace za určité období.
7. Klasifikaci výsledků vzdělávání žáka v jednotlivých předmětech lze doplnit
slovním hodnocením, které bude obsahovat i hodnocení klíčových kompetencí
vymezených RVP ZV.
8. Žáci jsou v jednotlivých povinných vyučovacích předmětech hodnoceni na
vysvědčení známkou (číslicí).
9. Při použití 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
 Stupeň výborně znamená, že žák očekávané výstupy stanovené ŠVP
bezpečně ovládá. (Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy,
definice, zákonitosti uceleně, přesně a plně chápe vztahy mezi nimi.
Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení
teoretických a praktických úkolů. Myslí logicky správně, zřetelně se u něj
projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je
správný, přesný, výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky
jeho práce jsou kvalitní.)
 Stupeň chvalitebně znamená, že očekávané výstupy žák stanovené ŠVP
ovládá. (Žák ovládá požadované poznatky, fakta pojmy, definice a
zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně. Samostatně a produktivně
nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a
dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů. Myslí správně,
v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev
mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Grafický
projev je estetický bez podstatných nedostatků. Kvalita výsledků jeho
práce je zpravidla bez podstatných nedostatků).
 Stupeň dobře znamená, že žák očekávané výstupy stanovené ŠVP
v podstatě ovládá. (Žák má v požadovaných poznatcích, faktech pojmech,
definicích a zákonitostech nepodstatné mezery. 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 podle
podnětu učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho
logice se vyskytují chyby. Jeho ústní i písemný projev má nedostatky ve
správnosti, přesnosti a výstižnosti. Grafický projev je málo estetický a má
menší nedostatky. V kvalitě výsledků jeho práce se projevují častější
nedostatky).
 Stupeň dostatečně znamená, že žák očekávané výstupy stanovené ŠVP
ovládá se značnými obtížemi. (Žák má v požadovaných poznatcích,
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faktech pojmech, definicích a zákonitostech závažné mezery. Při
činnostech je málo pohotový a má větší nedostatky. V uplatňování
osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických
úkolů se vyskytují závažné chyby. Závažné chyby dovede s pomocí učitele
opravit. Jeho myšlení není tvořivé., v jeho logice se vyskytují závažné
chyby. Jeho ústní i písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti,
přesnosti a výstižnosti. Grafický projev má nedostatky a je málo estetický.
V kvalitě výsledků jeho práce se projevují vážné nedostatky).
Stupeň nedostatečně znamená, že žák očekávané výstupy neosvojil
uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné mezery. Jeho
dovednost vykonávat požadované činnosti má velmi podstatné
nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení
teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby.
Závažné chyby nedovede s pomocí učitele opravit. Neprojevuje
samostatné myšlení a v logice se vyskytují časté nedostatky. V ústním i
písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti a
výstižnosti. Grafický projev má vážné nedostatky a je málo estetický.
V kvalitě výsledků jeho práce má vážné nedostatky).

10. Tyto stupně se použijí při klasifikaci v předmětech s převahou naukového
charakteru: matematika, český a cizí jazyk, prvouka, přírodověda a vlastivěda.
11. Při klasifikaci předmětů s převahou výchovného působení – výtvarná výchova,
hudební výchova, pracovní činnosti a tělesná výchova se využije tato stupnice:
 Stupeň výborný znamená, že žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje
tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní předpoklady a velmi
úspěšně je rozvíjí. Jeho projev je esteticky působivý, procítěný, přesný.
Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky stanovené výstupy ŠVP
aplikuje tvořivě.
 Stupeň chvalitebný znamená, že žák je v činnostech aktivní., převážně
pracuje samostatně, využívá své osobní předpoklady. Jeho projev j
esteticky působivý, originální a má jen menší nedostatky. Má zájem o
umění, práci, estetiku, tělesnou zdatnost Tvořivě aplikuje osvojené
vědomosti, dovednosti a návyky stanovené výstupy ŠVP.
 Stupeň dobrý znamená, že žák je v činnostech méně aktivní., tvořivý,
samostatný, pohotový. Nevyužívá dostatečně své schopnosti
v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je málo působivý,
dopouští se v něm chyb. Nemá aktivní zájem o umění, práci, estetiku,
tělesnou kulturu. Jeho osvojené vědomosti, dovednosti a návyky
stanovené výstupy ŠVP mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje
pomoc učitele.
 Stupeň dostatečný znamená, že žák je v činnostech málo aktivní i tvořivý.
Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo uspokojivé. Úkoly řeší
s častými chybami. Projevuje jen velmi malý zájem a snahu. Jeho
osvojené vědomosti, dovednosti a návyky stanovené výstupy ŠVP aplikuje
jen se značnou pomocí učitele.
 Stupeň nedostatečný znamená, že žák je v činnostech převážně pasivní.
Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho projev je většinou chybný a
nemá estetickou hodnotu. Neprojevuje zájem o práci. Jeho osvojené
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vědomosti, dovednosti a návyky stanovené výstupy ŠVP jsou minimální a
nedovede je aplikovat.
12. Očekávané výstupy jednotlivých předmětů a kritéria stanoví ŠVP.
13. Stejné stupně, které jsou uvedeny v odstavci 6. se používají i při klasifikaci práce
žáků v nepovinných předmětech. Práce v nepovinných předmětech se klasifikuje
u všech přihlášených žáků a píše se číslicí.
Celkové hodnocení žáka na vysvědčení se vyjadřuje stupni:
prospěl(a) s vyznamenáním
prospěl(a)
neprospěl(a)
nehodnocen(a)
14. Prospěl(a) s vyznamenáním, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených
ŠVP hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu horším než 2 - chvalitebně
nebo odpovídajícím slovním hodnocením, průměr stupňů prospěchu ze všech
povinných předmětů stanovených ŠVP není vyšší než 1,5 a jeho chování je
hodnoceno stupněm velmi dobré.
15. Prospěl(a), není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním
vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 –
nedostatečně nebo odpovídajícím slovním hodnocením.
16. Neprospěl(a), je-li v některém z povinných předmětů stanovených ŠVP hodnocen
na vysvědčení stupněm prospěchu 5 - nedostatečně nebo odpovídajícím slovním
hodnocením nebo není-li z něho hodnocen na konci druhého pololetí.
17. Nehodnocen(a), není-li možné žáka hodnotit z některého z povinných předmětů
stanovených ŠVP na konci prvního pololetí.
V. STUPNĚ HODNOCENÍ PROSPĚCHU V PŘÍPADĚ POUŽITÍ SLOVNÍHO HODNOCENÍ
1. Při použití slovního hodnocení se výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a
nepovinných předmětech stanovených ŠVP hodnotí tak, aby byla zřejmá úroveň
vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům jednotlivých
předmětů ŠVP, ke svým vzdělávacím a osobnostním předpokladům a věku. Slovní
hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka v jejich vývoji, ohodnocení
přístupu žáka ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon, a naznačení
dalšího rozvoje žáka; obsahuje také zdůvodnění a doporučení, jak předcházet
případným neúspěchům žáka a jak je překonávat. Výsledky vzdělávání žáka na konci
prvního pololetí lze hodnotit souhrnně za všechny předměty.
2. V textu pro slovní hodnocení se popíší jednotlivé oblasti žákova výkonu:
 Úroveň myšlení
 Úroveň vyjadřování
 Úroveň aplikace vědomostí
 Píle a zájem o učení
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3. Na závěr každého slovního hodnocení jednotlivých povinných předmětů bude
uvedeno následující ohodnocení, které bude využito i při převodu slovního hodnocení
na známku:
1 - ovládá bezpečně
2 - ovládá
3 - v podstatě ovládá
4 - ovládá s obtížemi
5 – neovládá
4. Podle této „převodové stupnice“ bude provedeno celkové hodnocení žáka na
vysvědčení. Pro celkové hodnocení platí stejná pravidla popsaná v odst. 9 tohoto
ustanovení.
VI. ZPŮSOB HODNOCENÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI
1. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vytvoření nezbytných
podmínek při vzdělávání i klasifikaci a hodnocení. Jejich vzdělávání se uskutečňuje
pomocí podpůrných opatření, které školský zákon definuje jako nezbytné úpravy ve
vzdělávání a školských službách odpovídající zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí
nebo jiným životním podmínkám.
2. Podpůrná opatření by měla žákovi pomoci naplnit jeho vzdělávací potenciál.
3. Při hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíží k povaze
postižení. Vyučující respektují doporučení školského poradenského zařízení,
podpůrná opatření a navržené druhy intervence a uplatňují je při klasifikaci a
hodnocení žáka. Volí vhodné a přiměřené způsoby získávání podkladů, vedou plán
pedagogických opatření.
4. Při zjišťování úrovně vědomostí a dovedností těchto žáků volí učitel takové
formy a druhy zkoušení, které odpovídají schopnostem a možnostem žáka.
5. Vyučující klade důraz na ten druh projevu, ve kterém má žák předpoklady podávat
lepší výkony. Při klasifikaci se nevychází z prostého počtu chyb, ale z počtu jevů, které
žák zvládl. Žákovi jsou sděleny pozitivní stránky výkonu, objasněna podstata
neúspěchu s návodem, jak mezery a nedostatky překonávat.
6. Všechna navrhovaná pedagogická opatření se projednávají se zákonnými zástupci
žáka a jejich souhlasný či nesouhlasný názor je respektován.
VII. ZPŮSOB HODNOCENÍ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ŽÁKŮ
1. Zjišťování mimořádného nadání žáka provádí školské poradenské zařízení.
2. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných se uskutečňuje pomocí podpůrných opatření.
3. Ředitelka školy může mimořádně nadaného žáka přeřadit do vyššího ročníku bez
absolvování předchozího ročníku za podmínky, že o to požádali zákonní zástupci žáka
a vykonání zkoušek (před komisí, kterou jmenuje ředitelka školy) z učiva nebo části
učiva ročníku, který žák nebude absolvovat. Obsah a rozsah zkoušky stanoví ředitelka
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školy.
4. Hodnocení a klasifikace těchto žáků se dále řídí pravidly stanovenými tímto řádem.
VIII. PODROBNOSTI A OPRAVNÝCH A KOMISIONÁLNÍCH ZKOUŠKÁCH
1. Pokud zákonný zástupce žáka požádá o přezkoušení žáka, koná žák přezkoušení. Toto
přezkoušení je komisionální.
2. Komisi pro komisionální přezkoušení jmenuje ředitelka školy; v případě, že je
vyučujícím daného předmětu ředitelka školy, jmenuje komisi krajský úřad.
3. Komise je tříčlenná a tvoří ji:
a) předseda, kterým je ředitelka školy, popřípadě jí pověřený učitel školy, nebo
krajským úřadem jmenovaný jiný pedagogický pracovník školy,
b) zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák
zařazen, popřípadě jiný vyučující daného předmětu,
c) přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné
vzdělávací oblasti stanovené RVP pro základní vzdělávání.
4. Výsledek přezkoušení stanoví komise hlasováním. Výsledek přezkoušení se
vyjádří stupněm prospěchu nebo slovním hodnocením. V případě změny
hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí se žákovi vydá nové vysvědčení.
5. Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení.
6. O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy.
7. Žák může v jednom dni vykonat přezkoušení pouze z jednoho předmětu. Není-li
možné žáka ze závažných důvodů ve stanoveném termínu přezkoušet, stanoví orgán
jmenující komisi náhradní termín přezkoušení.
8. Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitelka školy v souladu se ŠVP.
9. Vykonáním přezkoušení není dotčena možnost vykonat opravnou zkoušku.
10. Opravnou zkoušku koná žák, který na daném stupni základní školy dosud neopakoval
ročník a na konci druhého pololetí neprospěl nejvýše ze dvou povinných předmětů
s výjimkou předmětů výchovného zaměření.
11. Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku
v termínu stanoveném ředitelkou školy. Žák může v jednom dni skládat pouze
jednu opravnou zkoušku. Opravné zkoušky jsou komisionální.
12. Komisi pro opravnou zkoušku jmenuje ředitelka školy; v případě, že je vyučujícím
daného předmětu ředitelka školy, jmenuje komisi krajský úřad.
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13. Pro složení komise a její činnost platí stejná pravidla jako pro komisionální
přezkoušení.
14. Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání
nedostaví, neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitelka školy žákovi stanovit
náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do 15. září následujícího
školního roku. Do té doby je žák zařazen do nejbližšího vyššího ročníku.

IX. ODLIŠNOST PRO ZKOUŠKY PŘI PLNĚNÍ POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY
V ZAHRANIČÍ
Žák, který plní povinnou školní docházku ve škole mimo území České republiky, vykonává
zkoušky dle platných právních předpisů.
X. STUPNĚ HODNOCENÍ CHOVÁNÍ
1. 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
a píše se číslicí.
2. I při použití klasifikace lze doplnit hodnocení chování slovním hodnocením, které
bude obsahovat i hodnocení klíčových kompetencí vymezených RVP ZV
3. Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou se v případě použití slovního
hodnocení hodnotí na vysvědčení stupni dle odstavce 1 tohoto článku a píše se slovy.
Třídní učitel podrobněji vystihne klady a negativa žákova chování.
4. Klasifikaci a hodnocení chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s ostatními
vyučujícími ve třídě. O klasifikaci rozhoduje ŘŠ po projednání v pedagogické radě.
5. Kritériem pro klasifikaci a hodnocení chování je dodržování Školního řádu školy
během klasifikačního období.
6. Při klasifikaci a hodnocení chování se přihlíží k věku a sociální vyspělosti žáka.
K uděleným výchovným opatřením k posílení kázně se přihlíží pouze tehdy, jestliže
tato opatření byla neúčinná.
7. Kritéria pro jednotlivé stupně chování:
a. stupeň 1 – velmi dobré: Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a
ustanovení školního řádu školy. Méně závažných přestupků se dopouští
ojediněle. Žák je přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby
napravit.
b. stupeň 2 (uspokojivé) – chování žáka je v rozporu s pravidly chování a
s ustanoveními školního řádu. Dopustil se závažného přestupku proti
pravidlům slušného chování nebo školního řádu; nebo se opakovaně
dopouští méně závažných přestupků a předcházející výchovná opatření
(zpravidla důtka třídního učitele) byla neúčinná a žák dále narušuje
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výchovně vzdělávací činnost školy. Ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje nebo
jiných osob.
c. stupeň 3 (méně uspokojivé) – chování žáka je v příkrém rozporu s pravidly
slušného chování. Dopouští se takových závažných přestupků proti
pravidlům chování a ustanovením školního řádu, že je jimi vážně
ohrožena výchova nebo bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně
narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnost školy. Zpravidla
přes udělená výchovná opatření – důtku ředitelky školy - se dopouští
dalších přestupků.
8. Postihování žáka za chování mimo školu je nepřípustné. Přesto je potřebné o
nevhodném chování žáka mimo školu s rodiči komunikovat a být jim nápomocni
v řešení, pokud o takovou pomoc projeví zájem.
9. Návrh na snížený stupeň z chování podává pedagogické radě třídní učitel, o snížené
známce z chování po projednání rozhoduje ředitelka školy. Ředitelka školy informuje
rodiče o snížené známce z chování a důvodech, které k tomuto snížení vedly, za
účasti třídní učitelky. Pokud se rodiče na pozvání do školy nedostaví, jsou informováni
ředitelkou školy doporučeným, dopisem.
XI. VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ
1. Při výchovných opatřeních se respektuje zásada, dle které žák nemůže odpovídat za
jednání, které mu nelze přičítat (např. za jednání jeho zákonného zástupce) a rovněž
za jednání, které nemohl posoudit či ovlivnit vzhledem ke svému věku a míře
rozumové a volní vyspělosti.
2. Ředitelka školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné
právnické či fyzické osoby žákovi po projednání v pedagogické radě udělit pochvalu
ředitelky školy nebo jiné ocenění za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo
školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo za mimořádně úspěšnou práci. Tato
pochvala se zapíše žákovi v příslušném pololetí školního roku na vysvědčení a do
katalogového listu.
3. Třídní učitelka může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu
ostatních vyučujících žákovi po projednání s ředitelkou školy udělit pochvalu třídního
učitelky nebo jiné ocenění za výrazný projev školní iniciativy nebo za déle trvající
úspěšnou práci. Tuto pochvalu zapíše třídní učitelka v příslušném pololetí školního
roku na vysvědčení a do katalogového listu žáka.
4. Za úspěšnou práci, aktivitu při vyučování nebo za vzorné chování v celém
klasifikačním období apod. se uděluje pochvala třídní učitelky – udělením
pochvalného listu nebo jinou formou ocenění v závěru klasifikačního období. Tuto
pochvalu zapíše třídní učitelka do katalogového listu žáka.
5. Za pěknou práci v hodinách, za snahu v kratším časovém úseku se uděluje pochvala,
která se využívá jako motivační prvek. Učitelka provede zápis do žákovské knížky
nebo notýsku. Forma zápisu se neurčuje.
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6. Následující výchovná opatření se vždy vztahují k porušení školního řádu.
7. Poznámka o nevhodném chování – předchází ostatním výchovným opatřením a
slouží hlavně jako informace pro zákonné zástupce.
8. Napomenutí třídní učitelky se využije za občasné zapomínání, drobnější a méně
časté přestupky, o kterých již byl proveden informativní zápis pro zákonné zástupce
do žákovské knížky nebo notýsku. O udělení napomenutí třídní učitelky rozhoduje
třídní učitelka a zákonné zástupce informuje zápisem do žákovské knížky nebo
notýsku. Informuje pedagogickou radu.
9. Důtka třídní učitelky se využije za opakované zapomínání nebo za opakující se
drobnější kázeňské přestupky (napomenutí TU bylo neúčinné), za kázeňský
přestupek, který je nutné z výchovných důvodů potrestat tímto způsobem –
rozhoduje třídní učitelka a informuje zákonné zástupce zápisem do žákovské knížky
nebo notýsku. Neprodleně informuje ředitelku školy a v nejbližším termínu i
pedagogickou radu. O důtce TU provede zápis do katalogového listu žáka.
10. Důtka ředitelky školy se využije za opakující se kázeňské přestupky ( veškerá
výchovná opatření a jednání se zákonnými zástupci selhala) nebo za závažný
kázeňský přestupek. Návrh na udělení důtky ředitelky školy předkládá třídní učitelka.
O udělení ředitelské důtky rozhoduje ředitelka školy, která provádí její zápis do
žákovské knížky nebo notýsku a udělí důtku žákovi ve třídě. O udělení důtky
informuje ředitelka školy zákonné zástupce ústně nebo doporučeným dopisem.
Třídní učitelka zapíše udělení důtky ředitelky školy do katalogového listu žáka.
11. Pro výchovná opatření neplatí pravidlo posloupnosti, ale je dáno závažností jednání
žáka.
XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Tato Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou nedílnou součástí
Školního řádu ZŠ a vychází z platných právních předpisů.
2. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků byla projednána s pedagogickou
radou školy dne 4.9.2017 a byla předložena ke schválení školské radě dne 5.9.2017.
3. Školská rada schválila Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků jako součást
školního řádu dne 9.10.2017.
4. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků nabývají účinnosti dne 10.10.2017.
5. Dne 23.7.2018 byl rozdělen Školní řád na dva dokumenty, kdy Pravidla pro
hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou nedílnou součástí Školního řádu v platném
znění.

Mgr. Bc. Hana Stýblová
ředitelka školy
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