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ad1) Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání ve škole a na akcích pořádaných školou
Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků musí být jednoznačné, srozumitelné,
srovnatelné s předem stanovenými kritérií, věcné a všestranné. Hodnocení vzdělávání vychází
z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých
předmětů vzdělávacího programu nebo školního vzdělávacího programu.
Hodnocení chování vychází z dodržování povinností stanovených školním řádem a z dodržování
obecně platných norem.
ad2) Stupně hodnocení prospěchu a chování
Stupně hodnocení prospěchu:
1- výborný
2- chvalitebný
3- dobrý
4- dostatečný
5- nedostatečný
Stupně hodnocení chování:
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1- velmi dobré
2- uspokojivé
3- neuspokojivé
Klasifikace prospěchu
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.
Žák soustavně projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým
činnostem. Pohotově, samostatně a tvořivě využívá získané teoretické poznatky při praktické
činnosti. Praktické činnosti vykonává pohotově, samostatně uplatňuje získané dovednosti a návyky.
Bezpečně ovládá postupy a způsoby práce, dopouští se jen menších chyb, výsledky jeho práce jsou
bez závažnějších nedostatků. Účelně si organizuje vlastní práci, udržuje pracoviště v pořádku.
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.
Žák je ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření 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, branné 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, tělesnou zdatnost a brannost.
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. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. Je schopen
samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty.
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,
udržuje pracoviště v pořádku. Uvědoměle dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při
práci a stará se o životní prostředí. Při hospodárném využívání surovin, materiálů a energie se
dopouští malých chyb. Laboratorní zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla obsluhuje a
udržuje s drobnými nedostatky. Překážky v práci překonává s občasnou pomocí učitele.
Žák je ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření 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
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v nových úkolech. Má aktivní zájem o umění, o estetiku, brannost a tělesnou zdatnost. Rozvíjí si
v požadované míře estetický vkus, brannost a tělesnou zdatnost.
Stupeň 3 – dobrý
Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků, faktů, pojmů,
definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných intelektuálních a
motorických činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci
učitele korigovat. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a
praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů a zákonitostí
podle podnětů učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují
chyby. V ústním a písemné 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.
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.
Žák je ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření méně aktivní, tvořivý,
samostatný a pohotový. Nevyužívá dostatečně své schopnosti v individuálním a kolektivním
projevu. Jeho projev je málo působivý, dopouští se v něm chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají
četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje pomoc učitele. Nemá dostatečný aktivní zájem o
umění, estetiku, brannost a tělesnou kulturu. Nerozvíjí v požadované míře svůj estetický vkus,
tělesnou zdatnost a brannost.
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.
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.
Žák je v činnostech málo aktivní a tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo
uspokojivé. Úkoly řeší s častými chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se značnou pomocí
učitele. Projevuje velmi malou snahu a zájem o činnosti, nerozvíjí dostatečně svůj estetický vkus a
tělesnou zdatnost.
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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.
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.
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. Vyučující může při klasifikaci žáka pro upřesnění a vystižení vědomostí,
dovedností a postojů využít upřesňující znaky (např. 1*, 3-, 2-3).
Klasifikace chování
Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují
a s ostatními učiteli a rozhoduje o ni ředitel po projednání v pedagogické radě. Pokud třídní učitel
tento postup nedodrží, mají možnost návrh na pedagogické radě i další vyučující.
Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel chování a povinností stanovených školním
řádem a dodržování obecně platných právních norem.
Při klasifikaci chování se přihlíží k věku, morální a rozumové vyspělosti žáka; k uděleným
opatřením k posílení kázně se přihlíží pouze tehdy, jestliže tato opatření byla účinná.
Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace chování jsou následující:
Stupeň 1 – velmi dobré
Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení 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 řádu školy. Žák se dopustí
závažného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo řádu školy; nebo se 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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Stupeň 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. Fyzicky či slovně napadne vyučujícího či jiného
zaměstnance školy, školského zařízení. Záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací
činnost školy. Zpravidla se přes důtku ředitele školy dopouští dalších přestupků.
Míru závažnosti přestupků konkrétně určí pedagogická rada v závislosti na věku dítěte, na
jeho rozumových schopnostech a na míře závažnosti následků či možných následků.
Při neomluvené absenci pedagogická rada posoudí důvody této absence a na základě toho
stanoví klasifikaci chování.
Výchovná opatření
Výchovná opatření jsou pochvaly a jiná ocenění a opatření k posílení kázně.
Pochvaly
1. Pochvalu třídního učitele může žáku udělit třídní učitel buď na základě vlastního rozhodnutí nebo
na základě podnětu ostatních pedagogických pracovníků (např. za výrazný projev školní iniciativy
nebo déletrvající úspěšnou práci).
2. Pochvalu ředitele školy může žáku udělit ředitel na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě
podnětu ostatních pedagogických pracovníků, či jiné fyzické osoby, a to po projednání
v pedagogické radě (např. za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný
nebo statečný čin nebo mimořádně úspěšnou práci). Písemná pochvala se uděluje zpravidla formou
zápisu do žákovské knížky a na vysvědčení. Pochvaly a jiná ocenění se zaznamenávají do školní
matriky.
Pochvaly třídního učitele, vyučujícího učitele:
- při mimořádné aktivitě ve vyučování,
- při mimořádné aktivitě mimo vyučování,
- při prezentaci školy,
- pokud je žák aktivní při stmelování kolektivu.
Pochvala ředitele školy:
Navrhuje třídní učitel, pokud žák splňuje jednu z variant:
1. Žák splňuje více kritérií uvedených pro pochvalu TU.
2. Žák projeví mimořádnou aktivitu (mimořádný projev humánnosti, občanské a školní iniciativy,
záslužný nebo statečný čin, za dlouhodobou úspěšnou práci atd.).
3. Žák dosáhne mimořádného úspěchu v olympiádě nebo soutěži v okresním kole a výše.

Opatření k posílení kázně žáků
Opatření k posílení kázně žáků se ukládá za závažné nebo opakované provinění proti
školnímu řádu. Toto opatření předchází zpravidla před snížením stupně z chování. Podle závažnosti
provinění se ukládá některé z těchto opatření: napomenutí třídního učitele, důtka třídního učitele,
důtka ředitele školy. Třídní učitel může žákovi podle závažnosti provinění udělit napomenutí nebo
důtku; udělení důtky neprodleně oznámí řediteli školy. Ředitel školy uděluje důtku po projednání
v pedagogické radě. Napomenutí a důtky se udělují před kolektivem třídy nebo školy.
-5-

Ředitel školy nebo třídní učitel oznámí důvody udělení výchovného opatření písemně
prokazatelným způsobem zástupci žáka. Opatření se zaznamenává do školní matriky. Za jeden
přestupek se uděluje žákovi pouze jedno opatření k posílení kázně.
Jednotlivé kázeňské přestupky budou posuzovány individuálně. Pokud se jedná o závažný
přestupek proti školnímu řádu, nemusí učitel dodržet postupnou škálu kázeňských opatření. Zvláště
hrubé, slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy považuje za závažné
porušení povinností stanovených zákonem č. 561/2004 Sb. platném znění.
Pravidla a postup při řešení přestupků
Napomenutí třídního učitele:
drobné kázeňské přestupky, vyrušování, vykřikování;
nekázeň o přestávkách ohrožující zdraví;
dočasné zapomínání pomůcek a domácích úkolů směřující k pravidelnosti, nenošení žákovské knížky;
nevhodné chování na školních akcích;
nepřezouvání;
poškozování učebnic.
Důtka třídního učitele:
časté kázeňské přestupky ve vyučovacích hodinách, a o přestávkách, ve školní jídelně a školní
družině;
nedodržování školního řádu školy;
pozdní příchody do školy;
nerespektování nařízení třídního učitele;
opakované nevhodné chování na veřejnosti při školních akcích.
Důtka ředitele školy:
předchozí bez nápravy;
nedovolené opouštění školy;
poškozování zařízení školy;
trvalé přestupky proti školnímu řádu (nedovolené chování a činnosti na půdě školy, agresivita proti
spolužákům, vulgární projevy, kouření, apod.);
nevhodné chování k dospělým, drzost, hrubost;
neomluvené hodiny;
podvody.
Druhý stupeň chování
neomluvené hodiny;
opakovaná agresivita, krádeže;
stálá nekázeň;
pravidelné a trvalé neplnění školních povinností;
opakované poškozování majetku a zařízení školy;
vulgární a společensky nebezpečné chování;
opakované ubližování spolužákům, surové bití spolužáků s náznaky šikanování;
ignorování pokynů vyučujících;
konzumace alkoholu;
opakované kouření v budově i areálu školy;
prokazatelné požití drogy v budově i areálu školy;
rozvrácení třídního kolektivu, soustavné narušování vzájemných vztahů ve třídě.
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Třetí stupeň z chování:
další přestupky a předchozí opakovaně bez jakékoliv nápravy;
slovní i fyzické napadání vyučujícího;
ohrožení chodu školy;
nabízení drogy;
šikanování s ublížením na zdraví.
Jiné neuvedené přestupky budou posuzovány u žáka individuálně v závislosti na rozumových
schopnostech dítěte a míře zavinění.
Doplňující kritéria k výchovným opatřením a klasifikaci chování pro 3.-9. ročník
Porušení školního řádu
Neomluvené hodiny
Sledované období – čtvtletí:
Zapomínání pomůcek,
cvičebního úboru,
nepřipravenost na vyučování.
Pozdní příchod
Narušování výuky, neplnění
úkolů, zapnutý mobil, nekázeň
v hodině

NTU

DTU
1h

DŘŠ
2h-7h

10

20

30

3

5

10

3

5

10

2. stupeň
více než 7h

Opakovaně
po DŘŠ
Opakovaně
po DŘŠ

3. stupeň
více než 5 dnů

Soustavné
narušování
výuky, neplnění
úkolů.

Odchod ze školy bez vědomí
Opakovaně
1 krát
učitele
po DŘŠ
Kouření, použití omamných
Opakovaně
látek a alkoholu (areál školy,
1 krát
po DŘŠ
akce školy)
Nevhodné až hrubé chování
vůči zaměstnancům školy
Omezování osobní svobody,
pořizování
obrazových
a
Podle závažnosti a okolností přestupku.
zvukových
záznamů
bez
svolení aktérů
Úmyslné zranění a psychický
nátlak
Jiné porušení školního řádu
Čísla udávají počet záznamů za klasifikační období (pololetí) není-li upřesněno jinak.
ad3) Zásady pro stanovení celkového hodnocení žáka na vysvědčení

Při hodnocení žáka se na prvním stupni použije pro zápis stupně hodnocení číslice, na druhém
stupni se použije slovní označení stupně hodnocení.
Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni:
a) prospěl(a) s vyznamenáním,
b) prospěl(a),
c) neprospěl(a),
d) nehodnocen(a).
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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, v případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace
postupuje škola podle pravidel hodnocení žáků podle § 14 odst. 2 vyhlášky;
b) prospěl(a), není–li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím
programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 – nedostatečný;
c) neprospěl(a), je-li v některém z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím
programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 – nedostatečný;
d) nehodnocen(a), není-li možné žáka hodnotit z některého z povinných předmětů stanovených
školním vzdělávacím programem na konci prvního pololetí.
Klasifikaci výsledků vzdělávání žáka v jednotlivých předmětech a chování žáka lze doplnit slovním
hodnocením, které bude obsahovat i hodnocení klíčových kompetencí vymezených Rámcovým
vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.
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.
Při určování klasifikačního stupně posuzuje učitel výsledky práce objektivně, nesmí
podléhat žádnému vlivu subjektivnímu ani objektivnímu.
V předmětu, ve kterém vyučuje více učitelů, určí výsledný stupeň za klasifikační období
příslušní učitelé po vzájemné dohodě.
Přechází-li žák do jiné školy, zašle ředitel školy dosavadní škole, na níž žák přechází,
dokumentaci o žákovi a záznam o jeho chování a prospěchu za neukončené klasifikační období
na základě žádosti školy, do níž žák nastoupil.
Při určování výsledného 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. 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.
Veškerá hodnocení musí být v souladu s vyhláškou č.48/2005 o základním vzdělání a některých
náležitostech plnění povinné školní docházky vydané MŠMT 18. 1. 2005 v platném znění.

ad4) Způsob získávání podkladů pro hodnocení
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.
Žák základní školy musí mít z každého předmětu za každé klasifikační období:
 u předmětů s dotací 1 hodinu týdně minimálně 2 známky
 u předmětů s dotací 2 hodiny týdně minimálně 4 známky
 u předmětů s dotací 3 a více hodin týdně minimálně 6 známky
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Známky získávají vyučující průběžně během celého klasifikačního období. Není přípustné ústně
přezkušovat žáky koncem klasifikačního období z látky celého tohoto období. Výjimku tvoří
vědomosti nutné k zvládnutí zkoušené látky.
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 zápisu
do elektronické žákovské knížky – současně se sdělováním známek žákům. Komplexní informace o
prospěchu a chování jsou zákonným zástupcům předávány převážně při osobním jednání na třídních
schůzkách. Zákonným zástupcům, kteří se nedostavili, nebo se nemohli dostavit na školou určený
termín, poskytnou vyučující tyto informace prostřednictvím elektronické žákovské knížky. Údaje o
klasifikaci a hodnocení chování žáka jsou sdělovány pouze zástupcům žáka, nikoli veřejně.
Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní
rok, aby se nadměrně nenahromadily v určitých obdobích.
Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka průkazným způsobem
tak, aby mohl vždy doložit správnost celkové klasifikace žáka i způsob získávání 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, v termínu, který určí ředitel školy, zapíší učitelé příslušných
předmětů číslicí výsledky celkové klasifikace do školní matriky.
V případě mimořádného zhoršení prospěchu žáka informuje rodiče vyučující předmětu
bezprostředně a prokazatelným způsobem.
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. Opravné písemné práce musí být předloženy všem žákům a
na požádání ve škole také rodičům.
Vyučující dodržuje zásady pedagogického taktu, zejména neklasifikují žáky ihned po jejich
návratu do školy po nepřítomnosti delší než jeden týden. Učitel klasifikuje jen probrané učivo, před
prověřováním znalostí musí mít žáci dostatek času k naučení, procvičení a zažití učiva.
Třídní učitelé (případně výchovný poradce) jsou povinni seznamovat ostatní vyučující
s doporučením psychologických vyšetření, které mají vztah ke způsobu hodnocení a klasifikace
žáka a získávání podkladů. Údaje o nových vyšetřeních jsou založeny ve školní matrice.
ad5) Podrobnosti o komisionálních a opravných zkouškách
Při komisionálním přezkoušení a při opravné zkoušce bude postupováno podle vyhlášky
č. 48/2005 o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
vydané MŠMT 18. 1. 2005 v platném znění.
Termín konání, způsob a délku komisionálního přezkoušení či opravné zkoušky stanoví
ředitel školy a prokazatelným způsobem o tomto informuje zákonného zástupce žáka.
ad6) Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Pokud je ve třídě školy vzděláván individuálně integrovaný žák, vytvoří ředitel školy
podmínky odpovídající individuálním vzdělávacím potřebám žáka vedoucí k jeho všestrannému
rozvoji.
U žáka se smyslovou nebo tělesnou vadou, vadou řeči, prokázanou specifickou vývojovou
poruchou učení nebo chování se při jeho hodnocení a klasifikaci přihlédne k charakteru postižení.
Pro každého takového žáka je vypracován individuální vzdělávací program, který schvaluje
příslušné školské poradenské zařízení. Vyučující respektují doporučení psychologických vyšetření
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žáků a uplatňují je při klasifikaci a hodnocení chování žáků a také volí vhodné a přiměřené způsoby
získávání podkladů.
Pro zjišťování úrovně žákových vědomostí a dovedností volí učitel takové formy a druhy
zkoušení, které odpovídají schopnostem žáka a na něž nemá porucha negativní vliv. Pokud je to
nutné, nebude dítě s vývojovou poruchou vystavováno úkolům, v nichž vzhledem k poruše nemůže
přiměřeně pracovat a podávat výkony odpovídající jeho předpokladům. Vyučující klade důraz na
tento 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.
Klasifikace je provázen hodnocením, tj. vyjádřením pozitivních stránek výkonu, objasněním
podstaty neúspěchu, návodem, jak mezery a nedostatky překonávat.
Všechna navrhovaná pedagogická opatření se zásadně projednávají s rodiči a jejich
souhlasný či nesouhlasný názor je respektován. V hodnocení se přístup vyučujícího zaměřuje na
pozitivní výkony žáka a tím na podporu jeho poznávací motivace k učení místo jednostranného
zdůrazňování chyb. Na základě žádost rodičů a souhlasem školy může být použito na vysvědčení
slovní hodnocení.
ad 7) Zásady pro používání slovního hodnocení včetně předem stanovených kritérií
Při použití slovního hodnocení se výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a
nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem hodnotí tak, aby byla
zřejmá úroveň vzdělání žáka, 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 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. Slovní hodnocení lze použít i pro hodnocení chování žáka.
Prospěch
Ovládnutí učiva
1 – výborný

ovládá bezpečně

2 – chvalitebný

ovládá

3 – dobrý

v podstatě ovládá

4 – dostatečný

ovládá se značnými mezerami

5 - nedostatečný

neovládá

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

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
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
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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.

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.

Schváleno školskou radou 29. 8. 2016

V Lichnově 29. srpna 2016

Ing. Ladislav Pleva
ředitel školy
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