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Základní škola, Veverská Bítýška, okres Brno-venkov, 

příspěvková organizace  

 

ŠKOLNÍ ŘÁD 
 

 

je vydán v souladu s ustanovením § 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a vyhláškou 

č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní 

docházky, v platném znění, s účinností od 1. 9. 2022 

 

 

A) ZÁSADY A CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ 

 

I. Vzdělávání poskytované podle zákona je veřejnou službou. 

II. Vzdělávání je založeno na zásadách 

a) rovného přístupu každého státního občana České republiky nebo jiného členského státu 

Evropské unie ke vzdělávání bez jakékoliv diskriminace z důvodu rasy, barvy pleti, 

pohlaví, jazyka, víry a náboženství, národnosti, etnického nebo sociálního, 

b) původu, majetku, rodu a zdravotního stavu nebo jiného postavení občana, 

c) zohledňování vzdělávacích potřeb jednotlivce, 

d) vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti všech 

účastníků vzdělávání, 

e) bezplatného základního a středního vzdělávání státních občanů České republiky nebo 

jiného státu Evropské unie ve školách, které zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí, 

f) svobodného šíření poznatků, které vyplývají z výsledků soudobého stavu poznání světa 

a jsou v souladu s obecnými cíli vzdělávání, 

g) zdokonalování procesu vzdělávání na základě výsledků dosažených ve vědě, výzkumu 

a vývoji a co nejširšího uplatnění účinných moderních pedagogických přístupů a metod, 

h) hodnocení výsledků vzdělávání vzhledem k dosahování cílů vzdělávání stanovených 

zákonem a vzdělávacími programy, 

i) možnosti každého vzdělávat se po dobu celého života při vědomí spoluodpovědnosti za 

své vzdělávání. 

 

III. Obecnými cíli vzdělávání jsou zejména 

a) rozvoj osobnosti člověka, který bude vybaven poznávacími a sociálními způsobilostmi, 

mravními a duchovními hodnotami pro osobní a občanský život, výkon povolání nebo 

pracovní činnosti, získávání informací a učení se v průběhu celého života,  

b) získání všeobecného vzdělání nebo všeobecného a odborného vzdělání, 

c) pochopení a uplatňování zásad demokracie a právního státu, základních lidských práv a 

svobod spolu s odpovědností a smyslem pro sociální soudržnost, 

d) pochopení a uplatňování principu rovnosti žen a mužů ve společnosti, 
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e) utváření vědomí národní a státní příslušnosti a respektu etnické, národnostní, kulturní, 

jazykové a náboženské identitě každého, 

f) poznání světových kulturních hodnot a evropských tradic, pochopení a osvojení zásad 

a pravidel vycházejících z evropské integrace jako základu pro soužití v národním a 

mezinárodním měřítku, 

g) získání a uplatňování znalostí o životním prostředí a jeho ochraně vycházející ze zásad 

trvale udržitelného rozvoje a o bezpečnosti a ochraně zdraví, 

h) podpora osobnostní a sociální výchovy dětí, jejich sebedůvěry a smyslu pro úctu, 

slušnost a toleranci k jiným lidem dle daných pravidel chování. 

  

Ve škole i na veřejnosti se chovej tak, abys svým jednáním nepoškozoval jméno svých 

rodičů a školy. 

Pravidla slušného chování dodržuj svým jednáním, zevnějškem, oblečením a vztahem 

k opačnému pohlaví. 

Měl/a bys dodržovat následující základní společenská pravidla: 

 Vstoupil/a jsi – pozdrav. 

 Odcházíš – rozluč se. 

 Chceš – řekni prosím. 

 Dostaneš – řekni děkuji. 

 Používej i ostatní kouzelná slova, která k sobě lidi přibližují. 

 Neskákej nikomu do řeči, každý má právo vyjádřit svůj názor. 

 Nikomu neubližuj, jen slaboši a zbabělci si musí dokazovat svoji sílu. 

 Nenič, každá věc, která ti posloužila, poslouží i druhým. 

 Mluv pravdu, lež a pomluva mezi slušné lidi nepatří. 

 Braň všechny hodnoty, které chceš, aby jiní respektovali. 

 Neboj se překonávat překážky, neboj se neúspěchu. 

 Važ si sám sebe i druhých. 

 

B)  PRÁVA ŽÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ NEZLETILÝCH ŽÁKŮ 

 

1) Žáci mají právo 

a) na vzdělávání a školské služby podle zákona, 

b) na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání, 

c) zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat 

v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je 

povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat, 

d)  vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich 

vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající 

jejich věku a stupni vývoje, 

e) na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení 

v záležitostech týkajících se vzdělávání podle zákona, 

f) na užívání zařízení školy, pomůcek a učebnic v souvislosti s výukou, na odpočinek, 

volný čas a pitný režim, 
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g) na ochranu před fyzickým nebo psychickým násilím, nedbalým zacházením, před 

sociálně patologickými jevy, na využití preventivních programů, které mu slouží 

k poskytnutí potřebné podpory ve zmíněných oblastech, 

h)  na poskytnutí pomoci v případě, že se ocitne v nesnázích, nebo má nějaké problémy, 

i) na vyžádání pomoci vyučujícího v případě, že neporozuměl učivu nebo potřebuje 

doplnit své znalosti, 

j) na zvláštní péči v odůvodněných případech 

 při onemocnění 

 zdravotním postižení 

k) na život a práci ve zdravém životním prostředí, 

l) na ochranu před všemi formami sexuálního zneužívání a před kontaktem s narkotiky 

a ostatními návykovými látkami. 

 

 Pokud má žák pocit, že jeho práva jsou potlačována, obrací se neprodleně na svého 

třídního učitele, popřípadě ředitele školy. 

 

 

2) Práva uvedená v odstavci 1 pod písmeny b) ,d), e) mají také zákonní zástupci nezletilých 

žáků. 

 

 

 

C) POVINNOSTI ŽÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ NEZLETILÝCH ŽÁKŮ 

 

1) Žáci jsou povinni 

a) řádně docházet do školy, řádně se vzdělávat a plnit zadané domácí úkoly, 

b) dodržovat školní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž 

byli seznámeni, 

c)  plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními 

předpisy a školním řádem, 

d) znát své přístupové údaje do systému Edookit (tzn. mít aktivní účet v Edookitu –  

od 4. ročníku). 

2) Zákonní zástupci nezletilých žáků školy jsou povinni 

a) zajistit, aby žák docházel řádně do školy, 

b)  na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících 

se vzdělávání nebo chování žáka, 

c) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo 

jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělání,  

d) dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami 

stanovenými školním řádem, 

e)  oznamovat škole povinné údaje do školní matriky. 
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D) PODROBNOSTI K VÝKONU PRÁV A POVINNOSTÍ ŽÁKŮ A JEJICH 

ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ VE ŠKOLE A PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ 

S PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY 

1) Obecné normy 

a) Žáci se ve škole řídí obecně platnými pravidly slušného chování a respektují pokyny 

pedagogických pracovníků a kteréhokoliv zaměstnance školy, 

b) žáci zdraví pedagogické pracovníky, zaměstnance školy a ostatní dospělé osoby, 

c) do školy nesmí žáci nosit věci nebo ve škole připravovat látky, které by mohly ohrozit 

zdraví, mohou způsobit úraz (střelné zbraně, náboje, pyrotechniku, bodné a sečné 

zbraně, sirky, zapalovače) nebo ohrožovat mravní výchovu žáků. Nesmí také nosit 

cenné předměty, které nepotřebují k výuce a větší obnosy peněz, za tyto věci škola 

neručí, 

d)  pokud žák zjistí ztrátu osobní věci, okamžitě ohlásí tuto skutečnost vyučujícímu nebo 

učiteli, který koná dozor a také třídnímu učiteli. Nálezy se shromažďují v ředitelně. 

e) žák je zodpovědný za svoje studijní výsledky a chování, má povinnost se doučit 

zameškané učivo a doplnit si zápisy po absenci, 

f)  žáci dodržují zasedací pořádek stanovený třídním učitelem, popř. vyučujícím daného 

předmětu, 

g) během přestávky se žáci k sobě chovají tak, aby nedošlo k poškození zdraví a ničení 

majetku školy. 

 

Žákům je zakázáno: 

 svévolně manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a el. vedením, hasicími 

přístroji, ústředním topením, hudebními nástroji a technikou umístěnou ve třídách, příp. 

manipulovat s notebooky vyučujících 

 otevírat o přestávkách okna, vyklánět se z oken a vyhazovat jakékoli předměty z oken  

 sedět (popřípadě ležet) na parapetech oken, na radiátorech ústředního topení (popřípadě 

na ohrazení radiátorů), na všech přístupových cestách v budově (schodiště, chodby) 

mimo místa k tomuto účelu určená, 

 nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek, stejně jako pití alkoholických 

nápojů a kouření, obchodování mezi žáky s jakýmkoliv zbožím ve všech prostorách 

využívaných školou 

 používání žvýkaček ve všech prostorách využívaných školou  

 propagovat hnutí a materiály směřující k potlačování lidských práv, xenofobii 

a rasismus 

 podvádění při ověřování znalostí (napovídání, opisování, používání nepovolených 

pomůcek, chytrých hodinek apod.) a opisování zadaných samostatných prací (včetně 

čerpání z internetu bez řádné citace) 

 používání mobilních telefonů a veškeré osobní elektroniky po dobu pobytu ve škole a 

na školních akcích* s výjimkou jejich používání v nezbytném rozsahu ze zdravotních 

důvodů. 

___________________________________________________________________________ 

*) Telefony jsou uloženy v aktovkách či jiném příručním zavazadle žáka.  Zařízení si žáci 

vypínají před vstupem do budovy školy a ponechají vypnutý po celou dobu výuky včetně 
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přestávek a pauzy na oběd. Zapnout jej mohou až po opuštění budovy školy. V případě 

porušení tohoto pravidla vyučující mobilní telefon či jinou elektroniku odebere a uloží 

v ředitelně školy do trezoru. Zařízení si může vyzvednout zákonný zástupce žáka. 

Výjimkou je použití telefonu se svolením vyučujícího na nezbytně dlouhou dobu pro 

vyhledání a ověření informací týkajících se výuky. Poté je opět ve vypnutém stavu uložen 

v aktovce nebo jiné tašce. 

 

Tímto opatřením je tedy přísně zakázáno v celém prostoru školy a při všech akcích 

pořádaných školou pořizovat jakékoliv nahrávky zvuku i obrazu nebo fotografovat bez 

předchozí domluvy s učitelem. 

Pořízení a následné zveřejnění nebo šíření takové nepovolené nahrávky je považováno za 

porušení školního řádu.  

Jestliže je na zveřejněné nebo jinak šířené nahrávce zachyceno ponižování, ubližování 

nebo jiná forma útoku vůči spolužákům nebo zaměstnancům školy, případně jejím 

zjevným cílem je někoho zesměšnit, je toto jednání považováno za hrubé porušení 

školního řádu. 

 

Za případnou ztrátu či zcizení telefonu či jiné osobní elektroniky, kterou si žák do školy 

přinese, škola nezodpovídá. 
 

 

2) Docházka do školy 

a) Žák je povinen účastnit se výuky podle rozvrhu hodin v dopoledním i odpoledním 

vyučování.  Na vyučovací hodiny přichází nejpozději 5 min. před začátkem vyučování, 

aby si stačil připravit potřebné pomůcky před jejich začátkem. Odpolední vyučování 

začíná i končí v budově školy. Přezůvky jsou uloženy v šatních skříňkách. 

b) Používání jízdních kol, koloběžek, kolečkových bruslí a jiných prostředků k přesunu 

v době vyučování či o přestávkách je zakázáno (včetně případné přepravy na hřiště, 

školní zahradu či jiná pracoviště). Vzhledem k tomu, že škola nemá prostory pro 

uložení shora jmenovaných prostředků, využívají je žáci pro cestu do školy a zpět 

pouze na vlastní nebezpečí, bez nároku na jejich bezpečné uložení v prostorách školy 

a nároku na odškodnění v případě zcizení či ztráty. Po příchodu do budovy si žáci 

odkládají obuv a svršky v šatních skříňkách a ihned odcházejí do učeben. V šatnách 

jsou žáci jen po nezbytně nutnou dobu. Svým chováním v šatnách neohrožují zdraví 

své ani svých spolužáků. V průběhu vyučování je žákům vstup do šaten povolen pouze 

se svolením vyučujícího. Za uzamčení šatní skříňky a pořádek uvnitř skříňky je 

odpovědný žák. Šatní skříňku využívá rovněž pro uložení osobních věcí před 

odchodem na oběd. 

c) Do školy vstupují žáci hlavním (používají také k odchodu) a zadním vchodem. O 

přestávkách a v době vyučování je zakázáno opouštět budovu školy bez souhlasu 

učitele.  

d) Žáci se aktivně účastní vyučování a nenarušují nevhodně průběh vyučovacích hodin. O 

přestávkách se mohou volně pohybovat po příslušném podlaží budovy, musí přitom 

dodržovat pravidla slušného chování a bezpečnosti. Vstupovat do tělocvičny, 

víceúčelového sálu, odborných pracoven, mohou jen s vyučujícím. V případě 

odpoledního vyučování a zájmových činností čekají žáci ve vymezených prostorách 

přízemí na vyučující, kteří si je odvádějí. 



6 

 

e)  Během polední přestávky může žák na zodpovědnost zákonného zástupce opustit 

školu a vrací se do výuky nejpozději 5 minut před zahájením odpoledního vyučování. 

Pokud žák se souhlasem rodičů opustí během dopoledne školu a vrací se zpět, čeká ve 

vestibulu až do přestávky, kdy bude vpuštěn do budovy. 

f) Do jídelny chodí žáci po skončení vyučování společně v doprovodu vyučujícího. 

V jídelně se žáci řídí pokyny dozírajících učitelů a pracovníků jídelny. Dodržují 

pravidla slušného stolování. 

g) Po vstupu do školy se žáci přezouvají do zdravotně vhodných a bezpečných přezůvek, 

které nepoškozují podlahovou krytinu. Do tělocvičny vstupují s vyučujícím po přezutí 

do vhodné sportovní obuvi, kterou určí vyučující. 

 

 

3) Uvolňování a omlouvání žáka z vyučování 

a) Zákonný zástupce žáka je povinen oznámit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování 

nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka, 

b)  Ředitelka školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na 

žádost jeho zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu: 

zároveň určí náhradní způsob vzdělávání žáka v době vyučování tohoto předmětu, 

c)  žákovi, který se nemůže pro svůj zdravotní stav po dobu delší než dva měsíce účastnit 

vyučování, stanoví ředitel školy takový způsob vzdělávání, který odpovídá možnostem 

žáka nebo mu může povolit vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. 

Zákonný zástupce žáka je povinen vytvořit pro stanovené vzdělávání podmínky. 

 

 

4) Podmínky uvolňování a omlouvání žáka z vyučování 

a) nepřítomnost žáka ve škole je omluvena z důvodu nemoci či z rodinných důvodů, 

b)  nepřítomnost žáka omlouvají zákonní zástupci prostřednictvím systému EDOOKIT, 

v krajních případech telefonicky či osobně (toto je třeba následně zaznamenat 

v Edookitu). Zákonní zástupci neumožní přístup do systému dětem poskytnutím 

svých přístupových údajů, 

c) pokud žák nebude omluven, bude se jednat o neomluvené pracovní dny a vyučovací 

hodiny,  

d) v odůvodněných případech, přesáhne-li nepřítomnost žáka tři dny školního vyučování 

nebo při opakované nepřítomnosti v určitém předmětu, má škola právo vyžadovat na 

omluvu nepřítomnosti žáka lékařské potvrzení, 

e) do rozsahu dvou dnů uvolňuje žáka třídní učitel, 

f) tři a více dnů nepřítomnosti žáka ve škole povoluje ředitelka na základě písemné žádosti 

zákonného zástupce, 

g) v době vyučování (včetně odpoledního) jsou žáci uvolňováni na veškeré aktivity (lékař, 

rodinné důvody atd.) pouze v nejnutnějších případech, a to buď pod dohledem rodičů 

(zákonného zástupce) nebo na základě písemné žádosti rodičů o uvolnění – žádost o 

uvolnění musí být před danou hodinou v EDOOKITu, 

h) pokud žák opouští školu v průběhu vyučování z rodinných důvodů, návštěvy lékaře 

apod., vyzvedne si před odchodem ze školy u svého třídního učitele (případně u jeho 

zástupce) propustku (jméno žáka, datum, podpis učitele). Tuto propustku pak odevzdá 
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u hlavního vchodu učiteli, který je v přízemí na dohledu. Bez této propustky žák nesmí 

sám opustit školu v průběhu vyučování. 

 

E) PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLY 

 

1) Vyučování je organizováno podle rozvrhu hodin, který je schválen ředitelem školy. 

2) Začátek vyučování je v 7,45 hod. Odpolední vyučování začíná vždy po polední přestávce. 

3) Vstup do budovy je žákům povolen 20 min. před začátkem dopoledního vyučování a 

5 min. před začátkem odpoledního vyučování. 

4) Vyučovací jednotka má 45 minut. Vyučovací hodiny začínají a končí zvoněním. 

5) Přestávky - mezi vyučovacími hodinami   -  10 minut 

  - po 2. vyučovací hodině    -  15 minut 

  - mezi dopoledním a odpoledním vyučováním  -  30 až 50 minut 

6) Vyučovací hodiny:  1. – 5. roč. nejvýše 6 hodin v dopoledním vyučování 

    a 5 hodin v odpoledním vyučování 

    6. – 9. roč. nejvýše 6 hodin v dopoledním vyučování 

    a 6 hodin v odpoledním vyučování 

7) Škola organizuje: 

 - lyžařský kurz 

 - plavecký výcvik 

 - výlety, školní putování 

 - vzdělávací a naučné pořady 

 - další akce dle aktuální nabídky 

8) Vyučování začíná nejdříve v 7,45 hod. a končí nejpozději v 16,50 hod. 

9) Časové rozdělení dne: 

     1. vyučovací hodina        7,45 -   8,30 

     2.     -“-                            8,40 -   9,25 

     3.     -“-                            9,40 - 10,25 

     4.     -“ -                         10,35 - 11,20 

     5.     -“-                          11,30 - 12,15 

     6.     -“-                          12,25 - 13,10 

     7.     -“-                          13,20 - 14,05 

     8.     -“-                          14,15 - 15,00 

     9.     -“-                          15,10 - 15,55 

   10. vyučovací hodina     16,05 - 16,50 

10) Hlavní vchod pro vstup žáků do školy je otevřen od 7,25 do 8,40 hodin. 

11) Žáky, kteří přijdou do školy opožděně, pouští do školy od 7,45 do 8,40 hod. školník. 

Opakované pozdní příchody budou klasifikovány jako neomluvené hodiny.   

12) Žáci, kteří se nestravují ve školní jídelně, opustí školu ihned po skončení vyučování. Žáci, 

kteří obědvají ve školní jídelně, opustí školu ihned po obědě. 

13) Žáci svévolně neopouštějí vyučovací hodinu a školní budovu. 

14) Žáci tráví přestávky v prostoru podlaží, kde bude probíhat nejbližší dopolední vyučovací 

hodina.  

15) Žákovi je na základě zálohy přidělen klíč ke skříňce, kterou na konci školního roku vyklidí. 

16) Školní družina vychází z režimu školy a pro provoz má vypracován vnitřní řád. 
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17) Školní jídelna vychází z režimu školy a pro provoz má vnitřní řád. 

18) Provoz tělocvičny se řídí vnitřním řádem. 

19) Víceúčelový sál v suterénu hlavní budovy se řídí vnitřním řádem. 

20) Učebna informatiky se řídí vnitřním řádem.  

21) Učebna cizích jazyků se řídí vnitřním řádem.  

22) Učebna fyziky a chemie se řídí vnitřním řádem.  

 

F) PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁKŮ A JEJICH 

OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY 

DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ 

 

1) Poučení žáků třídním učitelem o zásadách bezpečnosti a ochrany zdraví ve škole a mimo 

školu: 

 a) 1. den při zahájení nového školního roku 

 b) poslední pracovní den před vedlejšími prázdninami 

 c) před hlavními prázdninami 

 d) po případném úrazu žáka třídy. 

2) Poučení žáků vyučujícími o zásadách bezpečnosti a ochrany zdraví: 

 a) v 1. hodině Tv, F, CH, Pč, Vv, Inf, zájmové kroužky 

 b) po případném úrazu žáka třídy. 

3) Poučení žáků vyučujícími o zásadách bezpečnosti a ochrany zdraví při lyžařském kurzu. 

4) Poučení žáků vyučujícími o zásadách bezpečnosti a ochrany zdraví při výuce plavání. 

5) Poučení žáků vyučujícími o zásadách bezpečnosti a ochrany zdraví při školních výletech a 

ostatních mimoškolních aktivitách. 

6) Poučení žáků vyučujícími o zásadách bezpečnosti a ochrany zdraví při použití hromadných 

dopravních prostředků při školních akcích. 

7) Poučení žáků vyučujícími o zásadách bezpečnosti a ochrany zdraví při přesunu žáků  

    na veřejných komunikacích. 

8) Ochrana žáků před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství 

    nebo násilí dle požadavků Minimálního preventivního programu zpracovaného  

    na podmínky školy. 

 

G)  PODMÍNKY ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLY 

 

1) Žáci nepoškozují zařízení a inventář školy. 

2) Žáci se řádně starají o vypůjčené učebnice, v případě poškození či ztráty je hradí v plné výši. 

3) Žáci bez svolení vyučujícího nemanipulují s učebními pomůckami. 

4) Každé svévolné poškození nebo zničení majetku školy, majetku žáků, učitelů, zaměstnanců 

či jiných osob přítomných ve škole hradí rodiče žáka, který škodu způsobil. 

5) Po vyučovací hodině předávají žáci učebnu v takové stavu, jak ji převzali před hodinou. 
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H) PRAVIDLA HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVANÍ ŽÁKŮ 

 

- viz Klasifikační řád dále 

 

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD 

Pravidla hodnocení žáků vycházejí ze Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění a z Vyhlášky č. 243/2017 Sb., 

kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech 

plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů a tyto pravidla jsou nedílnou 

součástí školního řádu. 

 

Cílem každého hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu; tj. informaci, co se naučil, 

zvládnul, v čem se zlepšil, v čem chybuje a jak postupovat dále. 

 

Na naší škole při hodnocení žáků pomocí klasifikace dodržujeme následující základní zásady: 

 

 pro hodnocení stanovíme jasná kritéria, 

 žáci se klasifikují ve všech povinných, povinně volitelných a nepovinných předmětech 

učebního plánu příslušného ročníku, 

 při hodnocení a při průběžné i celkové klasifikaci uplatňuje pedagogický pracovník 

přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi, 

 klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušný předmět, 

 při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se 

hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období, 

 při určování klasifikačního stupně posuzuje učitel výsledky práce objektivně, nesmí podléhat 

vlivu subjektivnímu ani vnějšímu, 

 případy zaostávání žáků v učení a nedostatky v jejich chování se projednávají při 

pedagogických radách, 

 hodnotíme individuální pokrok žáka, 

 žáky zapojujeme do hodnotícího procesu, žáci jsou cíleně vedeni k sebehodnocení a 

sebekontrole, s chybou a nedostatkem se dále pracuje, 

 cílem není srovnávat žáka s ostatními žáky. 

 

 Základní ustanovení: 

 každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení, za první pololetí lze místo vysvědčení vydat 

žákovi výpis z vysvědčení, 

 hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm, 

slovně nebo kombinací obou způsobů. O způsobu hodnocení rozhoduje ředitel školy se 

souhlasem školské rady (na přání většiny rodičů školy upřednostňuje hodnocení žáka 

známkou), 

 do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze 

všech       povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem s výjimkou 

předmětů výchovného zaměření stanovených rámcovým vzdělávacím programem, z nichž 

byl uvolněn. Do vyššího ročníku postoupí i žák prvního stupně základní školy, který již 

v rámci prvního stupně opakoval ročník, a žák druhého stupně základní školy, který již 

v rámci druhého stupně opakoval ročník, a to bez ohledu na prospěch tohoto žáka. 
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HODNOCENÍ PROSPĚCHU 

 

Průběžné hodnocení prospěchu 
Při hodnocení žákových vědomostí, dovedností, klíčových kompetencí, postojů a chování je 

důležité uvědomovat si, že se nehodnotí osoba žáka, ale konkrétní ověřovaný problém. 

 

Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků 

Sebehodnocení je přirozenou součástí procesu hodnocení. Je to jedna z výchovných metod. 

Žáci jsou navykáni na situaci, kdy hodnocení pedagogem, skupinou či jiným žákem bude 

předcházet sebehodnocení, s nímž bude vnější hodnocení konfrontováno. Žák si tak porovná 

svůj pohled na sebe sama, na své výkony s pohledy pedagogů a ostatních spolužáků. 

Sebehodnocení žáka s argumentací zpravidla předchází hodnocení pedagogem s argumentací. 

Pedagog vede žáka v dovednostech hodnotit sám sebe ve smyslu zdravého sociálního a 

psychického rozvoje. 

Sebehodnocení žáků nemá nahradit klasické hodnocení (hodnocení žáka pedagogem), ale 

má pouze doplňovat a rozšiřovat evaluační procesy a více aktivizovat žáka. 

Každý žák je veden k tomu, aby si sám vyhodnocoval vlastní práci a aby objektivně 

hodnotil i práci spolužáků. 

 

Základní pravidla pro použití klasifikace: 

 

Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených 

školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí stupni prospěchu: 

            1 – výborný 

            2 – chvalitebný 

            3 – dobrý 

            4 – dostatečný 

            5 – nedostatečný 
Klasifikujeme jen probrané a procvičené učivo. V jednom vyučovacím dnu mohou žáci psát 

jen jednu shrnující, velkou písemnou práci (přesahující 30minut)  a taková práce je předem 

oznámena, nezadáváme ji bez ohlášení. 

Hodnocení probíhá průběžně v celém pololetí a výsledná známka zahrnuje 

zvládnutí očekávaných výstupů, úroveň komunikace a tvořivosti a míru zodpovědnosti a úsilí, 

jež žák projevuje v jednotlivých vyučovacích předmětech. 

Známka z vyuč. předmětu nezahrnuje hodnocení žákova chování, stupeň prospěchu se neurčuje 

na základě průměru z klasifikace za příslušné období. 

 

Při získávání podkladů pro klasifikaci jsou využívány tyto základní formy ověřování 

vědomostí a dovedností: 

 sledování výkonů žáka v průběhu vyučování, 

 ústní zkoušení, 

 písemné zkoušení a testy, 

 povinné seminární práce a referáty, 

 zadávání praktických úkolů, 

 grafický a estetický projev, 

 zadávání úkolů a samostatné práce při získávání a zpracování informací. 
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V souladu s požadavkem, že hodnocení musí být doložitelné, dodržujeme tyto zásady: 

 

a/ písemná přezkoušení- čtvrtletní, pololetní a slohové práce budou uloženy ve spisovně školy, 

b/ ostatní písemná přezkoušení a grafické projevy (dále práce) budou předány žákům v 

den zápisu známky do elektronického systému Edookit. Po kontrole žáky budou práce v závěru 

hodiny vráceny vyučujícímu. Rodiče mají právo do tří pracovních dnů rozporovat jejich 

klasifikaci u vyučujícího, který klasifikaci provedl. 

Po uplynutí této doby se klasifikace považuje za doloženou a oprávněnou. 

 

Kritéria hodnocení   

U průběžného hodnocení prospěchu používáme různé formy škálování, např. známky, bodové 

či procentuální hodnocení, slovní hodnocení, aj. Příklady hodnotící škály: 

 

známka /    chybovost  /   slovní vyjádření hodnocení    /    aktivita  /  procentové vyjádření      

1 Prakticky bezchybný 

stav 

vynikající, příkladný, 

bezvadný, výborný 

vždy alespoň 90%  

 celk. počtu bodů 

2 Převládají pozitivní 

zjištění, dílčí chyby 

velmi dobrý, 

nadprůměrný, 

chvalitebný 

 

většinou 89 – 75 %  

celk. počtu bodů 

3 Pozitivní a negativní 

v rovnováze 

průměrný, dobrý někdy nejméně polovina 

celk. počtu bodů 

4 Převaha negativních 

zjištění, výrazné 

chyby 

podprůměrný, citelně 

slabá 

místa, dostatečný 

 

málokdy nejméně čtvrtina 

celk. počtu bodů 

5 Zásadní nedostatky nevyhovující stav, 

nedostatečný 

nikdy méně než čtvrtina 

celk.počtu bodů 

 

 

 

Hodnocení a klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou naukového zaměření 

 

Stupeň 1 (výborný) 

Žák samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti. Myslí logicky správně. 

Ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně a přesně, chápe 

vztahy mezi nimi a smysluplně propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích 

oblastí. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný, výstižný, účinně se zapojuje do diskuze. 

Je schopen samostatně studovat vhodné texty, řešit problémy a obhajovat svá rozhodnutí. Plně 
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respektuje demokratické principy, uvědoměle a aktivně pracuje v týmu, jeho působení je velmi 

přínosné. Je téměř vždy schopen sebehodnocení a hodnocení ostatních členů.  

 

Stupeň 2 (chvalitebný) 

Žák s menšími podněty učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti. Myslí správně, v jeho 

myšlení se projevuje logika a tvořivost.Ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a 

zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně, chápe vztahy mezi nimi a s menšími chybami 

propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí. Ústní a písemný projev 

mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků je zpravidla bez 

podstatných nedostatků. Zapojuje se do diskuze. Je schopen s menší pomocí studovat vhodné 

texty, řešit problémy a obhajovat svá rozhodnutí. Je většinou schopen sebehodnocení a 

hodnocení ostatních členů. 

 

Stupeň 3 (dobrý) 

Žák se v uplatňování osvojovaných poznatků a dovedností dopouští chyb. Uplatňuje poznatky 

a provádí hodnocení jevů podle podnětů učitele. Má nepodstatné mezery v ucelenosti, přesnosti 

a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a zákonitostí, s většími 

chybami propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích 

 oblastí. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. Jeho myšlení je 

vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. Částečně se zapojuje do 

diskuze. Je schopen studovat podle návodu učitele. Občas nerespektuje demokratické principy, 

v týmu pracuje ne příliš aktivně, jeho působení je přínosné v menší míře. Je schopen 

sebehodnocení a hodnocení ostatních členů.  

 

Stupeň 4 (dostatečný) 

U žáka se v uplatňování osvojených poznatků a dovedností vyskytují závažné chyby. Při 

využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. Žák má v ucelenosti, 

přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků závažné mezery, chybně propojuje do 

širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí. V logice myšlení se vyskytují závažné 

chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, 

přesnosti a výstižnosti, málo se zapojuje do diskuze. Závažné chyby dovede žák s pomocí 

učitele opravit. Při samostatném studiu má velké těžkosti. Demokratické principy respektuje 

jen občas, práce v týmu se pouze účastní. Jeho působení není příliš přínosné. Sebehodnocení a 

hodnocení ostatních členů je schopen málokdy. 

 

Stupeň 5 (nedostatečný) 

U žáka se v uplatňování osvojených vědomostí a dovedností vyskytují velmi závažné chyby. 

Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty 

učitele. Žák si požadované poznatky neosvojil, nesmyslně propojuje do širších celků poznatky 

z různých vzdělávacích oblastí. Neprojevuje samostatnost v myšlení. V ústním a písemném 

projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti, i výstižnosti, nezapojuje se do diskuze. 

Chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. Vůbec nerespektuje demokratické principy, 

nepracuje pro tým. Svou činností narušuje spolupráci, jeho působení není pro tým přínosné. 

Správného sebehodnocení a hodnocení ostatních členů není schopen. 
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Hodnocení a klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření 

 

V předmětech s převahou výchovného zaměření (Pč, Hv, Tv, Vv, Vko, Vkz) je důležitým 

kritériem při hodnocení prospěchu nejen tvořivost, aktivita, originalita, vědomosti a dovednosti 

žáka, ale i jeho kázeň a dodržování všech pravidel potřebných pro zajištění bezpečnosti žáků 

(Tv, Vv, Pč) a pro vytvoření prostředí, které dovoluje vnímat umění (Hv, Vv ) a respektovat 

spolužáky (Vkz, Vko). 

 

Stupeň 1 (výborný) 

Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní 

předpoklady a velmi úspěšně je rozvíjí. Vždy používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a 

vybavení. Jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný a přesný. Osvojené 

vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě. Aktivně se zajímá o umění a estetiku. Jeho 

tělesná zdatnost má vysokou úroveň. 

 

Stupeň 2 (chvalitebný) 

Žák je v činnostech aktivní, převážně samostatný, využívá své osobní předpoklady, které 

úspěšně rozvíjí. Používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení. Jeho projev je 

esteticky působivý, originální a má jen menší nedostatky. Osvojené vědomosti, dovednosti a 

návyky aplikuje méně tvořivě. Má zájem o umění a estetiku. Je tělesně zdatný. 

 

Stupeň 3 (dobrý) 

Žák je v činnostech méně aktivní, samostatný a pohotový. Nevyužívá dostatečně své schopnosti 

v individuálním a kolektivním projevu. Materiály, nástroje a vybavení používá bezpečně a 

účinně pouze někdy. 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 aktivní 

zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu. 

 

Stupeň 4 (dostatečný) 

Žák je v činnostech málo aktivní i tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo 

uspokojivé. Materiály, nástroje a vybavení většinou nepoužívá bezpečně a účinně. Úkoly řeší 

s častými chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se značnou pomocí učitele. Projevuje 

velmi malý zájem a snahu. 

 

Stupeň 5 (nedostatečný) 

Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Materiály, 

nástroje a vybavení nepoužívá téměř nikdy bezpečně a účinně. Jeho projev je většinou chybný 

a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti nedovede aplikovat. 

Neprojevuje zájem o práci. 
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STANOVENÝ POČET PÍSEMNÝCH, SLOHOVÝCH A LABORATORNÍCH PRACÍ 

ZA ŠKOLNÍ ROK 

3.-5.ročník 

 

Český jazyk 4 

Matematika 4 

Anglický jazyk 2 

 

6.-9.ročník 

 

 

Český jazyk Mluvnická část  4, Sloh    2 

Cizí jazyk 

Druhý cizí jazyk 

4 

2 

Matematika  4 

Fyzika Laboratorní práce  2 

Chemie Laboratorní práce  2 

Přírodopis Laboratorní práce  2 

 

 

KLASIFIKACE PÍSEMNÝCH PRACÍ Z ČJ : 

1. diktáty, doplňovací texty dle počtu chyb: 

 

    1.stupeň     2.stupeň 

 známka   počet chyb (velkých)    počet chyb 

 1   0-1      0 

 2   2-3      1-2 

 3   4-6      3-5 

 4   7-9      6-8 

 5   10 a více     9 a více 

 

Poznámka  2.stupeň:  

velká chyba = každý probraný jev 

malá chyba = háčky, čárky, tečky ve slově, chybějící písmeno 

 

2. Mluvnická část (2. stupeň) 

-je klasifikována podle bodového hodnocení. Polovina počtu bodů odpovídá známce 

4, ostatní známky jsou určeny podle správně vypracovaných mluvnických jevů. 
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ZÁSADY PRO POUŽÍVÁNÍ SLOVNÍHO HODNOCENÍ 

a) u žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení 

na základě žádosti zákonného zástupce žáka, 

b)  výsledky vzdělání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech 

stanovených školním vzdělávacím programem a chování žáka ve škole a na akcích 

pořádaných školou jsou v případě slovního hodnocení popsány tak, aby byla zřejmá 

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

formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího 

programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka. Slovní 

hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělání žáka v jejich vývoji, ohodnocení píle 

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

naznačení dalšího rozvoje žáka. Obsahuje také zdůvodnění hodnocení a doporučení, 

jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat. 

 

Učitel se vyjadřuje k těmto oblastem: 

 osvojení znalostí základního učiva, 

 úroveň dovedností a schopnost aplikovat získané poznatky, 

 přístup žáka k předmětu (zájem, snaha, úsilí), 

 úroveň přípravy žáka (příprava žáka na vyučování, domácí úkoly). 

Učitel vychází: 

 z hodnocení výsledků ústního i písemného projevu, 

 z pracovního tempa, 

 ze schopnosti samostatně pracovat, 

 ze schopnosti soustředit se. 

Obsahuje také zdůvodnění hodnocení a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům 

žáka a jak je překonávat. Do slovního hodnocení se nesmí promítnout chování žáka. 

 

Kritéria slovního hodnocení 

 musí bezprostředně obsahovat uznání žáka, 

 nesmí pro žáka znamenat žádnou formu ohrožení např. diskriminaci, segregaci, trest, 

posměch, 

 musí podněcovat spolupráci mezi žáky navzájem, žák musí pociťovat práci učitele jako 

spolupráci na společném úkolu, 

 musí zajistit všem žákům i méně nadaným prožití kladného pocitu úspěchu 

 musí vytvářet podmínky pro vznik duchovního prostředí naplněného láskou a 

porozuměním, 

 musí obsahovat jasnou, stručnou a jednoznačnou informaci srozumitelnou žákovi, 

rodičům i dalším učitelům, 

 musí obsahovat analýzu příčin neúspěchu žáka a doporučení k jejich odstranění, 

 musí rozvíjet seberealizaci žáka tím, že bude brát na vědomí, akceptovat a uznávat i 

činnosti vymykající se výchovnému plánu a programu školy (individuální zájmy žáka, 

jeho mimoškolní postoje, jeho zájmovou činnost), 

 musí podporovat touhu po dokonalém zvládnutí práce, 

 nesmí se omezovat na hodnocení míry a kvality získávání a osvojování informací. 
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Pravidla pro převod klasifikace do slovního hodnocení 

 

V případě přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, převádíme na žádost této 

školy nebo zákonného zástupce žáka klasifikaci do slovního hodnocení (a naopak). 

Vyučující jednotlivých předmětů ohodnotí všechny níže uvedené složky žákova výkonu 

(úroveň ovládnutí učiva, myšlení, vyjadřování, celková aplikace vědomostí, píle a zájem o 

učení) a převedou je podle tabulky. 

 

úroveň ovládnutí učiva 

1 – výborný ovládá bezpečně 

2 – chvalitebný ovládá 

3 – dobrý v podstatě ovládá 

4 – dostatečný ovládá se značnými mezerami 

5 - nedostatečný neovládá 

úroveň myšlení 

1 – výborný pohotový, bystrý, dobře chápe souvislosti,  

2 – chvalitebný uvažuje celkem samostatně 

3 – dobrý menší samostatnost v myšlení 

4 – dostatečný nesamostatné myšlení, pouze s nápovědou 

5 - nedostatečný odpovídá nesprávně i na návodné otázky 

úroveň vyjadřování 

1 – výborný výstižné a poměrně přesné 

2 – chvalitebný celkem výstižné 

3 – dobrý myšlenky vyjadřuje ne dost přesně 

4 – dostatečný myšlenky vyjadřuje se značnými obtížemi 

5 - nedostatečný nedokáže se samostatně vyjádřit, i na návodné 

otázky odpovídá nesprávně 

celková aplikace vědomostí 

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 

píle a 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 
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ZPŮSOB HODNOCENÍ ŽÁKA SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI 

 

 

 vzdělání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se uskutečňuje s pomocí 

podpůrných opatření, 

 podpůrnými opatřeními při speciálním vzdělávání se rozumí využití speciálních metod, 

postupů, forem a prostředků vzdělávání, kompenzačních, rehabilitačních a učebních 

pomůcek, speciálních učebnic a didaktických materiálů a úprava organizace vzdělávání 

zohledňující speciální vzdělávací potřeby žáka, 

 speciální vzdělání se poskytuje žákům, u kterých byly speciální vzdělávací potřeby 

zjištěny na základě speciálně pedagogického, popřípadě psychologického vyšetření 

školským poradenským zařízením, 

 pro individuálně integrovaného žáka se vypracuje individuální vzdělávací plán (na 

základě žádosti o vypracování IVP) 

 obecné zásady hodnocení: 

o vysvětlení, že žák bude hodnocen i vzděláván odlišně, 

o žák nebude vystaven činnostem, ve kterých nemůže podávat optimální 

výkon, 

o rozpoznání skutečných vědomostí, znalostí a dovedností žáka 

nezkreslených poruchou, 

o ocenění projevené snahy žáka, 

o posouzení a hodnocení pouze toho, co žák stačil vypracovat 

o zkoušení, kontrolní práce, diktát apod. přizpůsobit žákovi, 

o využít vhodných pomůcek, 

o pomáhat žákovi překonat obtíže, 

o konkrétní možnosti hodnocení žáků jsou upřesněny v individuálních 

vzdělávacích plánech a materiálech třídních učitelů a ostatních 

vyučujících. 

 

 

Hodnocení a klasifikace žáků se SVP v předmětech s převahou naukového zaměření 

 

Stupeň 1 (výborný) 

 ovládá bezpečně požadovaná fakta, pojmy, definice a poznatky 

 myšlení pohotové, dobře chápe souvislosti, myslí logicky správně 

 je schopen samostatně studovat vhodné texty 

 pracuje uvědoměle a aktivně v týmu, jeho působení je velmi přínosné 

 je schopen téměř vždy sebehodnocení a hodnocení ostatních členů 

 vyjadřuje se výstižně a poměrně přesně 

 umí a používá kompenzační pomůcky 

 pracuje spolehlivě s upraveným textem  

 po zadání práce pracuje samostatně 
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Stupeň 2 (chvalitebný) 

 v podstatě uceleně ovládá požadovaná fakta, pojmy, definice a poznatky 

 myslí logicky správně 

 je schopen s menší pomocí samostatně studovat vhodné texty 

 pracuje částečně aktivně v týmu, jeho působení je přínosné 

 je schopen téměř vždy sebehodnocení a hodnocení ostatních členů 

 vyjadřuje se méně výstižně, ale poměrně přesně 

 umí a dovede použít kompenzační pomůcky 

 pracuje spolehlivě s upraveným textem  

 po zadání práce učitelem pracuje s jistotou 

  

 Stupeň 3 (dobrý) 

 má nepodstatné mezery v ucelenosti, přesnosti a úplnosti požadovaných faktů, 

   pojmů, definic a poznatků 

 myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v logice se vyskytují chyby 

 je schopen studovat vhodné texty podle návodu učitele 

 pracuje částečně aktivně v týmu, jeho působení je částečně přínosné 

 je schopen sebehodnocení a hodnocení ostatních členů s dopomocí učitele 

 vyjadřuje se obtížně a nepřesně 

 dovede použít kompenzační pomůcky s návodem učitele 

 pracuje spolehlivě s upraveným textem  

 nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat 

  

Stupeň 4 (dostatečný) 

 má závažné mezery v ucelenosti, přesnosti a úplnosti požadovaných faktů, pojmů, 

   definic a poznatků 

 myšlení se vyskytují závažné chyby 

 je nesamostatný v práci s vhodnými texty  

 práce v týmu se pouze účastní, jeho působení je občas přínosné 

 málokdy je schopen sebehodnocení a hodnocení ostatních členů 

 jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti,  přesnosti a   výstižnosti 

 kompenzační pomůcky používá s návodem učitele obtížně a s chybami 

  má velké obtíže při práci s upraveným textem  

 závažné chyby dovede s pomocí učitele opravit 
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Stupeň 5 (nedostatečný) 

 požadované poznatky si neosvojil 

 samostatnost v myšlení neprojevuje 

 je nesamostatný v práci s vhodnými texty ani s podněty učitele 

 žák nepracuje pro tým 

 správného sebehodnocení a hodnocení ostatních členů není schopen 

 jeho ústní a písemný projev má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti a  

   výstižnosti 

 kompenzační pomůcky nedovede použít ani s návodem učitele  

 s upraveným textem nedovede pracovat 

 chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele  
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Hodnocení a klasifikace žáků se SVP v předmětech s převahou výchovného zaměření 

 

Platí stejná zásada, že v předmětech s převahou výchovného zaměření (Pč, Hv, Tv, Vv, Vko, 

Vkz) je důležitým kritériem při hodnocení prospěchu nejen tvořivost, aktivita, originalita, 

vědomosti a dovednosti žáka, ale i jeho kázeň a dodržování všech pravidel potřebných pro 

zajištění bezpečnosti žáků (Tv, Vv, Pč) a pro vytvoření prostředí, které dovoluje vnímat umění 

/Hv, Vv/ a respektovat spolužáky (Vkz, Vko). 

 

 

Stupeň 1 (výborný) 

 v činnostech je velmi aktivní se zájmem o umění, estetiku, tělesnou zdatnost 

 pracuje velmi tvořivě, samostatně, plně využívá osobní předpoklady a velmi 

   úspěšně je rozvíjí 

 jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný a přesný 

 osvojené dovednosti, vědomosti a návyky aplikuje tvořivě 

  

Stupeň 2 (chvalitebný) 

 v činnostech aktivní, převážně samostatný 

 úspěšně rozvíjí své osobní předpoklady 

 projev je esteticky působivý, originální a má jen menší nedostatky 

 osvojené dovednosti, vědomosti a návyky aplikuje samostatně, má zájem o umění,  

   estetiku, tělesnou zdatnost 

  

Stupeň 3 (dobrý) 

 v činnostech je méně aktivní, samostatný, pohotový, občas i pasivní 

 nevyužívá dostatečně své schopnosti v individuálním a kolektivním projevu 

 jeho projev je málo působivý, dopouští se v něm chyb 

 jeho dovednosti a vědomosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje 

   pomoc učitele 

 nemá aktivní zájem o umění, estetiku, tělesnou zdatnost 

  

Stupeň 4 (dostatečný) 

 v činnostech je málo tvořivý, často pasivní 

 rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo uspokojivé 

 úkoly řeší s častými chybami 

 dovednosti a vědomosti aplikuje jen se značnou pomocí učitele 

 projevuje velmi malý zájem a snahu  

  

Stupeň 5 (nedostatečný) 

 v činnostech je skoro vždy pasivní 

 rozvoj schopností je neuspokojivý 

 jeho projev je většinou chybný a nemá estetickou hodnotu 

 minimální osvojené dovednosti a vědomosti nedovede aplikovat 

 neprojevuje zájem o práci, práci druhým znemožňuje  
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KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ SKUPINOVÉ PRÁCE 

 

Každý učitel při zadávání a hodnocení skupinové práce cíleně vede žáky k následujícím 

dovednostem: 

 odvést svůj podíl práce, 

 držet se témat, 

 navrhovat užitečné nápady a myšlenky, 

 vyjádřit uznání ostatním, 

 zapojovat druhé do společné práce, 

 vyjadřovat vhodně své názory. 

 

Hodnocení skupiny: 

 

 Podíl na práci skupiny 

o pro práci skupiny byl velkým přínosem 

o na práci skupiny se podílel odpovídající měrou 

o pracoval minimálně 

o odmítl pracovat 

o svou snahou stále dominovat narušoval spolupráci 

 Držení se tématu 

o svými poznámkami se snažil vracet členy skupiny zpět k tématu 

o dával pozor, poslouchal, co bylo řečeno a uděláno 

o držel se tématu 

o utíkal od tématu nebo měnil téma 

 Navrhování užitečných nápadů a myšlenek 

o přicházel s užitečnými myšlenkami a nápady, které pomáhaly skupině v její 

práci 

o přicházel s užitečnou kritikou a komentáři 

o rozvíjel nápady ostatních 

o užitečný nápad nepřinesl 

 Uznání  

o vyjadřoval ostatním uznání a pochvalu za jejich nápady 

o uznání druhým nevyjadřoval 

o vyjadřoval se znevažujícím nebo nepřátelským způsobem o členech skupiny 

 Zapojování druhých 

o snažil se zapojit ostatní členy skupiny kladením otázek, ptal se na jejich názor 

o vážně se zabýval nápady, se kterými přišli ostatní 

o snažil se docílit, aby skupina spolupracovala a dosáhla shody 

o o zapojení ostatních členů skupiny neusiloval 

 Vyjádření názoru 

o vhodně vyjádřil kladný i odmítavý názor 

o vyjádřil se nevhodně, urážlivě 

o svůj názor nevyjádřil  
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KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ REFERÁTU 

Téma stanoví učitel nebo navrhuje žák a konzultuje s učitelem. Referát bude písemně 

vypracován a ústně prezentován spolužákům. Budou použity nejméně dva prameny a budou 

písemně uvedeny - název a autor knihy, konkrétní internetová adresa, časopis… Z pramenů žák 

vybírá informace a uspořádá je do souvislého výkladu srozumitelného spolužákům. Při přípravě 

se kdykoli může poradit s učitelem. Po prezentaci referátu bude písemná forma předána učiteli. 

 

 

VÝBORNÝ PRŮMĚRNÝ PODPRUMĚRNÝ 

klasifikace 1 klasifikace 2 klasifikace 3 klasifikace 4 

 žák referát nečte 

 téma ovládá natolik, že 

podává zasvěcený výklad 

za pomoci připravených 

materiálů 

  umí vyslovit každé slovo, 

výslovnost si zjistí 

 umí vysvětlit každý použitý 

termín 

  předem připraví 

jednoduchý zápis na tabuli 

nebo na blánu, tj. název, 

klíčová slova a jména, 

obtížné pojmy a 

vysvětlivky; popř. 

prezentaci v PowerPointu 

  doprovodné obrázky 

připraví zvlášť, aby mohly 

kolovat třídou 

  dodrží délku prezentace 

max. 7 minut 

 je schopen reagovat na 

dotazy 

  správně uvede prameny 

Žádoucí je vlastní komentář, 

osobní postřeh, názor, jakákoli 

originalita 

 je takový 

referát, 

ve  kterém něco 

chybí z levého 

sloupce 

 je takový 

referát, 

ve  kterém je 

něco 

z pravého 

sloupce 

 pouhé vytištěné 

stránky z internetu 

nebo okopírované 

stránky knihy bez 

výběru a 

zpracování 

informací 

 nepřipravené čtení, 

koktání 

 neznalost obsahu 

(neumí vysvětlit, o 

čem mluví) 

neuvedené 

prameny 

klasifikace 5 - žák referát nepřinese ani v náhradním termínu 
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KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ LABORATORNÍCH PRACÍ 

 

Učitel si všímá aktivity, samostatnosti při práci, dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci, zpracování protokolu a používá hodnotící škálu: 

Výborně 1 

Vyhovující 2 

Nevyhovující (práce s chybami, opsaná, 

nevzhledná) 
3, 4 

 

Žák, který neodevzdá zpracovaný protokol příslušnému vyučujícímu do týdne ode dne konání 

laboratorní práce (pokud není zrovna nemocný), hodnotí se jeho práce známkou 5. 

 

 

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE 

 

Absolventské práce žáků 9. ročníků jsou nedílnou součástí školního vzdělávacího programu. 

Tyto práce jsou pro žáka příležitostí propojit poznatky a dovednosti získané v jednotlivých 

předmětech se svými vlastními schopnostmi. 

Písemné zpracování a následná ústní obhajoba absolventských prací v souladu s výchovnou a 

vzdělávací strategií školy prokazují u žáků dosažení očekávaného profilu absolventa naší školy. 

Cílem je zvládnutí klíčových kompetencí. 

Vybrané téma by mělo úzce souviset se zájmy, koníčky žáků. Pokud žák nemá vyhraněné 

zájmy, volí téma po domluvě s vedoucím práce. 

 

Absolventská práce se skládá z písemné části a z ústní obhajoby. 

Rozsah projektu je minimálně 5 stran textu (samotná práce – včetně úvodu a závěru).  

Délka ústní prezentace (obhajoba) je 10-15 minut, včetně dotazů a hodnocení. 

 

Kritéria hodnocení:   
 

 písemná podoba – dodržení formy, 

 obsah – odborné zpracování tématu, vlastní postoje, názory, myšlenky, vlastní průzkum, 

 počítačová gramotnost, 

 ústní obhajoba - celkový dojem, vystupování a práce s hlasem, spisovnost jazykového 

vyjadřování. 

 

VÝSLEDKY HODNOCENÍ: 

Maximální počet bodů -  20 bodů (4 X 5). 

Pokud žák získá méně než 10 bodů, neuspěl. Práci bude znovu obhajovat v opravném termínu 

za týden.  

Po úspěšném absolvování prezentace je žákům uděleno Osvědčení. 

TŘI NEJLEPŠÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE BUDOU ODMĚNĚNY DÁRKOVÝM 

POUKAZEM. 
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HODNOCENÍ CHOVÁNÍ 

Ředitel školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné právnické či 

fyzické osoby žákovi po projednání v pedagogické radě udělit pochvalu nebo jiné ocenění za 

mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo 

za dlouhodobou úspěšnou práci, 

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

vyučujících žákovi po projednání s ředitelstvím školy udělit pochvalu nebo jiné ocenění za 

výrazný projev školní iniciativy nebo déletrvající úspěšnou práci, 

- při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení 

žákovi uložit kázeňská opatření. 

KÁZEŇSKÁ OPATŘENÍ: 

 

Napomenutí třídního učitele: Příklady a vysvětlení 

 opakovaná drobná porušení školního 

řádu a neplnění povinností 

 činy nejsou závažné pro společnost, 

jedná se o přestupky v rámci školního 

života 

-opakované pozdní příchody na začátek 

vyučování, 

opakované zapomínání pomůcek, domácích 

úkolů, 

-jiné jednání narušující negativně život 

školního kolektivu podle posouzení tř. uč. 

 

Důtka třídního učitele: Příklady a vysvětlení 

 opakované nebo závažné porušení 

školního řádu 

 činy nejsou závažné pro společnost, 

jedná se o přestupky v rámci školního 

života 

- nevhodné jednání v rámci vrstevnických 

vztahů, 

- slovní útoky na spolužáky či dospělé, ničení 

školního majetku, 

-vědomé neplnění zadaných úkolů,  

povinností; lhaní, podvádění.  

 

 

Důtka ředitele školy: Příklady a vysvětlení 

 ojedinělé hrubé porušení školního 

řádu 

 

- významná je ojedinělost počínání žáka 

 

 čin porušuje i společenská pravidla - nevhodné jednání v rámci vrstevnických 

vztahů, 

- slovní útok na spolužáka či dospělého, 

- jednorázové agresivní chování nebo ničení 

školního majetku. 

 neomluvené hodiny (max.2) - jedná se o nepřítomnost ve škole zaviněnou 

žákem a třídním učitelem neomluvenou 

 

 

 

 



25 

 

 

 

KLASIFIKACE CHOVÁNÍ 

Stupeň 1 (velmi dobré) 

Žák dodržuje ustanovení školního řádu a pravidla společenského chování. Chová se a jedná 

slušně, taktně, zdvořile a ohleduplně, respektuje ostatní. Ojediněle se dopouští drobných 

přestupků proti pravidlům školního řádu a požadovaného chování. 

Stupeň 2 (uspokojivé)* 

Žák se opakovaně dopustí méně závažných přestupků proti školnímu řádu nebo pravidlům 

chování. Případně se dopustí závažnějšího přestupku. Přistupuje k výchovným opatřením s 

projevenou snahou své jednání napravit nebo zlepšit své chování. 

Stupeň 3 (neuspokojivé)** 

Žák se dopouští závažných přestupků proti školnímu řádu, nerespektuje pravidla společenského 

soužití a porušuje právní normy. Přes udělení opatření k posílení kázně pokračuje v asociálním 

chování a nemá snahu své chyby napravit. 

 

*Uspokojivé: Příklady a vysvětlení 

 opakované hrubé porušení 

školního řádu 

- nevhodné jednání v rámci vrstevnických vztahů 

 -hrubé slovní útoky na spolužáka či dospělého, 

 -agresivní chování nebo ničení školního majetku, 

- výrazně špatná pracovní morálka, opakované 

vulgární vyjadřování, 

-nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových 

látek, 

-nošení zbraní, střeliva a jiných nebezpečných věcí, 

- má-li již žák ředitelskou důtku a dopustí se opět 

přestupku, za který by náležela třídní či ředitelská 

důtka, následuje dvojka z chování. 

 více než dvě neomluvené hodiny současně absenci projednává výchovná komise školy  

 

 

**Neuspokojivé: Příklady a vysvětlení 

 opakování přestupků i po 

oznámení, že bude hodnocen 

stupněm uspokojivé 

- nevhodné jednání v rámci vrstevnických vztahů, 

- opakované hrubé slovní útoky na spolužáka či 

dospělého, 

- agresivní chování nebo ničení školního majetku,  

- prakticky nulová pracovní morálka. 

 výjimečný případ obzvláště 

hrubého porušení školního nebo 

společenského řádu 

- druhý nebo i třetí stupeň z chování může být v tomto 

případě udělen i bez předchozích výchovných 

opatření; jedná-li se o hodnocení ve ¼ letí nebo ¾ letí 

šk. roku, není udělena ředitelská důtka, ale rodiče žáka 

jsou prokazatelně informováni o snížení stupně 

hodnocení chování žáka na následujícím vysvědčení 
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 sedm a více neomluvených 

hodin 

- současně škola má ohlašovací povinnost oznámit 

absenci příslušnému orgánu sociálně právní ochrany 

dítěte OSPOD 

 

 

CELKOVÉ HODNOCENÍ PROSPĚCHU ZA 1. A 2. POLOLETÍ NA VYSVĚDČENÍ 

 

Na vysvědčení používáme pro hodnocení prospěchu v předmětech klasifikaci, pouze na žádost 

zákonného zástupce žáka a doporučení PPP se u žáků se SPU používá přepis známky slovy. 

Klasifikační stupně a jejich slovní přepis: 

1 – výborný /ovládá bezpečně 

2 – chvalitebný / ovládá 

3 – dobrý / v podstatě ovládá 

4 – dostatečný / ovládá se značnými mezerami 

5 – nedostatečný/ neovládá 

 

Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni: 

 

prospěl(a) s vyznamenáním 

není-li v žádném z povinných předmětů 

stanovených školním programem hodnocen 

na vysvědčení stupněm prospěchu horším 

než 2 – chvalitebný, průměr stupňů 

prospěchu 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 

prospěl(a) 

není-li v žádném z povinných předmětů 

stanovených školní 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, 

 

Nehodnocen 

není-li možné žáka hodnotit z některého 

z povinných předmětů stanovených ŠVP na 

konci 1.pololetí 
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Výsledky práce v zájmových útvarech organizovaných školou se v případě použití klasifikace 

hodnotí na vysvědčení stupni: 

  - pracoval(a) úspěšně 

  - pracoval(a) 

 

KOMISIONÁLNÍ ZKOUŠKY 

Komisionální přezkoušení žáka se koná v těchto případech: 

 

- opravné zkoušky na konci druhého pololetí, byl-li žák klasifikován nedostatečně nejvýše ve 

dvou předmětech s výjimkou předmětů výchovného zaměření 

- na základě žádosti zákonného zástupce o přezkoušení v případě pochybností o správnosti 

hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí (Zákon č. 561 /2004 Sb., §52, odst. 4) 

- na základě žádosti zákonného zástupce o přezkoušení v případě pochybností o správnosti 

hodnocení při individuálním vzdělávání (Zákon č. 561 /2004 Sb., §41, odst. 6) 

- při plnění povinné školní docházky v zahraničí (Vyhláška č. 48 /2005 Sb., §18-20) 

 

Komisi pro komisionální přezkoušení a opravné zkoušky (dále jen „přezkoušení“) jmenuje 

ředitel školy; v případě, že je vyučujícím daného předmětu ředitel školy, jmenuje komisi 

krajský úřad. 

Komise je tříčlenná a tvoří ji: 

1. předseda, kterým je ředitel školy, popřípadě jím pověřený učitel, 

2. zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák zařazen, popřípadě 

jiný vyučující daného předmětu, 

3. přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací oblasti 

stanovené Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. 

 

Podmínky: Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku (tj. do 

31. 8.) v termínu stanoveném ředitelem školy. 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 tak, aby k přezkoušení 

došlo v nejkratším možném termínu. 

Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitel školy na základě návrhu vyučujícího 

daného předmětu, a to v souladu se školním vzdělávacím programem. Vykonáním přezkoušení 

z důvodu pochybnosti o správnosti hodnocení není dotčena možnost vykonat opravnou 

zkoušku. Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, 

neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín opravné 

zkoušky nejpozději do 15. září následujícího školního roku. Do té doby je žák zařazen do 

nejbližšího vyššího ročníku, popřípadě znovu do devátého ročníku. 

 

Výsledek přezkoušení stanoví komise hlasováním. Výsledek přezkoušení se vyjádří slovním 

hodnocením nebo stupněm prospěchu. O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává 

součástí dokumentace školy. Součástí protokolu je obsah přezkoušení a písemné plnění úkolů 

žáka, zadaných v průběhu přezkoušení. Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou 

žádostí o přezkoušení. 
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Ředitel školy sdělí výsledek přezkoušení prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému 

zástupci žáka. Žák obdrží prvopis vysvědčení (v termínu předávání vysvědčení žák obdrží 

pouze výpis klasifikace). 

 

 

 

CELKOVÉ HODNOCENÍ CHOVÁNÍ ZA 1. A 2. POLOLETÍ NA VYSVĚDČENÍ 

 

Hodnocení chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou má na vysvědčení tři stupně: 

1 - velmi dobré  

2 - uspokojivé  

3 - neuspokojivé  
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Poznámka: 

 

1. Školní řád byl projednán a schválen na pedagogické radě dne 26. 8. 2022 

 

 

2. Školní řád je aktualizován vždy na 1. pedagogické radě příslušného školního 

roku 

 

3. Seznámení žáků se školním řádem probíhá vždy 1. příp. 2. den při nástupu do 

nového školního roku – v září příslušného školního roku 

 

4. Aktualizovaný školní řád je předkládán školské radě ke schválení vždy v měsíci 

září 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 


