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Příloha č. 1 - Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 

 
Základní vzdělávání vede k tomu, aby si žáci nebo studenti (dále jen žáci) osvojili potřebné 

strategie učení a na jejich základě byli motivováni k celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet a 
řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat a spolupracovat, chránit své fyzické i duševní zdraví, 

vytvořené hodnoty a životní prostředí, být ohleduplní a tolerantní k jiným lidem, k odlišným kulturním 
a duchovním hodnotám, poznávat své schopnosti a reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými 

vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o své další životní dráze a svém profesním uplatnění.  
(citace § 51 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání) 
 

Informovanost zákonných zástupců 
Informace o průběhu, výsledcích a chování žáků jsou zákonným zástupcům předávány: 

 Individuálním jednáním (osobní, telefonicky, elektronicky) 

 Prostřednictvím elektronických žákovských knížek 

 Na třídních schůzkách nebo konzultacích 

 Zápisem v žákovském průkazu, notýsku, žákovské knížce 

 

I. Zásady hodnocení 

 
Hodnocení výsledků vzdělávání a chování by mělo být jednoznačné, srozumitelné, 

všestranné a srovnatelné s kritérii, která jsou předem stanovena.  
Požaduje se pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doložitelné hodnocení. To musí 

vycházet z míry dosažení očekávaných výstupů tak, jak jsou formulovány ve školním vzdělávacím 
programu (a stanoveny v rámcovém vzdělávacím programu, který je podpořen školským zákonem). 

 

Hodnocení výsledků vzdělávání 

 

 Učitel přistupuje k hodnocení vzdělávacích činností žáka s vědomím motivační funkce 
hodnocení a jeho formativního významu. 

 Učitel bere při hodnocení výsledků vzdělávání na zřetel dosažení cílů daného stupně vzdělání. 

 Učitel rozvíjí dovednost sebehodnocení a vzájemného hodnocení žáků. 

 Učitel přistupuje k hodnocení objektivně, s přiměřenou náročností a pedagogickým taktem 
vůči žákovi. V případě negativního hodnocení poskytne žákovi možnost pro dosažení 
úspěšnějšího hodnocení. 

 Učitel zahrne v celkovém hodnocení kvalitu práce, aktivitu, píli, snahu a učební výsledky, 
jichž žák dosáhl za celé klasifikační období. 

 Učitel hodnotí žáka ze všech aspektů vzdělávacích činností v daném předmětu. Kvalita i 
kvantita hodnocení (klasifikace) vytváří předpoklad objektivního posouzení vzdělávání žáka. 

 Učitel oznamuje žákovi výsledek každého hodnocení: výsledek ústní zkoušky ihned, 
výkonové a praktické zkoušky v nejbližší vyučovací hodině, výsledek písemného zkoušení 
oznámí nejpozději do 14 dnů. Učitel poukazuje na klady i nedostatky hodnocených činností, 
projevů, výkonů, výsledků. Žákovi je umožněno nahlédnout do opravené písemné práce, je 
mu umožněno pořídit si fotografickou kopii. 

 Učitel rozvrhne písemné práce a další druhy zkoušek rovnoměrně v klasifikačním období tak, 
aby žák nebyl nadměrně přetěžován. V tomto smyslu spolupracuje s třídním učitelem. 

 Učitel je povinen vést evidenci o hodnocení žáka. 

 Žáci 1. třídy jsou na vysvědčení hodnoceni slovně, žáci 2. třídy jsou hodnoceni slovně na 
konci prvního pololetí. 

 
Podklady pro hodnocení  

 pozorování z hlediska přípravy žáka na výuku, práce ve vyučování, snahy, píle, výsledků a 
sebehodnocení 

 dialog s žákem ve všech segmentech vzdělávání (jeho příprava, práce, komunikace, 
spolupráce s ostatními, sebehodnocení) z hlediska naplňování cílových kompetencí vzdělávání 

 různé druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové) 

 kontrolní písemné práce 
 rozhovory se zákonnými zástupci žáků 
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 konzultace s ostatními učiteli 
 konzultace (podle potřeby) s psychologem či odborným lékařem  

 

 

Hodnocení chování 
 

 Hodnocení a klasifikaci chování navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří v dané 
třídě vyučují, a s ostatními učiteli. 

 Třídní učitel vychází z úrovně dodržování pravidel chování, jak jsou uvedena ve školním 
řádu. 

 Třídní učitel bere v úvahu motivační funkci hodnocení a klasifikace chování, přihlíží k 
účinnosti předešlých výchovných opatření. 

 Ve škole jsou žáci hodnoceni a klasifikováni za své chování v době vyučování nebo akce, 
která má na vyučování přímou vazbu. Porušil-li žák zásadním způsobem pravidla 
společenského a lidského chování mimo vyučování, zaujmou učitelé vůči takovému chování 
etický postoj a využijí žákova pochybení k pedagogickému působení na žáka, případně na 
další žáky. Pedagogové se v tomto smyslu nezříkají povinnosti podporovat rodinu při výchově 
k vytváření návyků a postojů, které vedou ke společensky hodnotnému chování. 

 

Zásady slovního hodnocení a zásady pro stanovení celkového hodnocení žáka na vysvědčení v 

případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace 

 

 Učitel jasně, přesně a srozumitelně popíše slovním vyjádřením výsledky vzdělávání žáka 
stanovené školním vzdělávacím programem, chování žáka ve škole a na akcích pořádaných 
školou tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k 
očekávaným výstupům. 

 Učitel přihlíží ke vzdělávacím a osobnostním předpokladům žáka. 

 Učitel zahrne do slovního hodnocení posouzení výsledků vzdělávání žáka v jeho vývoji, 
ohodnotí jeho píli a jeho přístup ke vzdělávání, přičemž přihlédne i k souvislostem, které 
ovlivňují jeho výkon, a naznačí další rozvoj žáka. 

 Učitel uvede zdůvodnění hodnocení a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům 
žáka a jak je překonávat. 

 Při slovním hodnocení se postupuje obdobně podle zásad a kritérií pro klasifikaci, neboť musí 
být zachována vazba mezi klasifikací (číselným vyjádřením) a slovním hodnocením. 

 O použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace rozhoduje v 
souladu se školským zákonem ředitel (se souhlasem školské rady). U žáka s vývojovou 
poruchou učení potřebuje k takovémuto rozhodnutí žádost zákonného zástupce žáka. 

 

Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků 
 

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

 Učitel vytváří dovednost žáka hodnotit sám sebe – podporuje sebehodnocení a vzájemné 

hodnocení jako přirozenou součást procesu hodnocení. 

 Učitel vede žáka k dovednosti hodnotit sám sebe ve smyslu jeho zdravého sociálního a 

psychického rozvoje. 

 Žák se snaží popsat, co se mu daří, co mu ještě nejde, jaké má rezervy, jak bude pokračovat 

dál. 

 Chyba je chápána jako přirozená věc v procesu učení, jako důležitý prostředek učení. 
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Stupně klasifikace a hodnocení 

 

Klasifikace prospěchu žáka 

1 – výborný 

2 – chvalitebný 
3 – dobrý  
4 – dostatečný 

5 – nedostatečný 

 

Klasifikace chování žáka 
1 – velmi dobré  
2 – uspokojivé 

3 – neuspokojivé 

 

Stupně celkového hodnocení žáka na vysvědčení 

 

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 nebo odpovídajícím 
slovním hodnocením,  

c) neprospěl(a), je-li v některém z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím 

programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 - nedostatečný nebo odpovídajícím 
slovním hodnocením nebo není-li z něho hodnocen na konci druhého pololetí,  

d) nehodnocen(a), není-li možné žáka hodnotit z některého z povinných předmětů stanovených 

školním vzdělávacím programem na konci prvního pololetí. 

 

Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní 

termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září 
následujícího školního roku. V období měsíce září do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší 
ročník, popřípadě znovu devátý ročník. 

 

Jestliže je žák z výuky některého předmětu v prvním nebo ve druhém pololetí uvolněn, uvádí se na 
vysvědčení místo hodnocení slovo „uvolněn(a)“. 
 

 

Kritéria a ukazatele pro jednotlivé stupně hodnocení 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. Je přístupný 
výchovnému působení a snaží se své chyby napravit. 

 
Stupeň 2 (uspokojivé) Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanovením 

školního řádu. Žák má 7 a více hodin neomluvené absence, dopustí se závažného přestupku proti 
pravidlům slušného chování nebo školnímu řádu nebo se opakovaně dopustí méně závažných 
přestupků. Zpravidla se přes důtku ředitele školy dopouští dalších přestupků, narušuje výchovně 
vzdělávací činnost školy. Ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob. 
 

Stupeň 3 (neuspokojivé) Chování žáka je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování. 

Dopustí se opakovaně neomluvené absence. Dopustí se vážného přestupku proti školnímu řádu nebo 
pravidlům chování. Svým chováním a jednáním negativně ovlivňuje soužití ve třídě nebo škole. Svá 

pochybení a výchovná opatření buď nepřijímá, nebo je vůči nim apatický. Vážně ohrozí bezpečnost a 
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zdraví svoje nebo jiných osob. Záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnost 

školy.  
 Zvlášť hrubé a úmyslné fyzické útoky žáka vůči spolužákům, pedagogům nebo pracovníkům 

školy se vždy považují za závažný přestupek. 

 

 

Kritéria a ukazatele pro jednotlivé stupně hodnocení prospěchu 

 
Východiskem pro stanovení hodnotících stupňů je kvalita výsledků vzdělávání, to znamená: 

 Ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků a schopnost vyjádřit je 

 Kvalita a rozsah získaných schopností vykonávat požadované intelektuální a motorické 

činnosti 

 Schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických 

úkolů, při výkladu a hodnocení společenských i přírodních jevů a zákonitostí 

 Kvalita uplatňování osvojených znalostí a dovedností při řešení vzdělávacích úkolů 

 Kvalita práce s informacemi – dovednost nalézat, třídit a prezentovat informace, včetně 

dovednosti využívání ICT 

 Osvojení dovednosti účinně spolupracovat, vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k 

praktickým činnostem 

 Kvalita myšlení, především jeho samostatnost, logika, originalita, tvořivost 

 Stupeň tvořivosti a samostatnosti projevu, kvalita projevu 

 Aktivita v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim 

 Kvalita komunikativních dovedností – přesnost, výstižnost, odborná i jazyková správnost 

ústního i písemného projevu 

 Osvojení účinných metod samostatného studia 

 Estetické vnímání, přístup k uměleckému dílu a k estetice ostatní společnosti 
 

 

Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření 

 
Stupeň 1 (výborný) Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti 

uceleně, přesně a úplně a chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální a 

motorické činnosti. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení 

teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí logicky správně, 
zřetelně se u něho projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný a 

výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími 
nedostatky. Je schopen samostatně studovat vhodné texty. 

 
Stupeň 2 (chvalitebný) Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti 

v podstatě uceleně, přesně a úplně. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. 
Samostatně a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a 

dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. 
Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný projev mívá menší 

nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez 
podstatných nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. Je schopen samostatně 

nebo s menší pomocí studovat vhodné texty. 
 

Stupeň 3 (dobrý) Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných 

poznatků, faktů, pojmů, definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných 

intelektuálních a motorických činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede 
za pomoci učitele korigovat. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických 

a praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů a zákonitostí 
podle podnětů učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují 

chyby. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě 
výsledků jeho činnosti se projevují častější nedostatky, grafický projev je méně estetický a má menší 

nedostatky. Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele. 
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Stupeň 4 (dostatečný) Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných 

poznatků závažné mezery. Při provádění požadovaných intelektuálních a motorických činností je málo 

pohotový a má větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení 

teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a 

hodnocení jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé. 
Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě 

výsledků jeho činnosti a v grafickém projevu se projevují nedostatky, grafický projev je málo 

estetický. Závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu 

má velké těžkosti. 

 

Stupeň 5 (nedostatečný) Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v 

nich závažné a značné mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a motorické 
činnosti má velmi podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení 

teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů a 
zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje samostatnost v 

myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má závažné 
nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický projev mají 

vážné nedostatky. Závažné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. Nedovede 

samostatně studovat. 

 

 

Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou praktického zaměření 

 

Stupeň 1 (výborný) Žák soustavně projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a 

k praktickým činnostem. Pohotově, samostatně a tvořivě využívá získané teoretické poznatky při 

praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává pohotově, samostatně uplatňuje získané dovednosti a 

návyky. Bezpečně ovládá postupy a způsoby práce; dopouští se jen menších chyb, výsledky jeho práce 

jsou bez závažnějších nedostatků. Účelně si organizuje vlastní práci, udržuje pracoviště v pořádku. 

Uvědoměle dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a aktivně se stará o životní 

prostředí. Hospodárně využívá suroviny, materiál, energii. Vzorně obsluhuje a udržuje laboratorní 

zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla. Aktivně překonává vyskytující se překážky. 

 

Stupeň 2 (chvalitebný) Žák projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k 
praktickým činnostem. Samostatně, ale méně tvořivě a s menší jistotou využívá získané teoretické 

poznatky při praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává samostatně, v postupech a způsobech 

práce se nevyskytují podstatné chyby. Výsledky jeho práce mají drobné nedostatky. Účelně si 
organizuje vlastní práci, pracoviště udržuje v pořádku. Uvědoměle udržuje předpisy o bezpečnosti a 

ochraně zdraví při práci a stará se o životní prostředí. Při hospodárném využívání surovin, materiálů a 
energie se dopouští malých chyb. Laboratorní zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla 

obsluhuje a udržuje s drobnými nedostatky. Překážky v práci překonává s občasnou pomocí učitele. 

 
Stupeň 3 (dobrý) Žák projevuje vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým 

činnostem s menšími výkyvy. Za pomocí učitele uplatňuje získané teoretické poznatky při praktické 
činnosti. V praktických činnostech se dopouští chyb a při postupech a způsobech práce potřebuje 
občasnou pomoc učitele. Výsledky práce mají nedostatky. Vlastní práci organizuje méně účelně, 
udržuje pracoviště v pořádku. Dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a v malé 
míře přispívá k tvorbě a ochraně životního prostředí. Na podněty učitele je schopen hospodárně 
využívat suroviny, materiály a energii. K údržbě laboratorních zařízení, přístrojů, nářadí a měřidel 
musí být částečně podněcován. Překážky v práci překonává jen s častou pomocí učitele. 

 

Stupeň 4 (dostatečný) Žák 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 
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estetický. Závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu 

má velké těžkosti. 

 

Stupeň 5 (nedostatečný) Žák neprojevuje zájem o práci a vztah k ní, ani k pracovnímu 

kolektivu a k praktickým činnostem. Nedokáže ani s pomocí učitele uplatnit získané teoretické 

poznatky při praktické činnosti. V praktických činnostech, dovednostech a návycích má podstatné 
nedostatky. Nedokáže postupovat při práci ani s pomocí učitele. Výsledky jeho práce jsou 

nedokončené, neúplné, nepřesné, nedosahují předepsané ukazatele. Práci na pracovišti si nedokáže 
zorganizovat, nedbá na pořádek na pracovišti. Neovládá předpisy o ochraně zdraví při práci a nedbá na 

ochranu životního prostředí. Nevyužívá hospodárně surovin, materiálů a energie. V obsluze a údržbě 
laboratorních zařízení a pomůcek, přístrojů a nářadí, nástrojů a měřidel se dopouští závažných 

nedostatků. 
 

 

Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření 

 
Stupeň 1 (výborný) Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně 

využívá své osobní předpoklady a velmi úspěšně podle požadavků osnov je rozvíjí v individuálních a 

kolektivních projevech. Jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný, v hudební a tělesné 
výchově přesný. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě. Má výrazně aktivní 

zájem o umění, estetiku, brannost a tělesnou kulturu a projevuje k nim aktivní vztah. Úspěšně rozvíjí 
svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost. 

 

Stupeň 2 (chvalitebný) Žák je v činnostech aktivní, tvořivý, převážně samostatný na základě 

využívání svých osobních předpokladů, které úspěšně rozvíjí v individuálním a kolektivním projevu. 

Jeho projev je esteticky působivý a má jen menší nedostatky z hlediska požadavků osnov. Žák tvořivě 

aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti a návyky v nových úkolech. Má aktivní zájem o umění, o 

estetiku a tělesnou zdatnost. Rozvíjí si v požadované míře estetický vkus, brannost a tělesnou zdatnost. 

 

Stupeň 3 (dobrý) Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. 
Nevyužívá dostatečně své schopnosti v individuální a kolektivním projevu. Jeho projev je málo 
působivý, dopouští se v něm chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější mezery a při jejich 
aplikaci potřebuje pomoc učitele. Nemá dostatečný aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu. 
Nerozvíjí v požadované míře svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost. 

 
Stupeň 4 (dostatečný) Žák je v činnostech málo aktivní a tvořivý. Rozvoj jeho schopností a 

jeho projev jsou málo uspokojivé. Úkoly řeší s častými chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje jen 
se značnou pomocí učitele. Projevuje velmi malou snahu a zájem o činnosti, nerozvíjí dostatečně svůj 
estetický vkus a tělesnou zdatnost. 
 

Stupeň 5 (nedostatečný) Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je 
neuspokojivý. Jeho projev je povětšině chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené 
vědomosti a dovednosti nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o práci a nevyvíjí úsilí rozvíjet svůj 
estetický vkus a tělesnou zdatnost. 
 

 

Opravné zkoušky a přezkoumání výsledků hodnocení 

 
Komisi pro přezkoumání výsledků hodnocení a opravné zkoušky (dále jen „přezkoušení“) jmenuje 
ředitel školy. V případě, že je ředitel školy vyučujícím daného předmětu, jmenuje komisi krajský úřad. 

 
Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitel školy v souladu se školním vzdělávacím 
programem. 

 
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. 
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Ředitel školy sdělí výsledek přezkoušení prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému zástupci žáka.  
V případě změny hodnocení na konci pololetí se žákovi vydá nové vysvědčení. 

 
O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy. 

 

 

Informační systém v hodnocení 

 
1) Učitel informuje (s vědomím motivačního významu) žáky o obsahu zkoušek a 

činností, které budou předmětem hodnocení.  
2) Učitel informuje žáka o výsledku každého hodnocení, poukazuje na klady a 

nedostatky hodnocených činností, projevů, výkonů, výsledků.  
3) Učitel rozvrhne písemné práce a další druhy zkoušek rovnoměrně v klasifikačním 

období tak, aby žák nebyl nadměrně přetěžován. V tomto smyslu spolupracuje s 
třídním učitelem.  

4) Učitel je povinen vést evidenci o hodnocení žáka. Zabezpečí stanoveným způsobem 
informování zákonného zástupce žáka.  

5) Učitelé jednotlivých předmětů informují zákonné zástupce na třídních schůzkách, 
případně v konzultační dny nebo při jiných příležitostech.  

6) Třídní učitel informuje zákonné zástupce vždy v případě mimořádného zhoršení 
prospěchu nebo chování, bezprostředně a prokazatelným způsobem – k tomuto účelu 
si třídní učitel zabezpečuje rámcový aktuální přehled o hodnocení žáků své třídy. 

 

II. Další ustanovení 

 

Převod slovního hodnocení na klasifikaci a naopak 

 
Škola převede slovní hodnocení na klasifikaci nebo klasifikaci na slovní hodnocení v případě přestupu 
žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této školy nebo zákonného zástupce 
žáka. Škola, která hodnotí slovně, převede pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání slovní 
hodnocení do klasifikace. 
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Příloha č. 2 - Hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně 

nadaných 

 

 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vzdělávání, jehož obsah, formy a 

metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, právo na vytvoření nezbytných 

podmínek, které toto vzdělávání umožní, a na poradenskou pomoc školy a školského 

poradenského zařízení. 

 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami blíže specifikuje vyhláška MŠMT č. 

73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, 

žáků a studentů mimořádně nadaných, v platném znění. 

 

 Při vzdělávání žáků se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním se využívají 

vyrovnávací opatření, tj. pedagogické nebo speciálně pedagogické metody a postupy, 

které odpovídají vzdělávacím potřebám žáků, dále poskytování individuální podpory v 

rámci výuky a přípravy na výuku, využívání poradenských služeb školy a školských 

poradenských zařízení, individuálního vzdělávacího plánu a služeb asistenta pedagoga. 

 

 Při vzdělávání žáků se zdravotním postižením se využívají podpůrná opatření, tj. 

speciální metody, postupy, formy a prostředky vzdělávání, kompenzační, rehabilitační a 

učební pomůcky, speciální učebnice a didaktické materiály, zařazení předmětů speciálně 

pedagogické péče, poskytování pedagogicko-psychologických služeb, zajištění asistenta 

pedagoga, snížení počtu žáků ve třídě nebo studijní skupině a další úprava organizace 

vzdělávání zohledňující speciální vzdělávací potřeby žáka. 

 

 Při vzdělávání žáků mimořádně nadaných se využívají podpůrná opatření, tj. speciální 

metody, postupy, formy a prostředky vzdělávání, didaktické materiály, poskytování 

pedagogicko-psychologických služeb a další úprava organizace vzdělávání zohledňující 

vzdělávací potřeby těchto žáků. 

 

 Ředitelka školy může s písemným doporučením školského poradenského zařízení povolit 

nezletilému žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s mimořádným nadáním na 

žádost jeho zákonného zástupce vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. 

 Při hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíží k povaze postižení nebo 

znevýhodnění. 

 Při způsobu hodnocení a klasifikaci žáků pedagogičtí pracovníci zvýrazňují motivační složku 

hodnocení, hodnotí jevy, které žák zvládl. Při hodnocení se doporučuje užívat různých forem 

hodnocení, např. bodové ohodnocení, hodnocení s uvedením počtu chyb apod. 

 Z psychologického hlediska se u žáků se zdravotním postižením nebo znevýhodněním, 

případně u žáků se sociálním znevýhodněním, zpravidla doporučuje, pokud je možno, 

používat slovní hodnocení. 

 Doporučuje se sdělit odpovídajícím způsobem ostatním žákům ve třídě podstatu 

individuálního přístupu a zohledněného přístupu k hodnocení a klasifikaci žáka s postižením 

nebo znevýhodněním. 
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Příloha č. 3 – Výchovná opatření 

 

Výchovná opatření  
 Podle § 31 školského zákona jsou výchovnými opatřeními pochvaly nebo jiná ocenění a 

kázeňská opatření. 

 Pochvaly, jiná ocenění a další kázeňská opatření může udělit či uložit ředitel školy nebo třídní 
učitel. 

 

Pochvaly  
 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 mimořádně úspěšnou práci. 

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

 

Napomenutí a důtky  
Při porušení povinností stanovených školním řádem nebo při porušení obecně platných pravidel 
chování lze podle závažnosti tohoto porušení žákovi uložit: 

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

 

ad a) Napomenutí třídního učitele - uděluje třídní učitel za přestupky proti školnímu řádu v oblasti 
nepřipravenosti na vyučování a bezpečnosti a ochrany zdraví.  
ad b) Důtka třídního učitele - uděluje třídní učitel za opakované výše uvedené přestupky proti 
školnímu řádu, nevhodné chování, ohrožování svého zdraví nebo zdraví spolužáků. Třídní učitel 
neprodleně oznámí řediteli školy uložení důtky třídního učitele.  
ad c) Důtka ředitele školy - uděluje ředitel školy za slovní a fyzické útoky, neomluvenou absenci, 
záměrné poškození školního majetku, opětovné neplnění školních povinností, opětovné 
nerespektování pravidel vnitřního režimu a tím ohrožování bezpečnosti a zdraví svého, případně svých 
spolužáků. Důtku ředitele školy lze žákovi uložit pouze po projednání v pedagogické radě. 

 

Další informace k výchovným opatřením  
 Ředitel školy nebo třídní učitel neprodleně oznámí udělení pochvaly a jiného ocenění nebo 

uložení napomenutí či důtky (včetně důvodů) prokazatelným způsobem žákovi a jeho 
zákonnému zástupci. 

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

 Za přestupek se uděluje žákovi pouze jedno opatření k posílení kázně. 

 

Výchovná opatření lze užít pro potrestání agresorů: 

 Napomenutí a důtka třídního učitele. 

 Důtka ředitele školy. 

 Převedení do jiné třídy, pracovní či výchovné skupiny. 

 Doporučení rodičům oběti i agresorů návštěvy oddělení střediska výchovné péče pro děti a 
mládež. 
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Příloha č. 4 – Upřesnění pojmů: návykové látky, šikana, krádež 

 
Návyková látka = alkohol, cigarety včetně elektornických, omamné látky, psychotropní látky 

a ostatní látky schopné nepříznivě ovlivnit psychiku člověka nebo jeho ovládací a rozpoznávací 
schopnosti, či sociální chování. Požívání omamných a psychotropních látek osobami mladšími 18-ti let 

je v ČR považováno za nebezpečné chování. Každý, kdo se ho dopouští, má nárok na pomoc sociálně-
právní ochrany dětí. V případě, že se škola o takovém chování dozví, bude tuto skutečnost hlásit 

zákonnému zástupci žáka. Škola je povinna oznámit orgánu sociálně-právní ochrany dětí obecního 
úřadu obce s rozšířenou působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, že žák požívá návykové látky. 

Distribuce dle § 187 trestního zákona o šíření omamných a psychotropních látek dle § 188 trestního 
zákona je v ČR zakázána a takové jednání je trestním činem nebo proviněním. Škola je povinna v 

takovémto případě tento trestný čin překazit a učiní tak v každém případě oznámením věci policejnímu 
orgánu. 

 

Šikana zahrnuje jak fyzické útoky v podobě bití, vydírání, loupeží, poškozování věcí druhé 

osobě, tak i psychické útoky v podobě nadávek, pomluv, vyhrožování, ponižování nebo zneužívání 
informačních technologii k znevažování důstojnosti. Může mít i formu sexuálního obtěžování až 

zneužívání. Šikana se projevuje i v nepřímé podobě jako nápadné přehlížení a ignorování žáka či žáků 
třídní nebo jinou skupinou spolužáků. Nebezpečnost působení šikany spočívá zvláště v závažnosti, 

dlouhodobosti a nezřídka v celoživotních následcích na duševním a tělesném zdraví. Projevy 
šikanování mezi žáky jsou v prostorách školy a při všech akcích a aktivitách přísně zakázány a jsou 

považovány za hrubý přestupek proti školnímu řádu. V případě takovýchto projevů chování je vždy 
svolávána výchovná komise, jsou informováni zákonní zástupci a dle platných zákonů má škola 

ohlašovací povinnost vůči dalším institucím (orgán sociálně - právní ochrany dítěte, Policie ČR apod.) 

 

Krádež je protiprávním jednáním, jakmile se škola o takovém jednání dozví, bude je hlásit 
orgánům činným v trestním řízení, nebo doporučí poškozenému (jeho zákonnému zástupci), aby takto 
učinil. V případě, že je znám pachatel mladší 18-ti let, čin se nahlásí orgánu sociálně-právní ochrany 
dítěte a současně orgánům činným v trestním řízení. Jde o vážné porušení školního řádu a bude takto 
posuzováno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


