
   

ŠŠkkoollnníí  řřáádd  
 
I. Práva a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o 
pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci školy. 
 
Žákovská práva 
 
žák má právo: 
- na kvalitní výuku a spravedlivé a zdůvodněné hodnocení 
-na odpočinek a volný čas 
-na ochranu před fyzickým a psychickým násilím a diskriminací 
-na respektování vlastní důstojnosti 
-na vyjádření vlastního názoru ve věcech, které se ho týkají a to slušnou formou 
-na ochranu před vměšováním se do jeho soukromí 
 
Pravidla chování žáků 
 
žák je povinen: 
-aktivně se účastnit vyučování 
-být připraven na vyučování 
-dodržovat pravidla slušného chování  
-ohlásit jakýkoliv projev šikany 
-šetřit školní majetek-každou škodu způsobenou úmyslně či porušením    
pravidel školního řádu je povinen uhradit 
-dodržovat zásady bezpečnosti, hygieny a ochrany zdraví a vnitřní řád školy 
- plnit pokyny pedagogických pracovníků 
-dbát o čistotu a pořádek ve škole a jejím okolím a pomáhat při jeho udržování 
-být ve škole 10 minut před začátkem vyučování 
-účastnit se akcí konaných školou 
- mobilní telefony – nedoporučujeme jejich nošení – v případě problému rodiče informujeme 

      – během vyučování je zakázáno jej používat 
        - je zakázáno fotit nebo filmovat ve škole 
         

 
 
 
 
 



 
Práva zákonných zástupců: 
 
rodiče mají právo: 
-informovat se na chování a prospěch svého dítěte, a to v předem smluvenou dobu 
-vnášet připomínky a podněty k práci u vyučujících nebo ředitele 

 
Povinnosti zákonných zástupců: 
 
-zajímat se o chování a prospěch dítěte 
- zajistit, aby dítě a žák řádně docházel do školy 
-omluvit žáka při nepřítomnosti, a to první den absence 
-předem známou nepřítomnost žáka sdělit písemnou formou (Žádost o uvolnění z výuky) 
nejméně týden dopředu (do dvou dnů omlouvá třídní učitel, nad dva dny ředitel) 
-omluvit každou absenci písemně do žákovské knížky, v odůvodněných případech může 
škola žádat omluvenku od lékaře 
-spojit se, při nepřítomnosti přesahující dva dny, třídního učitele a domluvit  
s ním doplnění učiva  
-informovat třídního učitele o všech změnách týkajících se dítěte (zdravotní způsobilost, 
zdravotní obtíže nebo jiné závažné skutečnosti, které by mohly mít vliv na průběh 
vzdělávání) 
-spolupracovat s pedagogy v případě výchovných a výukových problémů dítěte 
- na vyzvání se dostavit osobně do školy k projednání záležitostí týkajících se jeho dítěte 
- berou na vědomí, že vyučující má právo doplnit se žákem učivo po skončení vyučování, 
nejdéle 30 minut po vyučování 

 
 
II. Provoz a vnitřní režim školy       
 
Režim činnosti ve škole  
- Vyučování začíná v 7:55 hodin, vyučování výjimečně zařazené na dřívější dobu nesmí 
začínat dříve než v 7 hodin. Vyučování probíhá podle časového rozvržení vyučovacích hodin 
a přestávek, které je přílohou tohoto řádu. Vyučovací hodina trvá 45 minut. V odůvodněných 
případech lze vyučovací hodiny dělit a spojovat, v tomto případě je odlišná doba ukončení 
vyučování oznámena rodičům. 
 
- Školní budova se pro žáky otevírá v 7:35 hodin dopoledne (žákům je umožněn vstup do 
budovy nejméně 20 minut před začátkem dopoledního vyučování) a 15 minut před 
začátkem odpoledního vyučování. V jinou dobu vstupují žáci do školy pouze na vyzvání 
zaměstnanců školy. 
 
- Přestávky mezi vyučovacími hodinami jsou desetiminutové. Po druhé vyučovací hodině se 
zařazuje přestávka v délce 25 minut.  
 
- Po příchodu do budovy si žáci odkládají obuv a svršky v šatnách a ihned odcházejí do tříd.  
V šatnách se nezdržují a nevysedávají tam. V průběhu vyučování je žákům vstup do šaten 
povolen pouze se svolením vyučujícího.       
 



 
- O všech přestávkách je umožněn pohyb dětí mimo třídu. Velké přestávky jsou za příznivého 
počasí určeny k pobytu dětí mimo budovu školy.       
 
 
Režim při akcích mimo školu 
 
- Při přecházení žáků na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy se žáci řídí 
pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Pro společné zájezdy tříd, 
lyžařské kursy, školy v přírodě platí zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými jsou žáci 
předem seznámeni. Při pobytu v ubytovacích zařízeních se žáci podřizují vnitřnímu řádu 
tohoto zařízení a dbají všech pokynů. 
 
- Součástí výuky je také výuka plavání v 1. – 3. ročníku. Do výuky mohou být zařazeny také 
další aktivity jako bruslení, školy v přírodě, atd. Těchto aktivit se mohou účastnit pouze žáci 
zdravotně způsobilí. 
 
- Chování žáka na mimoškolních akcích je součástí celkového hodnocení žáka včetně 
klasifikace na vysvědčení.  
 
- Při zapojení školy do soutěží bezpečnost a ochranu zdraví žáků po dobu dopravy na soutěže 
a ze soutěží zajišťuje vysílající škola, pokud se se zákonným zástupcem žáka nedohodne 
jinak. V průběhu soutěže zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků organizátor. 
 
- U sportovních soutěží, uměleckých soutěží a dalších soutěží, kde to charakter soutěže 
vyžaduje a je to dáno organizačním řádem soutěže, zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví 
žáků vysílající škola v plném rozsahu, pokud se se zákonným zástupcem žáka nedohodne 
jinak. 
 
 Docházka do školy 
 
- Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování 
nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka - písemně nebo telefonicky. 
Po návratu žáka do školy písemně na omluvném listu v žákovské knížce. Omluvu podepisuje 
jeden ze zákonných zástupců žáka. Při podezření na neomluvenou absenci si třídní učitel 
nebo jiný vyučující může vyžádat prostřednictvím zástupců žáka lékařské potvrzení. 
Omluvenku předloží žák třídnímu učiteli ihned po návratu do školy. Absenci žáka omlouvají 
zákonní zástupci žáka. Při dlouhodobé absenci známé předem škola vyžaduje od zákonných 
zástupců předem písemnou omluvu absence (např. rodinné rekreace).  
 
- Ředitel 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. 
 
 
 
 
 
 



III. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně 
patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí, 
 
- Bezpečnost a ochranu zdraví žáků ve škole zajišťuje škola svými zaměstnanci, 
pedagogickými i nepedagogickými.  
 
- Všichni žáci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví a 
majetek svůj ani jiných osob.    
 
- Žákům není v době mimo vyučování zdržovat se v prostorách školy. 
 
- Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků ve školní budově nebo 
mimo budovu při akci pořádané školou žáci hlásí ihned vyučujícímu, nebo pedagogickému 
dohledu. 
 
- Při výuce v tělocvičně, na pozemcích, zachovávají žáci specifické bezpečnostní předpisy 
pro tyto učebny, dané vnitřním řádem odborné učebny.  
 
 
 Tabákové výrobky, alkohol, omamné a psychotropní látky, OPL 

- Ve vnitřních i vnějších prostorách všech typů škol je zakázáno užívat výše uvedené 
látky. 

 
 
Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany žáků  
- U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy, majetku žáků je sjednána 
schůzka se zákonným zástupcem, na které se dohodne způsob náhrady škody. 
 
- Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně svému třídnímu učiteli, nebo jinému pedagogickému 
pracovníkovi. Žáci dbají na dostatečné zajištění svých věcí - uzamykání šaten tříd.  
 
- Do školy žáci nosí pouze věci potřebné k výuce, cenné věci do školy nenosí. Hodinky, 
šperky, mobilní telefony apod. mají neustále u sebe, mají zakázáno je odkládat, pouze z 
bezpečnostních důvodů a na výslovný pokyn vyučujícího, který zajistí jejich úschovu.       
 
- Žáci školy odkládají osobní majetek pouze na místa k tomu určená. 
 
- Žáci jsou povinni řádně pečovat zapůjčené učební pomůcky, ochraňovat jej před ztrátou a 
poškozením, vrátit jej na konci roku v řádném stavu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
IV. Pravidla hodnocení žáků: 
 

1. Pravidla hodnocení žáka základní školy 
2. Zásady hodnocení prospěchu 
3. Získávání podkladů pro hodnocení prospěchu a chování 
4. Hodnocení chování 
5. Výchovná opatření 
6. Hodnocení prospěchu žáků s vývojovými poruchami 

 
 

1. Pravidla hodnocení žáka základní školy 
 
 Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je hodnocen těmito stupni: 
                1 – výborný, 2 – chvalitebný, 3  - dobrý, 4 – dostatečný, 5 – nedostatečný 
 
Chování žáka je hodnocen těmito stupni: 
      1 – velmi dobré, 2 – uspokojivé, 3 – neuspokojivé 
 
Celkový prospěch žáka je hodnocen 
      prospěl        prospěl s vyznamenáním  
 

Žák je hodnocen 
Prospěl s vyznamenáním – není-li v žádném povinném předmětu hodnocen při celkové 
klasifikaci stupněm horším než “chvalitebný”, průměr z povinných předmětů nemá horší než 
1,5 a jeho chování je velmi dobré 

 
Prospěl, není-li v žádném z povinných předmětů hodnocen při celkové klasifikaci stupněm 
“nedostatečný” 

 
Neprospěl, je-li v některém povinném předmětu hodnocen při celkové klasifikaci  

stupněm “nedostatečný” 
 
U žáka se smyslovou nebo tělesnou vadou, vadou řeči, prokázanou specifickou vývojovou 
poruchou učení nebo chování se při jeho hodnocení a klasifikaci přihlédne k charakteru 
postižení. U žáka prvního až pátého ročníku s prokázanou specifickou vývojovou poruchou 
učení nebo chování rozhodne ředitel školy o použití širšího slovního hodnocení na základě 
žádosti zákonného zástupce žáka. 
 
       
Do vyššího ročníku postupuje žák, který při celkovém hodnocení na konci druhého pololetí 
nebo při opravných zkouškách dosáhl stupně hodnocení alespoň “prospěl”. 
Nelze-li žáka pro závažné objektivní příčiny hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel 
školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby klasifikace žáka mohla být provedena 
nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné hodnotit ani 
v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí. 



 
Je-li žák rozhodnutím ředitele z výuky některého předmětu uvolněn, je na vysvědčení 
v daném pololetí uveden výraz “uvolněn(a)“, a důvod se uvede do katalogového listu žáka. 
  
Nelze-li žáka pro závažné objektivní příčiny hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel 
školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby klasifikace žáka mohla být provedena 
nejpozději do konce září. 
 
Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení v jednotlivých předmětech 
na konci prvního nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o 
hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 dnů od vydání vysvědčení, požádat 
ředitele školy o komisionální přezkoušení krajský úřad. Komisionální přezkoušení se koná 
nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným 
zástupcem žáka. 
 
Komisi pro přezkoušení žáka jmenuje ředitel školy. 
 
Žák, který plní povinnou školní docházku, opakuje ročník, pokud na konci druhého pololetí 
neprospěl nebo nemohl být hodnocen. To neplatí o žákovi, který na daném stupni základní 
školy již jednou ročník opakoval, tomuto žákovi může ředitel školy na žádost jeho zákonného 
zástupce povolit opakování ročníku pouze z vážných zdravotních důvodů. 
  
 

2.     Zásady hodnocení prospěchu 
 
Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl 
v průběhu hodnotícího období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici. 
 
 

3. Získávání podkladů pro hodnocení prospěchu 
 
 Podklady pro hodnocení a klasifikaci získávají vyučující zejména: 

- soustavným diagnostickým pozorováním žáků 
- sledováním jeho výkonů a připravenosti na vyučování 
- různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové,…) 
- kontrolními písemnými pracemi 
- analýzou výsledků různých činností žáků 
- konzultacemi s psychologickými a zdravotnickými pracovníky 

 
Vyučující 2. až 5. ročníku základní školy musí mít z každého předmětu dostatečné podklady 
pro hodnocení za každé pololetí. Podklady získává s využitím všech forem zkoušení. Známky 
získávají vyučující průběžně během celého klasifikačního období. 
 
Není přípustné ústně přezkušovat žáky koncem hodnotícího období z látky celého tohoto 
období. Zkoušení je prováděno zásadně před kolektivem třídy, nepřípustné je individuální 
přezkušování po vyučování v kabinetech. Výjimka je možná jen při diagnostikované 
vývojové poruše, kde je tento způsob doporučen ve zprávě psychologa. 
 
 
 



Učitel: 
- oznamuje žákovi výsledek každého hodnocení 
- hodnocení zdůvodňuje a poukazuje na klady a nedostatky hodnocených projevů, 

výkonů, výtvorů 
- po ústním vyzkoušení oznámí učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě 
- oznámí výsledky hodnocení písemných zkoušek a prací a praktických činností žákovi 

nejpozději do 7 dnů 
- sděluje všechny známky, které bere v úvahu při celkovém hodnocení, zástupcům žáka 

a to zejména prostřednictvím zápisů do žákovské knížky – současně se sdělováním 
známek žákovi 

 
Kontrolní písemná práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní 
rok, aby se nadměrně nenahromadily v určitých obdobích. 
 
O termínu písemné zkoušky, která má trvat více než 25 minut, informuje vyučující žáky 
dostatečně dlouhou dobu předem. V jednom dni mohou žáci konat jen jednu zkoušku 
uvedeného charakteru. 
 
Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka průkazným způsobem 
tak, aby mohl vždy doložit správnost celkového hodnocení žáka a způsob získání známek 
(ústní zkoušení, písemné,…). V případě dlouhodobé nepřítomnosti nebo rozvázání 
pracovního poměru v průběhu hodnotícího období předá tento přehled zastupujícímu učiteli 
nebo vedení školy. Písemné práce zásadního charakteru uchovává vyučující po dobu celého 
školního roku. 
 
Vyučující zajistí zapsání známek také do třídního katalogu a dbá o jejich úplnost. Do 
katalogu jsou zapisovány známky z jednotlivých předmětů, udělená výchovná opatření a další 
údaje o chování žáka, jeho pracovní aktivitě a činnosti ve škole. 
 
Hodnotící stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. Při dlouhodobějším 
pobytu žáka mimo školu (lázeňské léčení, léčebné pobyty, dočasné umístění v ústavech, 
apod.) vyučující respektuje známky žáka, které škole sdělí škola při instituci, kde byl žák 
umístěn; žák se znovu nepřezkušuje. 
 
Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci hodnotících období se 
hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé hodnotící období. Stupeň 
prospěchu se neurčuje na základě průměru z hodnocení ze příslušné období. Výsledná 
známka za hodnotící období musí odpovídat známkám, které žák získal a které byly sděleny 
rodičům. 
 
Případné zaostávání žáků v učení a nedostatky v jejich chování se projednají v pedagogické 
radě, a to zpravidla k 15. listopadu a 15. dubnu a jsou včas oznámeny zákonným zástupcům. 
 
Zákonné zástupce žáka informuje o prospěchu a chování žáka třídní učitel v polovině prvního 
a druhého pololetí, v průběhu pololetí na základě žádosti zákonného zástupce. 
 
 
Informace jsou rodičům předávány převážně při osobním jednání na třídních schůzkách. 
Rodičům, kteří se nemohli dostavit na školou určený termín, poskytnou vyučující možnost 
individuální konzultace. Údaje o hodnocení a chování žáka jsou sdělovány pouze zákonným 



zástupcům žáka, nikoli veřejně. 
 
V případě mimořádného zhoršení prospěchu žáka informuje rodiče třídní učitel bezprostředně 
a prokazatelným způsobem. 
 
Pokud je klasifikace žáka stanovena na základě písemných nebo grafických prací, vyučující 
tyto práce uschovají po dobu, během které se hodnocení žáka určuje nebo ve které se k ní 
mohou zákonní zástupci žáka odvolat – tzn. celý školní rok včetně hlavních prázdnin, 
v případě žáků s odloženou klasifikací nebo opravnými zkouškami až do 30. 10. dalšího 
školního roku. Opravené písemné práce musí být předloženy všem žákům a na požádání ve 
škole také rodičům. 
 
Vyučující dodržují zásady pedagogického taktu, zejména, 

- neklasifikují žáky ihned po jejich návratu do školy po nepřítomnosti delší než jeden 
týden 

- žáci nemusí dopisovat do sešitů látku za dobu nepřítomnosti, pokud to není jediný 
zdroj informací 

- účelem zkoušení není nacházet mezery ve vědomostech žáka, ale hodnotí to, co umí 
- učitel hodnotí jen probrané učivo, zadávání nové látky k samostatnému nastudování 

celé třídě není přípustné 
- před prověřováním znalostí musí mít žáci dostatek času k naučení, procvičení a 

upevnění učiva 
- prověřování znalostí provádět až po dostatečném procvičení učiva 

 
 
4. Hodnocení chování 
 
Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídní 
vyučující, a s ostatními učiteli a rozhoduje o no ředitel po projednání v pedagogické radě. 
Možnost podat návrh na pedagogické radě mají i ostatní vyučující, pokud nesouhlasí 
s předloženým návrhem třídního učitele. Kritériem pro hodnocení chování je dodržování 
pravidel chování (školní řád) včetně dodržování vnitřního řádu školy během hodnotícího 
období. 
 
Při hodnocení chování se přihlíží k věku, morální a rozumové vyspělosti žáka; k uděleným 
opatřením k posílení kázně se přihlíží pouze tehdy. Jestliže tato opatření byla neúčinná. 
Kritéria pro jednotlivé stupně hodnocení chování jsou následující: 
Stupeň 1 (velmi dobré) Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení vnitřního 
řádu školy. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle. Žák je však přístupný 
výchovnému působení a snaží se své chyby napravit. 
Stupeň 2 (uspokojivé) Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními 
vnitřního řádu školy. Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům slušného chování 
nebo vnitřnímu řádu školy, nebo se opakovaně dopustí méně závažných přestupků. Zpravidla 
se přes důtku třídního učitele školy dopouští dalších přestupků, narušuje výchovně vzdělávací 
činnost školy. Ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob. 
Stupeň 3 (neuspokojivé) Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného 
chování. Dopustí se takových závažných přestupků proti školnímu řádu nebo provinění, že je 
jimi vážně ohrožena výchova nebo bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně narušuje 
hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnost školy. Zpravidla se přes důtku ředitele školy 
dopouští dalších přestupků. 



 
5. Výchovná opatření 
 
Výchovná opatření jsou pochvaly a jiná ocenění a opatření k posílení kázně. 
Třídní učitel, ředitel školy nebo zástupce obce může žákovi po projednání v pedagogické radě 
udělit za mimořádný projev humánnosti, občanské a školní iniciativy, za záslužný nebo 
statečný čin, za dlouhodobou úspěšnou práci pochvalu nebo jiné ocenění (dále jen 
„pochvala“). Ústní nebo písemnou pochvalu uděluje žákovi před kolektivem třídy nebo školy 
třídní učitel nebo ředitel školy. Písemná pochvala se uděluje zpravidla formou zápisu do 
žákovské knížky, na zvláštním formuláři školy, výjimečně v doložce na vysvědčení. 
Pochvaly a jiná ocenění se zaznamenávají do třídních výkazů. 
Opatření k posílení kázně žáků se ukládá za závažné nebo opakované provinění proti 
školnímu řádu. Toto opatření přechází zpravidla před snížením stupně z chování. Podle 
závažnosti provinění se ukládá některé z těchto opatření:  
- napomenutí třídního učitele  
– ukládá třídní učitel za drobné a neúmyslné porušení školního řádu 
- pokud 5krát zapomene pomůcky nebo neplní domácí úkoly 
- za vlastní nepořádnost 
- činy nejsou závažné pro společnost, jedná spíše o přestupky v rámci školního života 
- důtka třídního učitele 
 – ukládá třídní učitel po projednání a souhlasem ředitele školy  
- za jeden závažnější přestupek prosti školnímu řádu nebo norem slušného chování  
- za opakované drobné přestupky 
- za 1 – 4 neomluvené hodiny 
- za nenošení přezůvek, cvičebního úboru do Tv, pomůcek do vyučování 
- pokud 8krát zapomene pomůcky nebo nesplní domácí úkol 
- za nevhodné jednání v rámci vrstevnických vztahů – drobné slovní útoky na spolužáky nebo 
dospělé 
- za drobné ničení majetku 
- za vědomé neplnění zadaných úkolů a povinností 
- za opakované pozdní příchody 
- za nedodržování pravidel při používání informačních a komunikačních technologií, 
internetu, mobilních telefonů 
- důtka ředitele školy – ukládá ředitel školy po projednání na pedagogické radě  
- za vážná porušení školního řádu, zvláště za porušování norem slušnosti 
- za 5-10 neomluvených hodin 
- ojedinělé hrubé porušení školního řádu 
- za porušení společenských pravidel – nevhodné jednání v rámci vrstevnických vztahů 
- za slovní útok na spolužáka nebo dospělého 
- za jednorázové agresivní chování nebo ničení školního majetku 
- za časté neplnění zadaných úkolů a povinností 
- za ztrátu a úmyslné poškození žákovské knížky 
- za opakované neplnění domácích úkolů a nenošení pomůcek nad rámec důtky třídního 
učitele 
 
 Třídní učitel může žákovi podle závažnosti provinění udělit napomenutí nebo důtku, udělení 
důtky neprodleně oznámí řediteli školy a zaznamená do katalogového listu. Ředitel školy 
uděluje důtku po projednání v pedagogické radě. Napomenutí a důtky se udělují před 
kolektivem třídy nebo školy. 
Ředitel školy nebo třídní učitel oznámí důvody udělení výchovného opatření písemně 



prokazatelným způsobem zástupci žáka. Opatření se zaznamenává do katalogového listu 
žáka, nezaznamenává se na vysvědčení. 
Za jeden přestupek se uděluje žákovi pouze jedno opatření k posílení kázně 
kázně 
 
 

6. Zásady pro používání slovního hodnocení 
 
O slovním hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení rozhoduje ředitel školy se 
souhlasem školské rady a po projednání v pedagogické radě. 
 
Třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů převede slovní hodnocení do 
klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v případě přestupu žáka na školu, která 
hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této školy nebo zákonného zástupce žáka.  
 
Je-li žák hodnocen slovně, převede třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních 
předmětů slovní hodnocení do klasifikace pro účely přijímacího řízení ke střednímu 
vzdělávání. 
 
U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení na 
základě žádosti zákonného zástupce žáka. 
 
Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených 
školním vzdělávacím programem a chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou 
jsou v případě použití 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 
vzdělávání žáka v jejich vývoji, ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání 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. 
 
Zásady pro vzájemné převedení klasifikace a slovního hodnocení  
 
 
Prospěch 
 

 

Ovládnutí učiva   
1 – výborný ovládá bezpečně  
2 – chvalitebný ovládá 
3 – dobrý v podstatě ovládá 
4 – dostatečný ovládá se značnými mezerami 
5 - nedostatečný neovládá 
  
Myšlení  
1 – výborný pohotový, bystrý, dobře chápe souvislosti, samostatný 
2 – chvalitebný uvažuje celkem samostatně 
3 – dobrý menší samostatnost v myšlení 



4 – dostatečný nesamostatné myšlení, pouze s nápovědou 
5 - nedostatečný odpovídá nesprávně i na návodné otázky 
  
Vyjadřování  
1 – výborný výstižné a poměrně přesné  
2 – chvalitebný celkem výstižné 
3 – dobrý myšlenky vyjadřuje ne dost přesně 
4 – dostatečný myšlenky vyjadřuje se značnými obtížemi 
5 - nedostatečný nedokáže se samostatně vyjádřit, i na návodné otázky 

odpovídá nesprávně 
  
Celková aplikace vědomostí  
1 – výborný užívá vědomostí a spolehlivě a uvědoměle dovedností, 

pracuje samostatně, přesně a s jistotou  
2 – chvalitebný dovede používat vědomosti a dovednosti při řešení 

úkolů, dopouští se jen menších chyb 
3 – dobrý řeší úkoly s pomocí učitele a s touto pomocí snadno 

překonává potíže a odstraňuje chyby 
4 – dostatečný dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává 
5 - nedostatečný praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí 
  
Aktivita, zájem o učení  
1 – výborný aktivní, učí se svědomitě a se zájmem 
2 – chvalitebný učí se svědomitě 
3 – dobrý k učení a práci nepotřebuje větších podnětů 
4 – dostatečný malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty 
5 - nedostatečný pomoc a pobízení k učení jsou zatím neúčinné 
  
Chování 
 

 

1 – velmi dobré Uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení 
vnitřního řádu školy. Méně závažných přestupků se 
dopouští ojediněle. Žák je však přístupný výchovnému 
působení a snaží se své chyby napravit. 

2 - uspokojivé Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s 
ustanoveními vnitřního řádu školy. Žák se dopustí 
závažného přestupku proti pravidlům slušného chování 
nebo vnitřnímu řádu školy; nebo se opakovaně dopustí 
méně závažných přestupků. Zpravidla se přes důtku 
třídního učitele školy dopouští dalších přestupků, 
narušuje výchovně vzdělávací činnost školy. Ohrožuje 
bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob. 

3 - neuspokojivé Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly 
slušného chování. Dopustí se takových závažných 
přestupků proti školnímu řádu nebo provinění, že je jimi 
vážně ohrožena výchova nebo bezpečnost a zdraví 
jiných osob. Záměrně narušuje hrubým způsobem 
výchovně vzdělávací činnost školy. Zpravidla se přes 
důtku ředitele školy dopouští dalších přestupků. 



 
 
 
7. Hodnocení prospěchu žáků s vývojovými poruchami 
 
U žáka se smyslovou nebo tělesnou vadou, vadou řeči, prokázanou specifickou vývojovou 
poruchou učení nebo chování se při jeho hodnocení přihlédne k charakteru postižení. 
Vyučující respektují doporučení psychologických vyšetření žáků a uplatňuje je při hodnocení 
prospěchu a chování žáků, a také volí vhodné a přiměřené způsoby získávání podkladů. 
 
Dětem a žákům, u nichž je diagnostikována specifická vývojová porucha učení, je nezbytné 
po celou dobu docházky do školy věnovat speciální pozornost a péči. 
 
Pro zjišťování úrovně žákovských vědomostí a dovedností volí učitel takové formy a druhy 
zkoušení, které odpovídají schopnostem žáka a na něž nemá porucha negativní vliv. 
Kontrolní práce a diktáty píší tito žáci po předchozí přípravě. Pokud je to doporučeno 
odborným pracovištěm, nebude dítě s vývojovou poruchou vystavováno úkolům, v nichž 
vzhledem k poruše nemůže přiměřeně pracovat a podávat výkony odpovídající jeho 
předpokladům. 
 
Vyučující klade důraz na ten druh projevu, ve kterém má žák předpoklady podávat lepší 
výkony. Při hodnocení se nevychází z prostého počtu jevů, které žák zvládl. 
 
Hodnocení bylo provázeno vyjádřením pozitivních stránek výkonu, objasněním podstaty 
neúspěchu, návodem, jak mezery a nedostatky překonávat. 
 
Děti, u kterých je diagnostikována dyslexie nebo dysortografie, mohou být na základě 
doporučení odborného pracoviště a žádosti zákonných zástupců během celého jejich 
vzdělávání hodnoceny z mateřského jazyka a z jiných jazyků slovně (a to jak v průběhu 
školního roku, tak na pololetním a závěrečném vysvědčení). 
 
U dětí s diagnostikovanou dyskalkulií bude totéž platit pro matematiku a další předměty, kde 
výsledky mohou být touto poruchou ovlivněny. 
 
Dítě lze hodnotit slovně (průběžně i na vysvědčení) na základě doporučení odborného 
pracoviště a žádosti zákonných zástupců žáka prakticky ve všech předmětech, do nichž se 
porucha promítá. Jakmile žák překoná nejvýraznější obtíže, je vhodné postupně přecházet 
k běžnému hodnocení. Při uplatňování všech těchto možností vyučující postupují velmi 
individuálně, s využitím všech dostupných informací, zejména informací z odborných 
vyšetření a ve spolupráci s výchovnými poradci a zákonnými zástupci. 
 
Ředitel školy může na základě žádosti zákonných zástupců povolit pro tyto žáky vypracování 
individuálního vzdělávacího plánu. Individuální plány mají charakter smlouvy mezi vedením 
školy, vyučujícími a zákonnými zástupci, vypracovávají se krátce a rámcově v písemné 
formě. Výsledky se hodnotí slovně. 
 
 
 
 
 



8. Hodnocení nadaných žáků 
 
Ředitel školy může mimořádně nadaného nezletilého žáka přeřadit do vyššího ročníku bez 
absolvování předchozího ročníku. Podmínkou přeřazení je vykonání zkoušek z učiva nebo 
části učiva ročníku, který žák nebo student nebude absolvovat. Obsah a rozsah zkoušek 
stanoví ředitel školy. 
 
Individuálně vzdělávaný žák koná za každé pololetí zkoušky z příslušného učiva, a to ve 
škole, do níž byl přijat k plnění povinné školní docházky. Nelze-li individuálně vzdělávaného 
žáka hodnotit na konci příslušného pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní 
termín, a to tak, aby hodnocení bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení 
pololetí. Ředitel školy zruší povolení individuálního vzdělávání, pokud žák na konci druhého 
pololetí příslušného školního roku neprospěl, nebo nelze-li žáka hodnotit na konci pololetí 
ani v náhradním termínu. 
 
 
 
Schváleno školskou radou 28.8.2015 
Aktualizace k 1.9.2015 
Kateřina Kuntová 


