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Klasifikační řád 

1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování 

ve škole a na akcích pořádaných školou. 

Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků je jednoznačné, srozumitelné, 

srovnatelné s předem stanovenými kritérii, věcné a všestranné. Vychází z posouzení míry 

dosažení očekávaných výstupů formulovaných ve školním vzdělávacím programu. Hodnocení 

je pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doložitelné.  

1.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání  

Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl 

v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici. 

Pro klasifikaci je nutné doložit dostatečný počet známek.  

V případě jednohodinové týdenní dotace předmětu jsou nutné za pololetí minimálně 3 známky, 

dvouhodinové dotace a vyšší minimálně 4 známky.  

2 Stupně hodnocení prospěchu a chování v případě použití 

klasifikace a jejich charakteristika, včetně předem stanovených 

kritérií:  

Hodnocení prospěchu vyjádřené klasifikačním stupněm: 

1 - výborný  

2 - chvalitebný  

3 - dobrý  

4 - dostatečný  

5 - nedostatečný  

(žák může být z daného předmětu rovněž uvolněn nebo nehodnocen).  

Klasifikace je jednou z forem hodnocení, její výsledky se vyjadřují stanovenou stupnicí.  

Návrh klasifikace za 1. a 3. čtvrtletí může být zapsán v žákovské knížce také ve tvaru: 1-2, 

2-3, 3-4, 4-5, popřípadě tzv. mínusy: 1-, 2-, 3-, 4-. Rovněž běžná klasifikace během pololetí 

může být formulována ve tvaru: 1-2, 2-3, 3-4, 4-5 případně tzv. mínusy: 1-, 2-, 3-, 4-. V prvním 

a druhém ročníku jsou žáci motivačně hodnoceni razítky, samolepkami, jedničkami 

s hvězdičkou (1*). 

2.1 Charakteristika klasifikačních stupňů: 

V předmětech s převahou naukového zaměření  

Při klasifikaci v těchto předmětech se hodnotí ucelenost, přesnost a trvalost osvojení 

požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic, zákonitostí a vztahů, kvalita a rozsah získaných 

dovedností a schopnost vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti. Schopnost 
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uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, 

při výkladu a hodnocení společenských a přírodních jevů a zákonitostí. Kvalita myšlení, 

především jeho logika, samostatnost a tvořivost, aktivita v přístupu k činnostem, zájem o ně 

a vztah k nim. Přesnost, výstižnost a odborná i jazyková správnost ústního a písemného projevu, 

kvalita výsledků činností a osvojení účinných metod samostatného studia.  

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 respektuje demokratické principy, uvědoměle a aktivně 

pracuje ve skupině, 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. Respektuje 

demokratické principy, v podstatě uvědoměle a aktivně pracuje ve skupině, jeho působení je 

přínosné. 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, ve skupině pracuje ne příliš aktivně, jeho působení je přínosné v menší míře. 

Je schopen sebehodnocení a hodnocení ostatních členů. 

Stupeň 4 (dostatečný) - žák se v uplatňování osvojených poznatků a dovedností dopouští 

závažných chyb. 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 ve skupině se pouze účastní. Jeho působení není příliš 

přínosné. Sebehodnocení a hodnocení ostatních členů je schopen málokdy.  
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Stupeň 5 (nedostatečný) - žák se v uplatňování osvojených vědomostí a dovedností dopouští 

velmi závažných chyb. 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 ve skupině. Svou činností narušuje spolupráci, jeho působení 

není pro skupinu přínosné. Správného sebehodnocení a hodnocení ostatních členů není 

schopen.  

V předmětech s převahou praktického zaměření  

Při klasifikaci se hodnotí vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. 

Osvojení praktických dovedností a návyků, zvládnutí účelných způsobů práce, využití 

získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech a aktivita, samostatnost, tvořivost, 

iniciativa v praktických činnostech. Kvalita výsledků činností, organizace vlastní práce 

a pracoviště, udržování pořádku na pracovišti a dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně 

zdraví při práci a péče o životní prostředí. Hospodárné využívání surovin, materiálů, energie, 

překonávání překážek v práci, obsluha a údržba laboratorních zařízení a pomůcek nástrojů, 

nářadí a měřidel.  

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 pomoci 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 
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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 pracuje bez zájmu a vztahu k práci, k pracovnímu kolektivu 

a praktickým činnostem. Získané teoretické poznatky dovede využít při praktické činnosti jen 

za soustavné pomoci učitele. V praktických činnostech, dovednostech a návycích se dopouští 

větších chyb. Při volbě postupů a způsobů práce potřebuje soustavnou pomoc učitele. 

Ve výsledcích práce má závažné nedostatky. Práci dovede organizovat za soustavné pomoci 

učitele, méně dbá o pořádek na pracovišti. Méně dbá na dodržování předpisů o bezpečnosti 

a ochraně zdraví při práci a o životní prostředí. Porušuje zásady hospodárnosti využívání 

surovin, materiálů a energie. V obsluze a údržbě laboratorních zařízení a pomůcek, přístrojů, 

nářadí a měřidel se dopouští závažných nedostatků. Překážky v práci překonává jen s pomocí 

učitele.  

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. 

V předmětech s převahou výchovného zaměření 

 Při klasifikaci se hodnotí stupeň tvořivosti a samostatnosti projevu, osvojení potřebných 

vědomostí, zkušeností, činností a jejich tvořivá aplikace, poznání zákonitostí daných činností 

a jejich uplatňování ve vlastní činnosti, kvalita projevu, vztah žáka k činnostem a zájem o ně, 

estetické vnímání, přístup k uměleckému dílu a k estetice ostatní společnosti. V tělesné výchově 

se musí přihlédnout ke zdravotnímu stavu žáka, k jeho všeobecné, tělesné zdatnosti, výkonnosti 

a péči o vlastní zdraví.  

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.  
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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. Minimálně osvojené vědomosti 

a dovednosti nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o práci. 

3 Hodnocení chování  

3.1 Výchovná opatření 

Výchovná opatření jsou pochvaly a jiná ocenění a opatření k posílení kázně. 

Pochvaly v průběhu pololetí jsou udělovány do žákovské knížky:  

a) Pochvaly menšího významu jsou udělovány za: 

• doplnění výuky 

• vlastní materiály 

• drobnou aktivitu v hodině 

• kvalitní domácí přípravu.  

b) Pochvaly většího významu jsou udělovány za: 

• službu v daném předmětu (měsíčně, popř. čtvrtletně) 

• vzornou týdenní službu 

• mimořádnou aktivitu v hodině 

• pomoc spolužákovi 

• reprezentaci školy 

• mimořádnou činnost (příspěvky do časopisu, internetových stránek školy apod.).  

Pochvaly neruší poznámky za nekázeň a zapomínání.   
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3.2 Opatření k posílení kázně 

Opatření k posílení kázně žáků se ukládá za závažné nebo opakované provinění proti školnímu 

řádu. Toto opatření předchází zpravidla před snížením stupně známky z chování. Podle 

závažnosti provinění a jeho opakování se ukládá některé z těchto kázeňských opatření: 

• napomenutí třídního učitele (NTU)  

• důtka třídního učitele (DTU)  

• důtka ředitele školy (DŘŠ)  

Třídní učitel může žákovi podle závažnosti provinění uložit napomenutí nebo důtku třídního 

učitele, udělení neprodleně oznámí řediteli školy. Podnět k udělení mohou podat i ostatní 

pedagogové.  

Ředitel školy ukládá důtku ředitele školy po projednání v pedagogické radě. 

Napomenutí a důtky se udělují před kolektivem třídy. 

Ředitel školy nebo třídní učitel oznámí důvody udělení výchovného opatření písemně 

prokazatelným způsobem zástupci žáka.  

Opatření se zaznamenává do evidenčního systému Školy online (matriky) žáka, nezaznamenává 

se na vysvědčení.  

Výchovná opatření za neomluvené hodiny 

• 1 neomluvená hodina – NTU  

• 2 neomluvené hodiny – DTU  

• 3–7 neomluvených hodin – DŘŠ 

• 8–12 neomluvených hodin – 2. stupeň z chování 

• 13 a více neomluvených hodin – 3. stupeň z chování    

Méně závažné přestupky, které vedou k udělení opatření k posílení kázně: 

• pozdní příchod 

• zapomenutí pomůcky nebo požadovaného věci 

• používání mobilního telefonu bez souhlasu pedagoga  

• zapomínání klíčů nebo čipů 

• nekázeň 

• hrubá nebo opakovaná nekázeň 

• jiné méně závažné přestupky 

3x méně závažný přestupek – NTU 

6x méně závažný přestupek – DTU 

9x méně závažný přestupek – DŘŠ 
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12x méně závažný přestupek – na konci I. nebo II. pololetí projedná pedagogická rada  

 2. stupeň z chování 

15x méně závažný přestupek – na konci I. nebo II. pololetí projedná pedagogická rada 

 3. stupeň z chování 

Kázeňská opatření pro 1. stupeň jsou adekvátně odstupňována podle rozumové vyspělosti žáků.  

Závažné přestupky:  

• podvod (falšování známek, podpisů, lhaní…)  

• drzé chování k pracovníkům školy, neuposlechnutí jejich příkazů 

• zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči zaměstnancům školy  

• vulgární vyjadřování, šikana, fyzické napadení spolužáků, úmyslné ubližování, projevy 

rasismu  

• nepovolený odchod ze školy  

• kyberšikana (natáčení bez souhlasu dotyčného a zveřejňování na sociálních sítích)  

• ničení majetku školy nebo spolužáků  

• krádež  

• chování ohrožující bezpečnost a zdraví spolužáků  

• požívání, distribuce nebo pobyt ve škole pod vlivem návykových látek (klasické, 

elektronické i valorizované cigarety, alkohol, drogy, léky…)  

• jiné závažné přestupky po projednání v pedagogické radě  

Za tyto přestupky je okamžitě udělena DŘŠ, popřípadě v I. nebo II. snížená známka z chování 

na základě jednání pedagogické rady, V případě více přestupků, které vedou rovnou k udělení 

NTU, DTU, DŘŠ se jednotlivá kázeňská opatření navyšují vždy v příslušném pololetí. 

4 Zásady pro používání slovního hodnocení včetně předem 

stanovených kritérií  

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 při současném využití slovního hodnocení na žádost zákonného zástupce. 

Konkrétní slovní hodnocení: formulace k vyjádření širšího slovního hodnocení žáka nejsou 

centrálně zavedené.  

Zásady pro stanovení celkového hodnocení žáka na vysvědčení v případě použití slovního 

hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace u žáka prvního až devátého 

ročníku s prokázanou specifickou poruchou učení nebo chování stanoví ředitel školy. O použití 

slovního hodnocení na vysvědčení na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka 

rozhoduje ředitel školy.  

Slovně je žák hodnocen pouze v těch předmětech, kde se jeho porucha projevuje nejvýrazněji.  
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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.  

5 Způsob získávání podkladů pro hodnocení 

Podklady pro hodnocení a klasifikaci získávají vyučující zejména:  

• soustavným diagnostickým pozorováním žáků – sledováním jeho výkonů 

a připravenosti na vyučování  

• různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové...) - analýzou 

výsledků různých činností žáků 

• hodnocením dovedností a aktivity žáků. Známky získávají vyučující průběžně během 

celého klasifikačního období.  

Zkoušení je prováděno zásadně před kolektivem třídy, nepřípustné je individuální přezkušování 

po vyučování v kabinetech. Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace před celou 

třídou, klasifikaci zdůvodňuje a poukazuje na klady a nedostatky hodnocených projevů, 

výkonů, výtvorů. Po ústním vyzkoušení oznámí učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě. 

Výsledky hodnocení písemných zkoušek a prací a praktických činností oznámí žákovi 

nejpozději do 10 dnů. Učitel sděluje všechny známky, které bere v úvahu při celkové 

klasifikaci, zástupcům žáka, a to prostřednictvím zápisů do žákovské knížky – současně se 

sdělováním známek žákům. Pokud některé známky učitel nezapisuje do žákovské knížky (např. 

známky v pracovních sešitech, které si žáci nosí domů), oznámí tuto skutečnost rodičům. 

Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní rok, 

aby se nadměrně nenahromadily určitých obdobích. Zkoušky většího rozsahu jsou z důvodu 

možnosti srovnání stejné pro všechny třídy daného ročníku. V jednom dni mohou žáci konat 

jen jednu zkoušku většího charakteru. Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé 

klasifikaci žáka průkazným způsobem v žákovské knížce tak, aby mohl vždy doložit správnost 

celkové klasifikace žáka i způsob získání známek (datum v elektronické žákovské knížce, obsah 

klasifikace, tj. ústní nebo písemné zkoušení a obsah učiva). V případě dlouhodobé 

nepřítomnosti nebo rozvázání pracovního poměru v průběhu klasifikačního období předá tento 

klasifikační přehled zastupujícímu učiteli nebo vedení školy. Klasifikační stupeň na vysvědčení 

určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu.  

Při dlouhodobějším pobytu žáka mimo školu (lázeňské léčení, léčebné pobyty, dočasné 

umístění v ústavu apod.) vyučující respektuje známky žáka, které škole sdělí škola při instituci, 

kde byl žák umístěn. Žák se znovu nepřezkušuje. 
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Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se 

hodnotí dosažení výstupů školního vzdělávacího programu za příslušné období.  

Výsledné hodnocení za klasifikační období musí být podloženo známkami, které žák získal 

a které byly sděleny zákonným zástupcům prokazatelným způsobem, tj. prostřednictvím 

žákovské knížky. 

Případy zaostávání žáků v učení a nedostatky v jejich chování se projednají na metodických 

sdružení, předmětových komisí, popřípadě na pedagogické radě. Zákonné zástupce žáka 

informuje o prospěchu a chování žáka třídní učitel a učitelé jednotlivých předmětů. Informace 

jsou zákonným zástupcům předávány prostřednictvím internetové žákovské knížky, písemně 

při osobním jednání a na třídních schůzkách nebo konzultačních hodinách. Zákonným 

zástupcům, kteří se nemohli dostavit na školou určený termín, poskytnou vyučující dle svých 

možností individuální konzultace. Údaje o klasifikaci a hodnocení chování žáka jsou sdělovány 

pouze zástupcům žáka, nikoli veřejně.  

V případě slabého a mimořádně zhoršeného prospěchu žáka informuje zákonné zástupce 

vyučující předmětu bezprostředně a prokazatelným způsobem. Pokud je klasifikace žáka 

stanovena na základě písemných nebo grafických prací, vyučující tyto práce uschovávají 

po dobu, během které se klasifikace žáka určuje nebo ve které se k ní mohou zákonní zástupci 

žáka odvolat - 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 zákonným zástupcům.  

Vyučující dodržují při hodnocení zásady pedagogického taktu, zejména:  

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

týden  

• účelem zkoušení není nacházet mezery ve vědomostech žáka, ale hodnotit to, co umí  

• učitel klasifikuje jen probrané učivo, před prověřováním znalostí musí mít žáci dostatek 

času k naučení, procvičení  

Třídní učitelé (případně výchovný poradce) jsou povinni seznamovat ostatní vyučující 

s doporučením psychologických vyšetření, které mají vztah ke způsobu hodnocení a klasifikace 

žáka a způsobu získávání podkladů. Údaje o nových vyšetřeních jsou součástí zpráv učitelů 

(nebo výchovného poradce) na pedagogické radě.  

6 Komisionální a opravné zkoušky  

Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo 

druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně 

dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele školy 

o přezkoumání výsledků hodnocení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy,  
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krajský úřad. Pokud není dále stanoveno jinak, ředitel školy nebo krajský úřad nařídí 

komisionální přezkoušení žáka, které se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo 

v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka. 

Česká školní inspekce poskytne součinnost na žádost ředitele školy nebo krajského úřadu. 

V případě, že se žádost o přezkoumání výsledků hodnocení žáka týká hodnocení chování nebo 

předmětů výchovného zaměření, posoudí ředitel školy, je-li vyučujícím žáka v daném předmětu 

ředitel školy, krajský úřad, dodržení pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáka 

stanovených podle § 30 odst. 2.  

V případě zjištění porušení těchto pravidel ředitel školy nebo krajský úřad výsledek hodnocení 

změní; nebyla-li pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků porušena, výsledek 

hodnocení potvrdí, a to nejpozději do 14 dnů ode dne doručení žádosti. Česká školní inspekce 

poskytne součinnost na žádost ředitele školy nebo krajského úřadu.  

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.  

Ředitel školy může povolit žákovi na žádost jeho zákonného zástupce a na základě 

doporučujícího vyjádření odborného lékaře opakování ročníku z vážných zdravotních důvodů, 

a to bez ohledu na to, zda žák na daném stupni již opakoval ročník.  

Ředitel školy sdělí výsledek přezkoušení prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému 

zástupci žáka. V případě změny hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí se žákovi 

vydá nové vysvědčení.  

O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace 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. Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví 

ředitel školy v souladu se školním vzdělávacím programem. Vykonáním přezkoušení není 

dotčena možnost vykonat opravnou zkoušku.  

Opravné zkoušky 

Žáci devátých ročníků a žáci, kteří na daném stupni školy dosud neopakovali ročník a kteří 

na konci druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných předmětů s výjimkou 

předmětů výchovného zaměření, konají opravné zkoušky.  

Opravné zkoušky se konají v termínu stanoveném ředitelem školy a platí pro ně obdobná 

pravidla jako pro komisionální zkoušky. Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo 

se k ní nedostaví, neprospěl.  

Ze závažných důvodů může ředitel školy stanovit náhradní termín nejpozději do 15. září 

následujícího školního roku. Do té doby je žák podmínečně zařazen do nejbližšího vyššího 

ročníku, popř. znovu do 9. ročníku.  
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7 Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami je osoba se zdravotním postižením, zdravotním 

znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním.  

Děti, žáci a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vzdělávání, jehož 

obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření 

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

a školského poradenského zařízení.  

Při hodnocení žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíží k povaze 

postižení nebo znevýhodnění. Na základě žádosti rodičů a po konzultaci s vyučujícími, 

výchovným poradcem, popř. poradenským zařízením rozhodne ředitel o použití slovního 

hodnocení (viz výše).  

7.1 Hodnocení nadaných žáků 

Ředitel školy může mimořádně nadaného nezletilého žáka přeřadit do vyššího ročníku 

bez absolvování předchozího ročníku. Součástí žádosti žáka, který plní povinnou školní 

docházku, je vyjádření školského poradenského zařízení a registrujícího praktického lékaře 

pro děti a dorost.  

Podmínkou přeřazení je vykonání zkoušek z učiva nebo části učiva ročníku, který žák nebo 

student nebude absolvovat.  

Obsah a rozsah zkoušek stanoví ředitel školy. 

7.2 Hodnocení žáků – cizinců  

Při hodnocení žáků, kteří nejsou státními občany České republiky a plní v České republice 

povinnou školní docházku, se dosažená úroveň znalosti českého jazyka považuje za závažnou 

souvislost, která ovlivňuje výkon žáka.  

Při hodnocení těchto žáků ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura 

určeného Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání se na konci tří po sobě 

jdoucích pololetí po zahájení docházky do školy v České republice tato souvislost bere v úvahu.  

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 hodnocení, 

hodnocení s uvedením počtu chyb apod.  

8 Klasifikace chování 

Klasifikaci chování žáků navrhuje a rozhoduje o ní třídní učitel po projednání s ostatními učiteli 

na pedagogické radě. Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel školního řádu 

během klasifikačního období.  

Při klasifikaci chování se přihlíží k věku, morální a rozumové vyspělosti žáka.  
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Chování žáka na vysvědčení je klasifikováno těmito stupni:  

1 - velmi dobré  

2 - uspokojivé  

3 - neuspokojivé.  

Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace chování: 

Stupeň 1 (velmi dobré): žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení řádu školy. 

Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle. Žák je však přístupný výchovnému působení 

a snaží se své chyby napravit.  

Stupeň 2 (uspokojivé): chování žáka je v rozporu s ustanoveními řádu školy. Žák se dopustí 

závažného přestupku proti pravidlům řádu školy; nebo se opakovaně dopustí méně závažných 

přestupků. Zpravidla přes napomenutí a důtku třídního učitele a důtku ředitele školy se 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 a řádu školy. Dopustí se takových závažných přestupků proti školnímu řádu, 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.  

Pochvala ředitele školy se uděluje za:  

• přední umístění v obvodním, popř. krajském kole soutěže 

• aktivní práci pro školu v průběhu celého pololetí (žákovský parlament)  

• za mimořádný čin  

Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených 

školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni 

prospěchu:  

1 - výborný  

2 – chvalitebný 

3 – dobrý  

4 - dostatečný  

5 – nedostatečný  

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

školním vzdělávacím programem na konci prvního nebo druhého pololetí)  

Na prvním stupni použije pro zápis stupně hodnocení číslice, na druhém stupni se použije slovní 

označení stupně hodnocení.  
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Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni:  

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 

prospěl(a) – není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním 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 nebo není-li z něho hodnocen na konci druhého pololetí) nehodnocen 

(není-li hodnocen z některého předmětu)  

Jestliže je žák z výuky některého předmětu v prvním nebo ve druhém pololetí uvolněn, uvádí 

se na vysvědčení místo hodnocení slovo "uvolněn(a)".  

9 Hodnocení žáků na vysvědčení 

Za 1. pololetí se vydává žákovi výpis vysvědčení. Správnost výpisu vysvědčení potvrzuje třídní 

učitel.  

Za 2. pololetí se žákovi vydává vysvědčení. 

Hodnocení na vysvědčení je možné vyjádřit klasifikačním stupněm, slovně nebo kombinací 

obou způsobů.  

O způsobu hodnocení rozhoduje ředitel školy se souhlasem Školské rady.  

10 Postup do vyššího ročníku 

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 a předmětů, 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.  

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

termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců 

po skončení prvního pololetí.  

Není-li možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí.  

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.  
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V období měsíce září do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník, popřípadě znovu 

devátý ročník. Ředitel školy může povolit žákovi na žádost jeho zákonného zástupce 

a na základě doporučujícího vyjádření odborného lékaře opakování ročníku z vážných 

zdravotních důvodů, a to bez ohledu na to, zda žák na daném stupni již opakoval ročník. 

11 Pochybnosti o správnosti 

Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo 

druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně 

dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele školy 

o komisionální přezkoušení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, krajský 

úřad.  

Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu 

dohodnutém se zákonným zástupcem žáka.  

V případě, že se žádost o přezkoumání výsledků hodnocení žáka týká hodnocení chování nebo 

předmětů výchovného zaměření, posoudí ředitel školy, je-li vyučujícím žáka v daném předmětu 

ředitel školy, krajský úřad, dodržení pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáka 

stanovených podle § 30 odst. 2.  

V případě zjištění porušení těchto pravidel ředitel školy nebo krajský úřad výsledek hodnocení 

změní; nebyla-li pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků porušena, výsledek 

hodnocení potvrdí, a to nejpozději do 14 dnů ode dne doručení žádosti. Česká školní inspekce 

poskytne součinnost na žádost ředitele školy nebo krajského úřadu. 

V Praze dne 1. září 2020  .......................................................  

 Mgr. Helena Patáková  

 ředitelka školy 

 

 

 

 


