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Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace 

 

PRAVIDLA  PRO  HODNOCENÍ  VÝSLEDKŮ 

VZDĚLÁVÁNÍ  ŽÁKŮ  

 

  5/ 2013/A 

Vypracoval: Mgr. Hana Slapničková, ředitelka školy  

    

 

Pedagogická rada projednala dne: 2.9.2013 

   

Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 2.9.2013  

Školská rada projednala dne:  10.9.2013 
 

I. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích 

pořádaných školou. 
   

 Pedagogičtí pracovníci zajišťují, aby žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků byli včas 

informováni o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka. 

A 

(1) Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení; za první pololetí lze místo vysvědčení vydat 

žákovi výpis z vysvědčení. 

 

(2) Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm (dále 

jen "klasifikace"), slovně nebo kombinací obou způsobů. O způsobu hodnocení rozhoduje ředitel 

školy se souhlasem školské rady. 

 

(3) Škola 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. Škola, která hodnotí slovně, převede pro účely přijímacího řízení ke střednímu 

vzdělávání slovní hodnocení do klasifikace. 

 

(4) U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení na 

základě žádosti zákonného zástupce žáka. Výsledky vzdělávání žáka v základní škole speciální se 

hodnotí slovně. 

 

B 

(1) 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, pokud 

mu nebylo povoleno opakování ročníku podle odstavce 6 věty třetí. Do vyššího ročníku postoupí i 
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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.  

 

(2) 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. 

 

(3) 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. 

 

(4) 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 ode dne vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o 

přezkoumání výsledků hodnocení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, 

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. 

 

(5) 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. 

 

(6) 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. 

 

C 

(1) Žáci devátých ročníků a žáci, kteří na daném stupni základní školy dosud neopakovali ročník, 

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

předmětů výchovného zaměření, konají opravné zkoušky. 

 

(2) Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu 

stanoveném ředitelem školy. Žák může v jednom dni skládat pouze jednu opravnou zkoušku. 

Opravné zkoušky jsou komisionální. 

 

(3) Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. 

Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky 

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

ročníku, popřípadě znovu do devátého ročníku. 
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(4) V odůvodněných případech může krajský úřad rozhodnout o konání opravné zkoušky a 

komisionálního přezkoušení podle § 52 odst. 4 na jiné základní škole. Zkoušky se na žádost 

krajského úřadu účastní školní inspektor. 

 

Ukončení základního vzdělávání 

A 

(1) Dokladem o dosažení základního vzdělání je vysvědčení o úspěšném ukončení devátého, 

popřípadě desátého ročníku základního vzdělávání, vysvědčení o úspěšném ukončení druhého 

ročníku šestiletého gymnázia nebo čtvrtého ročníku osmiletého gymnázia nebo osmiletého 

vzdělávacího programu konzervatoře, nebo vysvědčení vydané po úspěšném ukončení kursu pro 

získání základního vzdělání. Tato vysvědčení jsou opatřena doložkou o získání stupně základního 

vzdělání. 

 

(2) Žák, který úspěšně ukončil základní vzdělávání, nebo žák, který splnil povinnou školní 

docházku a nepokračuje v základním vzdělávání, přestává být žákem školy 30. června příslušného 

školního roku. Žák, který splnil povinnou školní docházku a koná opravnou zkoušku nebo bude 

hodnocen v náhradním termínu, je žákem školy do termínu konání těchto zkoušek, pokud mu 

nebylo povoleno opakování ročníku. Žák, který byl přijat ke vzdělávání ve střední škole, je 

považován za žáka základní školy do 31. srpna příslušného školního roku. 

 

B 

(1) Ředitel školy může žákovi, který po splnění povinné školní docházky nezískal základní 

vzdělání, povolit po posouzení důvodů uvedených v žádosti jeho zákonného zástupce a na základě 

dosavadních výsledků vzdělávání žáka pokračování v základním vzdělávání, nejdéle však do konce 

školního roku, v němž žák dosáhne osmnáctého roku věku. 

 

(2) Žákovi se zdravotním postižením může ředitel školy ve výjimečných případech povolit 

pokračování v základním vzdělávání do konce školního roku, v němž žák dosáhne dvacátého roku 

věku, v případě žáků vzdělávajících se podle § 16 odst. 8 věty druhé a § 48 školského zákona pak se 

souhlasem zřizovatele do dvacátého šestého roku věku. V uvedených případech, pokud jde o 

přípravu na výkon povolání nebo pracovní činnosti, spolupracuje ředitel školy s Úřadem práce. 

 

(3) Pro osoby, které nezískaly základní vzdělání, může základní a střední škola po projednání se 

zřizovatelem a krajským úřadem organizovat v souladu s rámcovým vzdělávacím programem 

základního vzdělávání kursy pro získání základního vzdělání. 

 

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků střední školy 

 

(1) Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení. Za první pololetí lze žákovi vydat místo 

vysvědčení výpis z vysvědčení. 

 

(2) Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikací nebo slovně nebo 

kombinací obou způsobů. O způsobu hodnocení rozhoduje ředitel školy se souhlasem školské rady. 

 

(3) Škola 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, zletilého žáka 

nebo zákonného zástupce nezletilého žáka. 

 

(4) Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí příslušného ročníku prospěl ze 

všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem, s výjimkou předmětů, z 

nichž se žák nehodnotí. Hodnocení žáka v odborných předmětech, které stanoví rámcový 

vzdělávací program v uměleckých oborech, se uskutečňuje po vykonání komisionální zkoušky. 
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(5) 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 konce června. Není-

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

hodnocen z povinného předmětu vyučovaného pouze v prvním pololetí ani v náhradním termínu, 

neprospěl. 

 

(6) 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. Do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník. Není-li žák 

hodnocen ani v tomto termínu, neprospěl. 

 

(7) Žák, který na konci druhého pololetí neprospěl nejvýše ze 2 povinných předmětů, nebo žák, 

který neprospěl na konci prvního pololetí nejvýše ze 2 povinných předmětů vyučovaných pouze v 

prvním pololetí, koná z těchto předmětů opravnou zkoušku nejpozději do konce příslušného 

školního roku v termínu stanoveném ředitelem školy. Opravné zkoušky jsou komisionální. 

 

(8) Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. 

Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky 

nejpozději do konce září následujícího školního roku. Do doby náhradního termínu opravné 

zkoušky navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník. 

 

(9) Má-li zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého 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, 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. 

 

(10) V případě, že se žádost o přezkoumání výsledků hodnocení týká hodnocení chování nebo 

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

výchovného zaměření ředitel školy, krajský úřad, dodržení pravidel pro hodnocení výsledků 

vzdělávání žáků 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. 

 

(11) V odůvodněných případech může krajský úřad rozhodnout o konání opravné zkoušky a 

komisionálního přezkoušení podle odstavce 9 na jiné střední škole. Zkoušky se na žádost krajského 

úřadu účastní školní inspektor. 

 

II. Stupně hodnocení prospěchu a chování v případě použití klasifikace, zásady pro používání 

slovního hodnocení 

 

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, k věku, druhu, stupni a míře postižení žáka. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení 
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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.  

 

Při použití klasifikace se výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných 

předmětech stanovených školním vzdělávacím programem hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu: 

 

a) 1 - výborný, 

b) 2 - chvalitebný, 

c) 3 - dobrý, 

d) 4 - dostatečný, 

e) 5 - nedostatečný. 

 

Při hodnocení klasifikací jsou výsledky vzdělávání žáka hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň 

vzdělání žáka, které dosáhl zejména vzhledem k očekávaným výstupům jednotlivých předmětů 

školního vzdělávacího programu, ke svým vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku. 

Klasifikace zahrnuje ohodnocení přístupu žáka ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho 

výkon. 

 

Klasifikaci výsledků vzdělávání žáka v jednotlivých předmětech a chování žáka lze doplnit slovním 

hodnocením, které bude obsahovat i hodnocení klíčových kompetencí vymezených Rámcovým 

vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. 

 

 

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

vysvědčení místo hodnocení slovo "uvolněn(a)". 

 

Nelze-li žáka z některého nebo ze všech předmětů v prvním nebo ve druhém pololetí hodnotit ani v 

náhradním termínu, uvádí se na vysvědčení místo hodnocení slovo "nehodnocen(a)". 

 

Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni: 

 

a) prospěl(a) s vyznamenáním, 

b) prospěl(a), 

c) neprospěl(a), 

d) nehodnocen(a). 

 

Žák je hodnocen stupněm 

 

a) prospěl(a) s vyznamenáním, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním 

vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu horším než 2 - chvalitebný, 

průměr stupňů prospěchu ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím 

programem není vyšší než 1,5 a jeho chování je hodnoceno stupněm velmi dobré; v případě použití 

slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace postupuje škola podle 

pravidel hodnocení žáků podle § 14 odst. 2, 

 

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, 
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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. 

 

 

Výchovná opatření 

 

 (1) 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. 

 

(2) 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. 

 

(3) Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení 

žákovi uložit: 

 

      a) napomenutí třídního učitele, 

b) důtku třídního učitele, 

c) důtku ředitele školy. 

 

(4) Pravidla pro udělování pochval a jiných ocenění a ukládání napomenutí a důtek jsou 

součástí školního řádu – výchovný řád. 

 

      (5) Třídní učitel neprodleně oznámí řediteli školy uložení důtky třídního učitele.     

      Důtku ředitele školy lze žákovi uložit pouze po projednání v pedagogické radě. 

 

(6) Ředitel školy nebo třídní učitel neprodleně oznámí udělení pochvaly a jiného ocenění 

nebo uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho 

zákonnému zástupci. 

 

(7) Udělení pochvaly ředitele školy a uložení napomenutí nebo důtky se zaznamená do 

dokumentace školy
. 
Udělení pochvaly a jiného ocenění se zaznamená na vysvědčení za 

pololetí, v němž bylo uděleno. 

 

            Hodnocení výsledků vzdělávání žáků vychází z posouzení míry dosažení výstupů pro   

            jednotlivé předměty školního vzdělávacího programu. Hodnocení je pedagogicky     

            zdůvodněné, odborně správné a doložitelné a respektuje individuální vzdělávací  

            potřeby žáků a doporučení školského poradenského zařízení. 

      

 

 

Výsledky práce v zájmových útvarech organizovaných školou se v případě použití klasifikace 

hodnotí stupni: nehodnotí se na vysvědčení 

 

a) pracoval(a) úspěšně, 

b) pracoval(a). 
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Zásady klasifikace a způsob získávání podkladů pro klasifikaci 

 

Žáci jsou hodnoceni dle míry plnění výstupů školy s ohledem na typ a stupeň postižení a vzhledem 

k individuální charakteristice a okolnostem výkonu. 

 

Podklady pro hodnocení výchovně vzdělávacích výsledků a chování žáka získává učitel zejména 

těmito metodami, formami a prostředky: 

 soustavné diagnostické pozorování žáka 

 soustavné sledování výkonu žáka v průběhu vyučování 

 prověřování vědomostí, dovedností a návyků (praktické, pohybové, ústné, grafické, 

písemné) 

 analýza výsledků různých aktivit žáka se zaměřením na manuální zručnost, úroveň 

sebeobsluhy, samostatnost a sociální vyspělost 

 konzultace s ostatními učiteli, vychovateli, popř. s pracovníky SPC 

 rozhovory se zákonnými zástupci žáka. 

 

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 

 

Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků pedagogickými pracovníky je 

jednoznačné, srozumitelné, srovnatelné s předem stanovenými kritérii, věcné, všestranné, 

pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doložitelné. 

 

Hodnocení žáků : 

 průběžné – během školního roku 

 celkové – čtvrtletní, pololetní, na konci školního roku. 

 

Průběžné hodnocení se uplatňuje při hodnocení dílčích výsledků a projevů žáka. 

Užití průběžného hodnocení: 

 komunitní kruhy v rámci třídy – sebehodnocení žáků, vzájemné hodnocení 

 v rámci projektových dnů, školních akcí a soutěží – žáci jsou hodnoceni především 

porovnáváním výsledků 

 v průběhu vyučování po každé vykonané činnosti – slovní zhodnocení, hodnocení do 

žákovské knížky (obrázek, piktogram, známka, slovní hodnocení). 

I přes dané slovní hodnocení žáků ZŠS je možné do žákovské knížky zapisovat i známku, která 

odpovídá vědomostem, dovednostem a návykům uvedených v hodnotící škále (viz níže). Pro žáky 

je známka srozumitelnější než slovní hodnocení a více motivující. 

 

Při celkovém hodnocení se užívá širší slovní hodnocení. Širší slovní hodnocení dokáže lépe 

vystihnout individuální pokrok každého žáka a poskytuje celistvější informace o silných a slabých 

stránkách jeho výkonu. Hodnocení vychází z plnění či neplnění školních výstupů. 

 

Stupně hodnocení a klasifikace chování 

 

Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou se hodnotí na vysvědčení stupni: 

1 – velmi dobré, 

2 – uspokojivé, 

3 – neuspokojivé. 
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Při klasifikaci chování se přihlíží k věku, morální a rozumové vyspělosti žáka; chování žáků se 

hodnotí s přihlédnutím k typu a stupni postižení, k individuálním a věkovým zvláštnostem a 

individuální schopnosti náhledu na vlastní chování.  

 

Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace chování jsou následující:       

 

Stupeň 1 – velmi dobré 

 Žák dodržuje pravidla chování a školního řádu, má kladný vztah ke kolektivu třídy a školy. 

Naprosto ojediněle se dopouští méně závažných přestupků. 

 

Stupeň 2 – uspokojivé 

 Žák se dopustí závažnějšího přestupku nebo se opakovaně dopouští méně závažných 

přestupků proti pravidlům chování a školnímu řádu, přestože mu před snížením stupně 

z chování byla udělena důtka třídního učitele (popř. ředitele školy). 

Stupeň 3 – neuspokojivé 

 Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a se školním řádem. Zpravidla se přes důtku 

ředitele školy dopouští takových závažných přestupků, kterými je vážně ohrožena výchova 

ostatních žáků. Záměrně narušuje činnost kolektivu. 

 

Hodnotící škála pro slovní hodnocení a jeho vyjádření známkou: 

A. předměty triviální a naukové 

B. předměty s převahou výchovného a praktického zaměření (Vv, Pv, Pč, RP, Hv, Tv) 

A. 

1 – žák je samostatný, pohotový, aktivní, tvořivý, projevuje zájem o učení, chápe a správně 

reprodukuje základní učivo daného ročníku, správně vykonává požadované intelektuální a 

motorické činnosti, téměř samostatně uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení 

teoretických a praktických úkolů, ústní projev je srozumitelný a výstižný, grafický projev je 

estetický 

 

2 – žák je téměř samostatný, méně pohotový a méně tvořivý, ale aktivní, většinou projevuje zájem o 

učení, základní učivo daného ročníku chápe a většinou správně reprodukuje, s částečnou pomocí 

vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti, s částečnou pomocí uplatňuje osvojené 

poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, ústní projev je srozumitelný, ale 

méně výstižný, grafický projev je estetický, s drobnými nepřesnostmi 

 

3 – žák je méně samostatný, neprojevuje větší zájem o učení, je málo tvořivý, základní učivo 

daného ročníku zvládá částečně a s pomocí, požadované intelektuální a motorické činnosti 

vykonává s pomocí a s drobnými chybami, osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a 

praktických úkolů uplatňuje s pomocí učitele, dopouští se chyb, ústní projev má nedostatky ve 

srozumitelnosti a výstižnosti, grafický projev je méně estetický, s četnějšími nepřesnostmi 

 

4 – žák je většinou nesamostatný, má malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty, základní učivo 

daného ročníku zvládá pouze s trvalou pomocí, není tvořivý, požadované intelektuální a motorické 

činnosti vykonává jen s trvalou pomocí, chybuje, osvojené poznatky a dovednosti při řešení 

teoretických a praktických úkolů uplatňuje s trvalou pomocí učitele, dopouští se závažných chyb, 

ústní projev má vážné nedostatky ve srozumitelnosti a výstižnosti, grafický projev není příliš 

estetický, vyskytují se v něm závažné nedostatky 

 

5 – žák je nesamostatný, neprojevuje žádný zájem o učení, základní učivo daného ročníku zatím 

nezvládá ani s pomocí, není schopen vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti, 
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nemá dosud osvojeny vědomosti a dovednosti pro řešení teoretických a praktických úkolů, ústní 

projev je nesrozumitelný, není výstižný, v grafickém projevu jsou podstatné nedostatky 

 

 

B. 

1 – žák je tvořivý, zručný, aktivní, je obratný a snaživý, pracuje samostatně, přesně, má zájem o 

hudbu, estetiku a tělesnou kulturu, osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje samostatně, 

tvořivě 

 

2 – žák je méně tvořivý, méně zručný, ale aktivní, je méně obratný, ale snaživý, pracuje s malou 

pomocí, má kolísavý zájem o hudbu, estetiku a tělesnou kulturu, osvojené vědomosti, dovednosti a 

návyky aplikuje s malou pomocí učitele, s drobnými chybami 

 

3 – žák je málo tvořivý, málo zručný a obratný, ale snaží se, při práci vyžaduje vedení, neprojevuje 

aktivně zájem o hudbu, estetiku a tělesnou kulturu, osvojené vědomosti, dovednosti a návyky 

aplikuje s pomocí učitele, dopouští se chyb 

 

4 – žák není zručný, tvořivý, obratný, při práci vyžaduje trvalou pomoc a vedení, neprojevuje zájem 

o hudbu, estetiku a tělesnou kulturu, bez stálé pomoci učitele nedokáže aplikovat osvojené 

vědomosti, dovednosti a návyky 

 

5 – práce se mu zatím nedaří, potřebuje velikou pomoc, nemá dosud vztah k hudbě, estetice, tělesné 

kultuře, nemá dosud osvojené vědomosti, dovednosti a návyky 
 

 

III. Podrobnosti o komisionálních a opravných zkouškách, 

 

Vyhláška č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění 

povinné školní docházky, v platném znění. 
 

 

Povinnosti pedagogických pracovníků 

 

1. Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každém hodnocení (klasifikaci) žáka průkazným 

způsobem tak, aby mohl vždy doložit správnost celkového hodnocení žáka i způsob získání 

podkladů pro hodnocení. V případě dlouhodobé nepřítomnosti nebo rozvázání pracovního poměru v 

průběhu klasifikačního období předá tento přehled hodnocení zastupujícímu učiteli nebo vedení 

školy.    

 

2. Vyučující zajistí zapsání slovního hodnocení také do třídního katalogu a dbá o jeho úplnost. Do 

katalogu je zapisováno hodnocení z jednotlivých předmětů, udělená výchovná opatření a další údaje 

o chování žáka, jeho pracovní aktivitě a činnosti ve škole. 

 

3. Hodnocení provede učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. Při dlouhodobějším pobytu žáka 

mimo školu (lázeňské léčení, léčebné pobyty, dočasné umístění v ústavech, apod.) vyučující 

respektuje výsledky hodnocení žáka, které škole sdělí škola při instituci, kde byl žák umístěn; žák 

se znovu nepřezkušuje.       

 

4. Při slovním hodnocení v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se hodnotí 

kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období. Výsledné hodnocení 

za klasifikační období musí odpovídat dílčím hodnocením, která žák získal a která byla sdělena 

rodičům.       
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5. Případy zaostávání žáků v učení a nedostatky v jejich chování se projednají v pedagogické radě, a 

to zpravidla k 15. listopadu a 15. dubnu.  

                                                 

6. Na konci klasifikačního období, v termínu, který určí ředitel školy, nejpozději však 48 hodin před 

jednáním pedagogické rady o klasifikaci, zapíší učitelé příslušných předmětů výsledky celkového 

hodnocení číslicí do třídního výkazu a připraví návrhy na umožnění opravných zkoušek, na 

hodnocení v náhradním termínu apod.       

 

7. Zákonné zástupce žáka informuje o prospěchu a chování žáka: třídní učitel a učitelé jednotlivých 

předmětů v polovině prvního a druhého pololetí; třídní učitel nebo učitel, jestliže o to zákonní 

zástupci žáka požádají.       

 

8. Informace jsou rodičům předávány převážně při osobním jednání na třídních schůzkách nebo 

konzultačních hodinách, na které jsou rodiče zváni. Údaje o hodnocení a chování žáka jsou 

sdělovány pouze zástupcům žáka, nikoli veřejně.       

 

9. V případě mimořádného zhoršení prospěchu žáka informuje rodiče vyučující předmětu 

bezprostředně a prokazatelným způsobem.       

 

10. Pokud je hodnocení žáka stanoveno na základě písemných nebo grafických prací, vyučující tyto 

práce uschovávají 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 

odloženým hodnocením 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.       

 

11. Vyučující dodržují zásady pedagogického taktu, zejména nehodnotí žáky ihned po jejich 

návratu do školy po nepřítomnosti delší než jeden týden.  

 

12. Třídní učitelé jsou povinni seznamovat ostatní vyučující s doporučením psychologických 

vyšetření, které mají vztah ke způsobu hodnocení a klasifikace žáka a způsobu získávání podkladů.  

 

                                                                        

  
 


