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Obecná ustanovení 
 
Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán 
školy tuto směrnici.  
Směrnice je součástí školního řádu školy, v souladu s ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 30, 
51-53, §14-17. a na základě vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých 
náležitostech plnění povinné školní docházky § 30, 51-53 Zákona č. 261/2004, školský zákon.  
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I. Zásady a způsob hodnocení a sebehodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků, 
včetně získávání podkladů pro hodnocení 

 
1. Zásady hodnocení, sebehodnocení a klasifikace 
 
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. 
 
Při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník (dále jen učitel) uplatňuje 
přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi. 
 
Pro potřeby klasifikace se předměty dělí do dvou skupin: 
a/ předměty s převahou teoretického zaměření  
b/ předměty s převahou výchovného zaměření 
 
Žák se prostřednictvím učitelova hodnocení postupně učí, jaké jsou meze a perspektivy jeho 
výkonu, sféry jeho úspěchů a úspěšného uplatnění. Vyučující vytváří vhodné prostředí a 
příležitosti, aby žák mohl poučeně a objektivně hodnotit sebe a svoji práci. Oba názory jsou 
průběžně konfrontovány. Učitel a žák na konci klasifikačního období společně hodnotí průběh 
výkonů žáka tak, aby se shodli na výsledné známce. Autonomní hodnocení se nesmí stát 
prostředkem nátlaku na učitele. Cílem je ideální shoda obou hodnocení tak, aby byla pro žáka 
motivační do dalšího období. 
 
2. Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci 
 
1. 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.       
 
2. 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. 
 
3. Podklady pro hodnocení a klasifikaci získávají vyučující zejména:  

1/ soustavným diagnostickým pozorováním žáka 
2/ soustavným sledováním výkonu žáka a jeho připravenosti na vyučování 
3/ různými druhy zkoušek /písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové/ 
4/ kontrolními písemnými pracemi a praktickými zkouškami 
5/ analýzou výsledků činnosti žáka  
6/ konzultacemi s ostatními učiteli a podle potřeby i s pracovníky pedagogicko-
psychologických poraden a zdravotnických služeb 
7/ hovory se žákem a zákonnými zástupci žáka 

 
4. Žák 2. až 9. ročníku základní školy musí mít z každého předmětu alespoň dvě známky za 
každé pololetí. Známky získávají vyučující průběžně během celého klasifikačního období. 
Zkoušení je prováděno před spolužáky. Výjimka je možná jen při diagnostikované vývojové 
poruše, kdy je jiný způsob doporučen ve zprávě psychologa.  
 
5. Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace, 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, prací a 
praktických činností oznámí žákovi nejpozději do 14 dnů. Učitel sděluje všechny známky, které 
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bere v úvahu při celkové klasifikaci, zákonným zástupcům žáka, a to zejména prostřednictvím 
zápisů do žákovské knížky.       
 
6. Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní rok, 
aby se nadměrně nenahromadily v určitých obdobích.    
 
7. O termínu písemné zkoušky většího rozsahu (např. čtvrtletní práce), informuje vyučující žáky 
dostatečně dlouhou dobu předem. Ostatní vyučující o tom informuje formou zápisu do třídní 
knihy. V jednom dni mohou žáci konat jen jednu zkoušku uvedeného charakteru. 
 
8. Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka průkazným způsobem tak, 
aby mohl vždy doložit správnost celkové klasifikace žáka i způsob získání známek (ústní 
zkoušení, písemné, …). V případě dlouhodobé nepřítomnosti nebo rozvázání pracovního poměru 
v průběhu klasifikačního období předá tento klasifikační přehled zastupujícímu učiteli nebo 
vedení školy.    
 
9. Vyučující zajistí zapsání známek také do katalogového listu třídního výkazu a dbá o jejich 
úplnost. Do katalogového listu jsou zapisovány známky z jednotlivých předmětů, udělená 
výchovná opatření a další údaje o chování žáka, jeho pracovní aktivitě a činnosti ve škole. 
 
10. Klasifikační 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.       
 
11. Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se 
hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období. Stupeň 
prospěchu se neurčuje na základě aritmetického průměru z klasifikace za příslušné období. 
Výsledná známka za klasifikační období musí odpovídat známkám, které žák získal a které byly 
sděleny zákonným zástupcům.       
 
12. Případy zaostávání žáků v učení a nedostatky v jejich chování se projednají v pedagogické 
radě zpravidla k čtvrtletí nebo podle potřeby v mimořádných termínech.  
                                                 
13. Na konci klasifikačního období, v termínu, který určí ředitel školy, zapíší učitelé příslušných 
předmětů číslicí výsledky celkové klasifikace do třídního výkazu, připraví návrhy na umožnění 
opravných zkoušek a na klasifikaci v náhradním termínu apod.       
 
14. Zákonné zástupce žáka informují o prospěchu a chování žáka vyučující jednotlivých 
předmětů průběžně v žákovské knížce. Informace jsou rodičům předávány převážně při osobním 
jednání na třídních schůzkách nebo konzultacích, na které jsou rodiče písemně zváni. Rodičům, 
kteří se nemohli dostavit na školou určený termín, poskytnou vyučující možnost individuální 
konzultace. Údaje o klasifikaci a hodnocení chování žáka jsou sdělovány pouze zástupcům žáka, 
nikoli veřejně.       
 
15. V případě mimořádného zhoršení prospěchu žáka informuje rodiče vyučující předmětu 
bezprostředně a prokazatelným způsobem.       
 
16. 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 15. 10. dalšího školního roku. 
Opravené písemné práce musí být předloženy všem žákům a na požádání ve škole také rodičům.       
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17. 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 hodnotit to, co umí, učitel klasifikuje 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 zažití učiva, prověřování znalostí 
provádět až po dostatečném procvičení učiva.          
 
18. Třídní učitelé (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.          
 
3. Klasifikace žáka 
 
1. Žáci se klasifikují ve všech vyučovacích předmětech uvedených v učebním plánu příslušného 
ročníku. 
 
2. Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušný předmět. 
 
3. V předmětu, ve kterém vyučuje více učitelů, určí výsledný stupeň za klasifikační období 
příslušní učitelé po vzájemné dohodě. Nedojde-li k dohodě, stanoví se výsledný klasifikační 
stupeň rozhodnutím ředitele školy. 
 
4. Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se 
hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období. Stupeň 
prospěchu se neurčuje na základě aritmetického průměru z klasifikace za příslušné období. 
 
5. Při určování klasifikačního stupně posuzuje učitel výsledky práce objektivně, nesmí podléhat 
žádnému vlivu subjektivnímu ani vnějšímu. 
 
6. Ředitel školy určí způsob, jakým budou třídní učitelé a vedení školy informování o stavu 
klasifikace ve třídě. 
 
7. Na konci klasifikačního období, v termínu, který určí ředitel školy, zapíší učitelé příslušných 
předmětů výsledky celkové klasifikace do katalogových listů, do evidenčního programu Bakaláři 
a připraví návrhy na opravné zkoušky a klasifikaci v náhradním termínu. 
 
4. Pravidla pro udělování pochval a jiných ocenění a ukládání napomenutí a důtek  
 
1. Udělení pochvaly ředitele školy a uložení napomenutí nebo důtky se zaznamená do 
dokumentace školy (§ 28 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon). Udělení pochvaly ředitele 
školy a jiného významného ocenění se zaznamená na vysvědčení za pololetí, v němž bylo 
uděleno. 
 
2. Před udělením některého z opatření je nutno získat objektivní informace. Při posuzování 
záslužného činu i přestupku je možno podle potřeby k projednávání přizvat zákonného zástupce, 
popř. i zástupce veřejnosti /Policie ČR apod./. 
3. Pochvaly i jiná ocenění se udělují za mimořádný projev aktivity a iniciativy, které jsou 
trvalejším rysem žákovy osobnosti, za záslužný nebo statečný čin, za dlouhodobou úspěšnou 
práci pro kolektiv. 
 



 

 - 5 - 

4. Návrh na udělení pochvaly nebo jiného ocenění se projedná v pedagogické radě. 
 
5. Ústní nebo písemnou pochvalu uděluje žákovi před kolektivem třídy nebo školy třídní učitel, 
ředitel školy. Písemná pochvala se uděluje zpravidla formou tiskopisu /pochvala třídního učitele, 
pochvala ředitele/, nebo v doložce na vysvědčení /pochvala ředitele školy/ - pouze za zvláště 
význačný a záslužný čin. 
 
6. Opatření k posílení kázně žáků se ukládá za závažné nebo opakované provinění proti školnímu 
řádu. Toto opatření předcházejí zpravidla před snížením stupně z chování. 
 
7. Třídní učitel neprodleně oznámí řediteli školy uložení důtky třídního učitele. Důtku ředitele 
školy lze žákovi uložit pouze po projednání v pedagogické radě. Ředitel školy nebo třídní učitel 
neprodleně oznámí prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci udělení 
pochvaly a jiného ocenění, uložení napomenutí nebo důtky a důvody jejich udělení.  
 
5. Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků 
 
1. Sebehodnocení je důležitou součástí hodnocení žáků, posiluje sebeúctu a sebevědomí žáků. 
 
2. Je zařazováno do procesu vzdělávání průběžně všemi vyučujícími, způsobem přiměřeným 
věku žáků. 
 
3. Chyba je přirozená součást procesu učení, hodnocení žákova výkonu nelze provést jen 
klasifikací, žáci mohou některé práce sami opravovat, hodnocení musí být doprovázeno 
rozborem chyb žáka.  
 
4. Při sebehodnocení se žák snaží vyjádřit: 
- co se mu daří 
- co mu ještě nejde, jaké má rezervy 
- jak bude pokračovat dál 
 
5. Pedagogové vedou žáka k tomu, aby komentoval své výkony a výsledky. 
 
6. Sebehodnocení žáků nenahrazuje klasické hodnocení žáka pedagogem. 
 
7. Na konci pololetí žák písemnou nebo ústní formou provede sebehodnocení v oblasti: 
- klíčové kompetence 
- v jednotlivých předmětech 
 
8. Žáci jsou k sebehodnocení vedeni od 1. ročníku. V 1. - 3. ročníku probíhá nejčastěji ústně, 
žáci se však postupně učí písemnému hodnocení formou značek. Ve 4. – 9. ročníku kromě 
ústního hodnocení probíhá sebehodnocení písemně v rámci jednotlivých vyučovacích předmětů 
jednou za pololetí. 
 
 
 
 
 
6. Celkové hodnocení žáka 
 

1. Celkový prospěch žáka zahrnuje výsledky klasifikace z povinných předmětů, volitelných 
předmětů a chování, nezahrnuje klasifikaci nepovinných předmětů a zájmových útvarů. Stupeň 
celkového prospěchu se uvádí na vysvědčení. 
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2. Nelze-li žáka pro závažné objektivní příčiny klasifikovat na konci prvního pololetí, určí ředitel 
školy pro jeho klasifikaci náhradní termín a to tak, aby klasifikace žáka mohla být provedena 
nejpozději do dvou měsíců (31. března) po ukončení pololetí. Není-li možná klasifikace ani 
v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí. 
 
3. Nelze-li žáka pro závažné objektivní příčiny klasifikovat na konci druhého pololetí, určí 
ředitel školy pro jeho klasifikaci náhradní termín a to tak, aby klasifikace žáka mohla být 
provedena do 30. září. Do té doby žák navštěvuje podmíněně vyšší ročník. Žák, který nemohl být 
klasifikován v náhradním termínu nebo byl klasifikován nedostatečně, opakuje ročník. 
 
4. Má-li zástupce žáka pochybnosti o správnosti klasifikace v jednotlivých předmětech na konci 
prvního nebo druhého pololetí, může do tří dnů ode dne, kdy byl s touto skutečností seznámen, 
požádat ředitele školy o komisionální přezkoušení. Je-li vyučující daného předmětu ředitel školy, 
může zástupce žáka požádat o komisionální přezkoušení příslušného školního inspektora. 
Komisi pro přezkoušení žáka jmenuje ředitel školy, eventuálně školní inspektor. Komise je 
tříčlenná, tvoří ji předseda, zkoušející učitel, jímž je zpravidla vyučující daného předmětu a 
přísedící (zpravidla třídní učitel). Klasifikační stupeň určí komise většinou hlasů. O komisionální 
zkoušce se pořizuje protokol. 
Komise žáka přezkouší neprodleně, nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti. Výsledek 
přezkoušení oznámí ředitel školy zástupci žáka prokazatelným způsobem. 
 
7. Opravné zkoušky  
 
1. Žáci 9. ročníku a žáci, kteří na daném stupni dosud neopakovali ročník a na konci druhého 
pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných předmětů, konají opravné zkoušky.  
 
2. Žák koná opravné zkoušky v termínu stanoveném ředitelem školy nejpozději v posledním 
týdnu hlavních prázdnin. Nemůže-li se žák dostavit ze závažných důvodů, např. pro nemoc 
doloženou lékařským potvrzením, umožní mu ředitel školy vykonání opravných zkoušek do 15. 
září následujícího školního roku. 
 
3. Nedostaví-li se žák k opravným zkouškám ve stanoveném termínu bez předložení dokladu o 
nemoci, je klasifikován stupněm nedostatečný. 
 
4. Opravné zkoušky jsou zkoušky komisionální. 
 
8. Nehodnocení žáka v důsledku absence  
 
Jestliže žáka nelze hodnotit z důvodu absence vyšší než 30 % v jednotlivých předmětech nebo 
z důvodu méně než 60% aktivní účasti v předmětu tělesná výchova, určí ředitel školy pro jeho 
hodnocení náhradní termín dle §52 odst. 2 a 3 Zákona 561/2004 Sb., Školský zákon, v platném 
znění. 
 
 
9. Zkouška při plnění povinné školní docházky mimo území České republiky 
 
V případě zkoušky při plnění povinné školní docházky v zahraničí se postupuje v souladu s §18-
§20 vyhlášky č.48/2005, o základním vzdělávání, v platném znění. 
 
10. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 
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1. Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami se rozumí osoba, která k naplnění svých 
vzdělávacích možností nebo k uplatnění nebo užívání svých práv na rovnoprávném základě 
s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. 
 2. Při hodnocení žáků, u kterých byly diagnostikovány speciální vzdělávací potřeby, učitel 
přihlíží na doporučení uvedených ve zprávě školského poradenského pracoviště.  
 

3. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vytvoření nezbytných podmínek při 
vzdělávání, klasifikaci a hodnocení.  
 
4. U žáka se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy o použití slovního 
hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce žáka.  
 
5. Pro zjišťování úrovně žákových vědomostí a dovedností volí učitel takové formy a druhy 
zkoušení, které odpovídají schopnostem žáka a na něž nemá porucha negativní vliv.  
                                                                        
6. U žáků se speciálními vzdělávacími potřebami klade učitel důraz na ten druh projevu žáka 
/písemný nebo ústní/, ve kterém má předpoklady podat lepší výkon. Při klasifikaci se nevychází 
z prostého počtu chyb, ale z počtu jevů, které žák zvládl. To ale neznamená, že žák se 
speciálními vzdělávacími potřebami nesmí psát písemné práce.   
 
7. Všechna navrhovaná pedagogická opatření se zásadně projednávají se zákonnými zástupci.  
 
8. V hodnocení se přístup vyučujícího zaměřuje na pozitivní výkony žáka a tím na podporu jeho 
poznávací motivace k učení místo jednostranného zdůrazňování chyb.    
 
II. Kritéria pro hodnocení žáků 

 
1. Stupně hodnocení a klasifikace: 
 
1.1 Prospěch 
 
Při použití klasifikace se výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných 
předmětech stanovených školním vzdělávacím programem hodnotí stupni prospěchu: 
a) 1 - výborný, 
b) 2 - chvalitebný, 
c) 3 - dobrý, 
d) 4 - dostatečný, 
e) 5 - nedostatečný. 

 
1.2 Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného působení 
(výtvarná výchova, hudební výchova, tělesná výchova, výchova ke zdraví, občanská výchova, 
pracovní činnosti, dopravní výchova, literární seminář apod.) 

Stupeň 1 (výborný) 
Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní 
předpoklady a velmi úspěšně je rozvíjí. Jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný, 
přesný. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě. 
 
Stupeň 2 (chvalitebný) 
Žák je v činnostech aktivní, převážně samostatný, využívá své osobní předpoklady, které 
úspěšně rozvíjí. Jeho projev je esteticky působivý, originální a má jen menší nedostatky. Žák 
tvořivě aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti a návyky. Má zájem o umění, estetiku, tělesnou 
zdatnost. 
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Stupeň 3 (dobrý) 
Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyužívá dostatečně své 
schopnosti v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je málo působivý, dopouští se 
v něm chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje 
pomoc učitele. Nemá 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. 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. Jeho projev je 
většinou chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti 
nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o práci 
 
1. 3 Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření  
(český jazyk a literatura, cizí jazyk, matematika, prvouka, vlastivěda, přírodověda, fyzika, 
chemie, přírodopis, zeměpis, dějepis, informatika, práce s počítačem, digitální technologie, 
apod.) 
 
Stupeň 1 (výborný) 
Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice, zákonitosti uceleně, přesně a plně 
chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální a praktické činnosti. 
Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a 
praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů i zákonitostí. Myslí logicky správně, zřetelně se 
u něj projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný, 
výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní. Je schopen 
samostatně studovat vhodné texty. 
 
Stupeň 2 (chvalitebný) 
Žák ovládá poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně. 
Pohotově vykonává požadované intelektuální a praktické činnosti. Samostatně a produktivně 
nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení 
teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů i zákonností. Myslí správně, 
v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve 
správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných 
nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. Je schopen samostatně nebo 
s menší pomocí studovat vhodné texty. 
 
Stupeň 3 (dobrý) 
Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic 
a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných intelektuálních a praktických 
činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele 
korigovat. V uplatňování osvojovaných poznatků a dovedností při řešení teoretických a 
praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů podle podnětů 
učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. 
V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě 
výsledků jeho činnosti se projevují častější nedostatky, grafický projev je méně estetický a má 
menší nedostatky. Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele. 
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Stupeň 4 (dostatečný) 
Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků závažné mezery. Při 
provádění požadovaných intelektuálních a praktických činností je málo pohotový a má větší 
nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických a 
praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení 
jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho 
ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě 
výsledků jeho činnosti a v grafickém projevu se projevují nedostatky, grafický projev je málo 
estetický. Závažné chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké 
těžkosti. 
 
Stupeň 5 (nedostatečný) 
Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné 
mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a praktické činnosti má velmi 
podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických 
a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů a 
zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje samostatnost 
v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má 
závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti a 
grafický projev mají závažné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. 
 
2. Klasifikace chování 
 
Při použití klasifikace se chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou hodnotí stupni: 
a) 1 - velmi dobré, 
b) 2 - uspokojivé, 
c) 3 - neuspokojivé. 
 
1. Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují, a 
s ostatními učiteli a rozhoduje o ní ředitel po projednání v pedagogické radě. 
 
2. Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel školního řádu během klasifikačního 
období.  
 
3. Při klasifikaci chování se přihlíží k věku, morální a rozumové vyspělosti žáka. 
Klasifikace chování není podmíněna předchozím udělením opatření k posílení kázně v daném 
klasifikačním období. K opatřením k posílení kázně (napomenutí TU, důtka TU, důtka ŘŠ) 
uděleným v klasifikačním období se při klasifikaci chování přihlíží pouze tehdy, jestliže tato 
opatření byla neúčinná.  
 
4. Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace chování jsou následující: 
 
1 - velmi dobré 
Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a aktivně prosazuje ustanovení vnitřního řádu školy. 
Má kladný vztah ke kolektivu třídy a školy, přispívá k jeho upevňování a k utváření pracovních 
podmínek pro vyučování a pro výchovu mimo vyučování. Méně závažných přestupků se 
dopouští ojediněle. 
 
2 - uspokojivé 
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Žák se dopouští závažného přestupku proti pravidlům vnitřního řádu školy nebo se opakovaně 
dopouští méně závažných přestupků. Zpravidla se přes důtku ředitele školy dopouští dalších 
přestupků, narušuje činnost kolektivu nebo se dopouští poklesků v chování. 
 
3 - neuspokojivé 
Chování žáka ve škole i mimo školu je v rozporu s pravidly chování. Dopustí se takových 
závažných provinění, že je jimi vážně ohrožena výchova ostatních žáků. Záměrně narušuje 
činnost kolektivu. Slovní či fyzické napadení a případně ublížení na zdraví spolužákovi nebo 
vyučujícímu. Hrubé a vulgární chování nebo vyhrožování spolužákům nebo vyučujícím. 
V těchto případech bude dán podnět k vyšetřování Policií ČR. 
 
3. Výchovná opatření 
 
3. 1 Pochvala ředitele školy 
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. 
 
3. 2 Pochvala třídního učitele 
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. 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 
 

Výchovná opatření v důsledku neomluvené absence žáka 
 

Podle §50 odst.1 zákona 561/2004 Sb., Školský zákon, v platném znění, je zákonný zástupce 
žáka povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka doložit nejpozději do 3 kalendářních dnů od 
doby nepřítomnosti žáka. Podmínky pro uvolňování žáka z vyučování a omlouvání neúčasti žáka 
ve vyučování jsou stanoveny ve Školním řádu. 
Pokud vznikla neomluvená absence porušením Školního řádu, bude tato absence s žákem 
kázeňsky řešena a za neomluvenou absenci bude žákovi uděleno kázeňské opatření (napomenutí, 
důtka) nebo může být udělen snížený stupeň z chování.  
Níže uvedená kázeňská opatření budou udělována po důkladném zvážení příčin vzniku 
neomluvené absence třídním učitelem, po případném projednání s ředitelem školy, školním 
metodikem prevence, výchovným poradcem a po projednání na pedagogické radě. 
Pravidla pro udělování kázeňských opatření při neomluvené absenci: 
1 – 2 neomluvené hodiny – důtka třídního učitele. Třídní učitel řeší formou pohovoru, na 
který byl zákonný zástupce pozván doporučeným dopisem. 
3 – 6 neomluvených hodin – důtka ředitele školy. Třídní učitel řeší formou pohovoru, na který 
byl zákonný zástupce pozván doporučeným dopisem. 
7 – 10 neomluvených hodin – druhý stupeň z chování.  Třídní učitel řeší formou pohovoru, na 
který byl zákonný zástupce pozván doporučeným dopisem. 
Více než 10 neomluvených hodin – třetí stupeň z chování pro projednání na pedagogické radě. 
Ředitel školy svolává výchovnou komisi, která absenci řeší, k jednání je zákonný zástupce 
přizván doporučeným dopisem, dále třídní učitel, výchovný poradce, školní metodik prevence. 
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Více než 25 neomluvených hodin – třetí stupeň z chování po projednání na pedagogické radě. 
Situace je nahlášena orgánům sociálně právní ochrany dítěte. Ředitel školy svolává výchovnou 
komisi, která absenci řeší, k jednání je zákonný zástupce přizván doporučeným dopisem, dále 
třídní učitel, výchovný poradce, školní metodik prevence, zástupce orgánu sociálně právní 
ochrany, případně další odborník. 
 
 
4. Celkový prospěch 
 
Celkové hodnocení žáka se vyjadřuje stupni: 
a) prospěl (a) s vyznamenáním 
b) prospěl (a) 
c) neprospěl (a) 
d) nehodnocen (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 
 
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 (a) - není-li možné žáka hodnotit z některého z povinných předmětů stanovených 
školním vzdělávacím programem na konci prvního pololetí 
 
uvolněn(a) - na vysvědčení se uvádí místo hodnocení slovo uvolněn(a), jestliže je žák z výuky 
některého předmětu v prvním nebo ve druhém pololetí uvolněn (§ 50 odst. 2 zákona č. 561/2004 
Sb., školský zákon) 
 
nehodnocen(a) - nelze-li žáka z některého nebo ze všech předmětů v prvním nebo ve druhém 
pololetí hodnotit ani v náhradním termínu (§ 52 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský 
zákon), uvádí se na vysvědčení místo hodnocení slovo nehodnocen(a) 
 
5. Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
 
Zákonní zástupci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami mohou požádat o slovní 
hodnocení. Žádost rodičů (zákonných zástupců) o slovní hodnocení připravuje příslušný třídní 
učitel ve spolupráci s ostatními učiteli, v jejichž předmětech má být žák slovně hodnocen, a 
výchovným poradcem. Po schválení žádosti ředitelem školy je žák hodnocen slovně. Při slovním 
hodnocení se uvádí: 
 
a/ ovládnutí učiva předepsaného osnovami 

- ovládá bezpečně 
- ovládá 
- podstatně ovládá 
- ovládá se značnými mezerami 
- neovládá 
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b/ úroveň myšlení 

- pohotové, bystré, dobře chápe souvislosti 
- uvažuje celkem samostatně 
- menší samostatnost myšlení 
- nesamostatné myšlení 
- odpovídá nesprávně i na návodné otázky 

 
c/ úroveň vyjadřování 

- výstižné, poměrně přesné 
- celkem výstižné 
- nedostatečně přesné 
- vyjadřuje se s obtížemi 
- nesprávné i na návodné otázky 

 
d/ úroveň aplikace vědomostí 

- spolehlivě, uvědoměle užívá vědomostí a dovedností 
- dovede používat vědomosti a dovednosti, dopouští se drobných chyb 
- s pomocí učitele řeší úkoly, překonává obtíže a odstraňuje chyby, jichž se dopouští 
- dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává 
- praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí učitele 

 
e/ píle a zájem o učení 

- aktivní, učí se svědomitě a se zájmem 
- učí se svědomitě 
- k učení a práci nepotřebuje mnoho podnětů 
- malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty 
- pomoc a pobízení k učení jsou neúčinné 

 
Použití slovního hodnocení není pouhé mechanické převádění číselného klasifikačního stupně do 
složitější slovní podoby. Smyslem hodnocení je objektivně posoudit jednotlivé složky školního 
výkonu dítěte. 
 
6. Hodnocení nadaných a mimořádně žáků  
 
Ředitel školy může nadaného a 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 nebude absolvovat. Obsah a rozsah zkoušek stanoví ředitel 
školy. 
 
7. Individuálně vzdělávaný žák 
 
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. 
 
 
   Závěrečná ustanovení 
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1. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen 
zaměstnanec: Mgr. Pindurová Šárka. 

2. Ruší se předchozí znění této směrnice č. j. 11/6 ze dne 6. 6. 2016.  
3. Směrnice nabývá účinnosti dnem: 1. 9. 2019 

 
 
V Palkovicích dne 14. 8. 2019                                                  Mgr. Milan Šponer, ředitel školy 
 

 
Projednáno a odsouhlaseno Školskou radou dne:  


