
Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů

1. Hodnocení žáka

     Cílem hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu, prostřednictvím níž získává informace 
o tom, jak danou problematiku zvládá, jak dovede zacházet s tím, co se naučil, v čem se 
zlepšil a v čem ještě chybuje. Hodnocení žáka vychází ze stanovení jasných cílů a konkrétních 
kritérií, jimiž lze žákovu činnost a její výsledky poměřovat, na jejichž základě může i žák 
hodnotit svou práci.

Pravidla pro hodnocení žáka

Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání

1. Hodnocení žáka je organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu a jeho řízení.

2. Za první pololetí vydává škola žákovi výpis z vysvědčení, za druhé pololetí vysvědčení.

3. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm, 
slovně nebo kombinací obou způsobů. Podklady pro hodnocení a klasifikaci žáka učitel 
získává zejména těmito metodami, formami a prostředky: soustavným diagnostickým 
pozorováním žáka, soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování, 
různými druhy zkoušek, práce s chybou, kontrolními písemnými pracemi, laboratorními 
pracemi, analýzou výsledků činnosti žáka (práce s textem, referáty, výtvarná, literární a 
hudební tvorba, zapojení do soutěží, práce s mapou, s přírodninami, tabulkami, ICT, 
projektové vyučování), konzultacemi s ostatními učiteli, pracovníky PPP, SPC a dalšími 
odborníky, srovnávacími testy.

4. Je-li žák hodnocen slovně, převede třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních 
předmětů slovní hodnocení do klasifikace pro účely přijímacího řízení ke střednímu 
vzdělávání.

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

6. Ve výchovně vzdělávacím procesu se uskutečňuje klasifikace průběžná a celková.

7. Průběžná klasifikace se uplatňuje při hodnocení dílčích výsledků a projevů žáka.

  8. Klasifikace souhrnného prospěchu se provádí na konci každého pololetí a není 
aritmetickým průměrem běžné klasifikace.

9. Při hodnocení žáka klasifikací jsou výsledky vzdělávání žáka a chování žáka ve škole a na 
akcích pořádaných školou hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl 
zejména vzhledem k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých 
předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům 
a k věku žáka. Klasifikace zahrnuje ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v 
souvislostech, které ovlivňují jeho výkon.

10. Chování neovlivňuje klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech.



11. Při hodnocení a při průběžné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník uplatňuje 
přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi.

12. Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu.

13. V předmětu, ve kterém vyučuje více učitelů, určí výsledný klasifikační stupeň za 
klasifikační období příslušní učitelé po vzájemné dohodě.

14. Ohodnocením výkonu žáka klasifikačním stupněm posuzuje učitel výsledky práce 
objektivně a přiměřeně náročně.

15. Pro určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období 
se hodnotí učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období. 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. Přihlíží se i ke 
snaživosti a pečlivosti žáka, k jeho individuálním schopnostem a zájmům. Stupeň prospěchu 
se neurčuje na základě průměru klasifikace za příslušné období.

16. Zákonní zástupci žáka jsou o prospěchu žáka informováni třídním učitelem a učiteli 
jednotlivých předmětů:
- průběžně prostřednictvím žákovské knížky,
- před koncem 1. a 3. čtvrtletí (klasifikační období),
- případně kdykoliv na požádání zákonných zástupců žáka. 
V případě mimořádného zhoršení prospěchu informuje učitel zákonné zástupce žáka 
bezprostředně a prokazatelným způsobem. Případy zaostávání žáků v učení se projednají v 
pedagogické radě.

17. Žáci školy, kteří po dobu nemoci nejméně tři měsíce před koncem klasifikačního období 
navštěvovali školu při zdravotnickém zařízení a byli tam klasifikováni za pololetí ze všech, 
popřípadě jen z některých předmětů, se po návratu do kmenové školy znovu nezkoušejí a 
neklasifikují. Jejich klasifikace ze školy při zdravotnickém zařízení v předmětech, ve kterých 
byli klasifikováni, je závazná. V předmětech, ve kterých nebyli vyučováni, se neklasifikují.

18. 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.

19. Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitelka 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.

20. Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitelka 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.



21. 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 ředitelku školy 
o komisionální přezkoušení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitelka školy, 
krajský úřad. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti 
nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka.

22. Žák, který plní povinnou školní docházku, opakuje ročník, pokud na konci druhého 
pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen. To neplatí o žákovi, který na daném stupni 
základní školy již jednou ročník opakoval; tomuto žákovi může ředitelka školy na žádost jeho 
zákonného zástupce povolit opakování ročníku pouze z vážných zdravotních důvodů.

23. Ředitelka školy může žákovi, který splnil povinnou školní docházku a na konci druhého 
pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen, povolit na žádost jeho zákonného zástupce 
opakování ročníku po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků a důvodů uvedených v 
žádosti.

Hodnocení chování ve škole

1. Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě 
vyučují, a s ostatními učiteli a rozhoduje o ní ředitelka po projednání v pedagogické radě.
  
2. Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel slušného chování a dodržování 
vnitřního řádu školy během klasifikačního období.
  
3. Při klasifikaci chování se přihlíží k věku, morální a rozumové vyspělosti žáka; k uděleným 
opatřením k posílení kázně se přihlíží pouze tehdy, jestliže tato opatření byla neúčinná.
    
4. Škola hodnotí a klasifikuje žáky za jejich chování ve škole a při akcích organizovaných 
školou.  
  
5. Nedostatky v chování žáků se projednávají v pedagogické radě.

6. Zákonní zástupci žáka jsou o chování žáka informování třídním učitelem a učiteli 
jednotlivých předmětů:
- průběžně prostřednictvím žákovské knížky,
- před koncem 1. a 3. čtvrtletí (klasifikační období),
- okamžitě v případně mimořádného porušení školního řádu. 

Sebehodnocení žáků

1. Sebehodnocení je důležitou součástí hodnocení žáků.

2. Sebehodnocením se posiluje sebeúcta a sebevědomí žáků.

3. Chybu je potřeba chápat jako přirozenou věc v procesu učení. Pedagogičtí pracovníci se o 
chybě se žáky baví, žáci mohou některé práce sami opravovat. Chyba je důležitý prostředek 
učení.



4. Při sebehodnocení se žák snaží popsat:
- co se mu daří,
- co mu ještě nejde,
- jak bude pokračovat dál.

5. Při školní práci vedeme žáka, aby komentoval svoje výkony a výsledky.

6. Známky nejsou jediným zdrojem motivace.

Kritéria hodnocení žáka

1. Stupně hodnocení prospěchu

1. 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.

2. Pro potřeby klasifikace se předměty dělí do tří skupin: 
- předměty s převahou teoretického zaměření, 
- předměty s převahou praktických činností, 
- předměty s převahou výchovného a uměleckého zaměření. 
Kritéria pro jednotlivé klasifikační stupně jsou formulována především pro celkovou 
klasifikaci. Učitel však nepřeceňuje žádné z uvedených kritérií, posuzuje žákovy výkony 
komplexně, v souladu se specifikou předmětu. 

Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření

Převahu teoretického zaměření mají jazykové, společenskovědní, přírodovědné předměty a 
matematika.

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:

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 v týmu, 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. Jeho 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 pro tým, jeho působení je 
přínosné. Je většinou schopen sebehodnocení a hodnocení ostatních členů.

Stupeň 3 (dobrý)
Žák se v uplatňování osvojených 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, v týmu pracuje 
nepříliš aktivně, jeho působení je přínosné v menší míře. Je schopen sebehodnocení a 
hodnocení ostatních členů.

Stupeň 4 (dostatečný)
U žáka se v uplatňování osvojených poznatků a dovedností vyskytují závažné chyby. 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 v týmu se pouze účastní. Jeho působení není příliš přínosné. Sebehodnocení a 
hodnocení ostatních členů je schopen málokdy.

Stupeň 5 (nedostatečný)
U žáka se v uplatňování osvojených vědomostí a dovedností vyskytují velmi závažné chyby. 
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 pro tým. Svou činností narušuje spolupráci, jeho působení není pro tým 
přínosné. Správného sebehodnocení a hodnocení ostatních členů není schopen.

Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou praktického zaměření.

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:



Stupeň 1 (výborný)
Žák soustavně projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým 
činnostem. Pohotově, samostatně a tvořivě využívá získané teoretické poznatky při praktické 
činnosti. Praktické činnosti vykonává pohotově, samostatně uplatňuje získané dovednosti a 
návyky. Bezpečně ovládá postupy a způsoby práce; dopouští se jen menších chyb, výsledky 
jeho práce jsou bez závažnějších nedostatků. Účelně si organizuje vlastní práci, udržuje
pracoviště v pořádku. Uvědoměle dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 
a aktivně se stará o životní prostředí. Hospodárně využívá suroviny, materiál, energii. Vzorně 
obsluhuje a udržuje laboratorní zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla. Aktivně 
překonává vyskytující se překážky.

Stupeň 2 (chvalitebný)
Žák projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. 
Samostatně, ale méně tvořivě a s menší jistotou využívá získané teoretické poznatky při
praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává samostatně, v postupech a způsobech práce se 
nevyskytují podstatné chyby. Výsledky jeho práce mají drobné nedostatky. Účelně si 
organizuje vlastní práci, pracoviště udržuje v pořádku. Uvědoměle udržuje předpisy o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a stará se o životní prostředí. Při hospodárném 
využívání surovin, materiálů a energie se dopouští malých chyb. Laboratorní zařízení a 
pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla obsluhuje a udržuje s drobnými nedostatky. Překážky v 
práci překonává s občasnou pomocí učitele.

Stupeň 3 (dobrý)
Žák projevuje vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem s menšími 
výkyvy. Za pomocí učitele uplatňuje získané teoretické poznatky při praktické činnosti.
V praktických činnostech se dopouští chyb a při postupech a způsobech práce potřebuje 
občasnou pomoc učitele. Výsledky práce mají nedostatky. Vlastní práci organizuje méně 
účelně, udržuje pracoviště v pořádku. Dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci a v malé míře přispívá k tvorbě a ochraně životního prostředí. Na podněty učitele je 
schopen hospodárně využívat suroviny, materiály a energii. K údržbě laboratorních zařízení, 
přístrojů, nářadí a měřidel musí být částečně podněcován. Překážky v práci překonává jen s 
častou pomocí učitele.

Stupeň 4 (dostatečný)
Žák 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. 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.

Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:

Stupeň 1 (výborný)
Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní 
předpoklady a velmi úspěšně je rozvíjí v individuálních a kolektivních projevech. Jeho projev 
je esteticky působivý, originální, procítěný, v hudební a tělesné výchově přesný. Osvojené 
vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě. Má výrazně aktivní zájem o umění, estetiku, 
brannost a tělesnou kulturu a projevuje k nim aktivní vztah. Úspěšně rozvíjí svůj estetický 
vkus a tělesnou zdatnost.

Stupeň 2 (chvalitebný)
Žák je v činnostech aktivní, tvořivý, převážně samostatný na základě využívání svých 
osobních předpokladů, které úspěšně rozvíjí v individuálním a kolektivním projevu. Jeho 
projev je esteticky působivý a má jen menší nedostatky z hlediska požadavků osnov. Žák 
tvořivě aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti a návyky v nových úkolech. Má aktivní 
zájem o umění, o estetiku a tělesnou zdatnost. Rozvíjí si v požadované míře estetický vkus, 
brannost a tělesnou zdatnost.

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

Stupeň 4 (dostatečný)
Žák je v činnostech málo aktivní a tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo 
uspokojivé. Úkoly řeší s častými chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se značnou 
pomocí učitele. Projevuje velmi malou snahu a zájem o činnosti, nerozvíjí dostatečně svůj 
estetický vkus a tělesnou zdatnost.

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



2.  Stupně hodnocení chování

Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou se v případě použití klasifikace hodnotí 
na vysvědčení stupni:

     a) 1 – velmi dobré,
b) 2 – uspokojivé,
c) 3 – neuspokojivé.

Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace chování jsou následující:

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

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

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

3.  Výchovná opatření
Výchovná opatření jsou pochvaly a jiná ocenění a kázeňská opatření.

Třídní učitel, ředitelka školy, zástupce obce nebo školského úřadu může žákovi po projednání 
v pedagogické radě udělit za mimořádný projev humánnosti, občanské a školní iniciativy, za 
záslužný nebo statečný čin, nebo za mimořádně úspěšnou práci pochvalu nebo jiné ocenění 
(dále jen "pochvala"). Ústní nebo písemnou pochvalu uděluje žákovi před kolektivem třídy 
nebo školy třídní učitel nebo ředitelka školy. Písemná pochvala se uděluje zpravidla formou 
zápisu do žákovské knížky, na zvláštním formuláři školy a v doložce na vysvědčení. Pochvaly 
a jiná ocenění se zaznamenávají do třídních výkazů.

Kázeňské opatření se ukládá za závažné nebo opakované provinění proti školnímu řádu. Toto 
opatření předchází zpravidla před snížením stupně z chování. Podle závažnosti provinění se 
ukládá některé z těchto opatření: napomenutí třídního učitele, důtka třídního učitele, 
důtka ředitelky školy. Třídní učitel může žákovi podle závažnosti provinění udělit 
napomenutí nebo důtku; udělení důtky neprodleně oznámí ředitelce školy. Ředitelka školy 
uděluje důtku po projednání v pedagogické radě. Napomenutí a důtky se udělují před 
kolektivem třídy nebo školy.



Ředitelka školy nebo třídní učitel oznámí důvody udělení výchovného opatření písemně 
prokazatelným způsobem zákonnému zástupci žáka. Opatření se zaznamenává do 
katalogového listu žáka, nezaznamenává se na vysvědčení.

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

Typy opatření

Napomenutí třídního učitele
Uděluje třídní učitel sám nebo po zvážení návrhu ostatních vyučujících za drobné jednorázové 
porušení školního řádu, a to zápisem do žákovské knížky nebo zápisem na zvláštní formulář 
školy. 

Důtka třídního učitele
Uděluje ji třídní učitel sám nebo po zvážení návrhu ostatních vyučujících za opakované 
drobné přestupky proti školnímu řádu, a to zápisem na zvláštní formulář školy.

Důtka ředitelky školy
Uděluje ji ředitelka školy po zvážení návrhu třídního učitele a po projednání v pedagogické 
radě za soustavné porušování školního řádu, za jeho jednorázové hrubé porušení a za 
ojedinělé projevy záškoláctví, a to zasláním informace dopisem (zvláštní formulář školy).

4. Slovní hodnocení  

1. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech 
stanovených školním vzdělávacím programem a chování žáka ve škole a na akcích 
pořádaných školou jsou v případě použití slovního hodnocení popsány tak, aby byla zřejmá 
úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům 
formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, 
k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka. Slovní hodnocení zahrnuje 
posouzení výsledků vzdělávání žáka v jejich vývoji, ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke 
vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon, a naznačení dalšího rozvoje žáka. 
Obsahuje také zdůvodnění hodnocení a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům 
žáka a jak je překonávat.

2. Třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů převede slovní hodnocení do 
klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v případě přestupu žáka na školu, která 
hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této školy nebo zákonného zástupce žáka. 

3. Je-li žák hodnocen slovně, převede třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních 
předmětů slovní hodnocení do klasifikace pro účely přijímacího řízení ke střednímu 
vzdělávání.

4. U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitelka školy o použití slovního hodnocení 
na základě žádosti zákonného zástupce žáka.  



5. Hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

1. Způsob hodnocení a klasifikace žáka vychází ze znalosti příznaků postižení a uplatňuje se 
ve všech vyučovacích předmětech, ve kterých se projevuje postižení žáka, a na obou stupních 
základní školy.

2. Při způsobu hodnocení a klasifikaci žáků pedagogičtí pracovníci zvýrazňují motivační 
složku hodnocení, hodnotí jevy, které žák zvládl. Při hodnocení se doporučuje užívat různých 
forem hodnocení, např. bodové ohodnocení, hodnocení s uvedením počtu chyb apod.

3. Při klasifikaci žáků se doporučuje upřednostnit širší slovní hodnocení. Způsob hodnocení 
projedná třídní učitel a výchovný poradce s ostatními vyučujícími a s rodiči žáka.

4. Třídní učitel sdělí vhodným způsobem ostatním žákům ve třídě podstatu individuálního 
přístupu a způsobu hodnocení a klasifikace žáka.

5. Žák při částečném osvobození nebo při úlevách doporučených lékařem se klasifikuje s 
přihlédnutím k druhu a stupni postižení i k jeho celkovému zdravotnímu stavu.

6. Pokud je ve třídě školy vzděláván individuálně integrovaný žák, vytvoří ředitelka školy 
podmínky odpovídající individuálně vzdělávacím potřebám žáka vedoucí k jeho 
všestrannému rozvoji.

6. Celkové hodnocení

Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni:
- prospěl (a) s vyznamenáním
Žák prospěl 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 ŠVP není 
vyšší než 1,5 a jeho chování je hodnoceno stupněm velmi dobré; v případě použití slovního 
hodnocení postupuje škola podle pravidel uvedených ve slovním hodnocení.

- prospěl (a)
Žák prospěl, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím 
programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 – nedostatečný nebo 
odpovídajícím slovním hodnocením.

- neprospěl (a)
Žák neprospěl, je-li v některém z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím 
programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 – nedostatečný nebo 
odpovídajícím slovním hodnocením.

- nehodnocen (a)
Žáka není možné hodnotit z některého z povinných předmětů stanovených ŠVP na konci 
prvního pololetí.



7.  Komisionální zkouška

1. Komisionální zkouška se koná v těchto případech:
- má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo 
druhého pololetí,  
- při konání opravné zkoušky. 

2. Komisi pro komisionální přezkoušení jmenuje ředitelka školy; v případě, že je vyučujícím 
daného předmětu ředitelka školy, jmenuje komisi krajský úřad.

3. Komise je tříčlenná a tvoří ji:
a) předseda, kterým je ředitelka školy, popřípadě jí pověřený učitel zkoušející školy, nebo 

v případě, že vyučujícím daného předmětu je ředitelka školy, krajským úřadem jmenovaný 
jiný pedagogický pracovník školy,
b) zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák zařazen, 
popřípadě jiný vyučující daného předmětu,
c) přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací 
oblasti stanovené Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

4. Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení. Výsledek 
přezkoušení stanoví komise hlasováním. Výsledek přezkoušení se vyjádří slovním 
hodnocením nebo stupněm prospěchu. Ředitelka 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.

5. O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy. Za řádné 
vyplnění protokolu odpovídá předseda komise, protokol podepíší všichni členové komise.

6. 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.

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

8. Vykonáním přezkoušení není dotčena možnost vykonat opravnou zkoušku.

9. Třídní učitel zapíše do třídního výkazu poznámku o vykonaných zkouškách, doplní celkový 
prospěch a vydá žákovi vysvědčení s datem poslední zkoušky.

8. Opravná zkouška

1. Opravné zkoušky konají:
- žáci, kteří mají nejvýše dvě nedostatečné z povinných předmětů a zároveň dosud 
neopakovali ročník na daném stupni základní školy,
- žáci devátého ročníku, kteří na konci druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných 
předmětů.
Žáci nekonají opravné zkoušky, jestliže neprospěli z předmětu s výchovným zaměřením.



2. Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku, tj. do 31. srpna. 
Termín opravných zkoušek a konzultací žáků s příslušnými pedagogickými pracovníky 
stanoví ředitelka školy na červnové pedagogické radě. 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 ředitelka 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.

4. Žákovi, který konal opravnou zkoušku, se na vysvědčení uvede datum poslední opravné 
zkoušky v daném pololetí.

5. Komisi pro opravnou zkoušku jmenuje ředitelka školy; v případě, že je vyučujícím daného 
předmětu ředitelka školy, jmenuje komisi krajský úřad.

9. Hodnocení v náhradním termínu

Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí:
- určí ředitelka 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 žáka ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí.
Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí:
- určí ředitelka 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.

10. Uvolnění z výuky

Jestliže je žák z výuky některého předmětu v 1. nebo 2. pololetí uvolněn, rubrika se vyplní 
"uvolněn" ("uvolněna"). Nelze-li žáka v 1. nebo 2. pololetí klasifikovat ani v náhradním 
termínu, vyplní se "neklasifikován" ("neklasifikována"). Důvody pro uvolnění nebo 
neklasifikování žáka se uvedou v katalogovém listu žáka.

Ředitelka školy určí způsob zaměstnání žáka v době vyučování předmětu, ze kterého byl 
uvolněn. Je-li předmět zařazen na první nebo poslední vyučovací hodinu, může ředitelka 
školy na základě žádosti zástupce žáka uvolnit žáka na dobu vyučování tohoto předmětu 
zcela.




