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I. Preambule

Hodnocení v ZŠ Praha - Běchovice poskytuje žákovi objektivní zpětnou vazbu o tom, co už umí, co ví a
zná, čeho dosáhl, ale také o tom, co mu nejde, v čem má nedostatky, rezervy apod.  Jde tedy o poskytnutí
objektivní zpětné vazby, která mu má napomoci v  další cestě vedoucí k sebepoznání, k získávání dalších
vědomostí  a dovedností  a k  rozvoji  individuálních  schopností  tak,  aby se v budoucnosti  dokázal  bez
problémů uplatnit v profesním i praktickém životě.

K tomu, aby se žák ochotně vzdělával, musí poznat smysl učení, to znamená vědět, k čemu získávané
informace upotřebí, proč se má učit. Tomuto aspektu by proto měl být podřízen i celý proces vzdělávání –
metody a formy práce, vzdělávací cíle, ale i formy hodnocení. 

Zjišťování žákových dovedností  a vědomostí  – výkon žáka – probíhá prostřednictvím různých forem
(ústně, písemně) a s využitím různých nástrojů (vlastní prezentace, testy, písemné práce, řízené diskuse
apod.). Výrazně je omezeno tzv. „zkoušení před tabulí“, naopak učitelé využívají efektivnější postupy při
zjišťování úrovně žákovského výkonu.

Vedle hodnocení žáka učitelem je v procesu hodnocení důležité i vlastní hodnocení žáka (sebehodnocení)
a hodnocení žáků navzájem. Žáci se učí kriticky posuzovat výsledky vlastní práce i práce spolužáků na
základě  předem  vytvořených  kritérií.  Učí  se  vhodným  způsobem  sdělovat  mínění  o  svém  výkonu
(sebereflexe  žáka),  popřípadě  i  o  výkonu  spolužáků  (o  kvalitách  i  nedostatcích)  a  tím  jim  zároveň
pomáhají při dalším zlepšování výsledků. O svých výkonech diskutují, uvědomují si slabé i silné stránky
své osobnosti a hledají vhodnou cestu k jejich zlepšení či využití. V rámci sebehodnocení a vzájemného
hodnocení  se  žáci  učí  posuzovat  nejen  úroveň  zvládnutí  předmětových  dovedností,  ale  také  dalších
dovedností, jako např. spolupracovat, vyjadřovat se srozumitelně, řešit problémy, pomáhat druhým apod.
– tzv. klíčových kompetencí. 

Vzdělávací výsledky žáků jsou průběžně projednávány s rodiči žáků

II. Způsob získávání podkladů pro hodnocení
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:  soustavným  diagnostickým
pozorováním žáků, sledováním jeho výkonů a připravenosti na vyučování, různými druhy zkoušek
(písemné,  ústní,  grafické,  praktické,  pohybové…),  kontrolními  písemnými  pracemi,  analýzou
výsledků  různých  činností  žáků,  konzultacemi  s  ostatními  vyučujícími  a  podle  potřeby  i
psychologickými a zdravotnickými pracovníky. 

4. V žákovských  knížkách  nejsou  povoleny  mínusy,  plusy  ani  jiné  doplňkové  známky.  U  známek
s lomítkem pak např. známka 2/3 znamená, že jsou hodnoceny dva různé jevy (např. sloh, gramatika)
a jde tedy o dvě různé známky, nikoli o známku 2 až 3. 
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5. Prověrky a  písemné testy trvají  obvykle  méně než 25 minut.  Písemnou práci  delší  než 25 minut
mohou  žáci  psát  nejvýše  1x  v jednom dni  a  musí  být  s termínem předem seznámeni.  Takovouto
písemnou práci mohou psát v jakémkoli předmětu. Práci delší než 25 minut zapíše vyučující předem
tužkou do třídní knihy (po napsání zapsat perem).

6. V předmětech Český jazyk a Matematika žáci všech ročníků s výjimkou prvního a druhého píší na
konci každého čtvrtletí čtvrtletní práci, obvykle v délce 40 – 45 minut.

7. U předmětů  převážně  naukových (např.  jazyky,  dějepis,  zeměpis,  matematika,  přírodopis,  fyzika,
chemie) musí být žák zkoušen (písemně nebo ústně) za pololetí vždy alespoň tolikrát, kolikrát týdně
žáci daný předmět mají, nejméně však dvakrát.

8. U předmětů  převážně výchovných (např.  výtvarná,  hudební,  tělesná,  občanská  výchova,  pracovní
činnosti) může vyučující zvolit zcela odlišný způsob stanovení výsledné známky (např. vyšší důraz na
hodnocení  aktivity,  kladného vztahu k danému předmětu  apod.).  V tom případě  je  povinen s ním
prokazatelně seznámit žáky na začátku pololetí.  Tím není vyučující  zbaven povinnosti shromáždit
dostatečný počet  podkladů pro klasifikaci  a průběžně informovat  rodiče prostřednictvím žákovské
knížky.

9. Z ústního zkoušení udělí učitel známku ihned, své rozhodnutí před třídou zdůvodní. Písemné práce
učitel opraví nejpozději do 14 dnů a žáky seznámí s kritérii hodnocení.

10. Nepřinesené domácí úkoly není možno klasifikovat známkou 5, jde o problém kázeňský.
11. Známky se žákům zapisují do žákovské knížky. Vyučující každého předmětu je zodpovědný za:

a. včasný zápis známek (v nejbližším možném termínu)
b. úplnost zapsaných známek (nemá-li žák ŽK, je mu známka zapsána v další hodině daného

předmětu.  Nemá-li  žák ŽK opět,  informuje vyučující  neprodleně třídního učitele,  který
rozhodne o dalším postupu)

c. veškeré známky, zapsané v ŽK, musí být vyučujícím podepsány ještě týž den. 
12. Pokud  v daném  čtvrtletí  nelze  žáka   hodnotit  z důvodu  nedostatku  známek,  oznámí  to  příslušný

vyučující  třídnímu  učiteli.  Ten  posoudí  příčiny,  projedná  situaci  s rodiči  a  navrhne  způsob
dodatečného  zkoušení  s příslušným  vyučujícím  nebo  komisionální  přezkoušení  či  jiné  řešení
s vedením školy.

13. Pedagogický pracovník je povinen vést soustavnou písemnou evidenci o každé klasifikaci žáka tak,
aby mohl doložit způsob získání známek a správnost celkové klasifikace za klasifikační období. V
případě  dlouhodobé  nepřítomnosti  nebo  rozvázání  pracovního  poměru  v  průběhu  klasifikačního
období odevzdá učitel svou evidenci klasifikace žáků zastupujícímu učiteli nebo vedení školy. Tato
evidence  musí  být  vyučujícím  uložena  k  případné  kontrole  vedení  školy  nejméně  do  zahájení
následujícího školního roku. Pedagogický pracovník je povinen uschovat písemné a grafické práce,
jejichž ohodnocení  se podílí  na určení  celkové klasifikace  žáka,  a  to po dobu celého příslušného
školního roku včetně hlavních prázdnin.  V případě  žáků s odloženou klasifikací  nebo opravnými
zkouškami až do 31. 10. následujícího školního roku. Na požádání tyto práce musí předložit vedení
školy a zákonnému zástupci žáka. 

14. 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. 

15. 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. Aritmetický průměr
známek  získaných  za  pololetí  není  kritériem  pro  výslednou  známku  za  daný  předmět.  Výsledná
známka  za  klasifikační  období  musí  odpovídat  známkám,  které  žák  získal  a  které  byly  sděleny
rodičům. 

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 31. 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. 

18. 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 provádí vyučující až po dostatečném procvičení učiva. 

19. Třídní  učitelé  (výchovný  poradce)  jsou  povinni  seznamovat  ostatní  vyučující  s  doporučením
psychologických  vyšetření,  která  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. 

III. 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.  Pedagogičtí  pracovníci  se  o chybě  se  žáky baví,  žáci

mohou některé práce sami opravovat, hodnocení žákova výkonu nelze provést jen klasifikací, musí
být doprovázeno rozborem chyb žáka. Chyba je důležitý prostředek učení. 

4. Při sebehodnocení se žák snaží vyjádřit: 
a. co se mu daří 
b. co mu ještě nejde, jaké má rezervy 
c. jak bude pokračovat dál 

5. Pedagogové vedou žáka, aby komentoval svoje výkony a výsledky. 
6. Sebehodnocení žáků nemá nahradit klasické hodnocení (hodnocení žáka pedagogem), ale má pouze

doplňovat a rozšiřovat evaluační procesy a více aktivizovat žáka. 
7. Známky nejsou jediným zdrojem motivace. 

IV. Hodnocení chování žáka
1. Chování se hodnotí 

a. klasifikačním stupněm:
i. velmi dobré (1) – žákovo chování je v souladu se školním řádem, dodržuje obecná

pravidla slušného chování
ii. uspokojivé (2) – žák závažným způsobem poruší školní řád. Snížený stupeň z chování

uděluje ředitel školy po projednání na pedagogické radě. 
iii. neuspokojivé (3) – žák zvláště hrubým nebo opakovaným závažným způsobem poruší

školní  řád.  Snížený  stupeň  z chování  uděluje  ředitel  školy  po  projednání  na
pedagogické radě.

b. stupnicí pochval:
i. Běžná pochvala do žákovské knížky – uděluje kdykoli kterýkoli učitel, nezapisuje se

do katalogového listu.
ii. Pochvala třídního učitele (PTU) – uděluje třídní učitel  dle svého uvážení nebo na

návrh jiného učitele, a to hlavně za dlouhodobou vynikající práci pro třídu, příkladné
chování apod. Zapisuje se do žákovské knížky a katalogového listu žáka. 

iii. Pochvala ředitele školy (PŘŠ) – uděluje ředitel školy na návrh třídního učitele nebo
po projednání s ním za významnější činy (např. úspěšná reprezentace školy, významný
dobrý skutek...). Zapisuje se do ŽK a katalogového listu žáka. 

c. stupnicí výchovných opatření: 
i. zápis  do  žákovské  knížky –  zapisuje  příslušný  vyučující  nebo  dozor  v případech

ojedinělého přestupku školního řádu nebo zapomínání  pomůcek  a domácích  úkolů.
Zápis v žákovské knížce podepíše zákonný zástupce do druhého dne.

ii. napomenutí  třídního  učitele (NTU)  –  se  zpravidla  uděluje  za  opakované  menší
přestupky proti školnímu řádu nebo za časté zapomínání pomůcek a domácích úkolů.
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NTU uděluje  třídní  učitel,  oznámí  řediteli  školy.  Zapisuje se na určený formulář  a
podepsaný zákonným zástupcem se zakládá do katalogového listu žáka. 

iii. třídní důtka (DTU) - se zpravidla uděluje za časté menší přestupky proti školnímu
řádu,  ojedinělé  závažnější  přestupky  nebo  za  velmi  časté  zapomínání  pomůcek  a
domácích  úkolů.  DTU  uděluje  třídní  učitel,  oznámí  řediteli  školy.  Zapisuje  se  na
určený formulář a podepsaný zákonným zástupcem se zakládá do katalogového listu
žáka. 

iv. důtka  ředitele  školy (DŘŠ)  –  se  zpravidla  uděluje  za  závažnější  přestupky  proti
školnímu řádu. DŘŠ uděluje ředitel školy po projednání v pedagogické radě. Zapisuje
se na určený formulář a podepsaný zákonným zástupcem se zakládá do katalogového
listu žáka. 

d. Každé porušení školního řádu bude hodnoceno individuálně a s přihlédnutím k okolnostem.
K přitěžujícím okolnostem patří zejména úmysl, opakování prohřešku a šikana ve všech jejích
formách. K polehčujícím okolnostem patří zejména doznání se a přiměřená náprava situace do
původního stavu. 

V. Stupně hodnocení prospěchu v případě použití klasifikace
Při hodnocení jsou výsledky vzdělávání  hodnoceny tak,  aby byla  zřejmá úroveň vzdělání  žáka,  které
dosáhl zejména vzhledem k očekávaným výstupům formulovaných v jednotlivých předmětech 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.
Známka z hodnocení vědomostí nezahrnuje hodnocení chování žáka. 

1. Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření 
Při klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření se v souladu s
požadavky učebních osnov hodnotí: 

ucelenost,  přesnost  a  trvalost  osvojení  požadovaných  poznatků,  faktů,  pojmů,  definic,  zákonitostí  a
vztahů, kvalita a rozsah získaných dovedností vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti,
schopnost uplatňovat  osvojené poznatky a dovednosti  při řešení teoretických a praktických úkolů,  při
výkladu a hodnocení společenských a přírodních jevů a zákonitostí, 

• kvalita myšlení, především jeho logika, samostatnost a tvořivost, 
• aktivita v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim, 
• přesnost, výstižnost a odborná i jazyková správnost ústního a písemného projevu, 
• kvalita výsledků činností, 
• osvojení účinných metod samostatného studia. 

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií: 

Stupeň 1 (výborný) 
Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a úplně a chápe
vztahy  mezi  nimi.  Pohotově  vykonává  požadované  intelektuální  a  motorické  činnosti.  Samostatně  a
tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu
a  hodnocení  jevů a  zákonitostí.  Myslí  logicky správně,  zřetelně  se  u  něho projevuje  samostatnost  a
tvořivost.  Jeho  ústní  a  písemný  projev  je  správný,  přesný  a  výstižný.  Grafický  projev  je  přesný  a
estetický.  Výsledky jeho činnosti  jsou kvalitní,  pouze s menšími  nedostatky.  U přiměřeného učiva je
schopen samostudia. 
Stupeň 2 (chvalitebný) 
Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně.
Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a produktivně nebo podle
menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických

4



ZŠ 02 – Pravidla hodnocení a klasifikace žáka

úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. 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 pod-statných 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 si požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a
zákonitostí  nepodstatné mezery.  Při  vykonávání  požadovaných intelektuálních  a  motorických činností
projevuje  nedostatky.  Podstatnější  nepřesnosti  a  chyby  dovede  za  pomoci  učitele  korigovat.  V
uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se dopouští
chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů a zákonitostí 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. 
Stupeň 4 (dostatečný) 
Žák  má  v  ucelenosti,  přesnosti  a  úplnosti  osvojení  si  požadovaných  poznatků  závažné  mezery.  Při
provádění požadovaných intelektuálních a motorických činností je málo pohotový a má větší nedostatky.
V uplatňování osvojených poznatků 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 nedostatky a 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 motorické činnosti má velmi pod-statné 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 vážné nedostatky. Závažné nedostatky a chyby nedovede
opravit ani s pomocí učitele. Nedovede samostatně studovat. 

2. Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření 
Při klasifikaci v předmětech s převahou výchovného zaměření se v souladu s požadavky učebních osnov 
hodnotí: 

• stupeň tvořivosti a samostatnosti projevu, 
• osvojení potřebných vědomostí, zkušeností, činností a jejich tvořivá aplikace, 
• poznání zákonitostí daných činností a jejich uplatňování ve vlastní činnosti, 
• kvalita projevu, 
• vztah žáka k činnostem a zájem o ně, 
• estetické vnímání, přístup k uměleckému dílu a k estetice ostatní společnosti, 
• v tělesné výchově s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu žáka všeobecná, tělesná zdatnost, 
výkonnost a jeho péče o vlastní zdraví. 

 
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 podle požadavků osnov je rozvíjí v individuálních a kolektivních projevech. Jeho projev je
esteticky  působivý,  originální,  procítěný,  v  hudební,  branné  a  tělesné  výchově  přesný.  Osvojené
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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, tělesnou zdatnost. 
Stupeň 2 (chvalitebný) 
Žák  je  v  činnostech  aktivní,  tvořivý,  převážně  samostatný  na  základě  využívání  svých  osobních
předpokladů, které úspěšně rozvíjí v individuální 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,  brannost  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, brannost a tělesnou kulturu. Nerozvíjí v požadované míře svůj
estetický vkus, tělesnou zdatnost a brannost. 
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,  brannost  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, brannost a tělesnou zdatnost. 

3. Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou praktického zaměření 
Při  klasifikaci  v  předmětech  uvedených  v  s  převahou  praktického  zaměření  v  souladu  s  požadavky
učebních osnov se hodnotí: 

• vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem, 
• osvojení praktických dovedností a návyků, zvládnutí účelných způsobů práce, 
• využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech, 
• aktivita, samostatnost, tvořivost, iniciativa v praktických činnostech, 
• kvalita výsledků činností, 
• organizace vlastní práce a pracoviště, udržování pořádku na pracovišti, 
• dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a péče o životní prostředí, 
• hospodárné využívání surovin, materiálů, energie, překonávání překážek v práci, 
• obsluha a údržba laboratorních zařízení a pomůcek, nástrojů, nářadí a měřidel. 

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 pro-středí.  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
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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 a o životní prostředí. Porušuje zásady hospodárnosti
využívání surovin, materiálů a energie. V obsluze a údržbě laboratorních zařízení a pomůcek, přístrojů,
nářadí a měřidel se dopouští závažných nedostatků. Překážky v práci překonává jen s pomocí učitele. 
Stupeň 5 (nedostatečný) 
Žák neprojevuje zájem o práci  a vztah k ní,  ani  k pracovnímu kolektivu a  k praktickým činnostem.
Nedokáže ani s pomocí učitele uplatnit získané teoretické poznatky při praktické činnosti. V praktických
činnostech,  dovednostech  a  návycích  má  podstatné  nedostatky.  Nedokáže  postupovat  při  práci  ani  s
pomocí  učitele.  Výsledky  jeho  práce  jsou  nedokončené,  neúplné,  nepřesné,  nedosahují  předepsané
ukazatele.  Práci  na  pracovišti  si  nedokáže  zorganizovat,  nedbá  na  pořádek  na  pracovišti.  Neovládá
předpisy  o  ochraně  zdraví  při  práci  a  nedbá  na  ochranu  životního  prostředí.  Nevyužívá  hospodárně
surovin, materiálů a energie. V obsluze a údržbě laboratorních zařízení a pomůcek, přístrojů a nářadí,
nástrojů a měřidel se dopouští závažných nedostatků. 

VI. Celkové hodnocení žáka na vysvědčení

Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni:
1. 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. 1 písm. e),

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

3. 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,

4. nehodnocen(a), není-li možné žáka hodnotit z některého z povinných předmětů stanovených školním
vzdělávacím programem na konci prvního pololetí.
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VII. Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
1. Dítětem,  žákem  a  studentem  se  speciálními  vzdělávacími  potřebami  je  osoba  se  zdravotním

postižením, zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním. Zdravotním postižením je
pro účely školských přepisů mentální, tělesné, zrakové nebo sluchové postižení, vady řeči, sou-běžné
postižení více vadami, autismus a vývojové poruchy učení nebo chování. Zdravotním znevýhodněním
zdravotní oslabení,  dlouhodobá nemoc nebo lehčí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení a
chování, které vyžadují zohlednění při vzdělávání. Sociálním znevýhodněním je rodinné prostředí s
nízkým  sociálně  kulturním  postavením,  ohrožení  sociálně  patologickými  jevy,  nařízená  ústavní
výchova nebo uložená ochranná výchova, nebo postavení azylanta a účastníka řízení o udělení azylu
na území České republiky. 

2. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vzdělání, jehož obsah, formy a metody
odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, a na vytvoření nezbytných podmínek, které
toto vzdělání umožní. 

3. Žák  je  hodnocen  podle  stejných  pravidel  a  kriterií  jako  ostatní  žáci  s  ohledem na  druh  a  míru
postižení, tj. s určitou mírou tolerance. 

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

5. Při  způsobu  hodnocení  a  klasifikaci  žáků  pedagogičtí  pracovníci  zvýrazňují  motivační  složku
hodnocení, hodnotí jevy, které žák zvládl. Učitel žáka povzbuzuje, pozitivně motivuje, oceňuje i dílčí
úspěchy. Při hodnocení se doporučuje užívat různých forem hodnocení, např. bodové ohodnocení,
hodnocení s uvedením počtu chyb apod. 

6. Při klasifikaci se nevychází z prostého počtu chyb, ale z počtu jevů, které žák zvládl. Klasifikace je
doprovázena  hodnocením,  tj.  vyjádřením  pozitivních  stránek  výkonu,  objasněním  podstaty
neúspěchu, návodem, jak mezery a nedostatky překonávat. 

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

8. Vyučující  respektuje  doporučené  způsoby  práce  a  hodnocení  žáka,  popsané  ve  zprávě  o
psychologickém vyšetření. Klade důraz na ten druh projevu, ve kterém má žák předpoklady podávat
lepší výkony. Volí takové způsoby prověřování znalostí žáka, ve kterých se co nejméně projevuje
zdravotní postižení (např. doplňování jevů místo diktátů,  ústní zkoušení místo písemných prací či
naopak, zkrácený rozsah písemných prací,…). 

9. Podle  druhu  postižení  využívá  speciální  metody,  postupy,  formy  a  prostředky  vzdělávání  a
hodnocení, kompenzační, rehabilitační a učební pomůcky, speciální učebnice a didaktické materiály. 

10. Na základě doporučení školského poradenského zařízení  (dále  ŠPZ) a na písemnou žádost rodičů
může  ředitel  školy  povolit  vzdělávání  žáka  podle  individuálního  vzdělávacího  plánu.  IVP  musí
zachovat  obsah  a  rozsah  vzdělávání  stanoveného osnovami  ŠVP.  V odůvodněných případech  na
základě  doporučení  ŠPZ může být  rozsah  výuky daného předmětu  modifikován  tak,  aby poskytl
žákovi ucelené a jím zvládnutelné základy (např. u dětí s nízkou úrovní rozumových schopností). 

11. Na vysvědčení žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, který byl vyučován podle individuálního
vzdělávacího  plánu,  se  uvede  za  název  vzdělávacího  programu  pomlčka  a  slova  „individuální
vzdělávací plán“. 

12. Žáci  se  speciálními  vzdělávacími  potřebami  mohou  být  na  základě  doporučení  školského
poradenského zařízení a na písemnou žádost zákonných zástupců žáka hodnoceni ne klasifikací, ale
slovním  hodnocením  nebo  kombinací  klasifikace  a  slovního  hodnocení.  Jakmile  žák  překoná
nejvýraznější obtíže, je vhodné postupně přecházet k běžné klasifikaci. 

VIII. Hodnocení mimořádně nadaných žáků
1. Ředitel  školy  může  povolit  mimořádně  nadanému  žákovi  na  žádost  jeho  zákonných  zástupců

individuální vzdělávací plán (IVP). 
2. Významnou  součástí  edukačního  procesu  je  hodnocení  ve  všech  svých  formách,  které  posiluje

vytváření  zdravého  sebeobrazu  žáka  a  poskytuje  mu  potřebnou  zpětnou  vazbu.  Při  hodnocení
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nadaných je nutné přihlédnout k jejich výrazným specifikům ovlivňujícím hodnocení i sebehodnocení
(častý perfekcionismus, netolerance k selhání, výrazný smysl pro spravedlnost a dodržování pravidel,
extrémní postavení ve skupině, vysoká očekávání okolí, vysoká míra vnitřní motivace) i specifikům
ovlivňujícím výkony žáka (mimo jiné disproporcionální asynchronní vývoj, upřednostňování obsahu
před  formou,  uplatňování  vlastních  způsobů  řešení  bez  zdůvodňování  postupu  řešení,  vytváření
složitých řešení jednoduchých úloh, nalézání souvislostí tam, kde je ostatní neodhalí). Více než jindy
je proto potřeba  při  hodnocení  nadaného žáka uplatňovat  individuální  přístup,  neporovnávat  jeho
výkony s ostatními,  oceňovat iniciativu a originalitu,  akceptovat různé způsoby řešení, uplatňovat
flexibilitu, ale hodnotit pouze jeho vlastní výsledky, podporovat jeho smysl pro kritéria hodnocení,
pozitivnost a zásadu diskrétnosti, sebehodnocením vytvářet reálný postoj žáka ke svému výkonu a k
sobě samému.  Pro  uvedená  specifika  se  jeví  jako vhodnější  způsob verbální,  případně  průběžně
grafický způsob hodnocení před klasifikací. 

3. Hodnocení žáků mimořádně nadaných se řídí v souladu se závěry zprávy školského poradenského
zařízení a v souladu s navrženým individuálním vzdělávacím plánem. 

4. Ředitel  školy  může  mimořádně  nadaného  žáka  přeřadit  do  vyššího  ročníku  bez  absolvování
předchozího ročníku. Podmínkou přeřazení je vykonání zkoušek z učiva nebo části učiva ročníku,
který žák nebo student neabsolvuje. Obsah a rozsah zkoušek stanoví ředitel školy. 

IX. Hodnocení žáků – cizinců
1. Vyhláška č.  48/2005 Sb. ve své novelizované podobě z roku 2012 stanovuje v §15 odst. 6, že v

případě hodnocení žáků cizinců, kteří plní v České republice povinnou školní docházku, se úroveň
znalosti českého jazyka považuje za závažnou souvislost podle odstavců 2 a 4, která ovlivňuje jejich
výkon. To znamená, že při hodnocení těchto žáků v jakémkoliv předmětu přihlížíme k úrovni jejich
jazyka. 

2. Při klasifikaci cizince je nutné především zvážit referenční rámec, na jehož principu je žák hodnocen,
protože ten do určité míry ovlivňuje naše chápání klasifikace jako srovnání s ostatními, což u cizince
aplikovat nelze. Také je pro žáka cizince zpočátku vhodnější používat spíše slovní hodnocení, které
lépe postihne individuální úspěchy a pokroky žáka. 

3. Žák – cizinec může být na základě žádosti zákonného zástupce a doporučení PPP vzděláván podle
individuálního vzdělávacího plánu, ve kterém se zohlední vyšší potřeba vzdělávání v českém jazyce. 

X. Odlišnosti pro individuální vzdělávání
1. O povolení individuálního vzdělávání žáka rozhoduje ředitel školy, kam byl žák přijat k plnění školní

docházky, a to na základě žádosti zákonného zástupce žáka. 
2. Individuální vzdělávání lze povolit pouze žákovi prvního stupně. 
3. Individuálně vzdělávaný žák koná za každé pololetí zkoušky z příslušného učiva, a to ve škole, do níž

byl přijat k plnění povinné školní docházky. 
4. 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. 

5. 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. 

6. Pokud  žák  plnil  povinnou  školní  docházku  individuálním  vzděláváním  (podle  §  41  školského
zákona),  uvede se na vysvědčení  za název vzdělávacího programu pomlčka a  slova „individuální
vzdělávání“. 

XI. Zkoušky při plnění povinné školní docházky v zahraničí nebo v zahraniční
škole na území ČR 
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1. Žák, který plní povinnou školní docházku ve škole mimo území České republiky, může na základě
žádosti zákonného zástupce žáka konat za období nejméně jednoho pololetí školního roku, nejdéle
však za období dvou školních roků, zkoušku v kmenové škole nebo ve škole zřízené při diplomatické
misi České republiky (dále jen "zkoušející škola"). Zkouška se koná: 

a. ve všech ročnících ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura,
stanoveného Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání, 

b. v posledních dvou ročnících prvního stupně ze vzdělávacího obsahu vlastivědné povahy
vztahujícího se k České republice vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět, stanoveného
Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání, 

c. na druhém stupni ze vzdělávacího obsahu vztahujícího se k České republice vzdělávacího
oboru Dějepis a ze vzdělávacího obsahu vztahujícího se k České republice vzdělávacího
oboru  Zeměpis,  stanovených  Rámcovým  vzdělávacím  programem  pro  základní
vzdělávání. 

2. Před konáním zkoušky předloží zákonný zástupce žáka řediteli zkoušející školy vysvědčení žáka ze
školy mimo území České republiky, včetně jeho překladu do českého jazyka, a to za období, za které
se zkouška koná. V případě pochybností o správnosti překladu je ředitel zkoušející školy oprávněn
požadovat předložení úředně ověřeného překladu. Po vykonání zkoušky vydá ředitel zkoušející školy
žákovi vysvědčení. 

3. Pokud žák zkoušku podle odstavce 1 nekoná, doloží zákonný zástupce žáka řediteli kmenové školy
plnění  povinné školní  docházky žáka  předložením vysvědčení  žáka ze školy mimo území  České
republiky  za  období  nejvýše  dvou  školních  roků,  včetně  jeho  překladu  do  českého  jazyka,  v
termínech stanovených ředitelem kmenové školy.  V případě pochybností  o správnosti  překladu je
ředitel kmenové školy oprávněn požadovat předložení úředně ověřeného překladu. Kmenová škola
žákovi vysvědčení nevydává. 

4. Pokračuje-li žák, který konal zkoušky podle odstavce 1, v plnění povinné školní docházky v kmenové
škole, zařadí ho ředitel kmenové školy do příslušného ročníku podle výsledků zkoušek. 

5. Pokračuje-li  žák,  který  nekonal  zkoušky  podle  odstavce  1,  v  plnění  povinné  školní  docházky  v
kmenové  škole,  zařadí  ho  ředitel  kmenové  školy do příslušného ročníku po zjištění  úrovně jeho
dosavadního vzdělání a znalosti vyučovacího jazyka. 

6. Žák, který plní povinnou školní docházku formou individuální výuky v zahraničí, může na základě
žádosti zákonného zástupce žáka konat za období nejméně jednoho pololetí školního roku, nejdéle
však  za  období  dvou  školních  roků,  zkoušku  ve  zkoušející  škole.  Zkouška  se  koná  z  každého
povinného  předmětu  vyučovaného  v  příslušných  ročnících  školního  vzdělávacího  programu
zkoušející  školy,  s  výjimkou  předmětů  volitelných.  Po vykonání  zkoušky vydá ředitel  zkoušející
školy žákovi vysvědčení. 

7. Pokud žák zkoušku podle odstavce 1 nekoná, doloží zákonný zástupce žáka řediteli kmenové školy
plnění  povinné  školní  docházky  žáka  předložením  čestného  prohlášení  zákonného  zástupce
vzdělávání žáka v době pobytu v zahraničí, a to za období nejvýše dvou školních roků, v termínech
stanovených ředitelem kmenové školy. Kmenová škola žákovi vysvědčení nevydává. 

8. Pokračuje-li žák, který konal zkoušky podle odstavce 1, v plnění povinné školní docházky v kmenové
škole, zařadí ho ředitel kmenové školy do příslušného ročníku podle výsledků zkoušek. 

9. Pokračuje-li  žák,  který  nekonal  zkoušky  podle  odstavce  1,  v  plnění  povinné  školní  docházky  v
kmenové  škole,  zařadí  ho  ředitel  kmenové  školy do příslušného ročníku po zjištění  úrovně jeho
dosavadního vzdělání a znalosti vyučovacího jazyka. 

10. Žák, který plní povinnou školní docházku v zahraniční škole na území České republiky podle § 38
odst. 1 písm. c) školského zákona, s výjimkou škol podle § 18c, koná za období nejméně jednoho
pololetí  školního  roku,  nejdéle  však  za  období  dvou  školních  roků,  zkoušku  v  kmenové  škole.
Zkouška se koná ze vzdělávacího obsahu podle § 18 odst. 1. 

11. Před konáním zkoušky předloží zákonný zástupce žáka řediteli kmenové školy vysvědčení žáka ze
zahraniční školy na území České republiky, včetně jeho překladu do českého jazyka, a to za období,
za které se zkouška koná. V případě pochybností  o správnosti překladu je ředitel  kmenové školy
oprávněn  požadovat  předložení  úředně  ověřeného  překladu.  Po  vykonání  zkoušky  vydá  ředitel
kmenové školy žákovi vysvědčení. 

10



ZŠ 02 – Pravidla hodnocení a klasifikace žáka

12. Pokračuje-li žák v plnění povinné školní docházky v kmenové škole, zařadí ho ředitel kmenové školy
do příslušného ročníku podle výsledků zkoušek. 

13. Žákovi, který plní povinnou školní docházku ve škole mimo území České republiky podle § 38 odst.
1 písm. a) školského zákona a nekonal zkoušky, vydá ředitel kmenové školy vysvědčení, jestliže 

a. ve vzdělávacím programu školy mimo území České republiky je na základě mezinárodní
smlouvy  nebo  v  dohodě  s  Ministerstvem  školství,  mládeže  a  tělovýchovy  zařazen
vzdělávací obsah podle § 18 odst. 1 a žák byl z tohoto obsahu hodnocen, nebo 

b. žák  je  zároveň  žákem  poskytovatele  vzdělávání  v  zahraničí,  který  v  dohodě  s
Ministerstvem  školství,  mládeže  a  tělovýchovy  poskytuje  občanům  České  republiky
vzdělávání ve vzdělávacím obsahu podle § 18 odst. 1 a který žáka z tohoto vzdělávacího
obsahu hodnotil. 

14. Žákovi, který plní povinnou školní docházku v zahraniční škole na území České republiky podle § 38
odst.  1  písm.  c)  školského  zákona,  v  jejímž  vzdělávacím  programu  je  na  základě  mezinárodní
smlouvy zařazen vzdělávací obsah podle § 18 odst. 1, byl z tohoto vzdělávacího obsahu hodnocen
zahraniční  školou  na  vysvědčení  a  v  souladu  s  mezinárodní  smlouvou  nekonal  zkoušky,  ředitel
kmenové školy vydá vysvědčení. 

15. Ředitel kmenové školy vydá vysvědčení za období nejméně jednoho pololetí školního roku, nejdéle
však za období dvou školních roků. Hodnocení ze vzdělávacího obsahu podle § 18 odst. 1 vyhlášky
se  na  tomto  vysvědčení  uvede v případech podle  odstavce  1  písm.  a)  a  odstavce  2 v souladu s
vysvědčením vydaným školou mimo území České republiky nebo zahraniční školou na území České
republiky  a  v  případě  podle  odstavce  1 písm.  b)  v  souladu s  osvědčením vydaným zahraničním
poskytovatelem vzdělávacího obsahu podle § 18 odst. 1. 

16. Pokračuje-li žák, kterému ředitel kmenové školy vydal vysvědčení, v plnění povinné školní docházky
v  kmenové  škole,  zařadí  jej  ředitel  kmenové  školy  do  příslušného  ročníku  na  základě  tohoto
vysvědčení. 

17. Žáka, který plnil povinnou školní docházku ve škole zřízené při diplomatické misi České republiky
nebo konzulárním úřadu České republiky a pokračuje v plnění povinné školní docházky v kmenové
škole, zařadí ředitel kmenové školy do příslušného ročníku podle dosavadních výsledků vzdělávání
doložených vysvědčením. 

18. Žáka, na kterého se vztahuje povinná školní docházka a který nekonal zkoušky podle § 18 až 18b z
jiných  než  touto  vyhláškou  stanovených  důvodů,  zařazuje  ředitel  kmenové  školy  do  příslušného
ročníku po zjištění úrovně jeho dosavadního vzdělání a znalosti vyučovacího jazyka. 

XII. Zásady pro používání slovního hodnocení včetně předem stanovených kritérií

1. U žáka  prvního  až  devátého  ročníku  s  prokázanou  specifickou  vývojovou  poruchou  učení  nebo
chování může ředitel školy rozhodnout o použití  širšího slovního  hodnocení v jednom nebo více
předmětech na základě žádosti zákonného zástupce žáka.

2. Slovní hodnocení musí splňovat zejména tato kritéria:
a. Věcnost (tj. zabývá se podstatnými jevy)
b. Srozumitelnost
c. Úplnost (tj. nepomine žádnou podstatnou informaci z oblastí)
d. Pozitivní formulace - hodnocení by mělo motivovat žáky kladně (např. místo „jsi slabý v ...“

lze napsat „měl by ses zlepšit v ...“ apod.) 
3. Slovní hodnocení popisuje zejména:

a. Konkrétní dosaženou úroveň znalostí a dovedností
b. Žákovy pokroky v hodnoceném období
c. Vztah žáka k jednotlivým předmětům a činnostem
d. Aktivitu žáka při výuce
e. Komunikační schopnosti žáka
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4. V závěru  každého  slovního  hodnocení  uvede  příslušný  vyučující  míru  dosažení  požadovaných
výkonů následujícím způsobem:

a. požadované výkony ovládá bezpečně – odpovídá klasifikačnímu stupni výborný (1)
b. požadované výkony ovládá – odpovídá klasifikačnímu stupni chvalitebný (2)
c. požadované výkony v podstatě ovládá – odpovídá klasifikačnímu stupni dobrý (3)
d. požadované  výkony  ovládá  se  značnými  mezerami –  odpovídá  klasifikačnímu  stupni

dostatečný (4)
e. požadované výkony neovládá – odpovídá klasifikačnímu stupni nedostatečný (5)

 
XIII. Průběžné informování rodičů

1. Rodiče dostávají o prospěchu a chování svých dětí informace:
a. Průběžně v žákovské knížce
b. V případě mimořádného zhoršení jsou rodiče TU zvlášť upozorněni
c. Na třídních schůzkách písemnou formou Informací o prospěchu a chování, nebo je-li potřeba

ústně
d. Na třídních schůzkách písemnou formou Hodnocení dosažených kompetencí žáků
e. Formou vysvědčení

2. Informace o prospěchu a chování 
a. obsahuje hodnocení  známkou v jednotlivých předmětech,  stručný komentář  a krátké slovní

hodnocení žáka TU. Jestliže vyučující potřebuje kontaktovat na třídních schůzkách rodiče je to
u příslušného předmětu vyznačeno. 

b. V  krátkém  slovním  hodnocení  TU  ocení  pozitiva  a  upozorní  na  nedostatky,  zejména
v zapomínání  a  chování.  Tato  hodnocení  slouží  jako jeden z podkladů klasifikace  chování
žáka.

c. Seznámení s obsahem informačního letáku potvrdí rodič svým podpisem.
d. Informace o prospěchu a chování slouží jako hlavní  podklad pro rozhodnutí  o případných

námitkách rodičů proti známce na vysvědčení 

XIV. Podrobnosti o komisionálních a opravných zkouškách,
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.

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. Ředitel školy žádost posoudí. Je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy,
o přezkoušení rozhodne 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.

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
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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.

6. Komisionální přezkoušení
a. Komisi  pro  komisionální  přezkoušení  (§  52  odst.  4  školského  zákona)  (dále  jen

„přezkoušení“) jmenuje ředitel  školy;  v případě,  že je vyučujícím daného předmětu ředitel
školy, jmenuje komisi krajský úřad.

b. Komise je tříčlenná a tvoří ji:
1. předseda, kterým je ředitel školy, popřípadě jím pověřený učitel, nebo v případě, že

vyučujícím  daného  předmětu  je  ředitel  školy,  krajským úřadem  jmenovaný  jiný
pedagogický pracovník školy,

2. zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák zařazen,
popřípadě jiný vyučující daného předmětu,

3. přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací
oblasti stanovené Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

c. Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení. Výsledek přezkoušení
stanoví komise hlasováním. Výsledek přezkoušení se vyjádří slovním hodnocením podle § 15
odst. 2 nebo stupněm prospěchu podle § 15 odst. 3. Ředitel školy sdělí výsledek přezkoušení
prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému zástupci žáka. V případě změny hodnocení na
konci prvního nebo druhého pololetí se žákovi vydá nové vysvědčení.

d. O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy.
e. 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.

f. Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitel školy v souladu se školním vzdělávacím
programem.

g. Vykonáním přezkoušení není dotčena možnost vykonat opravnou zkoušku (§ 53 školského
zákona).

V Praze – Běchovicích dne 16. dubna 2014

Jaroslav Svátek, ředitel školy
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