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I. ÚVOD 
 

Učitelé základní školy přistupují k průběžnému hodnocení vzdělávacích činností žákas 
vědomím motivační funkce hodnocení. Jako přirozenou součást hodnocení rozvíjejí 
sebehodnocení a vzájemné funkce hodnocení. V hodnocení výsledků vzdělávání berou 
nazřetel úroveň dosažených cílů základního vzdělávání, jak jsou uvedeny ve školském 
zákoně, rámcovém a školním vzdělávacím programu. 

 
Hodnocení výsledků vzdělávání žáků podle § 51 školského zákona 
1. Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení; za první pololetí se místo vysvědčení 

vydává žákovi výpis z vysvědčení. 
2. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka je vyjádřeno klasifikačním stupněm (dále jen 

,,klasifikace“), slovně nebo kombinací obou způsobů. O způsobu hodnocení rozhoduje 
ředitel školy se souhlasem školské rady. 

3. Škola převede slovní hodnocení do klasifikace, nebo klasifikaci do slovního hodnocení v 
případě přestupu žáka na školu, která hodností odlišným způsobem, a to na žádost této 
školy, nebo zákonného zástupce žáka. Škola, která hodnotí slovně, převede pro účel 
přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání slovní hodnocení do klasifikace. 

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

 

II.  ZÁSADY HODNOCENÍ A KLASIFIKACE 
• hodnocení je jednoznačné, srozumitelné s předem stanovenými kritérii, 

věcné, všestranné, 
• vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných 

v učebních, osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího 
programu, 

• hodnocení je pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doložitelné. 
•  

III. HODNOCENÍ A KLASIFIKACE VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ 
Kritéria hodnocení: 
Při klasifikaci se hodnotí zejména: 

• kvalita výsledků vzdělávání 
• píle žáka a jeho přístup ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho 

výkon 
• ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, 

definic, zákonitostí a vztahů 
• kvalita a rozsah získaných dovedností vykonávat požadované intelektuální a 
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     motorické činnosti 
• uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a 

praktických úkolů, při výkladu a hodnocení společenských a přírodních jevů a 
zákonitostí a jiných činnostech 

• schopnost nalézat, třídit a interpretovat informace, včetně dovednosti 
využívání ICT 

• kvalita myšlení, především jeho samostatnost, tvořivost, originalita 
• přesnost, výstižnost a odborná i jazyková správnost ústního a písemného 

projevu 
• osvojení účinných metod samostatného studia 
• vztah k práci, k pracovnímu kolektivu, zvládnutí účelných způsobů práce 
• organizace vlastní práce na pracovišti, udržování pořádku 
• dodržování předpisů bezpečnosti o ochraně zdraví a péče o životní prostředí 
• hospodárné využívání surovin, překonávání překážek 

 

Při hodnocení výsledků vzdělávání žáka se na prvním stupni použije pro zápis stupně 
hodnocení číslice, nebo slovní hodnocení, nebo kombinace obojího. 

Dále jako motivační složka hodnocení mohou být použity různé grafické symboly a razítka. 
Jejich význam učitel žákům předem vysvětlí. 

Distanční výuka je hodnocena podle pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání. Známku 
určuje vyučující s přihlédnutím ke specifikům domácí práce. 

 

Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni: 

Stupeň 1 

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně 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. Je schopen samostatně studovat vhodné texty, dokáže se učit. 
Dokáže pracovat s informacemi a spolupracovat s ostatními. Projevuje kladný vztah k práci, k 
pracovnímu kolektivu. Bezpečně ovládá postupy a způsoby práce. Hospodárně využívá 
suroviny, dodržuje předpisy bezpečnosti práce. Aktivně překonává vyskytující se překážky. 

Stupeň 2 

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 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 
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je zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. 
Je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty. Při spolupráci s ostatními 
vyžaduje pouze drobnou podporu nebo pomoc. Projevuje kladný vztah k práci, kolektivu a 
praktickým činnostem. Praktické činnosti vykonává pohotově, v postupech práce se 
nevyskytují podstatné chyby. Uvědoměle dodržuje předpisy bezpečnosti práce, stará se o 
životní prostředí. Výsledky jeho práce mají drobné nedostatky. Překážky v práci překonává s 
občasnou pomocí učitele. 

Stupeň 3 

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, 
definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných intelektuálních a 
motorických činností projevuje nedostatky. Má problémy s organizací vlastní práce. 
Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. Jeho myšlení je vcelku 
správné, ale málo tvořivé, neoriginální, 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. Při práci s informacemi má 
častější problémy, jak při jejich získávání a třídění, tak zvláště v jejich zpracování a uplatnění. 
Při spolupráci s ostatními vyžaduje podporu nebo pomoc. Žák projevuje kladný vztah k práci 
s menšími výkyvy. S pomocí učitele uplatňuje získané poznatky v praxi. Výsledky práce mají 
nedostatky. Vlastní práci plánuje méně účelně, udržuje pracoviště v pořádku. Dodržuje 
předpisy bezpečnosti práce, v malé míře přispívá k tvorbě a ochraně životního prostředí. 
Překážky v práci překonává jen s častou pomocí učitele. 

Stupeň 4 

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků závažné mezery. 
Při provádění požadovaných intelektuálních a motorických činností je málo pohotový a má 
větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností řešení teoretických a 
praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Nedokáže si samostatně zorganizovat vlastní 
práci, vyžaduje výraznou pomoc učitele. 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. Při práci s informacemi má zásadní problémy, často je nedovede 
zpracovat. Při spolupráci s ostatními vyžaduje výraznou podporu nebo pomoc ostatních. Žák 
pracuje bez zájmu o práci, bez vztahu k pracovnímu kolektivu. V praktických činnostech, 
dovednostech a návycích se dopouští větších chyb. Při volbě postupů práce potřebuje 
soustavnou pomoc učitele. Méně dbá na pořádek na pracovišti i na dodržování pravidel 
bezpečnosti. Porušuje zásady hospodárnosti využívání surovin. Překážky v práci překonává 
jen s pomocí učitele. 

Stupeň 5 

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 
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 
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činnosti a grafický projev mají vážné nedostatky. Závažné nedostatky a chyby nedovede 
opravit ani s pomocí učitele. Nedovede samostatně studovat. Nedovede pracovat s 
informacemi, a to ani při jejich vyhledávání. Nedokáže spolupracovat s ostatními i přes jejich 
pomoc a podporu. Žák neprojevuje zájem o práci, má negativní vztah ke kolektivu a 
praktickým činnostem. Získané teoretické poznatky nedokáže uplatnit ani za soustavné 
pomoci učitele. V praktických činnostech, dovednostech a návycích má podstatné nedostatky. 
Nedokáže postupovat při práci ani s pomocí učitele. Jeho práce jsou nedokončené, neúplné, 
nepřesné, nedosahují předepsané ukazatele. Práci na pracovišti si nedokáže zorganizovat, 
nedbá na pořádek. Neovládá předpisy o ochraně zdraví při práci a nedbá na ochranu životního 
prostředí. Nevyužívá hospodárně surovin. 

Při hodnocení touto stupnicí 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 jednotlivých předmětů školního vzdělávacího 
programu, ke svým vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku. Klasifikace zahrnuje 
ohodnocení přístupu žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho 
výkon. 

Při hodnocení žáků cizinců, kteří plní v České republice povinnou školní docházku, se 
úroveň znalosti českého jazyka považuje za závažnou souvislost, která ovlivňuje jejich výkon. 

Klasifikaci výsledků vzdělávání žáka v jednotlivých předmětech a chování žáka lze doplnit 
slovním hodnocením, které bude obsahovat i hodnocení klíčových kompetencí vymezených 
Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. 

Zásady pro používání slovního hodnocení včetně předem stanovených 
kritérií 

O slovním hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení rozhoduje ředitel školy se 
souhlasem školské rady a po projednání v pedagogické radě. U žáka s vývojovou poruchou 
učení rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení na základě žádosti zákonného 
zástupce žáka. 

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. 

Při použití slovního hodnocení se výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a 
nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem hodnotí tak, aby byla 
zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům 
jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, ke svým vzdělávacím a  
osobnostním předpokladům a věku. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků 
vzdělávání žáka v jejich vývoji, ohodnocení přístupu žáka ke vzdělávání i v souvislostech, 
které ovlivňují jeho výkon, a naznačení dalšího rozvoje žáka; obsahuje také zdůvodnění a 
doporučení, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat. Výsledky 
vzdělávání žáka na konci prvního pololetí lze hodnotit souhrnně za všechny předměty. Slovní 
hodnocení lze použít i pro hodnocení chování žáka. 
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Zásady pro vzájemné převedení klasifikace a slovního hodnocení 
 

Prospěch  

Ovládnutí učiva  
1 – výborný ovládá bezpečně 
2 – chvalitebný ovládá 
3 – dobrý v podstatě ovládá 
4 – dostatečný ovládá se značnými mezerami 
5 - nedostatečný neovládá 

  
Myšlení  
1 – výborný pohotový, bystrý, dobře chápe souvislosti, samostatný 
2 – chvalitebný uvažuje celkem samostatně 
3 – dobrý menší samostatnost v myšlení 
4 – dostatečný nesamostatné myšlení, pouze s nápovědou 
5 - nedostatečný odpovídá nesprávně i na návodné otázky 

  
Vyjadřování  
1 – výborný výstižné a poměrně přesné 
2 – chvalitebný celkem výstižné 
3 – dobrý myšlenky vyjadřuje ne dost přesně 
4 – dostatečný myšlenky vyjadřuje se značnými obtížemi 
5 - nedostatečný nedokáže se samostatně vyjádřit, i na návodné otázky 

odpovídá nesprávně 
  
Celková aplikace vědomostí  
1 – výborný užívá vědomostí a spolehlivě a uvědoměle dovedností, 

pracuje samostatně, přesně a s jistotou 
2 – chvalitebný dovede používat vědomosti a dovednosti při řešení 

úkolů, dopouští se jen menších chyb 
3 – dobrý řeší úkoly s pomocí učitele a s touto pomocí snadno 

překonává potíže a odstraňuje chyby 
4 – dostatečný dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává 
5 - nedostatečný praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí 

  
Aktivita, zájem o učení  
1 – výborný aktivní, učí se svědomitě a se zájmem 
2 – chvalitebný učí se svědomitě 
3 – dobrý k učení a práci nepotřebuje větších podnětů 
4 – dostatečný malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty 
5 - nedostatečný pomoc a pobízení k učení jsou zatím neúčinné 
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Chování  

1 – velmi dobré 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. 

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. 

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. 

 

Hodnotící stupnice – orientační hodnoty: 

+ + + + + - 100-90 
% prakticky bezchybný stav vynikající, příkladný, výborný 1 

+ + + + - - 89-70 % 
převládají pozitivní zjištění, 

dílčí chyby velmi dobrý, nadprůměrný, chvalitebný 2 

+ + + - - - 69-40 % pozitivní a negativní v 
rovnováze průměrný, dobrý 3 

+ + - - - - 39–15 % 
převaha negativních zjištění, 

výrazné chyby 
podprůměrný, citelně slabá místa, 

dostatečný 
4 

- - - - - - pod 15 % zásadní nedostatky nevyhovující stav, nedostatečný 5 

 

IV. HODNOCENÍ A KLASIFIKACE CHOVÁNÍ 
Při klasifikaci chování se přihlíží k věku, morální a rozumové vyspělosti žáka. Klasifikaci 

chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s ostatními učiteli a rozhoduje o ni ředitel 
po projednání v pedagogické radě. Pokud třídní učitel tento postup nedodrží, mají možnost 
podat návrh na pedagogické radě i další vyučující. 
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 Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace chování jsou následující: 
Stupeň 1 

Žák dodržuje pravidla chování a ustanovení školního řádu. V jeho chování je zřetelná 
slušnost, respektování ostatních, zdvořilost, takt, ohleduplnost. Méně závažných přestupků 
proti pravidlům školního řádu se dopouští ojediněle. Žák je přístupný výchovnému působení 
školy. 

Stupeň 2 

Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními školního řádu. Žák se 
dopustí závažnějšího přestupku nebo se opakovaně dopustí méně závažných přestupků. 
Zpravidla se přes důtku třídního učitele dopouští dalších přestupků, narušuje výchovně 
vzdělávací činnost školy. Ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob. 

Stupeň 3 

Chování žáka je v přímém rozporu s pravidly slušného chování. Dopustí se takových 
závažných přestupků proti školnímu řádu, že je jimi vážně ohrožena výchova nebo bezpečnost 
a zdraví jiných osob. Záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnost 
školy, negativně ovlivňuje soužití ve třídě nebo ve škole. Zpravidla se přes důtku ředitele 
školy dopouští dalších přestupků. U žáka je hodnověrně opakovaně zjištěna manipulace a 
užití OPL. 

VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ 

Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. 

Pochvaly 

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. 

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. 

Napomenutí a důtky 

Kázeňská 
opatření 

Příklady různého nevhodného chování 

Napomenutí třídního učitele: (NTU) 

Opakované 
drobné a 
neúmyslné 
porušení školního 
řádu nebo pravidel 
slušného chování 

• opakované zapomínání žákovské knížky a pomůcek na 
vyučování,  

• nepřezouvání se, 
• pozdní příchody, 
• nekázeň o přestávkách, 
• narušování pracovního klimatu ve výuce, 
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• používání mobilního telefonu při vyučování bez svolení 
učitele, 

• prohřešky proti dohodnutým pravidlům třídy 
 

Důtka třídního učitele: (DTU) 

Časté 
porušování 
školního řádu 

• časté zapomínání žákovské knížky a pomůcek na vyučování, 

• opakovaná nekázeň o přestávkách, 

• opakované narušování pracovního klimatu ve výuce,  

• opakované používání mobilního telefonu při 
      vyučování bez svolení učitele, 

• opakované prohřešky proti dohodnutým pravidlům třídy 

• nevhodné jednání v rámci vztahů mezi vrstevníky – 

• drobné slovní útoky na spolužáky,  

• drobné ničení školního majetku,  

• vědomé neplnění zadaných úkolů 
• opakované pozdní příchody do hodin (více než 5), 
• neomluvená absence (zvyklostí je 1) 

Důtka ředitele školy: (DŘŠ) 

Hrubé 
porušení 
školního 
řádu 

• vědomé opuštění školy a školní akce v době řádného 
vyučování bez potvrzení od zákonných zástupců 

• podvody ve školních hodnotících dokumentech (písemné 
práce, ŽK) 

• porušení zákazu pořizování audiovizuálních záznamů 
včetně fotografií 

• nošení nebezpečných předmětů a návykových látek do školy 
• větší počet neomluvených pozdních příchodů (do 10) 
• výrazně špatná pracovní morálka (opakované zapomínání 

pomůcek, mizivá aktivita, neplnění pokynů vyučujícího, 
soustavná nepozornost a vyrušování) 

• lhaní za účelem vlastního prospěch nebo výhod 
• drobná krádež 

Čin je zároveň 
i porušením 
společenských 
pravidel 

• nevhodné jednání v rámci vztahů mezi vrstevníky  

• slovní útok na spolužáka (včetně rasově motivovaných urážek 
a vulgárních výrazů) nebo úmyslný fyzický, šikana (opakující 
se posměšné poznámky, opakované rvačky,  
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• kyberšikana – zesměšňování druhých na soc. sítích, 

• zasílání obtěžujících a dehonestujících mailů a SMS,  

• zneužití přihlašovacích údajů osob) 

• velmi hrubé, násilné a agresivní chování, 

Snížená klasifikace chování 

 Uspokojivé Příklady 

Opakované 
hrubé porušení 
školního řádu či 
pravidel 
slušného soužití 

• opakované nevhodné jednání v rámci vztahů mezi 
vrstevníky – šikana, kyberšikana,  

• opakované agresivní chování nebo ničení školního majetku 
• krádež 

• prakticky nulová pracovní morálka 
• opakovaná DŘŠ (zvyklostí jsou 2) 
• více než 10 neomluvených hodin 

Neuspokojivé • 20 a více neomluvených hodin 

• nevhodné jednání v rámci vztahů mezi vrstevníky 

• soustavné hrubé slovní nebo fyzické útoky na spolužáka či 
dospělého (včetně časté kyberšikany), 

• fyzické napadení se závažnými následky, 

• agresivní chování, záměrné ničení školního majetku 

• krádež spojená s násilím a hrubostí vůči druhému 

• zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky vůči 
pracovníkům školy 

 

 

Třídní učitel neprodleně oznámí řediteli školy uložení důtky třídního učitele. Důtku ředitele 
školy lze žákovi uložit po projednání v pedagogické radě. 

Další informace k výchovným opatřením 

•   Ředitel školy nebo třídní učitel neprodleně oznámí udělení pochvaly a jiného 
ocenění nebo důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho 
zákonnému zástupci. 

• . Udělení pochvaly ředitele školy a uložení napomenutí nebo důtky třídní 
učitel zaznamená do dokumentace školy (školní matriky) 
• Udělení pochvaly a jiného ocenění z výše uvedenýc hdůvodů se zaznamená na 
vysvědčení za pololetí, v němž bylo uděleno. 
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Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje těmito stupni: 
a) prospěl(a) s vyznamenáním,  

• není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím 
programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu horším než 2, 

• průměr stupňů prospěchu ze všech povinných předmětů není vyšší než 1,5 a 
jeho chování je hodnoceno stupněm 1,  

• v případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a 
klasifikace postupuje škola podle pravidel hodnocení žáků ve smyslu § 14 
odst.2vyhlášky o základním vzdělávání. 

• b) prospěl(a), 
• není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím 

programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 nebo 
odpovídajícím slovním hodnocením, 

c) neprospěl(a), 
• je-li v některém z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím 

programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 nebo 
odpovídajícím slovním hodnocením. 

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

školním vzdělávacím programem na konci prvního pololetí. 

V. ZPŮSOB ZÍSKÁVÁNÍ PODKLADŮ PRO HODNOCENÍ A 
KLASIFIKACI 

1. Podklady pro hodnocení a klasifikaci získávají vyučující zejména 

• soustavným diagnostickým pozorováním žáka, sledováním jeho výkonů a 
připravenosti na vyučování, 

• různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové), 
kontrolními písemnými pracemi, didaktickými testy, 

• analýzou výsledků různých činností žáka, 

• konzultacemi s ostatními vyučujícími a podle potřeby i s pracovníky 
pedagogicko – psychologické poradny a zdravotnických služeb, zejména u 
žáků se specifickými vzdělávacími potřebami 

•  rozhovory se žákem a zákonnými zástupci žáka 

2. Učitel si počíná tak, aby klasifikoval žáka ze všech aspektů činností v daném 
předmětu.  Známky získává učitel průběžně během celého klasifikačního období. 

3. Zkoušení je prováděno zásadně před kolektivem třídy, výjimkou může být zkoušení po 
vyučování v odůvodněných případech osamoceně. 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 prací a praktických 
činností oznámí žákovi nejpozději do 14 dnů. Učitel sděluje všechny známky, které bere 
v úvahu při celkové klasifikaci. 



1
 

 

4. Kontrolní písemné práce rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní rok, aby se 
nadměrně nenahromadily v určitých obdobích. Termín kontrolní práce, která má trvat 
více jak 25 minut, prokonzultuje učitel s třídním učitelem, zároveň s dostatečným 
předstihem termín oznámí žákům. V jednom dni mohou žáci konat jen jednu zkoušku 
uvedeného charakteru. 

5. Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka průkazným 
způsobem (prostřednictvím žákovské knížky, deníčku) bez prodlení zákonným 
zástupcům tak, aby mohl vždy doložit správnost i celkové klasifikace žáka. 

VI.  SEBEHODNOCENÍ ŽÁKA 
Získávání podkladů pro sebehodnocení 

• individuální nezávazný rozhovor se žákem, menší skupinou, celým kolektivem 

• individuální rozbor úspěchů žáka, příčin neúspěchu 

• analýza činností, situací, které vedou k úspěchu žáka 

• analýza domácí přípravy žáka 

• rozbor momentů selhávání v případě pečlivé přípravy 

Zásady sebehodnocení 

•  vhodná náročnost s ohledem na věk, možnost indispozice 

•  schopnost posoudit se objektivně 

•  schopnost přiznat chybu 

•  uplatňování sebekritiky 

•  pozitivní sebekritika 

VII. ZPŮSOB HODNOCENÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁL. VZDĚLÁVACÍMI 
POTŘEBAMI 

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

2. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami blíže specifikuje školský zákon 
561/2004 Sb. §16a Vyhláška MŠMT ČR Č. 27/2016 Sb.- Vyhláška o vzdělávání žáků 
se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. 

3. Při hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíží k povaze postižení 
a stupni podpůrných opatření dle doporučení školského poradenského zařízení. 
Vyučující respektují doporučení ped . psychologických vyšetření žáků a uplatňují je při 
klasifikaci a hodnocení chování žáků a také volí vhodné a přiměřené způsoby získávání 
podkladů pro hodnocení. 

4. Vyučující klade důraz na ten druh projevu, ve kterém má žák předpoklady podávat lepší 
výkony. Při klasifikaci se nevychází z prostého počtu chyb, ale z počtu jevů, které žák 
zvládl. 
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5. Klasifikace je provázena hodnocením, t.j. vyjádřením pozitivních stránek výkonu, 
objasněním podstaty neúspěchu, návodem, jak mezery doplňovat a nedostatky 
překonávat. 

6. Všechna navrhovaná pedagogická opatření se zásadně projednávají s rodiči a jejich 
souhlasný či nesouhlasný názor je respektován. 

7. V hodnocení se přístup vyučujícího zaměřuje na pozitivní výkony žáka a tím na podporu 
motivace k učení namísto jednostranného zdůrazňování chyb. 

Hodnocení nadaných a mimořádně nadaných žáků 

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 nebude absolvovat. Obsah a rozsah zkoušek stanoví Ředitel 
školy. 

Hodnocení žáků vzdělávaných dle §41školského zákona 

1. Žáci vzdělávaní v individuálním vzdělávání podle § 41 školského zákona jsou 
hodnoceni na základě přineseného portfolia, které obsahuje práce z jednotlivých 
předmětů – učebnice, pracovní sešity, pracovní listy, sešity, PC prezentace, krátká 
videa, fotografie, návštěvy muzeí, výukové programy pro školní skupiny a jiné 
materiály vztahující se k probírané látce. 

2. Individuálně vzdělávaný žák koná za každé pololetí zkoušky z příslušného učiva. 
Vlastní hodnocení je provedeno formou pohovoru nad přinesenými materiály v portfoliu 
a sebehodnocením, popř. písemnou zkouškou formou testů. Hodnocení nemá režim 
běžného komisionálního přezkoušení. Je prostředkem pro zpětnou vazbu žáka, 
vzdělavatele a školy. 

3. Hodnocení se účastní učitelé školy, které určí ředitel školy, vzdělavatel a žák. Výstupem 
je vysvědčení formou známek nebo slovní hodnocení. 

4. Nelze-li individuálně vzdělávaného žáka hodnotit na konci příslušného pololetí, určí 
školy pro jeho hodnocení náhradní termín a to tak, aby hodnocení bylo provedeno 
nejpozději do dvou měsíců po skončení pololetí. 

5. Pokud má zákonný zástupce pochybnosti o správnosti hodnocení žáka, může do 8 dnů 
od konání zkoušek písemně požádat ředitele školy o přezkoušení žáka. Pokud ředitel 
školy žádosti vyhoví, nařídí komisionální přezkoušení žáka. 

6. Portfolio – nástroj pro dlouhodobé shromažďování informací o výsledcích, postupu 
učení a dalších charakteristikách souvisejících se vzděláváním konkrétního žáka. 

7. Portfoliové hodnocení – zjišťování charakteristik, výsledků a postupu učení konkrétního 
žáka v dlouhodobém časovém období a ve snaze o maximální komplexnost. 

8. 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. 

VIII. KOMISIONÁLNÍ A OPRAVNÉ ZKOUŠKY, UVOLNĚNÍ Z VÝUKY 
1. Žáci, kteří na 1. stupni základní školy dosud neopakovali ročník a na konci druhého 

pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných předmětů, s výjimkou předmětů 
výchovného zaměření, konají opravné zkoušky. 
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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. 

4. V odůvodněných případech může krajský úřad rozhodnout o konání opravné zkoušky a 
komisionálního přezkoušení na jiné základní škole. Zkoušky se na žádost krajského 
úřadu účastní školní inspektor. 

5. Komisi pro komisionální přezkoušení a opravné zkoušky jmenuje ředitel školy; v 
případě, že je vyučujícím daného předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad. 

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

7.Ředitel školy sdělí výsledek přezkoušení prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému 
zástupci žáka. 

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

9. Dle § 52 odstavce 5 se 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 školského zákona. V případě 
zjištění porušení těchto pravidel ředitel školy nebo krajský úřad výsledek hodnocení 
změní; nebyla-li pravidla pro hodnocení výsledků porušena, výsledek hodnocení 
potvrdí, a to nejpozději do 14 dnů ode dne doručení žádosti. 

10. Dle § 50 školského zákona ředitel školy může ze zdravotních důvodů nebo jiných 
závažných důvodů uvolnit žáka na žádost jeho zákonného zástupce zcela nebo zčásti z 
vyučování některého předmětu, zároveň určí náhradní způsob vzdělávání žáka v době 
vyučování tohoto předmětu. V předmětu tělesná výchova ředitel školy uvolní žáka z 
vyučování na písemné doporučení registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost 
nebo odborného lékaře. Na první nebo poslední hodinu může být žák uvolněn se 
souhlasem zákonného zástupce bez náhrady. 

11. Dle § 69 odst. 5 nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro 
jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo 
provedeno nejpozději do konce června. Není-li možné žáka hodnotit ani v náhradním 
termínu, žák se za první pololetí nehodnotí. Není-li žák hodnocen z povinného předmětu 
vyučovaného pouze v prvním pololetí ani v náhradním termínu, neprospěl. 

IX. INFORMOVÁNÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ ŽÁKA O VÝSLEDCÍCH 
VZDĚLÁVÁNÍ 

1.Učitelé jednotlivých předmětů informují zákonné zástupce obvyklým způsobem. 
prostřednictvím žákovských knížek, deníčků . Kontrolují průběžně. 

2.Učitelé informují na třídních schůzkách, případně v konzultační dny nebo po předchozí 
domluvě se zákonnými zástupci. 

3.Učitel informuje vždy, jestliže o to zákonní zástupci žáka požádají. 
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4.Třídní učitel v případě mimořádného zhoršení prospěchu nebo chování informuje 
zástupce bezprostředně a prokazatelným způsobem. 

X. DALŠÍ USTANOVENÍ  
 z § 18 vyhlášky č.48/2005 o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné 
školní docházky 

Zkoušky při plnění povinné školní docházky v zahraničí nebo v zahraniční škole na území 
ČR 

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, 



1
 

 

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 o 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. 

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 
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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 
vzdělávacíh o 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 18 b z jiných než touto vyhláškou stanovených důvodů, zařazuje 
ředitel kmenové školy do příslušného ročníku po zjištění úrovně jeho dosavadního 
vzdělání a znalosti vyučovacího jazyka. 

 

 

 

 

 

V Chrášťanech 30.8.2022    …………………………….. 

                         Mgr. Eva Hvězdová    
                   ředitelka školy                                                
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