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Podle § 30, odst. 1) a 2) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „školský zákon“, ve 

znění pozdějších předpisů, vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici, která je právně 

závazná pro všechny žáky i zaměstnance Základní školy a mateřské školy Třebíč, Na Kopcích 

342.  

I. 

Obecné zásady hodnocení žáků 

 

1. Hodnocení žáků je integrální součástí celého výchovně vzdělávacího procesu. 

Pedagogové jsou povinni respektovat současné poznatky věd o člověku a svoje hodnocení 

provádět  v souladu s nimi i s právními předpisy.  

2. Žák má právo být hodnocen způsobem, který je motivující a prospívá jeho osobnostnímu 

rozvoji. 

3. Hodnocení musí závazně předcházet jasné a srozumitelné formulování cílů vzdělávání 

a k nim kritérií hodnocení. Žák má právo vědět, v čem a proč bude 

vzděláván a kdy, jakým způsobem a podle jakých kritérií bude v určité fázi vzdělávacího 

procesu hodnocen.  

4. Jsou používány všechny formy hodnocení a jejich kombinace, zejména hodnocení 

kvalitativní, kvantitativní, standardizované, autentické, autonomní, kriteriální, hodnocení 

portfolia. Slovní hodnocení je rovnocennou formou hodnocení ve všech předmětech a ve 

všech ročnících základního stupně vzdělávání. 

5. Didaktické testy jsou standardizovaný typ školního hodnocení. Musí obsahovat manuál 

pro vyhodnocení. Vedle testů pro jednotlivé předměty a jejich skupiny jsou používány  

i testy prověřující postoje a kompetence a testy obecných studijních předpokladů. Hodí  

se k plošnému srovnávání žáků mezi sebou a porovnávání školních výkonů  

v rámci širších evaluačních programů. 

6. Průběžné hodnocení musí umožňovat hodnotit i takové kvality, jako je například 

skupinová práce, schopnost komunikovat, schopnost formulovat a vyjadřovat svůj názor, 

schopnost identifikovat problémy a vymýšlet jejich řešení, schopnost diskutovat, 

schopnost vyhledávat, třídit a interpretovat informace z různých typů médií, schopnost 

tvořit a citově prožívat. K tomu poslouží různé hodnotící škály, formulace, stupnice, 
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symboly, atd. Hodnocení žákovských výtvorů se neomezí jen na zdařilost výsledku, ale 

diagnostické a hodnotící prostředky musí postihovat celou činnost, celý proces tvorby. 

7. Sebehodnocení žáka je přirozenou součástí procesu hodnocení. Od počátku vzdělávání je 

třeba žáky navykat na situaci, kdy hodnocení pedagogem, skupinou, či jiným žákem bude 

předcházet sebehodnocení, s kterým bude vnější hodnocení konfrontováno. 

Sebehodnocení žáka s argumentací musí předcházet hodnocení pedagogem s argumentací. 

Hodnocení musí žákům programově poskytovat možnost výběru všude tam, kde je to 

možné a smysluplné. 

8. Hodnocení žáka je průběžné a závěrečné. V závěrečném hodnocení je odděleno 

zhodnocení dosažených evaluačních kritérií kurikula pro daný stupeň vzdělávání (povinné 

a stejné pro všechny žáky daného stupně nebo typu vzdělávání) od zhodnocení 

dosažených evaluačních kritérií školního kurikula. 

9. Informace jsou zákonným zástupcům žáka předávány prostřednictvím elektronické 

žákovské knížky, emailem, při osobním jednání na třídních schůzkách nebo konzultačních 

hodinách, na které jsou zákonní zástupci žáků zváni písemně. Zákonným zástupcům žáka, 

kteří se nemohli dostavit na školou určený termín, poskytnou vyučující možnost 

individuální konzultace. Údaje o klasifikaci a hodnocení chování žáka jsou sdělovány 

pouze zákonným zástupcům žáka, nikoli veřejně. 

10. V případě mimořádného zhoršení prospěchu žáka informuje vyučující zákonné zástupce 

žáka zápisem do elektronické žákovské knížky, popř. jiným komunikačním způsobem 

(emailem, doporučeným dopisem, dat. schránkou). 

 

Výchovná opatření 

 

Třídní učitel i ředitel školy může žákovi po projednání na pedagogické radě udělit pochvalu 

nebo jiné ocenění za mimořádný projev humánnosti, občanské a školní iniciativy, za záslužný 

nebo statečný čin, za dlouhodobou úspěšnou práci. Písemná pochvala se uděluje zpravidla 

formou zápisu do elektronické žákovské knížky, na zvláštním formuláři školy, výjimečně  

v doložce na vysvědčení. Pochvaly a jiná ocenění se zaznamenávají do třídních výkazů  

a evidence (elektronické katalogové listy). 

 

Opatření k posílení kázně žáků se ukládá za závažné nebo opakované provinění proti 

školnímu řádu v době vyučování nebo na akcích pořádaných školou. Toto opatření předchází 

zpravidla před snížením stupně z chování. Podle závažnosti provinění se i v průběhu 

klasifikačního období ukládá některé z těchto opatření: 

- napomenutí třídního učitele 

- důtka třídního učitele 

- důtka ředitele školy.  

 

Třídní učitel může žákovi podle závažnosti provinění uložit napomenutí nebo důtku, uložení 

kázeňského opatření předem oznámí a projedná s vedením školy. Ředitel školy ukládá důtku 

na návrh třídního učitele a po projednání na pedagogické radě.  

 

Ředitel školy nebo třídní učitel oznámí důvody udělení výchovného opatření písemně 

prokazatelným způsobem zákonnému zástupci žáka: 

1. zápisu do elektronické žákovské knížky, nebo  

2. formou doporučeného dopisu, popř. 

3. osobním předáním zák. zástupci, 
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Opatření se zaznamenává do evidence (elektronické katalogové listy), nezaznamenává se na 

vysvědčení. 

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

 

Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace chování jsou následující: 

stupeň  1 (velmi dobré) 

Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a aktivně prosazuje ustanovení Školního řádu 

školy. Má kladný vztah ke kolektivu třídy a školy, přispívá k jeho upevňování a k utváření 

pracovních podmínek pro vyučování a pro výchovu mimo vyučování. Méně závažných 

přestupků se dopouští ojediněle. 

 

stupeň 2 (uspokojivé) 

Chování žáka je v podstatě v souladu s pravidly chování a s ustanoveními Školního řádu 

školy. Dopustí se závažnějšího přestupku nebo se opakovaně dopouští méně závažných 

přestupků. Žák je však přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit. 

 

stupeň 3 (méně uspokojivé) 

Žák se opakovaně dopouští závažných přestupků proti Školního řádu školy, narušuje 

opakovaně činnost kolektivu, dopouští se závažných přestupků v mravném chování nebo se 

dopustí velmi závažného přestupku proti pravidlům chování nebo vnitřnímu řádu školy. 

 

Hodnocením chování žáka je míněno zásadně chování žáka ve škole. Za chování žáka 

mimo školu jednoznačně odpovídají rodiče. Tím se škola nezříká povinnosti ve výchově 

rodinu podporovat ve smyslu vytváření návyků a postojů vedoucích ke společensky 

hodnotnému chování. Podílí se na prevenci všech sociálně patologických jevů, kdekoliv  

a kdykoliv je to možné.  

 

Vysvědčení v pololetí a na konci školního roku je rozděleno na několik částí.  

Obsahuje: 

1. úřední údaje o škole a žákovi 

2. hodnocení chování ve škole obsahuje jednak míru shody chování žáka se školním 

řádem, ale i píli, školní docházku, případně další podstatná fakta 

3. část pro klasifikaci – může být použito hodnocení známkou, nebo je v rubrice 

příslušného předmětu napsáno “hodnocen slovně”, “osvobozen”, týká se jak předmětů 

povinných, tak volitelných a nepovinných (základní i nadstavbové části)  

4. část pro slovní hodnocení: může být stručně a výstižně doplněno slovním hodnocením, 

které je v předchozí části vyjádřeno známkou, nebo obsahuje slovní hodnocení 

5. část pro hodnocení mimořádného projevu lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, 

záslužného nebo statečného činu nebo mimořádně úspěšné práce (pochvala a jiné 

ocenění) 

6. část konstatující, zda žák postupuje do vyššího ročníku, úřední razítko, datum, 

podpisy. 

   

Po ukončení příslušného ročníku žák postupuje do vyššího ročníku. V případě, že výsledky 

výchovy a vzdělávání žáka v příslušném ročníku jsou z důvodu jeho znevýhodnění 

potvrzeného odborným pracovištěm takové, že indikují jeho zařazení do systému speciální 

péče, je škola povinna tuto skutečnost rodičům žáka prokazatelným způsobem sdělit. Pokud 

rodiče žáka tuto péči odmítnou, a to opět prokazatelným způsobem, vzdělává se žák na 

původní škole s přihlédnutím k míře jeho hendikepu. 
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Hodnocení a klasifikace procesu vzdělávání 

 

Při hodnocení a klasifikaci výsledků vzdělávání se klade důraz zejména na: 

1. ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic, 

zákonitostí a vztahů 

2. kvalitu a rozsah získaných dovedností, vykonávání požadovaných intelektuálních 

a motorických činností 

3. schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a 

praktických úkolů, při výkladu a hodnocení společenských a přírodních jevů a 

zákonitostí 

4. schopnost využívat a zobecňovat zkušenosti a poznatky získané při praktických 

činnostech 

5. kvalitu myšlení, především jeho logiku, samostatnost a tvořivost 

6. aktivitu v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim 

7. přesnost, výstižnost a odbornou i jazykovou správnost ústního a písemného projevu 

8. kvalitu výsledků činností 

9. osvojení účinných metod samostatného studia 

 

Pro potřeby klasifikace lze předměty dělit do tří skupin: 

 

1. Klasifikace v předmětech s převahou teoretického zaměření 

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují dle těchto kritérií: 

 

Převahu teoretického zaměření mají jazykové, společenskovědní, přírodovědné 

předměty a matematika, při klasifikaci se 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 logika, samostatnost a tvořivost, aktivita k 

přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim, přesnost, výstižnost a odborná a 

jazyková správnost ústního a písemného projevu, kvalita výsledků činnosti, osvojení 

účinných metod samostatného studia. 

 

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 praktických a teoretických 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. 

 

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 úkolů, při 
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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 podstatných 

nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. Je schopen 

samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty. 

 

stupeň 3 (dobrý) 

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, faktů, 

pojmů, definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných 

intelektuálních a 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 přesnosti, ucelenosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků závažné 

mezery.    Při provádění požadovaných intelektuálních a motorických činností je málo 

pohotový a má větší nedostatky. V uplatňování 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 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 a 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 v předmětech s převahou praktického zaměření 

 

Převahu praktické činnosti mají na základní škole pracovní vyučování, praktika, 

základy techniky, domácí nauky, při klasifikaci těchto předmětů se hodnotí: vztah k 

práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem, osvojení praktických 
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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 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 dodržuje 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, 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. S 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 připráci 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 k pracovním 

činnostem. Získané teoretické poznatky dovede využít při praktické činnosti jen za 
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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 pořádku 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, 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 a dovednostech, 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 o 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. 

 

3. Klasifikace v předmětech s převahou výchovného zaměření 

 

Převahu výchovného zaměření mají výtvarná a hudební výchova, zpěv, tělesná a 

sportovní výchova, při klasifikaci těchto předmětů se hodnotí teoretická část a 

praktická část. Žák zařazený do zvláštní tělesné výchovy se při částečném uvolnění 

nebo úlevách doporučených lékařem klasifikuje s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu. 

Při klasifikaci těchto předmětů se hodnotí: stupeň tvořivosti a samostatného 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 dle požadavků osnov 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 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 
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úkolech. Má aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou zdatnost. Rozvíjí si v 

požadované míře estetický vkus a tělesnou zdatnost. 

 

stupeň 3 (dobrý) 

Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyužívá 

dostatečně své schopnosti v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je málo 

působivý, dopouští se v něm chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější mezery 

a při jejich aplikaci potřebuje pomoc učitele. Nemá 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.   

        

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 

 

1. Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení; za první pololetí lze místo vysvědčení 

vydat žákovi výpis z vysvědčení. 

 

2. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním 

stupněm (dále jen „klasifikace“), slovně nebo kombinací obou způsobů. O způsobu 

hodnocení rozhoduje ředitel školy se souhlasem školské rady.  

 

3. Škola převede slovní hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení 

v případě přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to na podkladě 

písemné žádosti této školy nebo zákonného zástupce žáka. Škola, která hodnotí 

slovně, převede pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání slovní hodnocení 

do klasifikace.  

 

Postup pro převedení slovního hodnocení do klasifikace nebo klasifikace do slovního 

hodnocení pro stanovení celkového hodnocení žáka na vysvědčení: 

     

Ovládnutí učiva předepsaného osnovami 

1 - výborný  ovládá bezpečně 

2 - chvalitebný ovládá  

3 - dobrý  v podstatě ovládá 

4 - dostatečný  ovládá se značnými mezerami 

5 - nedostatečný neovládá 
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Úroveň myšlení 

1 - výborný  pohotový, bystrý, dobře chápe souvislosti 

2 - chvalitebný uvažuje celkem samostatně 

3 - dobrý  menší samostatnost v myšlení 

4 - dostatečný  nesamostatné myšlení 

5 - nedostatečný odpovídá nesprávně i na návodné otázky 

 

Úroveň 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 i na návodné otázky odpovídá nesprávně 

 

Celková aplikace vědomostí, řešení úkolů, chyby, jichž se žák dopouští 

1 - výborný užívá vědomosti a spolehlivě a uvědoměle dovednosti, 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 

 

Píle a 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 

 

4. U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního 

hodnocení na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka. Tato žádost musí být 

doložena doporučením školského poradenského zařízení 

 

5. Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech 

povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem s výjimkou 

předmětů výchovného zaměření stanovených rámcovým vzdělávacím programem a 

předmětů, z nichž byl uvolněn, pokud mu nebylo povoleno opakování ročníku. 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. 

 

6. Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení 

náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději 

do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. 
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7. Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení 

náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději 

do konce září následujícího školního roku. V období měsíce září do doby hodnocení 

navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník, popřípadě znovu devátý ročník. 

 

8. Nelze-li žáka v prvním nebo druhém pololetí hodnotit ani v náhradním termínu, je žák 

v daném pololetí nehodnocen. Důvody pro uvolnění nebo nehodnocení žáka se uvedou 

ve školní matrice. 

 

9. 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, písemně požádat ředitele školy o přezkoumání výsledků hodnocení žáka; 

je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, krajský úřad. Pokud není dále 

stanoveno jinak, ředitel školy nebo krajský úřad nařídí komisionální přezkoušení žáka, 

které se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se 

zákonným zástupcem žáka. Česká školní inspekce poskytne součinnost na žádost 

ředitele školy nebo krajského úřadu. 

 

10. V případě, že se žádost o přezkoumání výsledků hodnocení 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 vzdělávání žáků porušena, výsledek 

hodnocení potvrdí, a to nejpozději do 14 dnů ode dne doručení žádosti. Česká školní 

inspekce poskytne součinnost na žádost ředitele školy nebo krajského úřadu. 

 

11. Žák, který plní povinnou školní docházku, opakuje ročník, pokud na konci druhého 

pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen. To neplatí o žákovi, který na daném 

stupni základní školy již jednou ročník opakoval. Ředitel školy může povolit žákovi 

na žádost jeho zákonného zástupce a na základě doporučujícího vyjádření odborného 

lékaře opakování ročníku z vážných zdravotních důvodů, a to bez ohledu na to, zda 

žák na daném stupni již opakoval ročník. 

 

12. 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. 

 

13. 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. 

 

14. Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, 

neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín 

opravné zkoušky nejpozději do 15. září následujícího školního roku. Do té doby je žák 

zařazen do nejbližšího vyššího ročníku, popřípadě znovu do devátého ročníku. 
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15. 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. 

 

Pravidla hodnocení a klasifikace žáků 

 

1. Podklady pro hodnocení a klasifikaci žáků získávají vyučující ústním zkoušením, 

písemnými pracemi, testy a sledováním práce žáků ve vyučování. 

 

2. Každý vyučující je povinen vést řádnou evidenci hodnocení a klasifikace žáků.  

K hodnocení zpravidla používá pětistupňovou klasifikaci. Klasifikovat pomocí 

kladných či záporných znamének nebo zlomků je nepřípustné. Pokud vyučující zvolí 

jiný způsob hodnocení a klasifikace, je povinen předem žáky seznámit s jeho pravidly. 

Každý jiný zvolený způsob hodnocení a klasifikace musí být v průběhu klasifikačního 

období převoditelný na pětistupňovou klasifikaci. 

 

3. Každý žák musí být v příslušném klasifikačním období hodnocen nejméně třikrát, 

dovoluje-li to charakter předmětů, je alespoň v jednom případě zkoušen ústně. Ve 

vyučovacích předmětech s menší hodinovou dotací není nutnou podmínkou ústní 

zkoušení. Není přípustné ústně přezkušovat žáky koncem klasifikačního období z 

látky celého tohoto období. 

 

4. Výsledek ústního zkoušení je vyučující povinen oznámit zkoušenému ihned a veřejně. 

Klasifikaci písemné práce sdělí vyučující žákům nejpozději do 14 dnů a současně jim 

umožní nahlédnout do opraveného textu. 

 

5. U žáka se smyslovou nebo tělesnou vadou, vadou řeči, prokázanou specifickou 

vývojovou poruchou učení nebo chování se při jeho hodnocení a klasifikaci přihlédne 

k charakteru postižení. Klasifikace je provázena hodnocením pozitivních stránek 

výkonu. 

 

6. Písemná práce v rozsahu 1 – 2 vyučovacích hodin smí být zadána v jednom dni pouze 

jedna a její konání poznamená vyučující s týdenním předstihem do třídní knihy. 

 

7. V případě, že žáka na konci klasifikačního období není možné z daného předmětu 

hodnotit, může vyučující požádat ředitele školy před uzavřením klasifikace za 

příslušné období o nařízení komisionálního přezkoušení. Nedostaví-li se žák bez 

vážného důvodu k přezkoušení, posuzuje se, jako by u komisionálního přezkoušení 

neprospěl. 

 

8. Stupeň prospěchu na konci každého klasifikačního období nemusí odpovídat 

aritmetickému průměru dosaženého hodnocení, vyučující je však povinen klasifikaci 

objektivně zdůvodnit a sdělit každému žákovi ještě před jejím zapsáním do třídního 

výkazu. 

 

9. Je-li předpoklad, že bude žák hodnocen z některého předmětu na konci pololetí 

stupněm nedostatečným, oznámí učitel daného předmětu tuto skutečnost rodičům 

písemně ještě před termínem vydání vysvědčení. 

 



Stránka 12 z 18 

 

10. Byl-li žák ve 2. pololetí klasifikován z více než dvou předmětů stupněm 

nedostatečným, nemůže již konat opravnou zkoušku a opakuje ročník. Žákovi na závěr 

kurzu k získání základního vzdělání poskytovaného školou ředitel školy umožní 

vykonat opravné zkoušky i v případě nedostatečného prospěchu z více než dvou 

předmětů. 

 

11. Žák prvního až devátého ročníku, který byl na konci 2. pololetí klasifikován nejvýše 

ze dvou předmětů stupněm nedostatečným, koná z příslušných předmětů opravné 

zkoušky. V případě potřeby poskytne učitel na základě žádost žáka konzultaci. 

 

12. Je-li předpoklad, že bude žákovi navržena snížená známka z chování, informuje 

písemně třídní učitel zákonného zástupce žáka předem o důvodech vedoucích k 

návrhu snížení známky. 

 

Hodnocení žáků na vysvědčení 

 

1. Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou se v případě použití klasifikace 

hodnotí na vysvědčení stupni: 

1 – velmi dobré 

2 – uspokojivé 

3 – neuspokojivé 

 

2. 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. 

 

3. 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 

 

4. Při hodnocení podle odstavce „2“ 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. 
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5. Při hodnocení žáka podle odstavců „1“ a „3“ se na prvním stupni použije pro zápis 

stupně hodnocení číslice, na druhém stupni se použije slovní označení stupně 

hodnocení. Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni: 

- prospěl(a) s vyznamenáním 

- prospěl(a) 

- neprospěl(a) 

- nehodnocen(a) 

 

 

6. Žák je hodnocen stupněm 

 

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, nebo odpovídajícím slovním hodnocením 

 

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

programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 – nedostatečný, nebo 

odpovídajícím slovním hodnocením 

 

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

vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 – 

nedostatečný, nebo odpovídajícím slovním hodnocením 

 

nehodnocen(a), není-li možné žáka hodnotit z některého z povinných předmětů  

stanovených školním vzdělávacím programem na konci prvního pololetí. 

 

7. Při hodnocení žáků, kteří nejsou státními občany České republiky a plní v České 

republice povinnou školní docházku, se dosažená úroveň znalosti českého jazyka 

považuje za závažnou souvislost, která ovlivňuje výkon žáka. Při hodnocení těchto 

žáků ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura určeného 

Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání se na konci tří po sobě 

jdoucích pololetí po zahájení docházky do školy v České republice vždy považuje 

dosažená úroveň znalosti českého jazyka za závažnou souvislost, která ovlivňuje 

výkon žáka.  

 

 

 

 

Plnění povinné školní docházky ve škole mimo území České republiky nebo v zahraniční 

škole na území České republiky 

 

Žák, který plní povinnou školní docházku ve škole mimo území České republiky 

 

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“).  
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Zkouška se koná: 

1. Ve všech ročnících ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk a 

literatura, stanoveného Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. 

 

2. 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. 

 

3. 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. 

 

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. 

 

Pokud žák zkoušku 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. 

 

Pokračuje-li žák, který konal zkoušky podle odstavce „a“, v plnění povinné školní docházky  

v kmenové škole, zařadí ho ředitel kmenové školy do příslušného ročníku podle výsledků 

zkoušek. 

 

Pokračuje-li žák, který nekonal zkoušky podle odstavce „a“, 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. 

 

Žák, který plní povinnou školní docházku formou individuální výuky v zahraničí 

 

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. 

 

Pokud žák zkoušku podle odstavce „a“ 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. 
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Pokračuje-li žák, který konal zkoušky podle odstavce „a“, v plnění povinné školní docházky  

v kmenové škole, zařadí ho ředitel kmenové školy do příslušného ročníku podle výsledků 

zkoušek. 

 

Pokračuje-li žák, který nekonal zkoušky podle odstavce „a“, 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. 

 

Žák, který plní povinnou školní docházku v zahraniční škole na území České republiky 

 

Žák, který plní povinnou školní docházku v zahraniční škole na území České republiky podle 

§ 38 odst. 1 písm. c) školského zákona, ve znění pozdějších předpisů s výjimkou škol podle § 

18c vyhlášky č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné 

školní docházky, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „vyhlášky“ 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 vyhlášky. 

 

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. 

 

Pokračuje-li žák v plnění povinné školní docházky v kmenové škole, zařadí ho ředitel 

kmenové školy do příslušného ročníku podle výsledků zkoušek. 

 

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: 

 

1) 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 vyhlášky a žák byl z tohoto obsahu hodnocen, nebo 

 

2) 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 vyhlášky a který žáka z tohoto 

vzdělávacího obsahu hodnotil. 

 

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 vyhlášky, byl z tohoto 

vzdělávacího obsahu hodnocen zahraniční školou na vysvědčení a v souladu s mezinárodní 

smlouvou nekonal zkoušky, ředitel kmenové školy vydá vysvědčení. 

 

Ředitel kmenové školy vydá vysvědčení podle odstavce „1“ nebo „2“ 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 §18 odstavce 1 písm. a) a §18 odstavce 2 vyhlášky v souladu s vysvědčením vydaným 
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školou mimo území České republiky nebo zahraniční školou na území České republiky a v 

případě podle §18 odstavce 1 písm. b) v souladu s osvědčením vydaným zahraničním 

poskytovatelem vzdělávacího obsahu podle § 18 odst. 1 vyhlášky. 

 

Pokračuje-li žák, kterému ředitel kmenové školy podle odstavce „1“ nebo „2“ vydal 

vysvědčení, v plnění povinné školní docházky v kmenové škole, zařadí jej ředitel kmenové 

školy do příslušného ročníku na základě tohoto vysvědčení. 

 

Žák, který plnil povinnou školní docházku ve škole zřízené při diplomatické misi ČR  

 

Žáka, který plnil povinnou školní docházku ve škole zřízené při diplomatické misi ČR 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. 

 

Žáka, na kterého se vztahuje povinná školní docházka a který nekonal zkoušky podle § 18 až 

18b vyhlášky z jiných než touto vyhláškou stanovených důvodů, zařazuje ředitel kmenové 

školy do příslušného ročníku po zjištění úrovně jeho dosavadního vzdělání a znalosti. 

 

Žák, který plní povinnou školní docházku formou individuální výuky 

 

O povolení individuálního vzdělávání žáka rozhoduje ředitel školy, na základě písemné 

žádosti zákonného zástupce žáka. 

 

1. Ředitel školy individuální vzdělávání povolí, pokud 

a. jsou dány závažné důvody pro individuální vzdělávání, 

b. jsou zajištěny dostatečné podmínky pro individuální vzdělávání, zejména 

podmínky materiální a ochrany zdraví žáka, 

c. osoba, která bude žáka vzdělávat, získala alespoň střední vzdělání s maturitní 

zkouškou, a jedná-li se o žáka ve druhém stupni základní školy, vysokoškolské 

vzdělání, 

d. jsou zajištěny vhodné učebnice a učební texty, podle nichž se má žák vzdělávat. 

 

2. Po dobu individuálního vzdělávání žáka za plnění podmínek uvedených v odstavci 1 

odpovídá zákonný zástupce žáka. 

 

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 ukončí individuální vzdělávání 

1. pokud nejsou zajištěny dostatečné podmínky ke vzdělávání, zejména podmínky 

materiální, personální a ochrany zdraví žáka, 

b) pokud zákonný zástupce neplní podmínky individuálního vzdělávání stanovené 

Školským zákonem, 

c)  pokud žák na konci druhého pololetí příslušného školního roku neprospěl, 
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d)  nelze-li žáka hodnotit způsobem uvedeným v odstavcích 3 a 4. 

 

Komisionální zkoušky  

 

Zkouška je komisionální. Komisi jmenuje ředitel zkoušející školy. 

Komise je tříčlenná a tvoří ji: 

1. předseda, kterým je ředitel zkoušející školy, popřípadě jím pověřený učitel zkoušející 

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. 

 

Termín konání zkoušky dohodne ředitel zkoušející školy se zákonným zástupcem žáka tak, 

aby se zkouška uskutečnila nejpozději do dvou měsíců po skončení období, za které se 

zkouška koná. Nedojde-li k dohodě mezi zákonným zástupcem žáka a ředitelem zkoušející 

školy, stanoví termín zkoušky ředitel zkoušející školy. Není-li možné žáka ze závažných 

důvodů v dohodnutém termínu přezkoušet, stanoví ředitel zkoušející školy náhradní termín 

zkoušky tak, aby se zkouška uskutečnila nejpozději do čtyř měsíců po skončení období, za 

které se zkouška koná. 

 

Konkrétní obsah a rozsah zkoušky stanoví ředitel zkoušející školy v souladu se školním 

vzdělávacím programem. Se stanoveným obsahem a rozsahem zkoušky seznámí ředitel 

zkoušející školy s dostatečným časovým předstihem zákonného zástupce žáka, nejpozději 

však při stanovení termínu zkoušky. 

 

Výsledek zkoušky stanoví komise hlasováním. Výsledek zkoušky se vyjádří slovním 

hodnocením podle § 15 odst. 2 vyhlášky nebo stupněm prospěchu podle § 15 odst. 3 

vyhlášky. 

 

Celkové hodnocení žáka se stanoví obdobně podle § 16 odst. 3 vyhlášky. Pro stanovení 

stupně celkového hodnocení žáka je rozhodný výsledek zkoušky nebo hodnocení na 

osvědčení vydaném podle § 18c odst. 3 vyhlášky. 

 

Vykonal-li žák zkoušku ve škole zřízené při diplomatické misi České republiky, zašle ředitel 

této školy řediteli kmenové školy kopii vysvědčení a výpis z dokumentace školy s údaji o 

žákovi. 

 

O zkoušce se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy. 

 

V případě, že zákonný zástupce žáka má pochybnosti o správnosti výsledku zkoušky, může 

písemně požádat o přezkoušení podle § 22 vyhlášky. 

Účast rodiče na komisionálním přezkoušení není možná, neboť výše citované právní předpisy 

neupravují výslovně možnost účasti rodiče na komisionálním přezkoušení. Přítomnost 

zákonného zástupce nezletilého žáka při komisionální zkoušce proto není nároková.  

 

Klasifikace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
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U žáků s vývojovou poruchou klade učitel důraz na ten druh projevu žáka (písemný nebo 

ústní), ve kterém má předpoklady podat lepší výkon. 

 

Při klasifikaci nevychází učitel z prostého počtu chyb, ale z počtu jevů, které žák zvládl. To 

ale neznamená, že žák s vývojovou poruchou nevypracovává písemné práce. 

 

Učitel nepoužívá k motivaci žáka nadměrně příznivých známek, které by dezorientovaly žáka 

i jeho zákonné zástupce. 

Zákonní zástupci žáků s vývojovou poruchou, diagnostikovanou odborným pracovištěm, 

mohou požádat o slovní hodnocení. 

 

O použití širšího slovního hodnocení rozhodne ředitel školy na základě písemné žádosti 

zákonného zástupce žáka. Prospěch žáka při průběžné i souhrnné klasifikaci se hodnotí slovně 

v těch předmětech, kde se může projevit jeho porucha nejvýrazněji. 

 

Použití slovního hodnocení není pouhé převádění číselného klasifikačního stupně do složitější 

slovní podoby. Jakmile žák překoná nejvýraznější obtíže, je vhodné postupně přecházet k 

běžné klasifikaci. 

 

Přechází-li žák na jinou školu, je klasifikován známkou. 

 

Smyslem hodnocení je objektivně posoudit jednotlivé složky školního výkonu dítěte  

a motivovat jej k dalšímu rozvoji. 

 

Hodnocení mimořádně nadaného žáka 

 

Ředitel školy může mimořádně nadaného žáka na základě doporučení PPP nebo SPC přeřadit 

do vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku. Podmínkou přeřazení je vykonání 

zkoušek z učiva, které žák nebude absolvovat. 

 

Společná ustanovení 

        

Pravidla hodnocení žáků jsou součástí školního řádu. 

 

 

 

 

                                                                                                                 Mgr. Vítězslav Bártl 

 ředitel školy 


