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                                     MUDr. Františka Sovy 97, 755 01 VSETÍN 
                                                                               je úžasné, co děti dokáží, když jim k tomu dáme příležitost…  

 

Dodatek ke školnímu řádu č. 1 

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a 

podmínky ukládání výchovných opatření 
Č.j.:        ZŠ – SY - 894 /2021 

Spisový znak; skartační znak A 3. 11              A 5                                                                  

Vypracoval: Mgr. Pavlína Planková, ředitelka školy 

Schválil: Mgr. Pavlína Planková, ředitelka školy 

Školská rada projednala dne: 29. 11. 2021 

Pedagogická rada projednala dne: 08. 11. 2021 

Směrnice nabývá platnosti dne: 01.12. 2021 

Směrnice nabývá účinnosti dne: 01.12. 2021 

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří 

součást tohoto předpisu. 

 
Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vydávám jako statutární orgán školy tato 

pravidla pro hodnocení žáka ZŠ. Pravidla pro hodnocení žáka ZŠ jsou součástí školního řádu 

školy, podle § 30 odst. 2 školského zákona. 

 

Učíme se pro život 

ČESKÝ JAZYK Jak využívám čtenářské a jazykové dovednosti k vlastnímu písemnému 

i ústnímu vyjadřování? 

ANGLICKÝ JAZYK Jak používám cizí jazyk jako prostředek k dorozumívání?  

MATEMATIKA  Jak jsem schopen volit různé způsoby řešení a jak je využívám v    

běžném životě?  

SVĚT KOLEM NÁS Jak se zapojuji do zkoumání reálného světa a jak jsem schopen 

poznatků z bádání využít v praxi? 

ESTETICKÁ, PRACOVNÍ A SPORTOVNÍ VÝCHOVA 

Jak se aktivně zapojuji do jednotlivých tvořivých činností dle svých 

osobních možností? 

 

Rozvíjíme kompetence, dovednosti 

UČIT SE  Jak za pomoci týdenního plánu plánuji své učení a jsem připraven na 

vyučování? Jak se aktivně a tvořivě zapojuji do vyučování? 
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ŘEŠIT PROBLÉM Jak přistupuji k řešení problémů?  

KOMUNIKOVAT Jak formuluji a prezentuji vlastní myšlenky?  

SPOLUPRACOVAT Jak spolupracuji se spolužáky a učiteli?  

OBČAN  Jak dodržuji dohodnutá pravidla a plním své povinnosti? 

PRÁCE  Jak se zapojuji do jednotlivých činností?  

 

 

Způsob hodnocení průběhu, výsledků vzdělávání a chování ve škole 

 

Výsledky vzdělávání a chování ve škole se hodnotí: 

 1. - 3. ročník  slovní hodnocení 

 4. – 9. ročník hodnocení známkou 

 

 

1. Zásady hodnocení průběhu, výsledků vzdělávání a chování ve škole a 

na akcích pořádaných školou 

 

1.1   Zásady hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání 

1. Při hodnocení uplatňuje pedagogický pracovník (dále jen "učitel") přiměřenou náročnost a 

pedagogický takt vůči žákovi. 

2. Při celkovém hodnocení přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák 

mohl v průběhu hodnoceného období zakolísat v učebních výkonech pro určitou 

indispozici. 

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

4. Pro potřeby hodnocení se předměty dělí do tří skupin - předměty s převahou teoretického 

zaměření, předměty s převahou praktických činností a předměty s převahou výchovného a 

uměleckého odborného zaměření. 

5. Kritéria pro jednotlivé hodnotící stupně jsou formulována především pro celkovou 

klasifikaci. Učitel však nepřeceňuje žádné z uvedených kritérií, posuzuje žákovy výkony 

komplexně, v souladu se specifikou daného předmětu. 

6. Žáci v domácím vzdělávání mohou být hodnoceni jen na základě svého žákovského 

portfolia. 

7. Chování neovlivňuje klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech 

8. U žáků se speciálními vzdělávacími potřebami může ředitel školy na žádost zákonného 

zástupce žáka rozhodnout o použití slovního hodnocení v jednom nebo více předmětech. 

9. Je-li žák hodnocen slovně, převede třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních 

předmětů slovní hodnocení do klasifikace pro účely přijímacího řízení ke střednímu 

vzdělávání. 

10. Žáci školy, kteří po dobu nemoci nejméně tři měsíce před koncem klasifikačního období 

navštěvovali školu při zdravotnickém zařízení a byli tam klasifikováni za pololetí ze 

všech, popřípadě jen z některých předmětů, se po návratu do kmenové školy znovu 

nezkoušejí a neklasifikují. Jejich klasifikace ze školy při zdravotnickém zařízení v 
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předmětech, ve kterých byli klasifikováni, je závazná. V předmětech, ve kterých nebyli 

vyučováni, se neklasifikují. 

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

povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem s výjimkou předmětů 

výchovného zaměření stanovených rámcovým vzdělávacím programem a předmětů, z 

nichž byl uvolněn. Do vyššího ročníku postoupí i žák prvního stupně základní školy, který 

již v rámci prvního stupně opakoval ročník, a žák druhého stupně základní školy, který již 

v rámci druhého stupně opakoval ročník, a to bez ohledu na prospěch tohoto žáka. 

12. 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. Není-li možné hodnotit ani v náhradním 

termínu, žák se za první pololetí nehodnotí. 

13. 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. 

14. Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo 

druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně 

dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele 

školy o komisionální přezkoušení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel 

školy, krajský úřad. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení 

žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka. 

15. 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 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.  

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

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

základní školy již jednou ročník opakoval; tomuto žákovi může ředitel školy na žádost 

jeho zákonného zástupce povolit opakování ročníku pouze z vážných zdravotních důvodů. 

17. Ředitel školy může žákovi, který splnil povinnou školní docházku a na konci druhého 

pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen, povolit na žádost jeho zákonného zástupce 

opakování ročníku po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků a důvodů 

uvedených v žádosti. 

18. Zákonní zástupci žáka jsou o prospěchu žáka informování třídním učitelem a učiteli 

jednotlivých předmětů: 

 průběžně prostřednictvím elektronické žákovské knížky 

 před koncem každého čtvrtletí (klasifikační období) 

 případně kdykoliv na požádání zákonných zástupců žáka. 
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1.2   Zásady pro hodnocení chování ve škole 

2 Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě 

vyučují, a s ostatními učiteli a rozhoduje o ní ředitel po projednání v pedagogické radě. 

3 Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel slušného chování a dodržování 

vnitřního řádu školy během klasifikačního období. 

4 Při klasifikaci chování se přihlíží k věku, morální a rozumové vyspělosti žáka, k uděleným 

opatřením k posílení kázně se přihlíží pouze tehdy, jestliže tato opatření byla neúčinná.  

5 Škola hodnotí a klasifikuje žáky za jejich chování ve škole a při akcích organizovaných 

školou. 

6 Nedostatky v chování žáků se projednávají v pedagogické radě.  

7 Zákonní zástupci žáka jsou o chování žáka informování třídním učitelem a učiteli 

jednotlivých předmětů: 

 průběžně prostřednictvím elektronické žákovské knížky 

 před koncem každého čtvrtletí (klasifikační období) 

 okamžitě v případně mimořádného porušení školního řádu 

 

1.3   Zásady a pravidla pro sebehodnocení 

Kromě forem hodnocení práce žáků ze strany pedagogických pracovníků mají žáci možnost 

používat také formy sebehodnocení. Škola jim pro tyto formy vytváří odpovídající podmínky. 

Tím je zajišťována také zpětná vazba objektivity hodnocení ze strany školy jako vzdělávací 

instituce. 

Sebehodnocení je důležitou součástí hodnocení žáků. Posiluje se jím sebeúcta a sebevědomí 

žáků. 

Chybu je potřeba chápat jako přirozenou věc v procesu učení. Pedagogičtí pracovníci se o 

chybě se žáky baví. Žáci mohou některé práce sami opravovat. Chyba je důležitý prostředek 

učení. 

1. Při sebehodnocení se žák snaží popsat, co se mu daří, co mu ještě nejde a jak bude 

pokračovat dál. 

2. Při školní práci vedeme žáky, aby komentovali svoje výkony a výsledky. Známky 

nejsou jediným zdrojem motivace. 

3. Žák by měl být veden k tomu, aby byl schopen posoudit úroveň následujících 

kompetencí (včetně kompetencí sociálních): 

 schopnost přímé aplikace získaných kompetencí v praxi 

 schopnost orientovat se v daném problému s využitím získaných vědomostí, znalostí, 

dovedností 

 schopnost prosadit se v třídním kolektivu při řešení týmového ú k o l u 

 schopnost samostatné prezentace svých znalostí formou otevřených mluvních cvičení, 

psaných textů ve formě úvah a podobně 

 schopnost výběru - pochopení významu jednotlivých částí rozsáhlejších testovacích 

souborů, selekce nepodstatných částí a schopnost řešení dominantních částí ú l o h 

 schopnost změny své sociální role v kolektivu vrstevníků 

 schopnost využívání mezipředmětových vazeb 

 schopnost aplikovat etické principy v praxi 
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 schopnost pochopení rovnováhy práv a povinností 

 pochopení své role v kolektivu. 

 

Škola může nabídnout vedle možnosti srovnávacích objektivizovaných testů (SCIO, 

KALIBRO, CERMAT, …), které jsou jednoznačně formami vnější srovnávací evaluace, také 

možnost využívání softwarových produktů, které umožní bez jakéhokoli zásahu pedagoga 

ověření stupně dosažených znalostí, dovedností, … 

 

2. Stupně hodnocení prospěchu, chování a jejich charakteristika 

 

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 

 

Jestliže je žák z výuky některého předmětu v prvním nebo ve druhém pololetí uvolněn, uvádí 

se na vysvědčení místo hodnocení slovo "uvolněn(a)". 

 

Pro potřeby klasifikace se předměty dělí do tří skupin: 

 předměty s převahou teoretického zaměření 

 předměty s převahou praktických činností 

 předměty s převahou výchovného a uměleckého odborného zaměření 

 

Kritéria pro jednotlivé klasifikační stupně jsou formulována především pro celkovou 

klasifikaci. Učitel však nepřeceňuje žádné z uvedených kritérií, posuzuje žákovy výkony 

komplexně, v souladu se specifikou předmětu. 

 

2.1   Hodnocení ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického 

zaměření 

Převahu teoretického zaměření mají jazykové, společenskovědní, přírodovědné předměty a 

matematika. Při hodnocení výsledků v těchto vyučovacích předmětech sleduje vyučující 

zejména: 

● ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic, 

zákonitostí a vztahů 

● kvalitu a rozsah získaných dovedností vykonávat požadované intelektuální a 

motorické činnosti 
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● schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a 

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

zákonitostí 

● kvalitu myšlení, především jeho logiku, samostatnost a tvořivost 

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

● přesnost, výstižnost a odbornou i jazykovou správnost ústního a písemného projevu 

● kvalitu výsledků činností 

● osvojení účinných metod samostatného studia 

 

Výchovně vzdělávací výsledky se hodnotí 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. Je schopen samostatně studovat vhodné texty, přiměřené jeho 

věku. 

 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 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, přiměřené věku dítěte. 

 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 v celku 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 
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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 se 

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. 

 

2.2   Hodnocení ve vyučovacích předmětech s převahou praktického 

zaměření 

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

techniky, domácí nauky. 

Při hodnocení v těchto předmětech sleduje vyučující zejména: 

● 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 

● aktivitu, samostatnost, tvořivost, iniciativu v praktických činnostech 

● kvalitu výsledků činností 

● organizaci vlastní práce a pracoviště, udržování pořádku na pracovišti 

● dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a péči o životní prostředí 

● hospodárné využívání surovin, materiálu, energie, překonávání překážek v práci 

● obsluhu a údržbu laboratorních zařízení a pomůcek, nástrojů, nářadí a měřidel 

 

 

Výchovně vzdělávací výsledky se hodnotí 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. 
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 Stupeň 2 (chvalitebný) 

Žák projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. 

Samostatně, ale méně tvořivě a s menší jistotou využívá získané teoretické poznatky při 

praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává samostatně, v postupech a způsobech práce se 

nevyskytují podstatné chyby. Výsledky jeho práce mají drobné nedostatky. Účelně si 

organizuje vlastní práci, pracoviště udržuje  

v pořádku. Uvědoměle udržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a stará se o 

životní prostředí. Při hospodárném využívání surovin, materiálů a energie se dopouští malých 

chyb. Laboratorní zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla obsluhuje a udržuje s 

drobnými nedostatky. Překážky v práci překonává s občasnou pomocí učitele. 

 Stupeň 3 (dobrý) 

Žák projevuje vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem s menšími 

výkyvy. Za pomoci 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. 
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2.3   Hodnocení ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného a 

uměleckého zaměření 

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

sportovní výchova. 

Při hodnocení v těchto předmětech sleduje vyučující zejména: 

● stupeň tvořivosti a samostatnosti projevu 

● osvojení potřebných vědomostí, zkušeností, činností a jejich tvořivou aplikaci 

● poznání zákonitostí daných činností a jejich uplatňování ve vlastní činnosti 

● kvalitu 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, na všeobecnou tělesnou 

zdatnost, výkonnost a jeho péči o vlastní zdraví. 

 

Výchovně vzdělávací výsledky se hodnotí podle těchto kritérií: 

 Stupeň 1 (výborný) 

Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní 

předpoklady a velmi úspěšně je rozvíjí v individuálních a kolektivních projevech. Jeho projev 

je esteticky působivý, originální, procítěný, v hudební a tělesné výchově přesný. Osvojené 

vědomosti, dovednosti a návyky  

aplikuje tvořivě. Má výrazně aktivní zájem o umění, estetiku 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. Žák tvořivě aplikuje osvojené 

vědomosti, dovednosti a návyky v nových úkolech. Má aktivní zájem o umění, o estetiku a 

tělesnou zdatnost. Rozvíjí si v požadované míře estetický vkus 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 dostatečně 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 

většinou chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti 
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nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o práci a nevyvíjí úsilí rozvíjet svůj estetický vkus a 

tělesnou zdatnost. 

 

2.4   Hodnocení chování 

Hodnocení chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují, a 

s ostatními učiteli a rozhoduje o něm ředitel po projednání v pedagogické radě. 

 

● Kritériem pro hodnocení chování je dodržování pravidel chování (školní řád), během 

hodnoceného období. 

● Při hodnocení chování se přihlíží k věku, morální a rozumové vyspělosti žáka, k již 

uděleným opatřením se přihlíží pouze tehdy, jestliže tato opatření byla neúčinná. 

● Hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči zaměstnancům školy nebo 

vůči ostatním žákům se považují za zvláště závažné zaviněné porušení povinností. 

Dopustí-li se žák tohoto jednání, oznámí ředitel školy tuto skutečnost orgánu sociálně-

právní ochrany dětí do následujícího pracovního dne poté, co se o tom dozvěděl.  

 

Výchovná komise 

 

Hodnocením chování žáka se můžou zabývat pracovníci školního poradenského pracoviště a 

další přizvané kompetentní osoby. Podle dané situace se schůzky zpravidla účastní zákonný 

zástupce, ředitel školy nebo zástupce ředitele školy, výchovný poradce nebo školní metodik 

prevence, třídní učitel a případně zástupce příslušného odboru sociálně-právní ochrany dítěte. 

 

Výchovná opatření §31 školského zákona 

 

 Ředitel školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné 

právnické či fyzické osoby žákovi po projednání v pedagogické radě udělit pochvalu 

ředitele školy např. za mimořádný čin nebo za dlouhodobou úspěšnou práci pro školu, 

za vzornou reprezentaci školy ve vědomostních či sportovních soutěžích. 

 Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních 

vyučujících žákovi po projednání s ředitelem školy udělit pochvalu třídního učitele 

např. za účast ve školních kolech vědomostních či sportovních soutěží, za aktivní 

přístup k plnění školních povinností, za vylepšení třídního či školního prostředí, za 

pomoc při organizování školních akcí. 

 

Při porušení povinností stanovených dodatkem školního řádu č. 3 lze podle závažnosti tohoto 

porušení žákovi uložit: 

● Napomenutí třídního učitele uděluje třídní učitel za drobné přestupky a opomenutí 

např. za opakované zapomínání domácích úkolů a pomůcek do vyučování, za neslušné 

chování vůči spolužákům nebo zaměstnancům školy, za pozdní příchod do vyučování 

● Důtku třídního učitele uděluje průběžně třídní učitel za opakované přestupky a 

opomenutí 
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např. za pokračující soustavné zapomínání domácích úkolů a pomůcek do vyučování, 

za opakované neodůvodněné pozdní příchody na vyučování, za nevhodné chování, 

které by mohlo ohrozit vlastní zdraví žáka nebo jeho spolužáků, či poškodit vybavení 

a majetek školy 

● Důtku ředitele školy uděluje ředitel školy po projednání v pedagogické radě např. za 

vědomé a záměrné poškození školního majetku, za slovní či písemné urážky 

spolužáků či pracovníků školy, za záměrné lhaní při projednávání přestupků, za 

nevhodné chování, které by ve svém důsledku vedlo k ohrožení či poškození zdraví 

spolužáků, či samotného žáka, za menší počet řádně neomluvených hodin.  

 

Kritéria pro jednotlivé stupně hodnocení chování jsou následující: 

 

 Stupeň 1 (velmi dobré) 

Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení řádu školy. Má dobrý vztah ke všem 

spolužákům i dospělým osobám ve škole a přispívá k utváření dobrých pracovních podmínek 

pro vyučování a pro výchovu mimo vyučování. Méně závažných přestupků se dopouští 

ojediněle. 

 Stupeň 2 (uspokojivé) 

Chování žáka není v souladu s pravidly chování a s ustanoveními řádu školy. Žák se dopustí 

závažného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo řádu školy, nebo se opakovaně 

dopouští méně závažných přestupků. Zpravidla se přes předchozí kázeňská opatření dopouští 

dalších přestupků, narušuje výchovně vzdělávací činnost školy. Ohrožuje bezpečnost a zdraví 

svoje nebo jiných osob. 

 Stupeň 3 (neuspokojivé) 

Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování. Dopustí se takových 

závažných přestupků proti školnímu řádu nebo provinění, že je jimi vážně ohrožena výchova 

nebo bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně 

vzdělávací činnost školy.  

 

3. Způsob získávání podkladů pro hodnocení 

 

Podklady pro hodnocení výchovně vzdělávacích výsledků a chování žáka získává učitel 

zejména těmito metodami, formami a prostředky: 

● soustavným diagnostickým pozorováním žáka 

● soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování 

● různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové), 

didaktickými testy 

● kontrolními písemnými pracemi a praktickými zkouškami 

● analýzou výsledků činnosti žáka 

● konzultacemi s ostatními učiteli a podle potřeby i s pracovníky pedagogicko-

psychologických poraden a zdravotnických služeb, zejména u žáka se specifickými 

vzdělávacími potřebami 

● rozhovory s žákem a zákonnými zástupci žáka. 
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Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní 

rok, aby se nadměrně nenahromadily v určitých obdobích. Termín kontrolní práce konzultuje 

učitel s třídním učitelem.  

V jednom dnu mohou žáci konat jen jednu zkoušku uvedeného charakteru. 

Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každém hodnocení žáka. 

 

Minimální počty známek k hodnocení žáka: 

Skupiny předmětů 

Předměty Minimální počet známek 

Předměty u nás ve škole rozdělujeme na tyto skupiny: za pololetí; rovnoměrně 

rozložených 

1. Předměty s převahou teoretického zaměření 

 český jazyk, matematika, anglický jazyk 4. - 9. roč. 8 

 prvouka, přírodověda, vlastivěda, přírodopis, zeměpis, 

dějepis, fyzika, chemie, druhý cizí jazyk, informatika 

4 

2. Předměty s převahou praktického a výchovného zaměření 

 hudební výchova, občanská výchova, výchova ke zdraví, 

volitelné předměty 

2 

 výtvarná výchova, pracovní činnosti, tělesná výchova 2 

 

 

4. Zásady pro používání slovního hodnocení v souladu s § 15 odst. 2 

vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání, 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. 

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. 

Je-li žák hodnocen slovně, převede třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních 

předmětů slovní hodnocení do klasifikace pro účely přijímacího řízení ke střednímu 

vzdělávání. 

U žáka se SVP rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení na základě žádosti 

zákonného zástupce žáka. 

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 
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naznačení dalšího rozvoje žáka. Obsahuje také zdůvodnění hodnocení a doporučení, jak 

předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat. 

 

4.1   Zásady pro stanovení celkového hodnocení žáka na vysvědčení v 

případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního 

hodnocení a klasifikace 

  

Zásady pro převedení slovního hodnocení do klasifikace nebo klasifikace do slovního 

hodnocení pro stanovení celkového hodnocení žáka na vysvědčení. 

 

Ovládnutí učiva 

1 – výborný  ovládá bezpečně 

2 – chvalitebný ovládá 

3 – dobrý v podstatě ovládá 

4 – dostatečný ovládá se značnými mezerami 

5 - nedostatečný neovládá 

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 na návodné otázky odpovídá nesprávně 

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

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 

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 
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5 - nedostatečný pomoc a pobízení k učení jsou zatím neúčinné 

Chování 

1 – velmi dobré Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení 

vnitřního řádu školy. Méně závažných přestupků se 

dopouští ojediněle. Žák je však přístupný výchovnému 

působení a snaží se své chyby napravit 

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. 

 

 

5. Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

 

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (dále žáci se SVP) mají právo na vytvoření 

nezbytných podmínek při vzdělávání i klasifikaci a hodnocení. 

 

U žáků se SVP může rozhodnout ředitel školy o použití slovního hodnocení na základě 

žádosti zákonného zástupce žáka. 

 

Při hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíží k: 

 povaze postižení nebo znevýhodnění 

 vyučující respektují doporučení psychologických vyšetření žáků a uplatňují je při 

klasifikaci a hodnocení vzdělávání a chování žáků 

 volí vhodné a přiměřené způsoby získávání podkladů. 

 

Hodnocení a klasifikace žáků se SPU 

 Na základě aktuální zprávy z vyšetření seznámit všechny učitele, kteří dítě vyučují, se 

specifiky jeho poruchy - je nutné vycházet z aktuálního stavu každého konkrétního 

dítěte. 
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 Nezapomenout informovat o obtížích dítěte se specifickou poruchou i každého nového 

učitele, který případně třídu převezme během školního roku - zodpovídá třídní učitel, 

speciální pedagog. 

 Pokud je to potřebné vypracovávat a aktualizovat individuální vzdělávací programy, 

podle kterých se bude skutečně s dítětem pracovat. 

 Vhodným způsobem vysvětlit ostatním spolužákům rozdílný přístup k hodnocení 

dítěte se specifickou poruchou učení. 

 Nezapomínat dávat možnost prožít pocit úspěchu i za snahu přesto, že vlastní práce, 

resp. její výsledek neodpovídá našim celkovým představám. 

 Snažit se a vést všechny vyučující k tomu, aby hodnotili skutečné znalosti dítěte bez 

ohledu na SPU, aby je vědomí této poruchy neovlivňovalo v hodnocení dítěte. 

 Ponechávat v běžných hodinách dítěti pomůcky, pomáhající ke kompenzaci jeho 

poruchy, a to i při písemných pracích. 

 Dodržovat hlavní zásadu při hodnocení dítěte - hodnoťme je samotné a srovnávejme 

jeho dílčí úspěchy či nedostatky s jeho vlastní osobou, jeho možnostmi a schopnostmi, 

neprovádějme srovnání s ostatními spolužáky. 

 Podle potřeby využívat průběžné i závěrečné slovní hodnocení. 

 Preferovat ústní formu zkoušení před písemnou. 

 V písemných projevech volit takovou formu zkoušení, aby stačila krátká odpověď. 

 Vhodné písemné zkoušení je testem s možností zvolení volby správné odpovědi. 

 Nenechávat zbytečně žáka psát dlouhé zápisy - často tyto zápisky nejsou ani dítětem 

použitelné k tomu, aby bylo schopno se z nich učit. 

 Nehodnotit chyby v písemném projevu u naukových předmětů, zaměřit se na 

obsahovou správnost. 

 Nehodnotit chyby vzniklé z nedokonalého přečtení textu. 

 V matematice v písemných pracích kontrolovat nejen výsledky, ale i správnost 

postupu, může docházet k chybám v důsledku neschopnosti vypořádat se s grafickým 

prostorem, v důsledku neschopnosti dodržet nutnou úpravu, kolísání koncentrace 

pozornosti. 

 Umožnit pracovat s diktafonem, apod. .. 

 Ve výuce cizích jazyků preferovat učení se spíše cestou sluchovou než vizuální, 

soustředit se na ovládnutí základní slovní zásoby, využívat dle potřeb více ústní formu 

zkoušení. 

Hodnocení a klasifikace žáků s LMP 

Doporučuje se hodnotit žáka podle jeho funkčního stupně možností, nikoliv podle stupně 

známek. Je dobré stanovit cíle pomocí individuálně vzdělávacího plánu a vytvořit tam seznam 

zvládnutých cílů a cílů nutných ke splnění.  

 

 Při hodnocení je nutné prodloužení času, aby si žáci mohli vícekrát přečíst zadání 

úkolu. 
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 V případě ústního projevu umožnit žákovi s LMP dostatek času na zpracování 

odpovědi. Vede to ke snížení napětí, posilujeme a budujeme tak samostatné 

myšlení žáka s LMP. 

 Bez ohledu na to, jaký typ ověřování vědomostí žáka učitel volí, je důležité, aby 

bylo zadání pro žáka jasné, dobře čitelné a jednoduché. 

 Pro písemné odpovědi žáků je možné využívat počítač. 

 Je důležité dát žákovi dostatek příležitostí, aby se projevil, prezentoval svoje 

vědomosti. 

 Učitel by se měl vyvarovat užívání pro daného žáka nevhodné zkušební techniky 

(např. testu, ústního zkoušení, rozhovoru), které jej prokazatelně zatěžují nebo 

stresují 

 

 

Hodnocení a klasifikace žáků nadaných a mimořádně nadaných 

 

 Žáci nadaní a mimořádně nadaní jsou hodnoceni dle dosažených výsledků. 

 Pro nadané žáky může ředitel školy vytvářet skupiny, ve kterých se vzdělávají žáci 

stejných nebo různých ročníků školy v některých předmětech. 

 Nadaným žákům lze v souladu s vývojem jejich školních dovedností rozšířit obsah 

vzdělávání nad rámec stanovený příslušným vzdělávacím programem nebo umožnit 

účast na výuce ve vyšším ročníku. 

 Vzdělávání mimořádně nadaných žáků se může uskutečňovat podle IVP, který 

vychází ze ŠVP příslušné školy, závěru psychologického vyšetření a vyjádření 

zákonného zástupce žáka. Je závazným dokumentem (vychází ze školského zákona  § 

18) pro zajištění vzdělávacích potřeb mimořádně nadaného žáka.  

 Ředitel školy může přeřadit mimořádně nadaného žáka do vyššího ročníku bez 

absolvování daného ročníku. Podmínkou přeřazení je vykonání komisionálních 

zkoušek z učiva nebo části učiva ročníku, který žák nebude absolvovat. Obsah a 

rozsah zkoušek stanoví ředitel školy.  

 

 

Hodnocení předmětu speciálně pedagogické péče 

 Tato podpůrná opatření se nehodnotí ani neuvádí na vysvědčení.  

 Žákovi je poskytována zpětná informace o dosahování dovedností v průběhu výuky. 

 

 

6. Podrobnosti o komisionálních a opravných zkouškách 

 

6.1 Komisionální zkoušky 

Komisionální zkoušky se konají v těchto případech: 

● při přezkoušení žáka, má-li zástupce pochybnosti o správnosti hodnocení na konci 

prvního nebo druhého pololetí, 

● při zařazování žáka do vyššího ročníku bez absolvování předcházejícího ročníku, 

● při zkoušení žáka, který plní povinnou školní docházku mimo území České republiky, 
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● při zkoušení žáka, který je osvobozen od povinnosti docházet do školy, 

● při opravných zkouškách, 

● při přezkoušení dětí českých občanů, při jejichž vzdělávání v zahraničí nebylo 

postupováno podle platných předpisů, 

Komise pro komisionální přezkoušení je tříčlenná. Komisi tvoří předseda, kterým je zpravidla 

ředitel školy nebo jím pověřený učitel, nebo v případě, že vyučujícím daného předmětu je 

ředitel školy, krajským úřadem jmenovaný jiný pedagogický pracovník školy, zkoušející 

učitel, jimž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák zařazen, popřípadě jiný 

vyučující daného předmětu a přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo 

předmětu stejné vzdělávací oblasti stanovené RVP pro ZŠ. 

Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení. Výsledek 

přezkoušení stanoví komise hlasováním. Ředitel školy sdělí výsledek přezkoušení 

prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému zástupci žáka V případě změny na konci 

prvního nebo druhého pololetí se žákovi vydá nové vysvědčení. 

Žák může v jednom dni vykonat přezkoušení jenom z jednoho předmětu. Není-li možné ze 

závažných důvodů ve stanoveném termínu přezkoušet, stanoví orgán jmenující komisi 

náhradní termín přezkoušení. 

Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitel školy v souladu se ŠVP. 

Vykonáním přezkoušení není dotčena možnost vykonat opravnou zkoušku. 

 

6.2 Opravné zkoušky 

 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. 

 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 zkoušky komisionální. 

 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. 

 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. 

 

 

7. Celkové hodnocení žáka na vysvědčení 

 

Žák je hodnocen stupněm: 

● prospěl s vyznamenáním, není-li v žádném z povinných předmětů stanoveným ŠVP 

hodnocen na vysvědčení stupněm horším než 2 (chvalitebný), průměr prospěchu ze 
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všech povinných předmětů stanovených ŠVP není vyšší než 1,5 a jeho chování je 

hodnoceno stupněm velmi dobré 

● prospěl, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených ŠVP hodnocen na 

vysvědčení stupněm 5 (nedostatečný) 

● neprospěl, je-li v některém z povinných předmětů stanovených ŠVP hodnocen na 

vysvědčení stupněm 5 (nedostatečný) 

● nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení 

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

nejpozději do dvou měsíců po ukončení prvního pololetí. Není-li možné hodnotit ani v 

náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí. 

● 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. 

 

 

 

 

 

Ve Vsetíně  dne 08. 11. 2021  

 

Mgr. Pavlína Planková 

     ředitelka školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


