
B.Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 
 

1. Základní ustanovení 

 

• Hodnocení a klasifikace žáka vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. o 

předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon) a vyhlášky MŠMT ČR č. 48/2005 Sb. o základním 

vzdělávání některých náležitostech plnění povinné docházky. 

 

2. Zásady hodnocení a klasifikace 

• Hodnocení a klasifikace probíhají soustavně a nepřetržitě po dobu 

celého školního roku souhrnně se vyjadřuje v 1. a 3. čtvrtletí známkou 

v žákovské knížce (ve 3. – 9.r.), v 1. pololetí klasifikačním stupněm, slovně 

nebo kombinací obou způsobů na výpisu vysvědčení 

• Je-li žák hodnocen slovně, provede třídní učitel po projednání 

s vyučujícími ostatních předmětů slovní hodnocení do klasifikace pro účely 

přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání 

• Klasifikace je jednou z forem hodnocení, její výsledky se vyjadřují 

stanovenou stupnicí 

• Ve výchovně vzdělávacím procesu se uskutečňuje klasifikace: 

a) Průběžná – hodnocení dílčích výsledků a projevů žáka 

b) Celková – provádí se na konci každého pololetí a není 

aritmetickým průměrem průběžné klasifikace 

• Hodnocení a klasifikace žáka jsou přiměřeně náročné a 

pedagogický pracovník při nich uplatňuje vůči žákovi patřičný takt a 

respektuje jeho individuální zvláštnosti; jsou pedagogicky zdůvodněné, 

odborně správné a doložitelné 

• Pedagogický pracovník při klasifikaci dále přihlíží 

k psychickým a fyzickým vlastnostem a předpokladům žáka, k tomu, že žák 

mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech, dále 

přihlíží k jeho věkovým a individuálním zvláštnostem, k případnému 

zdravotnímu postižení, zvláště ke specifickým poruchám učení, a k dalším 

okolnostem, které by mohly kvalitu práce žáka ovlivnit 

• Žák, který plní povinnou školní docházku, opakuje ročník, 

pokud na konci 2. pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen 

• Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci 2. pololetí 

prospěch ze všech povinných předmětů stanovených vzdělávacím 

programem s výjimkou předmětů výchovného zaměření a předmětů, z nichž 

byl uvolněn 

• Do vyššího ročníku postoupí i žák 1. stupně, který již v rámci 1. 

stupně opakoval ročník, a žák 2. stupně, který již v rámci 2. stupně opakoval 

ročník, a to bez ohledu na prospěch tohoto žáka 

• U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o 

použití slovního hodnocení na základě písemné žádosti rodičů nebo 

zákonných zástupců 

• V posledním roce plnění povinné školní docházky vydá škola 

žákovi výstupní hodnocení; výstupní hodnocení vydá i žákovi, který se hlásí 

k přijetí ke vzdělávání na střední škole z 5. nebo 7. ročníku 

 

 

 



  

3. Hodnocení a klasifikace prospěchu 

 

 3.1 Podklady pro hodnocení a klasifikaci prospěchu 

• Soustavné diagnostické sledování žáka, kvality jeho práce a 

připravenosti na vyučování 

• Míra dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních 

osnovách jednotlivých předmětů 

• Kontrolní písemné práce 

• Další zkoušky: - ústní 

 - písemné 

 - grafické (výtvarné) 

 - praktické 

 - pohybové 

 - didaktické testy 

• výsledky dalších činností žáka 

• konzultace s ostatními učiteli, výchovným poradcem, popř. 

s pracovníky pedagogické-psychologické poradny 

 

 3.2 Pravidla pro hodnocení a klasifikaci prospěchu 

• žáci jsou klasifikováni ve všech vyučovacích předmětech uvedených 

v učebním plánu příslušného ročníku, včetně nepovinných předmětů 

• klasifikační stupeň určí učitel příslušného předmětu; klasifikace 

prospěchu nesouvisí s klasifikací chování 

• v předmětu, ve kterém vyučuje více učitelů, určí výsledný stupeň za 

klasifikační období příslušní učitelé po vzájemné dohodě 

• při hodnocení a klasifikaci učitel sleduje: 

- v jaké míře a kvalitě si žák osvojuje poznatky a dovednosti 

- píle žáka a jeho přístup ke vzdělávání 

 jak dovede žák používat získané vědomosti a dovednosti 

- jak žák ovládá základní komunikační prostředky 

- jak se u žáka projevují rysy samotného myšlení 

- jak ovládá důležité učební postupy a způsoby samotné práce 

- jak žák chápe a s jakým porozuměním přijímá mravní a 

občanské hodnoty, s kterými se setkává v průběhu svého 

vzdělávání a jsou významné pro jeho rozhodování a jednání 

v dalším životě 

- jak se žák projevuje a jaké má vlastnosti (spolehlivost, 

odpovědnost, snaha, spolupráce, vstřícnost, tolerance, 

zachovávání pravidel kulturního chování a soužití) 

• obsah zkoušek a písemných kontrolních prací musí odpovídat učivu 

požadovanému učebními osnovami a tématickými plány pro příslušné 

období, vyloženému a procvičenému do doby před konáním zkoušky 

• jednotlivé zkoušky a písemné kontrolní práce je nutno rovnoměrně 

rozvrhnout na dobu celého pololetí; písemnou kontrolní práci může žák 

v jednom dnu konat pouze jednu, vyučující termín předem oznámí žákům a 

označí jej v třídní knize (písemná práce není orientační písemná zkouška 

v délce do 20 minut) 

• pro hodnocení a klasifikaci se využívá různých druhů a forem 

zkoušek, jejichž klasifikace má různou váhu. Celkové hodnocení žáka tedy 

nelze určit matematickým průměrem 



• počet zkoušek se řídí hodinovou dotací daného předmětu, žák 2. až 9. 

ročníku musí být během pololetí klasifikován nejméně dvakrát, z toho u 

teoretických předmětů jednou z ústní zkoušky. Toto ustanovení v plném 

znění platí pro předměty s hodinovou týdenní dotací a v případě 

dlouhodobé nemoci žáka i v ostatních  předmětech; v předmětech 

s dvouhodinovou týdenní dotací musí být žák klasifikován alespoň dvakrát 

za čtvrtletí; nejméně jednou za pololetí z ústní zkoušky; v předmětech 

s vyšší týdenní hodinovou dotací bude počet klasifikovaných zkoušek 

úměrně vyšší. 

• Zkoušení je prováděno zásadně před kolektivem třídy, není přípustné 

individuální přezkušování po vyučování v kabinetech (vyjimkou je 

diagnostikována vývojová porucha, kdy tento způsob doporučí ve zprávě 

psycholog) 

• Při ústním zkoušení oznámí učitel žákovi výsledek hodnocení 

okamžitě, klasifikaci zdůvodňuje a poukazuje na klady a nedostatky 

hodnocených projevů, výkonů a výtvorů 

• Výsledky hodnocení písemných zkoušek a prací, popř. praktických 

činností oznámí žákovi nejpozději do 7 dnů 

• Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání musí být jednoznačné, 

srozumitelné žákovi i jeho rodičům, srovnatelné s kritérii stanovenými 

klasifikačním řádem, věcné a všestranné 

• Učitel je povinen  vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka 

• Veškerá klasifikace všech zkoušek je zaznamenávána v evidenci 

vyučujícího, klasifikace významnějších zkoušek je zaznamenávána do 

žákovských knížek 

• Souhrnná klasifikace za pololetí je zaznamenávána 

- v evidenci vyučujícího 

- v katalogovém listu žáka 

- na vysvědčení 

- v PC 

• O klasifikaci jsou prokazatelným způsobem informováni zákonní 

zástupci žáka třídním učitelem a učiteli  jednotlivých předmětů 

a) Průběžně prostřednictvím žákovské knížky 

b) Před koncem každého čtvrtletí 

c) Kdykoli na požádání zákonných zástupců žáka 

• V případě mimořádného zhoršení prospěchu informuje 

učitel zákonné zástupce žáka bezprostředně a prokazatelným způsobem 

 

V rámci lepší motivace dětí na prvním stupni ZŠ používáme při hodnocení do sešitů i 

žákovských knížek alternativní i barevné způsoby ( razítka, hvězdičky, samolepky a další 

doplňující znaménka ). 

 

  3.3 Stupně hodnocení prospěchu 

Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech 

stanovených vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na 

vysvědčení stupni prospěchu 

   1 – výborný 

   2 – chvalitebný 

   3 – dobrý 

   4 – dostatečný 

   5 – nedostatečný 

 



– Není-li možné žáka hodnotit z některého předmětu, uvede se na vysvědčení 

místo stupně prospěchu „nehodnocen“. 

– Pokud je žák z vyučování některého předmětu zcela uvolněn, uvede se na 

vysvědčení „uvolněn“. 

 

Pro potřeby klasifikace se předměty dělí do tří skupin: 

- předměty s převahou teoretického zaměření 

- předměty s převahou praktického zaměření 

- předměty s převahou výchovného a uměleckého zaměření 

 

 

  3.4 Kriteria klasifikace 

Žákovy výkony jsou posuzovány komplexně, v souladu se specifikací předmětu. 

 

3.4.1. Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou 

teoretických poznatků (jazykové, společenskovědní a 

přírodovědné předměty a matematika) 

Při klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření se 

v souladu s požadavky učebních osnov hodnotí: 

- ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, 

definic, zákonitostí a vztahů, kvalita a rozsah získaných dovedností vykonávat 

požadované intelektuální a motorické činnosti 

- schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a 

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

zákonitostí 

- kvalita myšlení, především jeho logika, samostatnost a tvořivost 

- aktivita v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim 

- přesnost, výstižnost a odborná i jazyková správnost ústního a písemného projevu 

- kvalita výsledků činností 

- osvojení účinných metod samotného studia  

 

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií: 

 

Stupeň 1  (výborný) 

 Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně 

a úplně a chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální a 

motorické činnosti. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při 

řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí 

logicky správně , zřetelně se u něho projevuje samostatnost a tvořivost. 

Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný a výstižný. Grafický projev je přesný a 

estetický. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky. 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 s menšími podněty 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 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 učitelé 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 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 požadovaných poznatků závažné 

mezery. Při provádění požadovaných intelektuálních  a motorických činností je málo 

pohotový a má větší nedostatky . V uplatňování  osvojených poznatků a dovedností při 

řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání 

poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují 

závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní  a písemný  projev má vážné nedostatky 

ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti a v grafickém 

projevu se projevují  nedostatky , grafický projev je málo estetický. Závažné nedostatky 

dovede s pomocí učitele opravit. Při samotném studiu má velké těžkosti. 

 

 Stupeň 5 (nedostatečný) 

 Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a 

značné nedostatky. 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 učitele a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani 

s podněty učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické 

nedostatky. Závažné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. Nedovede 

samostatně studovat. 

 

 

3.4.1.1. Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou 

praktického zaměření (praktické činnosti, informatika, 

základy techniky aj.) 

 

Při klasifikaci v předmětech uvedených výše s převahou praktického zaměření v souladu 

s požadavky učebních osnov se hodnotí: 

- vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým 

činnostem 

- osvojení praktických dovedností a návyků, zvládnutí 

účelných způsobů práce 

- využití získaných teoretických vědomostí v praktických 

činnostech 



- aktivita, samostatnost, tvořivost, iniciativa v praktických 

činnostech 

- kvalita výsledků činností 

- organizace vlastní práce a pracoviště, udržování pořádku 

na pracovišti 

- dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při 

práci a péče o životní prostředí 

- hospodárné využívání surovin, materiálů, energie, 

překonávání překážek v práci 

- obsluha a údržba laboratorních zařízení a pomůcek, 

nástrojů, nářadí a měřidel. 

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií: 

 

 

 Stupeň 1 (výborný) 

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

Pohotově, samostatně a tvořivě využívá získané teoretické poznatky při praxi. Práci vykonává 

pohotově, samostatně uplatňuje získané vědomosti 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 činnostem. 

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

Práci 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 ochraně zdraví při práci a stará se o 

životní prostředí. Při hospodárném využívaní 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 činnostem s menšími výkyvy. 

Za pomoci učitele uplatňuje získané teoretické poznatky při praxi. Při práci se dopouští chyb 

a při postupech a způsobech práce potřebuje občasnou pomoc učitele. Výsledky práce nemají 

nedostatky. Vlastní práci organizuje méně účelně, udržuje pracoviště v pořádku. Dodržuje 

předpisy o bezpečnosti a o 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 

energie. 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 činnostem.Získané 

teoretické poznatky dovede využít při činnosti jen za soustavné pomoci učitele. Při práci, 

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 na dodržování předpisů o 

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o životním prostředí. Porušuje zásady hospodárnosti 



využívání surovin, materiálů a energie. V obsluze a údržbě laboratorních zařízení a pomůcek, 

přístrojů a 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, anik pracovnímu kolektivu a k činnostem. 

Nedokáže ani s pomocí učitele uplatnit získané teoretické poznatky v praxi. V práci, 

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.   

 

 

 

 

3.4.2. Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou 

výchovného a uměleckého zaměření (výtvarná výchova, 

hudební výchova a zpěv, tělesná a sportovní výchova, 

rodinná výchova, občanská výchova) 

Při klasifikaci v předmětech s převahou výchovného zaměření se v souladu s požadavky 

učebních osnov hodnotí: 

- stupeň tvořivosti a samostatnosti projevu, 

- osvojení potřebných vědomostí, zkušeností, činností a 

jejich tvořivá aplikace, 

- poznání zákonitostí daných činností a jejich uplatňování ve 

vlastní činnosti, 

- kvalita projevu, 

- vztah žáka k činnostem a zájem o ně, 

- estetické vnímání, přístup k uměleckému dílu a k estetice 

ostatní společnosti, 

- v tělesné výchově s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu 

žáka všeobecná tělesná zdatnost, výkonnost, píle a jeho péče o vlastní zdraví. 

 

Žák zařazený do zdravotní tělesné výchovy se při částečném uvolnění nebo úlevách 

doporučených lékařem klasifikuje s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu. 

 

 

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií: 

 

 Stupeň l (výborný) 

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

osobní předpoklady a velmi úspěšně, podle požadavku osnov, je rozvíjí v individuálních a 

kolektivních projevech. Jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný, v hudební a v 

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 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 jen 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 nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o práci a nevyvíjí úsilí rozvíjet svůj 

estetický vkus a tělesnou zdatnost.   

 

 

3.5.  Slovní hodnocení 

 
3.5.1. Zásady pro používání slovního hodnocení  

• o slovním hodnocení výsledků vzdělávání žáků 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,  

• 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 s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení 

na základě písemné 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 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. 

 

3.5.2. 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 



 

 

 

 

Prospěch 

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 

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 nevyjadřuje příliš přesně 

4 - dostatečný myšlenky vyjadřuje se značnými obtížemi 

5 - nedostatečný odpovídá nesprávně i na návodné otázky 

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 učitele 

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 neúčinné 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Hodnocení a klasifikace žáků se specifickými poruchami učení 
 

• učitel vychází ze znalosti příznaků postižení a volí takové formy a druhy zkoušení, 

které odpovídají schopnostem žáka a na něž nemá porucha negativní vliv 

• kontrolní práce a diktáty píší tito žáci po předchozí přípravě 



• důraz klade učitel na ten druh projevu, ve kterém má dítě předpoklady podávat lepší 

výkon 

• při klasifikaci hodnotí učitel jevy, které dítě zvládlo 

• klasifikace musí být provázena hodnocením, tj. vyjádřením pozitivních stránek 

výkonu, návodem, jak překonávat mezery, jak prohlubovat úspěšnost atd. 

• při klasifikaci známkou se specifická porucha dítěte bere v úvahu a odrazí se 

v mírnějším hodnocení 

 

 

 

 

 

 Hodnocení žáků, kteří nejsou státními občany ČR 

Při hodnocení žáků, kteří nejsou občany ČR a plní v ČR 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 ČR vždy považuje 

dosažená úroveň znalosti českého jazyka za závažnou souvislost, která ovlivňuje výkon žáka. 

 

 Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků 
 

• sebehodnocení je důležitou součástí hodnocení žáků, 

• sebehodnocením se posiluje sebeúcta a sebevědomí žáků, 

• chybu je potřeba chápat jako přirozenou věc v procesu učení, 

• při sebehodnocení se žák snaží popsat: 

- co se mu daří, 

- co mu ještě nejde, 

- jak bude pokračovat dál, 

• při školní práci je žák veden k tomu, aby se vyjádřil ke svým výkonům a výsledkům, 

• známky nejsou jediným zdrojem motivace. 

 

 

 Hodnocení žáka v náhradním termínu 

 
• nelze – li žáka pro závažné objektivní příčiny hodnotit na konci 1. pololetí, určí ředitel 

školy pro jeho hodnocení náhradní termín; toto hodnocení musí být provedeno nejpozději 

do dvou měsíců po skončení l. pololetí; není-li možné žáka hodnotit ani v náhradním 

termínu, žák se za l. pololetí neklasifikuje 

 

• nelze-li žáka pro závažné objektivní příčiny hodnotit na konci 2. pololetí, určí ředitel 

školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení žáka mohlo být 

provedeno nejpozději do 31.srpna, ve výjimečných případech do 15.září, do té doby žák 

navštěvuje podmínečně nejbližší vyšší ročník, případně devátý ročník  

 

• žák, který nemohl být ze závažných objektivních, zejména zdravotních, důvodů 

klasifikován ani v náhradním termínu opakuje ročník  

 



 

 

 

 

 

 Pochybnosti o správnosti hodnocení a klasifikace; komisionální     

přezkoušení žáka 

 
Má-li rodič nebo zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti klasifikace v jednotlivých 

předmětech na konci l. nebo 2. pololetí, může do 3 pracovních dnů  ode dne, kdy se o 

hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 dnů od vydání vysvědčení, požádat 

ředitele školy o jeho komisionální přezkoušení. 

Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti.  

• komisi pro přezkoušení žáka jmenuje ředitel školy; v případě, že je vyučujícím daného 

předmětu ředitel, jmenuje komisi krajský úřad 

• komise je tříčlenná, tvoří ji:  

a) předseda, kterým je ředitel školy, popřípadě jím pověřený učitel 

b) zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák 

zařazen, popřípadě jiný vyučující daného předmětu 

c) přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné 

vzdělávací oblasti  

• výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení 

• výsledek přezkoušení stanoví komise hlasováním; vyjádří se slovním hodnocením nebo 

stupněm prospěchu 

• ředitel školy sdělí výsledek přezkoušení prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému 

zástupci žáka 

• o komisionální zkoušce se pořizuje protokol 

• žák může v jednom dni konat přezkoušení pouze z jednoho předmětu, není-li možné žáka 

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 vzdělávacím 

programem 

• vykonáním přezkoušení není dotčena možnost vykonat opravnou zkoušku 

 

 Opravná zkouška  

 
• opravnou zkoušku koná žák školy, který je na konci 2. pololetí klasifikován nejvýše ze 

dvou povinných předmětů stupněm nedostatečný a zároveň dosud neopakoval ročník na 

daném stupni základní školy 

• opravné zkoušky nekonají žáci, kteří neprospěli z předmětů výchovného zaměření 

• termín opravné zkoušky stanoví ředitel  nejpozději do konce příslušného školního roku, tj. 

do 31. srpna; konzultace žáka s příslušnými pedagogickými pracovníky stanoví ředitel 

školy na červnové pedagogické radě 

• nemůže-li se žák ze závažných důvodů dostavit k opravným zkouškám, umožní mu ředitel 

vykonání opravné zkoušky nejpozději do 15. září následujícího školního roku, do té doby 

žák navštěvuje podmíněně vyšší ročník, popřípadě devátý ročník 

• žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo nedostaví-li se k jejímu konání, 

neprospěl 

• žák může v jednom dni skládat pouze jednu opravnou zkoušku 

• opravná zkouška je komisionální  (viz bod 5.) 



 

 

 

 

 

  Hodnocení a klasifikace chování  
 

8.1. Kritéria pro klasifikaci chování 

• dodržování obecných norem soužití v kolektivu žáků, pedagogických pracovníků a 

dalších zaměstnanců školy  

• dodržování pravidel chování stanovených řádem školy, vnitřním řádem školní jídelny a 

vnitřním řádem školní družiny a řády odborných učeben 

 

8.2. Pravidla pro hodnocení a klasifikaci chování 

• chování žáka se hodnotí v průběhu celého školního roku 

• za porušení povinností (viz bod 1.2) lze podle závažnosti tohoto porušení žákovi uložit:   

a) napomenutí třídního učitele 

b) důtku třídního učitele 

c) důtku ředitele školy 

 

• třídní učitel může žákovi podle závažnosti provinění uložit napomenutí nebo důtku 

třídního učitele 

• o napomenutích a důtkách třídního učitele si vede třídní učitel vlastní evidenci (kdy, kdo a 

za co)  

• uložení napomenutí i důtky a jejich důvody zapíše žákovi do žákovské knížky a zároveň 

do jeho katalogového listu a do evidence žáka v počítači 

• v případě závažného provinění vůči pravidlům chování ukládá ředitel školy po projednání 

v pedagogické radě důtku ředitele školy; o uložení důtky ředitelky školy a jejím důvodu 

musí být prokazatelně uvědomeni rodiče nebo zákonní zástupci žáka; třídní učitel zapíše 

důtku ředitelky školy do žákova katalogového listu a do evidence v počítači 

• za mimořádně úspěšnou práci, záslužný čin, projev humánnosti může být žákovi uděleny 

tyto pochvaly:  

a) pochvala třídního učitele (vyučujícího) 

b) pochvala ředitelky školy 

c) pochvala na vysvědčení 

• pochvalu zapisuje do žákovské knížky třídní učitel, vyučující příslušného předmětu (týká-

li se činnost daného předmětu) nebo ředitelka školy 

• pochvala zapsaná na vysvědčení může být udělena po projednání v pedagogické radě; tuto 

pochvalu předkládá pedagogické radě třídní učitel na základě návrhu vyučujících, ředitele 

školy, zástupce obce nebo jiného nadřízeného orgánu; tuto pochvalu a pochvalu ředitele 

školy zaznamenává třídní učitel do katalogového listu žáka 

• chování se klasifikuje vždy v závěru obou pololetí, klasifikaci chování navrhuje třídní 

učitel po projednání s ostatními učiteli; sníženou známku z chování projednává 

pedagogická rada 

• při klasifikaci chování se přihlíží k věku a morální a rozumové vyspělosti žáka, 

k uděleným opatřením pro posílení kázně (napomenutí a důtka třídního učitele) se přihlíží 

pouze tehdy,  jestliže tato nebyla účinná 

• klasifikace chování nehodnotí chování žáka mimo školu; k tomuto chování lze 

přihlédnout, jedná – li se o případy, jejichž projednávání se škola přímo účastní 

• o klasifikaci chování, zvláště o důvodech udělení sníženého stupně z chování informuje 

zákonné zástupce prokazatelným způsobem třídní učitel 



 

8.3 Výchovná opatření 

▪ Napomenutí třídního učitele, důtka třídního učitele – za drobné přestupky proti 

školnímu řádu a pravidlům slušného chování 

▪ Důtka ředitele školy – za závažné nebo opakované přestupky proti školnímu řádu a 

pravidlům slušného chování; za kouření v prostorách školy, v areálu školy a na 

školních akcích  

▪ Řešení přestupků žáka před výchovnou komisí školy; doporučení návštěvy nebo 

dobrovolného pobytu  dítěte v odborném zařízení 

 

8.4 Stupnice pro klasifikaci chování    

Chování žáka je klasifikováno těmito stupni:  

 

stupeň l – velmi dobré 

stupeň 2 – uspokojivé 

stupeň 3 – neuspokojivé 

 

Stupeň l (velmi dobré)  

Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a aktivně prosazuje ustanovení vnitřního 

řádu školy. Má dobrý 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 Řádu 

školy. Dopustí se závažnějšího přestupku, nebo se opakovaně dopustí méně závažných 

přestupků. Nepřispívá aktivně k upevňování kolektivu. Žák je však přístupný výchovnému 

působení a snaží se své chyby napravit.  

Stupeň 3 (neuspokojivé)  

Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům chování nebo Řádu školy; 

zpravidla se přes důtku ředitele školy dopouští dalších přestupků, narušuje činnost 

kolektivu nebo se dopouští poklesků v mravném chování. Za velmi závažný přestupek je 

považováno: šikanování, hrubost, jakákoliv forma násilí (fyzická i psychická) a 

zneužívání a šíření návykových látek. 

 

8.5 Zásady pro stanovení hodnocení chování žáka na vysvědčení v případě použití 

slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace 

 

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 - dobré 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 uloženou důtku ředitele školy dopouští dalších 

přestupků. 

 

8.6 Posuzování neomluvené absence 

       Neomluvená absence je považována za porušení zákona č. 561/2004 Sb., školského 

zákona a školního řádu.  

      Neomluvená absence žáka bude posuzována takto: 

▪ 1 – 6 neomluvených hodin  - důtka ředitele školy 

▪ 7 - 14 neomluvených hodin – chování uspokojivé (2 z chování) 

▪ 15 a výše – chování neuspokojivé (3 z chování) 

 

 Celkové hodnocení  

 
    Shrnuje výsledky hodnocení žáka v závěru každého pololetí.  

    Do celkového prospěchu se nezapočítávají známky z nepovinných předmětů. 

Celkový prospěch žáka v 1. – 9. ročníku 

           stupně:  

- prospěl s vyznamenáním 

- prospěl  

- neprospěl 

     Žák je hodnocen stupněm :  

 - „prospěl(a) s vyznamenáním“, není-li v žádném z povinných předmětů hodnocen na 

vysvědčení stupněm prospěchu horším než „2 - chvalitebný“ nebo odpovídajícím slovním 

hodnocením, průměr stupňů prospěchu ze všech  povinných předmětů není vyšší než 1,5 a 

jeho chování je hodnoceno stupněm velmi dobré; v případě použití slovního hodnocení nebo 

kombinace slovního hodnocení a klasifikace postupuje škola podle bodu 3.5.2 tohoto školního 

řádu 

- „prospěl(a)“, není-li v žádném z povinných předmětů hodnocen na vysvědčení stupněm 

prospěchu horším než „4 - dostatečný“ nebo odpovídajícím slovním hodnocením; v případě 

použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace postupuje škola 

podle bodu 3.5.2 tohoto školního řádu 

- „neprospěl(a)“, je-li v některém z povinných předmětů hodnocen na vysvědčení  stupněm 

prospěchu „5 - nedostatečný“ nebo odpovídajícím slovním hodnocením; v případě použití 

slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace postupuje škola podle 

bodu 3.5.2 tohoto školního řádu 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Ve Znojmě 1.9.2013     Mgr. Romana Loydová, ředitelka školy 

 

 

 



 


