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A Školní řád 

1. Vydání, obsah a závaznost školního řádu (§ 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon) 

 

Vydání školního řádu 

Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, vydává ředitel školy 

po projednání v pedagogické radě a schválení ve školské radě tento řád školy. 

 

Školní řád je na začátku školního roku rozesílán rodičům prostřednictvím elektronické 

žákovské knížky. 

 

Obsah školního řádu 

Školní řád upravuje: 

- Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků jejich zákonných zástupců ve škole (§ 30 odst. 

1 písm. a) školského zákona). 

- Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole (§ 30 odst. 1 písm. a) 

školského zákona). 

- Provoz a vnitřní režim školy (§ 30 odst. 1 písm. b) školského zákona). 

- Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně 

patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí (§ 30 odst. 1 písm. 

c) školského zákona). 

- Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků (§ 30 odst. 1 písm. d) školského 

zákona). 

- Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (§ 30 odst. 2 školského zákona). 

- Podmínky ukládání výchovných opatření (§ 31 školského zákona). 

- Podmínky pro omlouvání a uvolňování žáků z vyučování (§ 50 odst. 1 školského zákona). 

- Poučení o povinnosti dodržovat školní řád (§ 22 odst. 1 písm. b), § 30 odst. 3 školského 

zákona). 

Příloha školního řádu: 

- Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a podmínky ukládání výchovných 

opatření (§ 31 a 32 školského zákona). 

Závaznost školního řádu 

- Školní řád je závazný pro všechny žáky školy, jejich zákonné zástupce a všechny 

zaměstnance školy a je platný i pro akce související s výchovně vzdělávací činnosti školy, 

které se uskutečňují mimo budovu školy. 

 
 

2. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců 

s pedagogickými pracovníky školy. 

 

2.1. Práva a povinnosti žáků 

 

Žáci mají právo: 

-  na vzdělání podle školního vzdělávacího programu, 

-  na rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností, 

-  jedná-li se o žáky handicapované, s poruchami učení nebo chování, na speciální péči 

v rámci možností školy, 

-  na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání, 

-  vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich 

vzdělávání, přičemž jeho vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a 
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stupni vývoje, své připomínky mohou vznést prostřednictvím zákonných zástupců nebo přímo 

řediteli školy, 

-  na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání 

podle školního vzdělávacího programu, 

-  na ochranu před vlivy a informacemi, které by ohrožovaly jejich rozumovou a mravní 

výchovu a nevhodně ovlivňovaly jejich morálku, 

-  na ochranu před fyzickým a psychickým násilím a nedbalým zacházením, 

-  na svobodu ve výběru kamarádů, 

-  na svobodu pohybu ve školních prostorách, jež jsou k tomu určeny, 

-  na to, aby byl respektován soukromý život žáků a život jejich rodiny, 

-  na volný čas a přiměřený odpočinek a oddechovou činnost odpovídající jejich věku, 

-  na ochranu před návykovými látkami, které ohrožují jejich tělesný a duševní vývoj, 

-  v případě nejasností v učivu požádat o pomoc vyučujícího, 

-  jestliže se žáci cítí z jakéhokoliv důvodu v tísni, mají problémy apod., požádat 

o pomoc či radu třídního učitele, učitele, výchovného poradce či jinou osobu, 

-  na rovnoměrné rozvržení písemných zkoušek. 

 

Žáci mají povinnost: 
- se řádně vzdělávat, jak prezenční, tak distanční formou výuky, při ní v míře odpovídající 

okolnostem.  

- být v případě mimořádných opatření vybaven ochrannými prostředky dýchacích cest a používat 

je předepsaným způsobem.  

-  účastnit se mimoškolních aktivit, na které se přihlásili, 

-  dodržovat školní a vnitřní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a 

bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni, 

- plnit pokyny pedagogických pracovníků školy popř. dalších zaměstnanců školy 

vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem, 

-  vyjadřují-li své mínění a názory, činit tak vždy slušným způsobem, 

-  nepoškozovat majetek školy a spolužáků, případné škody jsou povinni zaplatit. 

 

 

2.2. Základní práva a povinnosti zákonných zástupců žáků 

 

Základní práva zákonných zástupců žáků (§ 21 školského zákona) 

Zákonní zástupci mají práva: 

- zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat v nich 

a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy nebo školskou radu s tím, že ředitel školy 

nebo školská rada jsou povinni se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů 

zabývat a své stanovisko k nim odůvodnit (§ 21 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon) 

- na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání, 

- volit a být voleni do školské rady, 

- vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání jejich 

dítěte, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost, 

- na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v 

záležitostech týkajících se vzdělávání jejich dítěte, 

- na korektní jednání a chování ze strany zaměstnanců školy. 

 

Základní povinnosti zákonných zástupců žáků (§ 22 školského zákona) 

Zákonní zástupci mají povinnosti: 
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- přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce (1. duben - 30. duben). Nepřihlásí dítě k 

zápisu k povinné školní docházce, dopustí se tím přestupku podle 182a školského zákona. (§ 

36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon) 

- zajistit, aby žák docházel řádně do školy. Zanedbává-li péči o povinnou školní docházku 

žáka, dopustí se tím přestupku podle 182a školského zákona. (§ 182a zákona č. 561/2004 Sb., 

školský zákon) 

- informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných 

závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, 

- dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování, a to i v jeho distanční formě.  
- doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku 

nepřítomnosti žáka, jak při prezenční výuce, tak při distančním vzdělávání.  

- oznamovat škole údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a 

změny v těchto údajích, 

- nahradit škodu, kterou žák způsobil svým nevhodným chováním a úmyslným ničením 

školního majetku, 

- průběžně kontrolovat žákovskou knížku v tištěné formě nebo v elektronické formě, 

- na vyzvání ředitele se dostavit do školy k projednání závažných skutečností, 

- seznámit se a řídit se školním řádem (který jim je zaslán prostřednictvím elektronické 

žákovské knížky) a respektovat další vnitřní předpisy školy. 

 

 

2.3. Ochrana osobnosti ve škole (učitel, žák) 

 

Pedagogičtí pracovníci mají povinnost zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím 

osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí, žáků a studentů a výsledky poradenské 

pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišli 

do styku. 

 

Právo žáků a zákonných zástupců žáků na přístup k osobním údajům, na opravu a výmaz 

osobních údajů a právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů se řídí směrnicí 

ředitele školy k ochraně osobních údajů. 

 

Zpracování osobních údajů žáků za účelem propagace školy (webové stránky, propagační 

materiály, fotografie) je možné pouze s výslovným souhlasem zákonných zástupců žáka. 

 

Žáci mají během vyučování vypnuté mobilní telefony, fotoaparáty a jinou záznamovou 

techniku, která slouží k pořizování obrazových a zvukových záznamů. Pořizování zvukových 

a obrazových záznamů osob (učitel, žák) bez jejich svolení je v rozporu s občanským 

zákoníkem (§ 84 a § 85). Narušování vyučovacího procesu mobilním telefonem (případně 

jinou technikou), bude hodnoceno jako přestupek proti školnímu řádu. 

 

 

3. Provoz a režim školy 

 

3.1. Docházka do školy 

 

Žák chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin. Účast na vyučování nepovinných 

předmětů je pro zařazené žáky povinná. 
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Nepřítomnost žáka ve škole je třeba omlouvat vždy písemně, prostřednictvím omluvného listu 

v žákovské knížce /notýsku. 

Při absenci žáka je nutno neprodleně informovat třídního učitele osobně, písemně nebo 

telefonicky a sdělit mu příčinu absence žáka. 

Lékařské vyšetření není důvodem k celodenní absenci žáka. V případě, že žák není nemocen, 

dostaví se po vyšetření do školy a zapojí se do výuky.  

Po opětovném nástupu do školy žák neprodleně předloží omluvenku třídnímu učiteli. 

Omluvenku je potřeba přinést nejpozději do 3 dnů po skončení absence. 

Pokud žák odchází ze školy v průběhu vyučování, oznámí tuto skutečnost třídnímu učiteli, 

případně vyučujícímu další hodiny. Zákonní zástupci si žáka vyzvedávají ve škole nebo 

předloží písemnou žádost o uvolnění. 

Třídní učitel může ve výjimečných případech a po projednání s ředitelem školy požadovat 

omlouvání každé nepřítomnosti žáka lékařem. 

Předem známou nepřítomnost žáka je třeba omluvit před jejím započetím. Na základě 

žádosti rodičů může v odůvodněných případech uvolnit žáka z vyučování: 

jedné vyučovací hodiny – vyučující příslušného předmětu, 

jeden den – třídní učitel, 

více než jeden den – ředitel školy na základě písemné žádosti rodičů, která musí být 

podána týden předem. 

 

Ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost jeho 

zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu; zároveň určí náhradní 

způsob vzdělávání žáka v době vyučování tohoto předmětu. V předmětu tělesná výchova 

ředitel školy uvolní žáka z vyučování na písemné doporučení registrujícího praktického lékaře 

pro děti a dorost nebo odborného lékaře. Na první nebo poslední vyučovací hodinu může být 

žák uvolněn se souhlasem zákonného zástupce bez náhrady. 

 

Žákovi, který se nemůže pro svůj zdravotní stav po dobu delší než dva měsíce účastnit 

vyučování, stanoví ředitel školy takový způsob vzdělávání, který odpovídá možnostem žáka, 

nebo mu může povolit vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. Zákonný 

zástupce žáka je povinen vytvořit pro stanovené vzdělávání podmínky. 

 

3.2. Školní budova 

 

Budova školy se otevírá v 7:40 hodin pro žáky pro děti a rodiče dětí z MŠ. Všichni žáci 

vstupují do školy ukázněně, v šatně se přezují do vhodné obuvi. Šatna a škola se zamyká 

v 8:00 hodin před zahájením vyučování.  

Po příchodu do učebny se žáci připravují na vyučování.  

Rozvrh hodin: 

1.  8:00 -   8:45 

2.  9:00 -   9:45 

3.  9:55 - 10:40 

4. 11:05 - 11:50 

5. 12:00 - 12:45 

6. 12:55 - 13:40 

 

Ve škole nezvoní. Začátky a konce hodin určují vyučující, kteří dbají na dodržování rozvrhu 

hodin. 
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První přestávka je 15 minut a slouží k nasnídání a svačení žáků, velká přestávka je 

po třetí vyučovací hodině a začíná v 10:40 hod. a trvá 25 minut. Žáci mohou jít 

s pedagogickým dozorem do tělocvičny nebo ven na školní zahradu. Ostatní malé 

přestávky trvají 10 min.. Žáci mají právo na přestávku časově nezkrácenou. Během přestávek 

není žákům dovoleno opustit školní budovu. Žák, kterému je nevolno, jde domů nebo k lékaři 

pouze v doprovodu rodičů nebo jiné pověřené osoby.  Nevolnost hlásí svému vyučujícímu, v 

případě nutnosti se obrátí na kteréhokoliv zaměstnance školy. 

V době mimo vyučování se žáci smějí zdržovat ve školní budově pouze za přítomnosti 

pedagogického dohledu. 

Po skončení vyučování se žák zdržuje v šatně po dobu nezbytně nutnou, přezuje se, oblékne a 

odchází z budovy. 

Do sborovny, ředitelny a kanceláře vchází žák jen tehdy, jsou-li k tomu vyzváni. 

Během vyučování mají žáci vypnuté mobilní telefony a uloženy v aktovce. 

Žáci nenosí do školy nepotřebné či drahé věci, neboť škola za jejich ztrátu či poškození 

nenese odpovědnost. 

Nalezené věci se odevzdávají vyučujícímu nebo do ředitelny. 

Žáci nepoužívají hrubých a vulgárních slov. Jsou ohleduplní k mladším a slabším 

spolužákům, zvláště dbají, aby neohrozili jejich zdraví, případně životy. 

Žák zachovává čistotu v okolí školy, ve školní jídelně a v areálu školní zahrady. Mimo školu 

se žák chová v souladu s pravidly slušného chování tak, aby nepoškozoval pověst školy. 

 

Žáci jsou povinni chovat se ukázněně, dbát na pořádek ve všech prostorách školy, vzorně se 

starat o učebnice a školní potřeby, jejich poškození nebo ztrátu hlásí vyučujícímu. 

 

Při ztrátě věci postupují žáci následovně: 

a) okamžitě nahlásit třídnímu učiteli nebo vyučujícímu (nepřípustné „minulý týden se mi 

ztratilo…“) 

b) pokusit se o dohledání věci 

c) vyzvednout si tiskopis hlášení pojistné události a čestné prohlášení u sekretářky školy nebo 

ředitelky školy (hlášení pojistné události se vyplňuje za žáka, čestné prohlášení za zákonného 

zástupce žáka) 

d) oba vyplněné tiskopisy je třeba odevzdat ředitelce školy  

 

3.3. Režim při akcích mimo školu 

3.3.1. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při akcích a vzdělávání mimo místo, kde se 

uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje škola vždy nejméně jedním zaměstnancem školy - 

pedagogickým pracovníkem. Společně s ním může akci zajišťovat i zaměstnanec, který není 

pedagogickým pracovníkem, pokud je zletilý a způsobilý k právním úkonům.  

3.3.2. Při organizaci výuky při akcích souvisejících s výchovně vzdělávací činností školy 

mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví zařazení a délku přestávek pedagog 

pověřeným vedením akce, podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním 

fyziologickým potřebám žáků.  

3.3.3. Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, nesmí na jednu 

osobu zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví žáků připadnout více než 25 žáků. Výjimku z 

tohoto počtu může stanovit s ohledem na náročnost zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

žáků ZŘ školy. Škola pro plánování takovýchto akcí stanoví tato pravidla – každou 

plánovanou akci mimo budovu školy předem projedná organizující pedagog s vedením školy 

zejména s ohledem na zajištění BOZP. Akce se považuje za schválenou uvedením v týdenním 



8 

 

plánu práce školy, kde zároveň s časovým rozpisem uvede ZŘ školy jména doprovázejících 

osob. 

3.3.4. Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, kdy místem pro 

shromáždění žáků není místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje organizující 

pedagog bezpečnost a ochranu zdraví žáků na předem určeném místě 15 minut před dobou 

shromáždění. Po skončení akce končí zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků na 

předem určeném místě a v předem určeném čase. Místo a čas shromáždění žáků a skončení 

akce oznámí organizující pedagog nejméně 1 den předem zákonným zástupcům žáků a to 

zápisem do žákovské knížky, nebo jinou písemnou informací. 

3.3.5. Při přecházení žáků na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy se žáci řídí 

pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Před takovýmito akcemi 

doprovázející učitel žáky prokazatelně poučí o bezpečnosti. Pro společné zájezdy tříd, 

lyžařské kursy, školy v přírodě platí zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými jsou žáci 

předem seznámeni. Při pobytu v ubytovacích zařízeních se žáci podřizují vnitřnímu řádu 

tohoto zařízení a dbají všech pokynů pracovníků tohoto zařízení.  

3.3.6. Pro pořádání mimoškolních akcí platí zvláštní směrnice školy zahrnující i oblast 

bezpečnosti a ochrany zdraví žáků. Za dodržování předpisů o BOZP odpovídá vedoucí akce, 

který je určen ředitelkou školy. 

3.3.7. Součástí výuky je také výuka plavání ve dvou ročnících prvního stupně. Do výuky 

mohou být zařazeny také další aktivity jako bruslení, školy v přírodě, atd. Těchto aktivit se 

mohou účastnit pouze žáci zdravotně způsobilí, jejichž rodiče o tom dodají škole písemné 

lékařské potvrzení ne starší jednoho roku.  

3.3.8. Chování žáka na mimoškolních akcích je součástí celkového hodnocení žáka.  

3.3.9. Při zapojení školy do soutěží bezpečnost a ochranu zdraví žáků po dobu dopravy na 

soutěže a ze soutěží zajišťuje vysílající škola, pokud se se zákonným zástupcem žáka 

nedohodne jinak. V průběhu soutěže zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků organizátor. 

3.3.10. U sportovních soutěží, uměleckých soutěží a dalších soutěží, kde to charakter soutěže 

vyžaduje a je to dáno organizačním řádem soutěže, zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví 

žáků vysílající škola v plném rozsahu, pokud se se zákonným zástupcem žáka nedohodne 

jinak. 

3. 4. Režim distančního vzdělávání: 
Režim vyučovacích hodin a přestávek, rozvrh při prezenční výuce, rozdělení žáků do tříd se 

nevztahuje na distanční vzdělávání, zde jsou respektována specifika tohoto způsobu vzdělávání, 

jako jsou odlišné technické vybavení a možnosti žáků, náročnost dlouhodobé práce s počítačem, 

dlouhodobé sledování monitoru, nevhodné držení těla, atd. Délku výuky a přestávek stanovuje 

pedagog při distančním vzdělávání podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním 

fyziologickým potřebám žáků, jejich schopnostem a reakcím.  

Distanční vzdělávání škola přizpůsobí podmínkám žáků a zajistí 

- on-line výukou, kombinací synchronní on-line výukou (pedagogický pracovník pracuje v určené 

době se skupinou žáků prostřednictvím komunikační platformy) a asynchronní výukou (žáci 

pracují individuálně, tempo a čas si volí sami); časové rozvržení takovéto výuky odpovídá zhruba 

časovému rozvržení prezenční výuky a bude stanoveno vždy pro konkrétní případy, např. odlišně 

při distanční výuce celé třídy, nebo kombinace distanční výuky pro jednu část třídy a prezenční 

výuku pro druhou část,  
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- off-line výukou, bez kontaktů přes internet, a to buď předáváním písemných materiálů poštou či 

osobním vyzvedáváním, telefonicky,  

- individuálními konzultacemi žáků a pedagogických pracovníků,  

- komunikací pedagogických pracovníků se zákonnými zástupci žáků,  

- zveřejněním zadávaných úkolů a následným zveřejněním správného řešení,  

- informováním žáka o jeho výsledcích, poskytováním zpětné vazby, uplatňováním zejména 

formativního hodnocení, a vedení žáka k sebehodnocení  

- pravidelnou a průběžnou komunikací s žákem, způsobem odpovídajícím jeho možnostem, 

technickému vybavení a rodinným podmínkám,  

- průběžnou kontrolní a hospitační činnost vedení školy.  

 

Při distančním vzdělávání nelze realizovat vzdělávání v rozsahu plánovaném pro prezenční 

výuku, škola se zaměří především na stěžejní výstupy v českém jazyce, matematice a cizím 

jazyce. Priority ve vzdělávání budou operativně určovány podle délky distanční výuky, zda půjde 

o krátkodobé či dlouhodobé zákazy přítomnosti žáků ve školách. 

 

4. Režim práce učitelů a ostatních pedagogických pracovníků       

  

4.1. Základní povinnosti učitelů 

  

Učitelé jsou povinni zvyšovat své odborné znalosti, dále se vzdělávat, pracovat svědomitě, 

iniciativně. 

Plně využívat stanovené pracovní doby a dodržovat pracovní kázeň stanovenou Pracovním 

řádem. Vyučovací hodina musí být časově plně využita. Ve vyučovací hodině nelze opravovat 

úkoly jiných předmětů, ani provádět třídnické práce. Pozdní nástupy a předčasné ukončení 

vyučovací hodiny jsou nepřípustné. 

Dodržovat předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a předpisy o požární 

bezpečnosti. 

Řádně hospodařit s prostředky jim svěřenými a střežit a ochraňovat majetek školy před 

poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím. 

Důsledně se řídit učebními plány a Školním vzdělávacím programem pro Základní 

vzdělávání, znát předpisy pedagogicko-organizační, hygienické a směřující k zajištění 

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. 

Plnit stanovenou míru vyučovací povinnosti, účastnit se pobytů v přírodě, po splnění 

vyučovací povinnosti obstarávat práce související s vyučováním a výchovnou činností, které 

stanoví zvláštní předpisy nebo které uloží vedoucí zařízení v souladu s pracovně právními 

předpisy a pracovní smlouvou. 

Pracovník musí oznámit důležité osobní údaje, zejména změny rodinného stavu, narození 

dítěte, změny bydliště, změny plat. stupně atd. 

Doplnit změny zdravotní pojišťovny. 

Nemůže-li se pracovník dostavit do práce pro překážku v práci, je povinen to neprodleně 

oznámit řediteli školy. 

Učitelé bývají pověřováni následujícími pracemi souvisejícími s vyučováním: 

- osobní příprava na vyučování 

- příprava na výchovnou práci 

- příprava pomůcek a péče o ně 

- příprava materiálu k vyučování 

- vedení předepsané pedagog. dokumentace 

- opravy písemných a grafických prací žáků  

- dohled nad žáky 
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- spolupráce s učiteli vyučujícími ve třídě 

- spolupráce s rodiči 

- péče o školní pomůcky, kabinety, knihovny, klubovny, herny atd. 

- účast na poradách svolaných ředitelem nebo jinými orgány školské správy 

- pomoc v administrativních pracích. 

Učitel je povinen být přítomen ve škole v době stanovené jeho rozvrhem hodin, rozvrhem 

dohledů, v době porad a schůzí svolaných ředitelem školy, v době stanovené pro pohotovost a 

k přechodnému zastupování jiného učitele. 

Učitel koná dohled nad žáky ve škole při vyučování, o přestávkách, před vyučováním i po 

vyučování dle vyvěšeného a schváleného plánu dohledů. 

Dohled nad žáky začíná v 7:45 hodin a končí ve 13:35 hodin. 

Při každé účasti žáků ve škole musí být zajištěn dohled odpovědnou osobou. 

Bezpečnost a ochranu zdraví ve škole, při vzdělávání mimo místo, kde se uskutečňuje 

vzdělávání, při akcích konaných mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje škola 

svými zaměstnanci, vždy však nejméně jedním pedagogickým pracovníkem. Zaměstnance, 

který není pedagogickým pracovníkem, může ředitel školy k zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví žáků určit pouze, pokud je zletilý a způsobilý k právním úkonům. 

V pracovní době na požádání vedení školy je vyučující povinen zastupovat za nepřítomného 

učitele (osobní záležitosti musí být odloženy). 

  

4.2. Režim pro učitele při vyučování 

  

Všichni učitelé přicházejí do školy nejméně 15 min před zahájením vyučování. 

Pozdní příchod do školy nebo nemožnost příchodu jsou povinni ohlásit telefonicky nebo jinou 

cestou řediteli školy. 

Po celou dobu vyučování dohlíží učitel na šetrné zacházení se školním majetkem, dbá na 

udržování čistoty a pořádku ve třídě i šatnách, dodržuje a dbá na dodržování racionalizačních 

opatření (šetření vodou, elektřinou, pokud nemůže závady sám odstranit, hlásí řediteli školy). 

Učitel vyučující ve třídě poslední hodinu zajistí organizovaný a spořádaný odchod žáků ze 

třídy, pořádek ve třídě - urovnání židlí, vybrání papírů z lavic, uzavření vody, oken. Ze třídy 

odchází učitel poslední. 

Stěhuji-li se žáci do jiné třídy, stanoví vyučující přesné pokyny k bezpečnému přesunu žáků. 

Dohled konají učitelé podle rozvrhu dohledů - každý je osobně odpovědný za zdraví a 

bezpečnost žáků. 

Všichni učitelé jsou povinni ráno se informovat ve sborovně o suplování, náhradních 

dohledech a nových úkolech. 

Každý učitel je povinen během své vyučovací hodiny provést patřičné záznamy do TK 

(předmět, látka, absence). 

Každý učitel je povinen seznámit se s daným režimem pro žáky a dbát na jeho dodržování. 

Učitelé jsou povinni zabezpečovat osnovami stanovené vycházky, exkurze, školní výlety. 

Učitel vytváří ve třídě optimální pracovní atmosféru, přihlíží k individuální zdravotní 

dispozici žáka. Veškeré problémy řeší učitel s rodiči včas a věcně. Učitel je povinen dát za 

všech okolností každému žákovi příležitost k uplatnění jeho vědomostí a dovedností.  
 

 

 

4.3. Ustanovení dohledu nad žáky 

  

Učitel vykonávající dohled přijde nejméně 20 min před začátkem první vyučovací hodiny, tj. 

v 7:40 do školy a započne ihned provádět dohled. 
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Učitel vykonávající ranní dohled odemyká všechny třídy, kontroluje před zahájením 

vyučování přezouvání žáků, přípravu na vyučování a chování žáků. 

O přestávkách dozírající učitel zprostředkovává styk žáků v nutných a neodkladných 

záležitostech s učiteli, kteří jsou ve sborovně, případně kabinetech. 

Dozírající učitel zjistí namátkově i pořádek a chování žáků na WC. O velkých přestávkách 

kontroluje dodržování hygienických opatření ve třídách. 

O polední přestávce učitel, vykonávající dohled na chodbě nebo ve třídě, kde jsou žáci, 

dohlíží na žáky pobývající v budově školy. 

  

4.3.1. Přesun žáků do družiny 

Po ukončení vyučování zajistí přesun žáků do družiny a na výuku nepovinných předmětů 

ustanovený pedagog. V případě nemoci nebo nepřítomnosti dozírajícího učitele převezme 

dohled učitel, který je určen jako náhrada. 

 

4.3.2. Učitel dozírající ve školní jídelně zajišťuje organizaci, vydávání obědů, dbá zejména na 

to, aby se nevytvářely fronty u vydávacího okénka, na klidné a kulturní chování žáků a na 

dodržování řádu školní jídelny. 

  

4.4. Práce třídních učitelů (TU) 

 

TU vyžaduje od všech vyučujících systematické výchovné působení na žáky plněním jejich 

zásadních povinností podle jednotlivých pedagogických požadavků, obsažených v režimu 

naší školy. 

Před klasifikační poradou prohovoří závažné případy klasifikace, chování a prospěchu se 

všemi vyučujícími a podá pedagogické radě souhrnnou zprávu za celou třídu. 

Sleduje mimotřídní a mimoškolní činnost svých žáků a podle možností ji podporuje a 

usměrňuje. Alespoň jednou za měsíc provede kontrolu žákovské knížky.  

Průběžně kontroluje absenci žáků. Namátkovými kontrolami o přestávkách zjišťuje chování 

svých žáků ve třídě. 

Sleduje talentované a zaostávající žáky a ve spolupráci s výchovným poradcem tyto žáky 

usměrňuje. Rovněž sleduje a usměrňuje profesionální orientaci žáků své třídy, napomáhá 

vytvářet dobrý vztah mezi veřejností (rodiči) a školou. 

 

4.5. Povinnosti pracovníků v oblasti BOZP 

 

Všichni pracovníci jsou povinni dodržovat  

- bezpečnostní předpisy (viz. Speciální metodika BOZP) 

- požární předpisy 

- zákaz kouření v budově školy 

- pracovníci jsou povinni podrobit se vyšetření na alkohol, které provádí ředitel ZŠ za 

přítomnosti dvou svědků, aby zjistil, zda pracovník není pod vlivem alkoholu nebo jiných 

omamných prostředků. 

 

4.6. Systém péče o žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními 

 

Podpůrná opatření prvního stupně 

Ředitel školy rozhodne o poskytování podpůrných opatření prvního stupně bez doporučení 

školského poradenského zařízení i bez informovaného souhlasu zákonného zástupce. Tím 

není dotčeno právo zákonného zástupce na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka 

(§ 21 školského zákona).  
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Učitel základní školy zpracuje plán pedagogické podpory, ve kterém bude upravena 

organizace a hodnocení vzdělávání žáka včetně úpravy metod a forem práce a projedná jej 

s ředitelem školy. 

 

Pokud by nepostačovala podpůrná opatření prvního stupně (po vyhodnocení plánu 

pedagogické podpory) doporučí ředitel školy využití poradenské pomoci školského 

poradenského zařízení za účelem posouzení speciálních vzdělávacích potřeb žáka (§ 16 odst. 

4 a 5 školského zákona a § 2 a § 10 vyhlášky č. 27/2016 Sb.) 

 

Podpůrná opatření druhého až pátého stupně 

Podmínkou pro uplatnění podpůrného opatření 2 až 5 stupně je doporučení školského 

poradenského zařízení a s informovaným souhlasem zákonného zástupce žáka. K poskytnutí 

poradenské pomoci školského poradenského zařízení dojde na základě vlastního uvážení 

zákonného zástupce, doporučení ředitele školy nebo OSPOD.  

 

Ředitel školy určí pedagogického pracovníka odpovědného za spolupráci se školským 

poradenským zařízením v souvislosti s doporučením podpůrných opatření žákovi se 

speciálními vzdělávacími potřebami (11 vyhlášky č. 27/2016 Sb.).  

 

Ředitel školy zahájí poskytování podpůrných opatření 2 až 5 stupně bezodkladně po obdržení 

doporučení školského poradenského zařízení a získání informovaného souhlasu zákonného 

zástupce. 

 

Ředitel školy průběžně vyhodnocuje poskytování podpůrných opatření, nejméně však jeden 

krát ročně, v případě souvisejících okolností častěji. Ukončení poskytování podpůrného 

opatření 2 až 5 stupně je-li z doporučení školského poradenského zařízení zřejmé, že 

podpůrná opatření 2 až 5 stupně již nejsou potřeba. V takovém případě se nevyžaduje 

informovaný souhlas zákonného zástupce, s ním se pouze projedná (§ 16 odst. 4 školského 

zákona a § 11, § 12 a § 16 vyhlášky č. 27/2016 Sb.) 

 

Vzdělávání žáků nadaných  

Základní škola vytváří ve svém školním vzdělávacím programu a při jeho realizaci podmínky 

k co největšímu využití potenciálu každého žáka s ohledem na jeho individuální možnosti.   

  

Základní škola je povinna zajistit realizaci všech stanovených podpůrných opatření pro 

podporu nadání podle individuálních vzdělávacích potřeb dětí v rozsahu prvního až čtvrtého 

stupně podpory. 
 

 

5. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a jejich ochrany před 

sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 
 

Žáci jsou povinni přezouvat se, dbát na hygienu zvlášť před jídlem a po použití WC. 

Žáci se chovají při pobytu ve škole a na akcích organizovaných školou tak, aby neohrozili 

zdraví svoje ani svých spolužáků či jiných osob. 

Žáci chodí slušně a čistě oblečeni a upraveni. 

Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením 

bez dohledu učitele. 

 



13 

 

Při přecházení žáků na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy se žáci řídí 

pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Před takovýmito akcemi 

doprovázející učitel žáky zvlášť poučí o bezpečnosti. Pro společné zájezdy tříd, lyžařské 

kursy, školy v přírodě platí zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými jsou žáci předem 

seznámeni. Při pobytu v ubytovacích zařízeních se žáci podřizují vnitřnímu řádu tohoto 

zařízení a dbají všech pokynů pracovníků tohoto zařízení. 

 

Při výuce v tělocvičně, aule zachovávají žáci specifické bezpečnostní předpisy pro tyto 

učebny, dané vnitřním řádem odborné učebny. Vyučující daného předmětu jsou povinni s 

nimi seznámit žáky při první vyučovací hodině školního roku a dodatečně poučit žáky, kteří 

při první hodině chyběli. O poučení žáků provede učitel záznam do třídní knihy. Řády 

odborných učeben tvoří přílohu organizačního řádu školy. 

 

 

Všichni pedagogičtí pracovníci, popřípadě školní metodik prevence, průběžně sledují 

konkrétní podmínky a situaci ve škole z hlediska výskytu sociálně patologických jevů, 

uplatňují různé formy a metody umožňující včasné zachycení ohrožených žáků. 

 

Třídní učitel nebo ředitelka školy zajišťuje spolupráci s rodiči v oblasti prevence, informuje je 

o preventivním programu školy a dalších aktivitách. Třídní učitel i ředitelka školy 

spolupracují s dalšími institucemi na sociálně právní ochranu dětí a mládeže. 

 

Žáci školy mají přísný zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek 

v areálu školy. Porušení tohoto zákazu se bere jako hrubé porušení školního řádu. Ředitel 

školy využije všech možností daných mu příslušným zákonem včetně možnosti dát podnět 

k zahájení trestního stíhání osob, které se na porušení tohoto zákazu podílely. Ředitel školy 

nebo jím pověřený pracovník bude informovat zákonné zástupce žáků, u nichž bylo zjištěno 

porušení tohoto zákazu, o zjištěních a zároveň je seznámí s možností odborné pomoci. 

 

Projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování apod., 

kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo skupinám 

(zejména v situacích, kdy jsou takto postiženi žáci mladší a slabší), jsou v prostorách školy a 

při školních akcích přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti řádu školy. 

Podle okolností ředitel školy uváží možnost dalšího postihu žáků, kteří tento zákaz přestoupí, 

a bude o svých zjištěních informovat jejich zákonné zástupce. 

 

Pedagogičtí pracovníci dbají, aby etická a právní výchova, výchova ke zdravému životnímu 

stylu a preventivní výchova byla vyučována v souladu se školním vzdělávacím programem. 

 

Pedagogičtí pracovníci jsou povinni v souladu s pracovním řádem vykonávat kvalitní dohled 

nad žáky o přestávkách, před začátkem vyučování, po jeho skončení i během osobního volna 

žáků, a to hlavně v prostorách, kde by k sociálně patologickým jevům mohlo docházet. 

 

 

Program proti šikanování ve škole slouží k vytvoření bezpečného, respektujícího a 

spolupracujícího prostředí ve škole, zaměřuje se především na prevenci šikanování a ukazuje 

postupy řešení šikanování. Je určen všem pedagogickým pracovníkům školy, dále pak 

nepedagogickým pracovníkům, rodičům a žákům školy. Tento program je nedílnou součástí 

Primární prevence sociálně patologických jevů ve škole a Minimálního preventivního 

programu školy a Bezpečnosti a ochrany zdraví žáků.  
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5. 1. Postup školy při výskytu podezřelé látky a při podezření na užití omamné látky žákem 

(zpracováno dle trestního zákona 140/1961 Sb., zákona 37/1989 Sb., o ochraně před 

a1koholismem a toxikomanií, Pedagogové proti drogám - dokument MŠMT). 

5.1.1. Identifikace a ukládání látek.  

Zajistí-li pedagog podezřelou látku a je podezření, že se jedná o drogu či jinou škodlivou 

látku, v přítomnosti dalšího člena pedagogického sboru uloží tuto látku do obálky. Na obálku 

napíše datum, čas a místo zajištění látky. Obálku přelepí a opatří razítkem školy a uschová do 

školního trezoru. Poté je nutno bezodkladně vyrozumět policii. Identifikaci provede vždy 

policie, nikoli zaměstnanec školy či školského zařízení. Pokud je zajištěna podezřelá látka u 

dítěte, které jeví známky otravy, předá se látka stejným způsobem uložená přivolanému 

lékaři. (Usnadní to lékařskou intervenci dítěte) 

5.1.2. Ohrožení zdraví žáka.  

V případě ohrožení zdraví žáka v důsledku podezření na požití omamné látky se postupuje 

tak, jako když žák přijde do školy s horečkou. Dítě jevící příznaky užití omamné látky je 

odvedeno ze třídy do místnosti, musí být ale zajištěn dohled dospělé osoby, kde zůstane po 

dobu, než si pro něj přijdou rodiče nebo lékařská služba. Škola kontaktuje bezodkladně rodiče 

žáka nebo jeho zákonné zástupce o blíže nespecifikovaných zdravotních potížích žáka, rodiče 

jsou vyzváni k tomu, aby si dítě co nejdříve vyzvedli ze školy, neboť je nutné lékařské 

vyšetření žáka. 

5.1.3. Pokud si rodič přijde do školy pro dítě, je seznámen se zdravotními potížemi (např.: 

zúžené zornice, návaly horka, potíže s dýcháním.  

Po užití stimulačních či kanabinoidních látek (jsou např. zornice rozšířené) škola apeluje na 

rodiče, aby s dítětem navštívil lékaře, a nabídne možnosti, kde se může poradit o výchovných 

postupech. Pedagog odkáže rodiče na odborníky, na specializovaných pracovištích (PPP, 

SVP). 

5.1.4.  Pokud si rodič do školy pro dítě nepřijde, škola přehodnotí zdravotní stav žáka a je v 

kompetenci školy přivolat lékařskou službu (může jít o předávkování návykovou látkou), 

rodič je o postupu školy předem informován. Škola vyhotoví zápis průběhu celého případu a 

stanoví postup, jak zamezí případnému výskytu žáka pod vlivem omamné látky nebo výskytu 

podezřelé látky ve škole. 

5.1.5.  Ředitelka zajistí, aby v řádu školy nebo školského zařízení, byl uveden zákaz nošení, 

držení, distribuce a zneužívání návykových látek v areálu školy včetně sankcí, které z 

porušení tohoto zákazu vyplývají. 

5.1.6.  Proběhne třídní schůzka rodičů, seznámení s účinky a příznaky užití návykových látek 

dítěte, jak se škola k případu postaví, jak bude pracovat s rizikovou třídou v preventivní 

oblasti, rodiče jsou vybídnuti ke spolupráci při výskytu sociálně nežádoucího chování. Jsou 

seznámeni s tím že: dítě pod vlivem návykové látky ve škole porušuje vnitřní řád školy (zákaz 

nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek v areálu školy, včetně sankcí, které z 

porušení tohoto zákazu vyplývají, výchovná opatření).  

5.1.7. Žák, který prokazatelně zneužíval omamnou látku v areálu školy a tím porušil řád 

školy, bude kázeňsky potrestán dle školního řádu. Škola pozve nejrychlejší cestou rodiče 
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tohoto žáka k jednání se školou. Rodiče jsou seznámeni se všemi skutečnostmi případu, 

porušením řádu školy, návrhem výchovného opatření, který schválila a doporučila 

pedagogická rada. Škola doporučí rodičům nebo zákonným zástupcům žáka specializovanou 

pomoc odborníků, škola vyhotoví dva zápisy z jednání, jeden obdrží rodiče, druhý zůstane 

uložen ve škole. Škola nabídne rodičům pomoc-monitorování, pravidelné schůzky R + TU,. 

Žáci jsou obecnou formou seznámeni s případem a jsou upozorněni na závažnost držení, 

přechovávání a užívání návykové látky, a to nejen v areálu školy. Třída, v níž se problém 

objevil, bude monitorována, budou v ní pracovat odborníci primární prevence, sekundární 

prevence. 

5.1.8. V případě podezření, že žák zneužívá návykové látky. 

Třídní učitel, pověřený pracovník, výchovný pracovník dle svých odborných možností a 

komunikativních sociálních dovedností: Povede diskrétní šetření, pohovor s dítětem. 

Doporučí mu rozhovor s odborníkem, např. přes Linku důvěry, doporučení na odborníky ze 

zdravotnického zařízení, pedagogicko-psychologické poradny, střediska výchovné péče. V 

případě možné nedůvěry ze strany dítěte k pracovníku školy doporučujeme (již při prvním 

rozhovoru) součinnost odborníků pedagogicko-psychologické poradny, střediska výchovné 

péče, sociálních kurátorů, pracovníků oddělení péče o dítě, nestátního poradenského zařízení, 

zdravotnického zařízení, kontaktního centra..., atd. Kontaktuje rodiče (zákonné zástupce). V 

případě negativní reakce rodičů na sdělení skutečnosti a v případě, že rodiče nezařídí pro žáka 

další péči. Uvědomí rodiče (zákonné zástupce) a sociální odbor v případě akutního ohrožení 

zdraví po požití drogy, tj. při nebezpečí předávkování a trvalého zdravotního poškození 

včetně vzniku návyku hraničícího a bezprostředním ohrožením života. V akutním případě, po 

průkazném zjištění zneužívání návykových - látek ve škole, nebo v případě, že žák je 

prokazatelně ovlivněn drogou (i alkoholem) v době vyučování ředitel školy nebo pověřený 

pracovník školy: Uvědomí rodiče, popřípadě zákonného zástupce a zároveň kontaktuje 

zdravotnické zařízení. Uvědomí oddělení péče o dítě, oddělení sociální prevence, sociálního 

odboru OÚ.  

6. Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany dětí, žáků a 

studentů.  

 

Vyučující, kteří vybírají od žáků peníze (na výcvik, školní výlet apod.), nenechávají je 

uložené v kabinetech, ve třídách.  

Vyučující, který vyučuje ve třídě poslední hodinu, zkontroluje uzavření oken. Uklízečka 

po vyvětrání místností pečlivě uzavřou všechna okna na svém úseku. 

Uklízečka uzamyká ráno školní budovu. Za uzamčení školní budovy v dopoledních hodinách 

zodpovídají pracovníci školy a administrativní pracovnice. Po ukončení výuky školu uzamyká 

zaměstnanec odcházející z budovy jako poslední. 

 

6.1. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků 
 

Žák šetrně zachází se svěřenými učebnicemi, školními potřebami a školním majetkem. Každé 

svévolné poškození nebo zničení majetku školy, žáků, učitelů či jiných osob hradí v plném 

rozsahu rodiče žáka, který poškození způsobil. 

Každé poškození nebo závadu v učebně hlásí žák vyučujícímu nebo třídnímu učiteli. 

Požaduje-li škola náhradu škody po žákovi, musí poškození věci vždy prošetřit třídní učitel a 

zvážit i pedagogickou stránku. 

Každý žák odpovídá za čistotu a pořádek svého pracovního místa a nejbližšího okolí. 

Před odchodem ze třídy každý žák uklidí své pracovní místo a jeho okolí.  
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Žákům je přísně zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči a vypínači. Z bezpečnostních 

důvodů se žákům zakazuje otevírání oken o přestávkách a sezení na okenních parapetech. 

Žák nemanipuluje s rozvody elektro, s vybavením odborných pracoven, s uloženými exponáty 

a modely. 

 

7. Poučení o povinnosti dodržovat školní řád (§ 22 odst. 1 písm. b), § 30 odst. 3 školského 

zákona) 
 

- Školní řád platí do odvolání. 

 

Změna školního řádu byla projednán Pedagogickou radou dne 13. 10. 2020 a schválena 

Školskou radou dne 13. 10. 2020 

- Školní řád je zveřejněn na přístupném místě ve škole, prokazatelným způsobem jsou s ním 

seznámeni žáci i zaměstnanci školy a o jeho vydání a obsahu jsou informováni zákonní 

zástupci nezletilých žáků.  

- Školní řád nabývá účinnosti 14. 10. 2020 

 

 

- Školní řád byl projednán Pedagogickou radou dne 7. 5. 2018 a schválen Školskou radou dne 

20. 5. 2018 

- Školní řád je zveřejněn na přístupném místě ve škole, prokazatelným způsobem jsou s ním 

seznámeni žáci i zaměstnanci školy a o jeho vydání a obsahu jsou informováni zákonní 

zástupci nezletilých žáků.  

- Školní řád nabývá účinnosti 25. 5. 2018 

- Změny školního řádu lze navrhovat průběžně s ohledem na naléhavost situace. Všechny 

změny ve školním řádu podléhají projednání v pedagogické radě, schválení ředitele školy a 

následně schválení školskou radou.  
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Příloha 

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 
 

 

 

Naše škola využila možnosti volby a ředitelka školy se souhlasem 
školské rady rozhodla o způsobu hodnocení a zvolila hodnocení 
slovní. 
 
Správná volba hodnocení: 

- vede žáky k rozvoji schopnosti efektivního učení, plánování a organizace vlastního 

vzdělávání a motivuje ho pro celoživotní vzdělávání, 

- podporuje žáka v získávání kritického posouzení získaných výsledků a jejich využití 

v budoucnosti, 

- klade důraz na umění řešit problémové situace, 

- vede žáky ke schopnosti formulovat a vyjadřovat vlastní myšlenky a názory, ke 

všestrannosti a účinné komunikaci, 

- vytváří návyky spolupráce, tolerance a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám 

a duchovním hodnotám, 

- vychovává k uvědomění si svých práv a povinností. 

 

 

 

 
 

1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích 

pořádaných školou 
 

Nedílnou součástí výchovně vzdělávací práce je hodnocení výsledků vzdělávání žáků školy. 

Jde o velice složitý proces, který klade vysoké požadavky na všechny pedagogické 

pracovníky školy. 
 

Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků je: 

a) jednoznačné a srozumitelné, 

b) věcné, 

c) všestranné, 

d) srovnatelné s předem stanovenými kritérii. 

 

1.1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání 

 

Hodnocení žáka je organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu. 

Hodnocení žáka je běžnou činností, kterou učitel vykonává průběžně ve výuce i mimo ni po 

celý školní rok. 

Sjednocování hodnotících měřítek všech učitelů probíhá v rámci předmětových komisí. 

Učitelé přistupují k průběžnému hodnocení vzdělávacích činností žáka s vědomím motivační 

a formativní funkce hodnocení. 

Jako přirozenou součást hodnocení učitelé rozvíjejí žákovo sebehodnocení a vzájemné 

hodnocení žáků. 
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V hodnocení výsledků vzdělávání berou učitelé na zřetel úroveň dosažení cílů základního 

vzdělávání, jak jsou uvedeny ve školském zákoně či rámcovém a školním vzdělávacím 

programu. 

Ve výchovném vzdělávacím procesu se hodnotí průběžně a celkově. Souhrnné hodnocení se 

provádí na konci každého pololetí. 

Při průběžném i celkovém hodnocení uplatňuje pedagogický pracovník přiměřenou náročnost 

a pedagogický takt vůči žákovi. 

 
Při distančním vzdělávání, zajišťovaném jakoukoli formou, žák vždy dostane zpětnou vazbu 

o výsledcích svého vzdělávání a plnění zadaných úkolů, je uplatňováno především formativní 

hodnocení, jak klasifikačním stupněm, tak slovním hodnocením. Po uzavření určitých celků učiva 

je provedeno sumativní hodnocení výsledků žáka při osvojování učiva tohoto celku.  

Výsledky vzdělávání prezenční formou jsou dokládány i písemnými pracemi žáka (testy, 

prověrky), při distanční výuce výsledky jeho práce ukládány ve formě osobního portfolia, 

v listinné, nebo digitální po-době.  

Zapojení žáka či nedostačující míra zapojení do distanční výuky se neodrazí v hodnocení 

klasifikačním stupněm.  

Zákonní zástupci jsou při distančním vzdělávání informováni průběžně, pravidelně 

ve stanovených inter-valech, prostřednictvím  

- komunikační platformy školy (DM Software, Teams), případně  

- skupinovým chatem, videohovory, které nahrazují klasické třídní schůzky, případně  

- písemnou korespondencí, telefonicky, osobně.  

 

 

1.2. Zásady hodnocení průběhu a výsledků chování 

 

Chování neovlivňuje hodnocení výsledků ve vyučovacích předmětech. 

Škola hodnotí žáky za jejich chování ve škole a při akcích organizovaných školou tak, aby 

byla zřejmá úroveň žáka, které dosáhl zejména vzhledem k očekávaným výstupům 

formulovaných školním vzdělávacím programem, k jeho osobnostním předpokladům a k jeho 

věku. 

Hlavním kritériem pro hodnocení chování je dodržování pravidel slušného chování 

a dodržování vnitřního řádu školy během klasifikačního období. 

Při hodnocení 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. 

Zákonní zástupci žáka jsou o chování žáka informováni třídním učitelem a učiteli 

jednotlivých předmětů: 

- průběžně prostřednictvím žákovské knížky 

- před koncem každého čtvrtletí 

- okamžitě v případě mimořádně závažného činu či porušení školního řádu. 

 

2. Slovní hodnocení 

 

2.1. Zásady pro použití slovního hodnocení  

 

• 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 případných neúspěchům žáka a jak je překonávat. 

• Hodnocení žáků na vysvědčení na prvním stupni za I. a II. pololetí je na předepsaném 

formuláři pro slovní hodnocení. 
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• Výsledky vzdělávání žáka jsou v případě použití slovního hodnocení vypsány tak, aby 

byla zřejmá úroveň vzdělávání žáka, které dosáhl ve vztahu k očekávaným výstupům 

formulovaným v učebních osnovách školního vzdělávacího programu s ohledem 

k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům i k věku. 

• 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. 

• Slovní hodnocení naznačuje další vývoj žáka a obsahuje také zdůvodnění hodnocení 

a doporučení, jak překonávat případné neúspěchy. 

• O použití slovního hodnocení rozhoduje ředitel školy. 

• Žáci jsou hodnoceni pouze slovně od 1. ročníku až do 4. ročníku. V pátém ročníku 

jsou žáci hodnoceni i známkou v hlavních předmětech – český jazyk, matematika a 

cizí jazyk. 

• Škola převede slovní hodnocení do klasifikace v případě přestupu žáka na školu, která 

hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této školy nebo zákonného zástupce žáka.  

• V průběhu školního roku se slovní hodnocení zapisuje do žákovské knížky průběžně 

takto: u hlavních předmětů Čj, M, Cj každý týden, u výchov a Prv, Př, Vl dle potřeby 

učitele a žáka. 

• Čtvrtletní hodnocení se rozebírá na individuálních schůzkách s rodiči a dětmi, pokud 

se rodič nedostaví, je v písemné formě vloženo do žákovské knížky. 

 

2.2. Základní oblasti slovního hodnocení  

 

Ve slovním hodnocení žáků je třeba se vyjádřit k těmto základním oblastem: 

- osvojení znalostí učiva předepsaného vzdělávacím programem 

- oblast myšlení 

- oblast vyjadřovací 

- oblast dovedností a schopností aplikovat získané poznatky, řešit úkoly a chyby, 

jichž se žák dopouští 

- oblast píle a zájmu o učení (příprava na vyučování, svědomitost v plnění 

školních povinností, zájem, snaha, projevení úsilí, …) 

Do slovního hodnocení jednotlivých předmětů se nesmí promítnout hodnocení chování žáka.  

 

2.3. Větná spojení slovního hodnocení nahrazující klasifikační stupeň 

 

Při slovním hodnocení se uvádí charakteristiky oblastí: 

• osvojení znalostí učiva předepsaného vzdělávacím programem 

- ovládá bezpečně 

- ovládá s nepodstatnými chybami 

- v podstatě ovládá 

- ovládá jen částečně se značnými mezerami ve vědomostech a dovednostech 

- neovládá 

• oblast myšlení  

- pohotové, bystré, dobře chápe souvislosti 

- uvažuje celkem samostatně 

- méně samostatné  

- nesamostatné myšlení 

- odpovídá nesprávně i na doplňující otázky 

• oblast vyjadřovací 

- výstižné a poměrně přesné, správné 
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- celkem výstižné, správné 

- myšlenky vyjadřuje nepřesně 

- myšlenky vyjadřuje se značnými obtížemi 

- i na návodné otázky odpovídá nesprávně  

• oblast dovedností a schopností aplikovat získané poznatky, řešit úkoly a chyby, jichž 

se žák dopouští 

- spolehlivě, uvědoměle užívá vědomostí a dovedností, pracuje samostatně, 

iniciativně, přesně a s jistotou 

- dovede používat vědomosti a dovednosti při řešení úkolů, dopouští se 

drobných chyb 

- s pomocí učitele řeší úkoly, překonává obtíže a odstraňuje chyby, jichž se 

dopouští 

- podstatně chybuje, nesnadno chyby překonává 

- praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí učitele 

• oblast píle a zájmu o učení 

- aktivní, učí se svědomitě a se zájmem 

- učí se svědomitě 

- k učení a práci nepotřebuje mnoho podnětů 

- malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty 

- pomoc a pobídky k učení jsou neúčinné. 

• chování 

- 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. 

- 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. 

- 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. 

 

 

3. Stupně hodnocení prospěchu a chování v případě použití klasifikace 

 

3.1. Stupně hodnocení prospěchu 

a) Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných vyučovacích 

předmětech se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu: 

1- výborný 

2- chvalitebný 

3- dobrý 

4- dostatečný 

5- nedostatečný. 

Při hodnocení pomocí stupňů prospěchu se na prvním stupni použije pro zápis číslice. 

 

b) Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni: 
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prospěl(a) s vyznamenáním, 

prospěl(a), 

neprospěl(a), 

nehodnocen(a). 

 

c) Žák je hodnocen stupněm: 

- prospěl(a) s vyznamenáním, není-li v žádném povinném předmětu hodnocen při celkové 

klasifikaci stupněm horší než „chvalitebný“, průměr prospěchu z povinných předmětů není 

horší než 1,5 a jeho chování je velmi dobré 

- prospěl(a), není-li v žádném povinném předmětu hodnocen při celkové klasifikaci stupněm 

„nedostatečný“ 

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

programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 nebo odpovídajícím slovním 

hodnocením nebo není-li z něho hodnocen na konci druhého pololetí 

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

stanovených školním vzdělávacím programem na konci prvního pololetí. 

 

d) Výsledky práce v zájmových útvarech organizovaných školou se v případě použití 

klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni: 

- pracoval(a) úspěšně 

- pracoval(a).  

 

Pro potřeby klasifikace 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.  

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.  

 

3.1.1. Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření 

 

Převahu teoretického zaměření mají jazykové, společenskovědní, 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 samostatného studia. 

 

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií: 
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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 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. 

 

Stupeň 3 (dobrý) 

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

definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných intelektuálních a 

motorických činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za 

pomoci učitele korigovat. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení 

teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení 

jevů a zákonitostí podle podnětů učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v 

jeho logice se vyskytují chyby. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, 

přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují častější nedostatky, 

grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky. Je schopen samostatně studovat 

podle návodu učitele. 

 

Stupeň 4 (dostatečný) 

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků závažné mezery. 

Při provádění požadovaných intelektuálních a motorických činností je málo 

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

teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro 

výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, 

myšlení není tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, 

přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti a v grafickém projevu se projevují 

nedostatky, grafický projev je málo estetický. Závažné nedostatky a chyby dovede žák s 

pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké těžkosti. 

 

Stupeň 5 (nedostatečný) 

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

mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti má velmi 

podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení 

teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení 

jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje 

samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a písemném 

projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstižnosti. Kvalita výsledků jeho 
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činnosti a grafický projev mají vážné nedostatky. Závažné nedostatky a chyby nedovede 

opravit ani s pomocí učitele. Nedovede samostatně studovat. 

 

3.1.2. Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou praktického zaměření. 

 

Převahu praktické činnosti mají v základní škole tvořivé činnosti. 

 

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

požadavky učebních osnov se hodnotí: 

-  vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem, 

-  osvojení praktických dovedností a návyků, zvládnutí účelných způsobů práce, 

-  využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech, 

-  aktivita, samostatnost, tvořivost, iniciativa v praktických činnostech, 

-  kvalita výsledků činností, 

-  organizace vlastní práce a pracoviště, udržování pořádku na pracovišti, 

-  dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a péče o životní 

prostředí, 

- hospodárné využívání surovin, materiálů, energie, překonávání překážek v práci, 

 

 

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 udržuje předpisy o 

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a stará se o životní prostředí. Při hospodárném 

využívání surovin, materiálů a energie se dopouští malých chyb. Laboratorní zařízení a 

pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla obsluhuje a udržuje s drobnými nedostatky. Překážky v 

práci překonává s občasnou pomocí učitele. 

 

Stupeň 3 (dobrý) 

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

výkyvy. Za pomocí učitele uplatňuje získané teoretické poznatky při praktické činnosti. 

V praktických činnostech se dopouští chyb a při postupech a způsobech práce potřebuje 

občasnou pomoc učitele. Výsledky práce mají nedostatky. Vlastní práci organizuje méně 

účelně, udržuje pracoviště v pořádku. Dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
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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. 

 

3.1.3. Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření 

 

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

sportovní výchova. 

 

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

doporučených lékařem klasifikuje s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu. 

 

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

učebních osnov hodnotí: 

-  stupeň tvořivosti a samostatnosti projevu, 

-  osvojení potřebných vědomostí, zkušeností, činností a jejich tvořivá aplikace, 

-  poznání zákonitostí daných činností a jejich uplatňování ve vlastní činnosti, 

-  kvalita projevu, 

-  vztah žáka k činnostem a zájem o ně, 

-  estetické vnímání, přístup k uměleckému dílu a k estetice ostatní společnosti, 

-  v tělesné výchově s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu žáka všeobecná, tělesná 

zdatnost, výkonnost a jeho péče o vlastní zdraví. 

 

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií: 

 

Stupeň 1 (výborný) 
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Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní 

předpoklady a velmi úspěšně podle požadavků osnov je rozvíjí v individuálních a 

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

tělesné výchově přesný. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě. Má 

výrazně aktivní zájem o umění, estetiku, brannost a tělesnou kulturu a projevuje k nim aktivní 

vztah. Úspěšně rozvíjí svůj estetický vkus 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, o estetiku a tělesnou zdatnost. Rozvíjí si v požadované míře estetický vkus, 

brannost a tělesnou zdatnost. 

 

Stupeň 3 (dobrý) 

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

schopnosti v individuální a kolektivním projevu. Jeho projev je málo působivý, dopouští se v 

něm chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje 

pomoc učitele. Nemá dostatečný aktivní zájem o umění, estetiku 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. 

 

3.2. Způsob získávání podkladů pro hodnocení 

Podklady pro hodnocení získávají vyučující zejména: 

a) soustavným diagnostickým pozorováním žáků, 

b) sledováním jejich výkonů a připravenosti na vyučování, 

c) rozhovory se žákem, 

d) různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové …), 

e) kontrolními písemnými pracemi, 

f) analýzou výsledků různých činností žáků, 

g) konzultacemi s ostatními vyučujícími a podle potřeby i s psychologickými 

a zdravotnickými pracovníky, 

h) žákovským portfoliem. 

 

3.3. Hodnocení chování 

3.3.1. Výchovná opatření  

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

právnické či fyzické osoby žákovi po projednání v pedagogické radě udělit pochvalu nebo 
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jiné ocenění za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo 

statečný čin nebo za dlouhodobou úspěšnou práci. 

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

vyučujících žákovi po projednání s ředitelem školy udělit pochvalu nebo jiné ocenění za 

výrazný projev školní iniciativy nebo déletrvající úspěšnou práci. 

Pochvala či ocenění může být zaznamenáno formou: 

- zápisu do žákovské knížky 

- pochvalného listu 

- pochvaly na vysvědčení 

- udělením věcné odměny 

3) Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení 

žákovi uložit:  

a) napomenutí třídního učitele, 

b) důtku třídního učitele, 

c) důtku ředitele školy. 

4) V jednom klasifikačním období (pololetí) lze uložit každé opatření k posílení kázně jen 

jednou, do dalšího klasifikačního období se platnost opatření k posílení kázně nepřenáší. 

5) Udělení pochval (případně i jiných mimořádných ocenění) a opatření k posílení kázně se 

zaznamenává do dokumentace školy. 

6) Pochvala na vysvědčení se zaznamenává na vysvědčení za pololetí, v němž byla udělena, 

opatření k posílení kázně se na vysvědčení neuvádějí. 

 

3.3.2. Stupně klasifikace chování 

 

Stupeň 1 (velmi dobré) – žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení školního 

řádu, méně závažných přestupků se dopouští ojediněle, je přístupný výchovnému působení a 

snaží se své chyby napravit. 

Stupeň 2 (uspokojivé) – žák se chová v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními školního 

řádu, opakovaně se dopouští méně závažných přestupků nebo pravidla poruší závažně, jeho 

přestupky se přes napomenutí čí důtky třídního učitele opakují, narušuje výchovně vzdělávací 

činnosti školy, ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob, podniká slovní útoky 

vůči pracovníkům školy. 

Stupeň 3 (neuspokojivé) – žák se chová v příkrém rozporu s pravidly slušného chování. 

Dopouští se závažných přestupků proti školnímu řádu nebo takových provinění, že je jimi 

vážně ohrožena výchova nebo bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně narušuje hrubým 

způsobem výchovně vzdělávací činnost školy. 

 

 

 

4. Hodnocení vzděláván í žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

 

4.1. Základní zásady 

 

Pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou vypracovány individuální plány, které 

mají charakter smlouvy mezi školou, žákem a zákonnými zástupci žáka. Týkají se získávání 

podkladů a způsobu hodnocení. 

U žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (osoby se zdravotním postižením, zdravotním 

znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním) se při jejich hodnocení a klasifikaci vždy 

přihlíží k charakteru postižení. Vyučující respektují doporučení odborných vyšetření žáků 
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a uplatňují je při klasifikaci a hodnocení chování žáků. Současně volí doporučené způsoby 

získávání podkladů. 

Při zjišťování úrovně žákových vědomostí a dovedností volí učitel takové formy a druhy 

zkoušení, které odpovídají schopnostem žáka a na něž nemá porucha negativní vliv. 

Při hodnocení žáků se SPU pedagogičtí pracovníci zvýrazňují motivační složku hodnocení 

a uplatňují individuální přístup. 

Veškerá navrhovací pedagogická opatření se zásadně projednávají s rodiči žáka. 

 

5. Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků 

 

Sebehodnocení je přirozenou součástí procesu hodnocení. Je to jedna z výchovných metod. 

Sebehodnocení bude následováno hodnocením pedagogem, skupinou či jiným žákem. 

Sebehodnocení tak bude s vnějším hodnocením konfrontováno. Žák si díky tomu porovná 

svůj pohled na sebe sama, na své výkony s pohledy pedagogů a ostatních spolužáků. 

Po sebehodnocení žáka s argumentací zpravidla následuje hodnocení pedagogem 

s argumentací. 

Pedagog vede žáka v dovednostech hodnotit sám sebe ve smyslu zdravého sociálního 

a psychického rozvoje. 

Sebehodnocení žáků nemá nahradit hodnocení žáka pedagogem, ale má pouze doplňovat 

a rozšiřovat evaluační procesy a více aktivizovat žáka. 

Žák má právo na své sebehodnocení. 

 

6. Opravné zkoušky 

 

6.1. Opravné zkoušky  

(1) Žáci, kteří na daném stupni základní školy dosud neopakovali ročník a kteří na konci 

druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných předmětů, konají opravné 

zkoušky. 

Žáci nekonají opravné zkoušky, jestliže neprospěli z předmětu s výchovným 

zaměřením. 

(2) Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu 

stanoveném ředitelem školy. Žák může v jednom dni skládat pouze jednu opravnou 

zkoušku. Opravné zkoušky jsou komisionální. 

(3) Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, 

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

opravné zkoušky nejpozději do 15. září; do té doby je žák zařazen do nejbližšího 

vyššího ročníku. 

 

6.2. Komisionální přezkoušení  

Komisi pro komisionální přezkoušení (dále jen „přezkoušení“) jmenuje ředitel školy.             

V případě, že je vyučujícím daného předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad. 

(1) Komise je tříčlenná a tvoří ji: 

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

v případě, že vyučujícím daného předmětu je ředitel školy, krajským 

úřadem jmenovaný jiný pedagogický pracovník školy, 

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

žák zařazen, popřípadě jiný vyučující daného předmětu, 

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

vzdělávací oblasti stanovené Rámcovým vzdělávacím programem pro 

základní vzdělávání. 
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(2) Výsledek přezkoušení již nelze napadnout žádostí o přezkoušení. Výsledek 

přezkoušení stanoví komise hlasováním. Výsledek přezkoušení se vyjádří slovním 

hodnocením nebo stupněm prospěchu. Ředitel školy sdělí výsledek přezkoušení 

prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému zástupci žáka. V případě změny 

hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí se žákovi vydá nové vysvědčení. 

(3) O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy. 

(4) Žák může v jednom dni vykonat přezkoušení pouze z jednoho předmětu. Není-li 

možné žáka ze závažných důvodů ve stanoveném termínu přezkoušet, stanoví orgán 

jmenující komisi náhradní termín přezkoušení. 

(5) Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitel školy v souladu se školním 

vzdělávacím programem. 

(6) Vykonáním přezkoušení není dotčena možnost vykonat opravnou zkoušku. 

 

 


