
Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků 
(součást školního řádu) 

 
 

1. Funkce hodnocení 

2. Zásady hodnocení žáků na škole 

3. Způsoby hodnocení 

    a) Klasifikace 

          Klasifikační stupně naukových předmětů 

          Klasifikační stupně výchovných předmětů 

          Celkové hodnocení žáka  

          Klasifikace a hodnocení chování 

          Klasifikační stupně pro hodnocení chování 

          Pochvaly a jiná ocenění 

          Opatření k posílení kázně 

    b) Jiné číselné způsoby hodnocení 

    c) Slovní hodnocení 

    d) Žákovské portfolio 

4. Postup žáka do vyššího ročníku 

5. Vydávání vysvědčení 

6. Opravné zkoušky 

7. Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

8. Hodnocení nadaných dětí, žáků a studentů 

9. Hodnocení žáků, kteří nejsou občany České republiky 
    

 

1. Funkce hodnocení 
 

Pro hodnocení prospěchu a chování našich žáků klademe důraz na tři základní funkce. 

1. Orientační a informační funkce 

Tato funkce má význam pro žáka i jeho rodiče ve formě informací o úrovni vědomostí, znalostí a dovedností žáka. 

Učitel je touto formou informován o výsledcích své práce. 

2. Pedagogická funkce 

Je základem motivace pro další práci. Kladné hodnocení dokáže žáka povzbudit, záporné vyburcovat. 

3. Funkce výběru, utváření pořadí a funkce opravňování 

Na základě studijních výsledků může např. studijní průměr opravňovat některé žáky k přijetí na SŠ bez přijímacích 

zkoušek. Tato funkce se v současné době při hodnocení na naší škole spíše neuplatňuje. 

 

2. Zásady hodnocení žáků na škole 
 

Při hodnocení na naší škole se vždy snažíme o hodnocení spravedlivé a objektivní. Pro co největší přiblížení se ke 

spravedlnosti se při hodnocení řídíme těmito zásadami: 

Cílenost – hodnocení zaměřujeme ke stanoveným cílům, přímo souvisí s vyučováním. Žák ví, proč se učí, jaký to 

má význam, a dopředu ho seznamujeme s kritérii hodnocení (jak a za co bude hodnocen). 

Efektivnost – základem je účelnost. Žáka hodnotíme tak, aby jeho hodnocení přineslo dostatek informací a údajů o 

jeho práci. 

Systematičnost – při hodnocení se snažíme o rozmanitost (využíváme hodnocení formativní i sumativní, kriteriální 

i normativní) a zároveň ucelenost a jednotnost. 

Informativnost – preferujeme jasnost a srozumitelnost hodnocení pro všechny žáky i jejich rodiče. 

Informovanost – žáka dopředu seznamujeme s tím, za co bude hodnocen. 

Přihlížení ke specifikám žáků – při hodnocení přihlížíme k určitým odlišnostem u jednotlivých žáků jako je např. 

psychický stav žáka, odlišnost sociálního prostředí, ve kterém žák vyrůstá, různá úroveň talentu a nadání žáků, 

rozdílnost mezi dívkami a chlapci apod. 

Podpora pozitivního hodnocení – snažíme se, aby pozitivní hodnocení při výuce převládalo a stalo se tak pro žáky  

prostředkem motivace. 

Podpora zvyšování sebeúcty dítěte 



Zpětná vazba – hodnocení zaměřujeme více na daný problém než na hodnocení osoby, zpětná vazba je pro nás 

podkladem pro hledání dalších východisek a perspektiv ve vzdělávacím procesu žáka. 

Otevřenost k dětem i k rodičům – s výsledky žákovy práce, s jejím hodnocením i kritérii hodnocení seznamujeme 

žáky i jejich rodiče. 

Možnost účasti žáka na hodnotícím procesu –  nabízíme žákům možnost sebehodnocení nebo vzájemného 

hodnocení. 

Hodnocení individuálního pokroku – při hodnocení přihlížíme k individuálnímu pokroku každého žáka, bez 

srovnávání s ostatními žáky. 

 

 

3. Způsoby hodnocení 
 

Hodnocení je zpětnou vazbou pro žáka, která vypovídá o jeho píli a přístupu ke vzdělání v celé jeho souvislosti. 

Způsoby hodnocení používané na naší škole jsou: klasifikace, jiné číselné způsoby a slovní hodnocení. 

 

a) Klasifikace 

 

    Učitel během vyučování získává podklady pro hodnocení žáka pozorováním žáka a sledováním jeho výkonů, 

při různých činnostech a aktivitách hodnotí žákův 

slovní projev 

písemný projev 

pohybový projev 

referáty 

aktivitu v hodinách 

přístup k práci 

vedení sešitů 

 

    Zásady pro použití klasifikace: 

• známka z vyučovacího předmětu nesmí být trestem či pomstou a nezahrnuje chování žáka 

• žák je klasifikován jen z probraného a procvičeného učiva 

• žák je hodnocen známkami, jejichž váhy se liší dle obtížnosti dané činnosti 

• žák má možnost a dostatek času na procvičení a zažití učební látky 

• učitel objektivně hodnotí postup, průběh či výsledek vědomostí a dovedností žáka 

• učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace – zdůvodňuje ji a poukazuje na klady a nedostatky hodnocených 

projevů, výkonů, popř. výtvorů 

• na začátku školního roku seznámí učitel žáka s organizací zadávání písemných prací v daném předmětu v průběhu 

celého školního roku 

• čtvrtletní písemné práce vyučující naplánuje a zaznamená do třídní knihy tak, aby žák nepsal dvě práce v jednom 

dni 

• při klasifikaci je učitel k žákovi přiměřeně náročný a uplatňuje pedagogický takt 

• zákonný zástupce je informován o výsledcích vzdělávání a chování žáka prostřednictvím žákovské knížky a 

elektronické klasifikace na internetových stránkách školy 

 

 

Klasifikační stupně naukových předmětů 

 

Klasifikační stupeň 1 (výborný) 

Žák plně ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy a definice, chápe logické vztahy mezi nimi. Je samostatný a 

aktivní. Výstižně a uceleně interpretuje osvojené poznatky v ústním i písemném projevu. Pohotově reaguje na zadané 

úkoly, které řeší správně, kreativně a bez pomoci. Zřejmý je zájem o předmět. Vyhledává si potřebné informace a 

samostatně s nimi pracuje. 

 

Klasifikační stupeň  2 (chvalitebný) 

Žák ovládá požadované poznatky, pojmy a definice a samostatně nebo s menší nápomocí učitele je uplatňuje při řešení 

teoretických i praktických úkolů. Myslí správně, v jeho myšlení je logika a tvořivost. Při řešení zadaných úkolů se 

občas dopouští drobných nepřesností a chyb. Jeho nedostatky nejsou podstatné. Je schopen sám nebo s nepatrnou 

podporou či pomocí učitele získávat informace a dál s nimi pracovat. 

 

Klasifikační stupeň 3 (dobrý) 

Žák není v činnostech příliš aktivní. V úkolech se dopouští častějších chyb, které dovede napravit ve spolupráci 

s učitelem, potřebuje pomoc při dosažení cíle. Má nedostatky v ústním i písemném projevu, dopouští se nepřesností i 



chyb v logickém myšlení, své znalosti neinterpretuje výstižně a uceleně. Projevuje malou snahu, jeho zájem o 

vyučovací předmět není příliš intenzivní, celkový výsledek jeho práce je většinou průměrný. 

 

Klasifikační stupeň 4 (dostatečný) 

Žák je v hodinách převážně pasivní a při řešení zadaných úkolů potřebuje značnou pomoc učitele. Má závažné 

nedostatky v poznatcích, faktech, pojmech a definicích, které jsou po něm požadovány. Osvojené poznatky nedovede 

vhodně aplikovat a dopouští se častých chyb. Závažné chyby však dokáže s pomocí učitele opravit. Žák neprojevuje 

zájem o předmět, často neplní zadané úkoly a nepracuje samostatně. 

 

Klasifikační stupeň 5 (nedostatečný) 

Žák nemá dostatečné a ucelené poznatky, ve znalostech má značné mezery a nedovede plnit zadané úkoly ani s pomocí 

učitele. V hodinách projevuje značnou pasivitu a nezájem o zlepšení svých výsledků. Neovládá požadované poznatky, 

pojmy, fakta a definice a nedokáže samostatně pracovat 

 

Klasifikační stupně výchovných předmětů 

 

Klasifikační stupeň 1 (výborný) 

Žák samostatně a tvořivě uplatňuje a interpretuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení úkolů, využívá své 

předpoklady v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je samostatný, přesný a výstižný, esteticky působivý, 

procítěný a originální. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, pouze s nepodstatnými nedostatky. Pohotově vykonává 

požadované intelektuální a motorické činnosti. Účelně si organizuje svoji práci. Zřetelně se u něho projevuje 

samostatnost a tvořivost. Grafický projev je přesný a estetický. Dokáže pracovat s informacemi a spolupracovat 

s ostatními. Žák projevuje zájem o umění, estetiku, tělesnou kulturu, to i v případě menší míry vrozených schopností. 

 

Klasifikační stupeň 2 (chvalitebný) 

Žák samostatně a tvořivě, ale s menším podnětem vyučujícího, uplatňuje a interpretuje získané poznatky a dovednosti 

v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev má menší nepřesnosti ve správnosti a výstižnosti. 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. V jeho myšlení se projevuje 

tvořivost, někdy originalita.Umí zorganizovat vlastní práci. Kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných 

nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. Při práci s informacemi má drobné problémy. Při 

spolupráci s ostatními vyžaduje pouze drobnou podporu nebo pomoc.Projevuje zájem o umění, estetiku  a tělesnou 

zdatnost, ale jeho aktivita nemá trvalý charakter. 

 

 

Klasifikační stupeň 3 (dobrý) 

Žák při uplatňování a interpretaci osvojených poznatků a dovedností je částečně veden vyučujícím, nevyužívá 

dostatečně své schopnosti v individuálním a kolektivním projevu. V jeho projevu se objevují nedostatky ve správnosti, 

přesnosti s výstižnosti, ale celkový výsledek je stále ještě v souladu s očekávanými výsledky. Při vykonávání 

požadovaných intelektuálních a motorických činností projevuje nedostatky. Má problémy s organizací vlastní práce. 

Uplatňuje poznatky a dovednosti podle podnětů učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, neoriginální. 

V kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují častější nedostatky, grafický projev je méně estetický a má menší 

nedostatky. Při práci s informacemi má častější problémy. Při spolupráci s ostatními vyžaduje podporu a pomoc. Je 

výjimečně aktivní, dopouští se chyb, má malý zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu. 

 

Klasifikační stupeň 4 (dostatečný) 

Žák dokáže jen s obtížemi a se značnou pomocí vyučujícího uplatňovat a interpretovat osvojované poznatky a 

dovednosti v praxi. Jeho myšlení není tvořivé. Závažné nedostatky a chyby dokáže v určité míře s pomocí opravit, ale 

často nepřesně. 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 vyžaduje 

výraznou pomoc učitele. Nedokáže si samostatně zorganizovat vlastní práci. 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 práci s informacemi má zásadní problémy. Při spolupráci s ostatními vyžaduje výraznou 

podporu nebo pomoc ostatních. Žák neprojevuje téměř žádnou snahu, není aktivní, nerozvíjí dostatečně svůj estetický 

vkus a tělesnou zdatnost. 

 

Klasifikační stupeň 5 (nedostatečný) 

Žák není schopen ani kusé poznatky a dovednosti uplatnit a interpretovat při řešení teoretických a praktických úkolů, je 

nesamostatný, v projevu má podstatné nedostatky a  vyskytují se v něm velmi závažné chyby. Neprojevuje samostatnost 

v myšlení. Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický projev mají vážné nedostatky. Závažné nedostatky a chyby 

nedovede opravit ani s pomocí učitele. Nedovede samostatně pracovat. Nedovede pracovat s informacemi, má problémy 

s jejich vyhledáváním. Nedokáže spolupracovat s ostatními i přes jejich pomoc a podporu. Je pasivní, bez zájmu, 

nevyvíjí úsilí rozvíjet svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost. 

 



Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a volitelných předmětech stanovených ŠVP se v případě použití 

klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni: 

a) 1 – výborný 

b) 2 – chvalitebný 

c) 3 – dobrý 

d) 4 – dostatečný 

e) 5 - nedostatečný 

Při hodnocení žáka se na první stupni použije pro zápis hodnocení číslice, na druhém stupni se použije slovní označení 

stupně. 

 

 

Celkové hodnocení žáka  

 

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

nehodnocen(a). 

Žák je hodnocen stupněm: 

a) prospěl(a) s vyznamenáním, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených ŠVP hodnocen na vysvědčení 

stupněm prospěchu horším než 2 – chvalitebný, průměr stupňů prospěchu ze všech povinných předmětů stanovených 

ŠVP není větší 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 pravidel hodnocení žáků podle zákona 48/2005 Sb. 

§14 odst.1 písm. e)  

b) prospěl(a), není-li v žádném z povinných předmětů stanovených ŠVP hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 

– nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením 

c) neprospěl(a), je-li  v některém z povinných stanovených ŠVP hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 – 

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

d) nehodnocen(a), není-li možné žáka hodnotit z některého z povinných předmětů stanovených ŠVP na konci prvního 

pololetí 

  

 

Klasifikace a hodnocení chování 

O hodnocení chování žáka rozhoduje třídní učitel ve spolupráci s ostatními učiteli a výchovnými pracovníky školy po 

projednání v pedagogické radě. Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel slušného chování a školního 

řádu. Hodnotí se chování ve škole, při školních akcích, při reprezentaci školy, ve školní družině, školním klubu a ve 

školní jídelně.  

Chování žáka mimo školu – rodiče plně zodpovídají za chování svého dítěte mimo školu. Škola hodnotí čáky především 

za jejich chování ve škole a mimo školu při školních akcích. Na nevhodné chování a přestupky dítěte mimo školní 

vyučování a mimo školní akce jsou zákonní zástupci školou upozorněni. 

 

 

Klasifikační stupně pro hodnocení chování 

Stupeň 1 (velmi dobré)  

Žák aktivně dodržuje školní řád a neporušuje pravidla slušného chování. Má kladný vztah ke kolektivu třídy a školy, 

přispívá k jeho upevňování a k utváření pracovních podmínek pro vyučování.Méně závažných přestupků se dopouští 

ojediněle, je přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit.  

 

Stupeň 2 (uspokojivé) 

Chování žáka je v rozporu s pravidly slušného chování a ustanovením školního řádu. Žák se dopustí závažnějšího 

přestupku  nebo se opakovaně dopouští méně závažných přestupků. Ohrožuje zdraví a bezpečnost své nebo jiných 

osob,v jeho chování se projevují náznaky šikanování.Narušuje výchovně vzdělávací činnost školy,ne vždy je ochotný 

své chyby napravit. 

 

Stupeň 3  (neuspokojivé) 

Chování žáka je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování. Dopouští se takových závažných přestupků, že jimi 

vážně ohrožuje výchovu,bezpečnost a zdraví jiných osob, opakovaně se dopouští šikanování.Záměrně narušuje hrubým 

způsobem výchovně vzdělávací činnost školy. Žák je málo přístupný výchovnému působení a nemá zájem své chyby 

napravit. 

 

 

Pochvaly a jiná ocenění 

Učitel nebo pedagogický pracovník uděluje žákovi pochvalu za déletrvající úspěšnou práci, za reprezentaci školy, za 

mimořádný projev lidskosti, statečný nebo záslužný čin. Pochvala je zapsána do žákovské knížky, významné ocenění 

nebo pochvala jsou evidovány v katalogovém listu žáka a zapsány  na vysvědčení.  

 

 



Opatření k posílení kázně 

1. Zápis v žákovské knížce 

Méně závažné porušování školního řádu (např.zapomínání pomůcek a domácích úkolů,vyrušování 

v hodinách,nevhodné chování o přestávkách) je zaznamenáváno do žákovských knížek ihned pedagogickým 

pracovníkem. Rodiče jsou tak informováni bezprostředně o přestupku a svým podpisem tuto informaci berou na 

vědomí.  

2. Důtka třídního učitele 

Opakované porušování školního řádu s méně závažnými důsledky pro výchovný a vzdělávací proces, vědomé ublížení 

spolužákovi, poškození školního majetku a hrubé chování včetně vulgárního vyjadřování ve škole. Udělení třídní důtky 

oznámí třídní učitel neprodleně řediteli školy. Je evidována v katalogovém listu, v matrice v evidenci Bakalářů a 

zapsána do žákovské knížky. Rodiče jsou bezprostředně informováni o udělení důtky a svým podpisem tuto informaci 

berou na vědomí. 

3. Důtka ředitele školy 

Závažnější a opakované porušování školního řádu a zásad slušného chování ,záměrné poškozování školního majetku, 

opakované vědomé ubližování. Důtka ředitele školy je udělována ihned v případě závažného přestupku, případně po 

projednání na pedagogické radě. Je evidována v katalogovém listu, v matrice v evidenci Bakalářů a zapsána do 

žákovské knížky ředitelem školy nebo oznámena písemně doporučeným dopisem rodičům žáka.  

 

  

b) Jiné číselné způsoby hodnocení 

 

     Pro obohacení a zpestření výuky lze použít i jiné číselné způsoby hodnocení. S těmito způsoby hodnocení musí být 

žáci seznámeni tak, aby jim rozuměli. Jsou to například hodnocení bodové nebo procentuální. Mohou být následně 

využity v rámci klasifikace. 

 

 

c) Slovní hodnocení 

 

    Na základě doporučení PPP nebo SPC a se souhlasem zákonného zástupce je možné, aby žák s VPU byl hodnocen 

slovně. Žák může být hodnocen slovně v kombinaci s číselným hodnocením. Učitel provádějící slovní hodnocení je 

schopen převést slovní hodnocení do číselného. 

    Je doporučeno používat pravidelně slovní hodnocení, které je žákům zapsáno do žákovské knížky. 

    Zásady pro použití slovního hodnocení: 

• slovní hodnocení obsahuje zdůvodnění hodnocení a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak 

je překonávat 

• slovní hodnocení je konkrétní slovní vyjádření o tom, jaké úrovně žák dosáhl ve vztahu k cíli vyučování a 

možnostem žáka 

• slovní hodnocení by mělo být věcné, srozumitelné, úplné, pozitivně laděné a adresné (obrací se vždy k žákovi) 

 

 

d) Žákovské portfolio 

 

     Zachycuje a uchovává informaci o vývoji žákovy práce. Je to uspořádaný soubor prací žáka shromážděných za 

určitou dobu výuky, který poskytuje rozmanité informace o jeho zkušenostech a pracovních výsledcích. 

     Portfolio je osobní majetek žáka, do něhož vkládá své poznatky, zkušenosti, myšlenky a učitel ho používá jako 

nedílnou součást výukového procesu. Prostřednictvím portfolia se naučí sledovat, jak se rozvíjí jeho myšlení i jeho 

vědomosti a dovednosti. 

Výhody portfolia: 

• splňuje kompetence: dítě se učí – třídit svou práci, sebehodnotit , obhajovat své úspěchy či 

neúspěchy, nebojí se pracovat s chybou 

• učí se obhajovat svou práci 

• buduje vlastní sebevědomí 

• pozoruje vlastní vývoj 

Portfolio obsahuje dostatek takového materiálu, který umožní dobře monitorovat žákovy pokroky: 

• písemné, výtvarné a slohové práce 

• pochvaly, diplomy 

• hodnocení a sebehodnocení 

• komentáře okolí 

 

     Se zavedením portfolia začínáme v 1. třídě, jedná se o tzv. sběrné portfolio. Žáci shromažďují své písemné a 

výtvarné práce, které zasunují do euroobalů a ukládají do šanonů. Učí se tím vážit si své práce. 



     Ve druhé třídě začínají žáci své práce třídit. Samozřejmě s velkou pomocí učitele. Nejdříve se třídí jednoduše: líbí se 

– nelíbí se, povedlo se – nepovedlo se. Pokouší se o svá první sebehodnocení. 

     Od třetí třídy začíná práce s portfoliem. Žáci již vědí, co mají zařazovat, jak s tím pracovat, proč je to důležité a 

začínají vytvářet podobu svého portfolia. Sebehodnocení je již jeho nedílnou součástí.  

     Do páté třídy si žáci své portfolio zdokonalují, mění jeho tvář, doplňují jej či pozměňují.Na konci páté třídy by mělo 

vypovídat o svém majiteli: ,,Kdo jsem, jaký jsem, co mě baví, co mi jde, kde bych měl přidat, kam směřuji.“ 

     Na druhém stupni se materiálový obsah portfolia rozšiřuje  o výstupní prověrky a testy, laboratorní práce, výstupy 

z projektů, referáty a seminární práce. 

Portfolio poskytuje podklady pro průběžné a diagnostické hodnocení žáků. Učitel na základě těchto výsledků a 

rozhovorů pomáhá žákovi plánovat další postup, který vede k nejefektivnějšímu rozvoji žáka. 

     Při rozhovoru zůstává iniciativa na straně žáka, učitel může klást doplňující otázky, které se týkají : 

• výběru a organizace materiálů  (Jak jsi uspořádal/a/ portfolio? Proč jsi ho uspořádal/a/ tímto způsobem? Na základě 

jakého kritéria jsi rozhodoval/a/ o zařazení materiálů do dílčích částí portfolia?) 

• dovedností a postupů – žáci přemýšlejí, jakou práci udělali a jak při ní postupovali 

• cílů a priorit (Co chceš dělat dál? Co se chceš dál naučit?) 

 

 

4. Postup žáka do vyššího ročníku 
   

   Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných předmětů stanovených 

ŠVP s výjimkou předmětů výchovného zaměření stanovených RVP a předmětů, z nichž byl uvolněn. 

   Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín a to tak, aby 

hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. V období měsíce září 

do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník, popř. znovu devátý ročník. 

   Do vyššího ročníku postoupí i žák prvního stupně základní školy, který již v rámci prvního stupně opakoval, a žák 

druhého stupně základní školy, který již v rámci druhého stupně opakoval ročník, a to bez ohledu na prospěch tohoto 

žáka. 

   Ředitel školy může žákovi, který splnil povinnou školní docházku a na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl 

být hodnocen, povolit na žádost jeho zákonného zástupce opakování ročníku po posouzení jeho dosavadních studijních 

výsledků a důvodů uvedených v žádosti. 

   Žák, který plní povinnou školní docházku, opakuje ročník, pokud na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl 

být hodnocen. Toto neplatí o žákovi, který na daném stupni základní školy již jednou ročník opakoval; tomuto žákovi 

může ředitel školy na žádost jeho zákonného zástupce povolit opakování ročníku pouze ze závažných zdravotních 

důvodů. 

   Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby 

hodnocení za první pololetí byl provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné 

hodnotit žáka ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí. 

 

 

5. Vydávání vysvědčení 
    

   Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení v posledním vyučovacím dni období školního vyučování; za první 

pololetí lze místo vysvědčení vydat žákovi výpis z vysvědčení. 

   Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm, slovně nebo kombinací obou 

způsobů. O způsobu hodnocení rozhoduje ředitel školy se souhlasem školské rady. 

   Škola převede slovní hodnocení do číselné klasifikace nebo číselnou klasifikaci do slovního hodnocení v případě 

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

   Škola, která hodnotí slovně, převede pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání slovní hodnocení do číselné 

klasifikace. 

U žáka v vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení na základě žádosti zákonného 

zástupce. 

 

 

 

6. Opravné zkoušky 
    

   Žáci devátých ročníků a žáci, kteří na daném stupni základní školy dosud neopakovali ročník, kteří na konci druhého 

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

zkoušky. 

   Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelem školy. Žák 

může v jednom dni skládat pouze jednu opravnou zkoušku. Opravné zkoušky jsou komisionální. 



   Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. Ze závažných důvodů 

může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do 15.září následujícího školního roku. 

Do té doby je žák zařazen do nejbližšího vyššího ročníku, popř. znovu do devátého ročníku. 

   V odůvodněných případech může krajský úřad rozhodnout o konání opravné zkoušky a komisionálního přezkoušení 

na jiné základní škole. Zkoušky se na žádost krajského úřadu účastní školní inspektor. 

 

 

7. Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
    

   Dítětem, žákem a studentem se speciálními vzdělávacími potřebami je osoba se zdravotním postižením, zdravotním 

znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním.Zdravotním postižením je pro účely školských přepisů mentální, 

tělesné, zrakové nebo sluchové postižení, vady řeči, souběžné postižení více vadami, autismus a vývojové poruchy 

učení nebo chování. Zdravotním znevýhodněním zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc nebo lehčí zdravotní poruchy 

vedoucí k poruchám učení a chování, které vyžadují zohlednění při vzdělávání. Sociálním znevýhodněním je rodinné 

prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, nařízená ústavní výchova 

nebo uložená ochranná výchova, nebo postavení azylanta a účastníka řízení o udělení azylu na území České republiky. 

   Děti, žáci a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vytvoření nezbytných podmínek při 

vzdělávání i klasifikaci a hodnocení.  

   Při hodnocení žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíží k povaze postižení nebo 

znevýhodnění. Vyučující respektují doporučení psychologických vyšetření žáků a uplatňují je při klasifikaci a 

hodnocení chování žáků a také volí vhodné a přiměřené způsoby získávání podkladů.       

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

zákonného zástupce žáka. Výsledky vzdělávání žáka v základní škole speciální se hodnotí slovně. 

   Pro zjišťování úrovně žákových vědomostí a dovedností volí učitel 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. 

Pokud je to nutné, nebude dítě s vývojovou poruchou vystavováno úkolům, v nichž vzhledem k poruše nemůže 

přiměřeně pracovat a podávat výkony odpovídající jeho předpokladům.                                                                            

    Vyučující klade důraz na ten druh projevu, ve kterém má žák předpoklady podávat lepší výkony. Při klasifikaci se 

nevychází z prostého počtu chyb, ale z počtu jevů, které žák zvládl.       

   Klasifikace byla provázena hodnocením, t.j. vyjádřením pozitivních stránek výkonu, objasněním podstaty neúspěchu, 

návodem,   jak mezery a nedostatky překonávat,       

   V hodnocení se přístup vyučujícího zaměřuje na pozitivní výkony žáka a tím na podporu jeho poznávací motivace k 

učení namísto jednostranného zdůrazňování chyb.   

 
                                          

8. Hodnocení nadaných dětí, žáků a studentů 
   Ředitel školy může mimořádně nadaného nezletilého žáka přeřadit do vyššího ročníku bez absolvování předchozího 

ročníku.Podmínkou přeřazení je vykonání zkoušek z učiva nebo části učiva ročníku, který žák nebo student nebude 

absolvovat. Obsah a rozsah zkoušek stanoví ředitel školy. 

   Individuálně vzdělávaný žák koná za každé pololetí zkoušky z příslušného učiva, a to ve škole, do níž byl přijat k 

plnění povinné školní docházky. Nelze-li individuálně vzdělávaného žáka hodnotit na konci příslušného pololetí, určí 

ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po 

skončení pololetí. Ředitel školy zruší povolení individuálního vzdělávání, pokud žák na konci druhého pololetí 

příslušného školního roku neprospěl, nebo nelze-li žáka hodnotit na konci pololetí ani v náhradním termínu. 

 

 

9. Hodnocení žáků, kteří nejsou občany České republiky 
    

   Při hodnocení žáků, kteří nejsou občany České republiky a plní v České republice povinnou školní docházku ze 

vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura určeného RVP pro základní vzdělávání, se na konci 

tří po sobě jdoucích pololetích po zahájení docházky do školy v České republice vždy považuje dosažená úroveň 

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

 

 

 

 


