
Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků  

1.1 Způsoby hodnocení  

Klasifikace i slovní hodnocení.   

1.2 Kritéria hodnocení  

1.   Hodnocení a klasifikace žáků základní školy je součástí výchovy a vzdělávání žáků. Účelem 

hodnocení a klasifikace je přispívat k odpovědnému vztahu žáka k výchově a vzdělávání v souladu 

se školskými předpisy. Výsledky hodnocení a klasifikace uvede škola na vysvědčení.  

       V naší škole upřednostňujeme pozitivní hodnocení žáků, a to nejen při prověřování vědomostí, 

ale v celém procesu učení. Při výuce hodnotíme kladně každý úspěch dítěte, každý jeho pokrok. 

Často děti chválíme a dbáme na pozitivní ladění hodnotících závěrů. Pomáháme žákům 

předcházet chybám, dodáváme jim důvěru v jejich schopnost předkládané učivo dobře zvládnout  

a povzbuzujeme je. S žáky jednáme tak, aby neměli strach vyjádřit svůj názor. Pozitivně přijímáme 

každého žáka, dáváme jim prostor na otázky, trpělivě žákům odpovídáme a věnujeme jim 

individuální pozornost. Pomocí často zařazované činnostní zpětné vazby zjišťujeme případné 

nedostatky žáků hned v zárodku a průběžně je odstraňujeme.  

       Na chyby upozorňujeme žáky včasně, bezprostředně, vstřícně, přátelsky a důsledně. 

Vyhýbáme se zaujatosti, nahodilosti či opožděnému hodnocení. Dbáme, abychom v žácích 

nevytvářeli pocit, že si nemohou ve svých úsudcích věřit nebo že jsou horší než jejich spolužáci. 

Umožňujeme průběžně žákům poznání, že chyba se může vyskytovat v každé lidské činnosti, může 

mít však pro člověka různé následky podle její závažnosti. Žáky vedeme přes sebehodnocení  

a sebekontrolu k dovednosti provádět činnosti bez chyb a v přiměřeném čase. S chybami 

pracujeme tak, aby vyzývaly žáka k většímu soustředění na plnění úkolu, k důslednější kontrole 

své práce, k sebepoznání svých schopností.  

        Dbáme na to, aby každý žák dostával dostatečný prostor ke zvládnutí a osvojení učiva. Učivo 

nestačí s žáky pouze probrat, ale je třeba, aby si žáci základní učivo skutečně dobře osvojili. 

Dobrému zvládnutí učiva napomáháme v první řadě činnostními způsoby učení, spojenými  

s hovorem žáků a komunikací mezi žáky a učitelem i žáky mezi sebou. Při probírání nového učiva 

dbáme na to, abychom ho dobře propojili s učivem předcházejícím, na které nové učivo navazuje. 

Takové myšlenkové operace (propojení předcházejícího a navazujícího) není většina žáků schopna, 

zvláště ne v mladším školním věku. Tento fakt je třeba brát stále na zřetel. Provázanost učiva 

žákům velmi pomáhá při osvojování nového učiva a dosahování očekávaných výstupů. Žáky 

průběžně informujeme, proč se určité látce učí. Neočekáváme, že žáci sami pochopí, proč se čemu 



učí. Neznalost cíle, smyslu a tápání žáků nepovažujeme za pozitivní motivační faktory. Usilujeme  

o to, aby vazba mezi předcházejícím a navazujícím učivem byla analogická. Po upozornění na 

analogii (obdobnost) přijímají žáci novou látku snadněji a důkladněji. Žáky směřujeme  ke 

„znovuobjevování“ poznatků, k úvahám nad činnostmi obdobnými s těmi, které jim byly 

předloženy u látky předešlé.  

2. Hodnocení žáků:  

Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků je:  
- jednoznačné,  
- srozumitelné,  
- srovnatelné s předem stanovenými kritérii,  
- věcné,  
- všestranné.  

Hodnocení vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v očekávaných 

výstupech jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu. Hodnocení je pedagogicky 

zdůvodněné, odborně správné a doložitelné.  

3. Zásady klasifikace a způsob získávání podkladů pro klasifikaci:  

 Při hodnocení, při průběžné i celkové klasifikaci učitel uplatňuje přiměřenou náročnost  
a pedagogický takt vůči žákům.  

 Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl  
v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici.  

 Klasifikace zahrnuje hodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, 
které ovlivňují jeho výkon.  

 Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému  předmětu. V předmětu, ve 
kterém vyučuje více učitelů, určí výsledný klasifikační stupeň za klasifikační období 
příslušní učitelé po vzájemné dohodě.  

 Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na  konci klasifikačního období 
se hodnotí kvalita práce a  učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období. 
Potom se přihlíží k systematičnosti v práci žáka po  klasifikační období. Stupeň prospěchu 
se neurčuje na  základě průměru z klasifikace za příslušné období.  

 Hodnocení chování žáka ve škole i při akcích školy je nedílnou součástí celkového 
hodnocení žáka, ale neovlivňuje klasifikaci v jednotlivých předmětech.  

 Případy zaostávání žáků v učení a nedostatky v jejich  chování se projednávají  
na pedagogické radě.  

 Na konci klasifikačního období, v termínu, který určí ředitelka školy, zapíší učitelé 
příslušných  předmětů číslicí výsledky celkové klasifikace do katalogových listů a připraví 
návrhy na umožnění opravných  zkoušek, na klasifikaci v náhradním termínu.  

 Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků a chování žáka 
získává učitel zejména těmito metodami, formami a prostředky:  

- soustavným diagnostickým pozorováním žáka,  
- soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti  na vyučování,  
- různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické,  praktické, pohybové), didaktickými 

testy,  



 Ústně je žák zkoušen před třídou, po zkoušení oznámí učitel žákovi výsledek hodnocení 
okamžitě a slovně zdůvodní své hodnocení. Výsledky  hodnocení písemných zkoušek, prací 
a  praktických činností oznámí žákovi nejpozději do 5 dnů:  

- analýzou různých činností žáka,  
- konzultacemi s ostatními učiteli a podle potřeby s pracovníky PPP, SPC,  

- rozhovory se žákem a zákonnými zástupci žáka.  

 Kontrolní a písemné práce a další druhy zkoušek se doporučují zadávat častěji a v kratším 

rozsahu. Termín a obsah písemné zkoušky, která má trvat déle než 25 minut,  je žákům  

i ostatním vyučujícím včas oznámen.  V jednom dni  mohou žáci konat pouze jednu 

zkoušku uvedeného charakteru.  Kontrolní písemné práce rozvrhne učitel rovnoměrně na 

celý školní rok.  

 Učitel je povinen vést evidenci základní klasifikace žáka.  

 Ředitelka školy působí na sjednocování klasifikačních měřítek všech učitelů.  

4. Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků (autoevaluace)  

 Učitelé vedou žáky k sebehodnocení, které se má postupně stát důležitou součástí 

hodnocení žáků.  

 Sebehodnocení má vést k posílení sebeúcty a sebevědomí žáků.  

 Chybu je třeba chápat jako přirozenou součást a důležitý prostředek učení. Žáci se učí 

vlastní chyby objevovat a napravovat.  

 Při školní práci vedeme žáky k tomu, aby komentovali své výkony a výsledky. Při 

sebehodnocení se snaží popsat, co se jim daří, co ještě ne, jak bude ve své práci 

pokračovat dále.  

 Žáci jsou vedeni k tomu, aby si postupně začali uvědomovat a dokázali posoudit:  

 schopnost využít  získané dovednosti a znalosti v praxi,  

 schopnost uplatnit se při skupinové práci,  

 schopnost samostatně prezentovat své znalosti, 

 schopnost rozlišit důležité od nepodstatného,  

 schopnost uvědomit si, případně změnit, svou roli v kolektivu vrstevníků,  

 schopnost využívat mezipředmětové vztahy,  

 schopnost pochopit  rovnováhu práv a povinností.  

 Škola může rodičům žáků nabídnout srovnávací objektivizované testy 

(SCIO,KALIBRO,CERMAT,…), které jsou jednoznačně formami vnější srovnávací evaluace.  

5. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků  

 Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení;  



 Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm 

(dále jen "klasifikace"),  

 U žáka se specifickými vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy o použití slovního 

hodnocení na základě rozhodnutí školního poradenského zařízení.  

 Hlásí-li se žák v 5. ročníku k přijetí ke vzdělání na osmiletém gymnáziu, zpracuje třídní 

učitel ve spolupráci s ostatními vyučujícími výstupní hodnocení žáka (podle § 44 zákona č. 

561/2004 Sb.)  

6. Vztah hodnocení a některých kompetencí  

 
co hodnotit 

ZNALOSTI – FAKTOGRAFIE    
+ AKTIVITA      DOVEDNOST JE PŘIJMOUT A 

NACHÁZET 
 

ZPRACOVÁNÍ A ZHODNOCENÍ 
INFORMACÍ  DOVEDNOST INFORMACE ROZTŘÍDIT, 

POSPOJOVAT A VYHODNOTIT 
 
SAMOSTATNÁ PRÁCE  DOVEDNOST ZPRACOVAT ROZSÁHLEJŠÍ 

KONSTRUKTIVNÍ PÍSEMNOU PRÁCI 
 
POROZUMĚNÍ A ŘEŠENÍ PROBLÉMU   DOVEDNOST ŘEŠIT PROBLÉM V 

JEHO SOUVISLOSTECH, DOVEDNOST 
KRITICKÉHO 
POSOUZENÍ ŘEŠENÍ   

 
SPOLUPRÁCE - PRÁCE V TÝMU   DOVEDNOST PRÁCE S JINÝM(I) 
 
DOVEDNOST VYJADŘOVÁNÍ    DOVEDNOST V MLUVENÉM A 

PÍSEMNÉM PROJEVU 

 

7. Stupně hodnocení a klasifikace  v souladu s ustanovením §15 vyhlášky č. 48/2005 Sb.  

 Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou se hodnotí na vysvědčení stupni:  

           1 – velmi dobré,  
           2 – uspokojivé,  
           3 – neuspokojivé.  

8. Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni  

1                     prospěl(a) s vyznamenáním,  
2                     prospěl(a),  
3                     neprospěl(a).  



 

 

 

Žák je hodnocen stupněm:  

1          prospěl(a) s vyznamenáním, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním 

vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu horším než 2 - chvalitebný, 

průměr stupňů prospěchu ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím 

programem není vyšší než 1,5 a jeho chování je hodnoceno stupněm velmi dobré; v případě 

použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace postupuje škola 

podle pravidel hodnocení žáků podle § 14 odst. 1 písm. e),  

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

programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 - nedostatečný nebo odpovídajícím 

slovním hodnocením,  

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

programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 - nedostatečný nebo odpovídajícím 

slovním hodnocením.  

9. Postup do vyššího ročníku, opakování ročníku  

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

povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem s výjimkou předmětů 

výchovného zaměření stanovených rámcovým vzdělávacím programem a předmětů, z 

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

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

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

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

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

dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné hodnotit ani v náhradním 

termínu, žák se za první pololetí nehodnotí.  

 Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení 

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

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

navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník, popřípadě znovu devátý ročník.  

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

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

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



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

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

žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka.  

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

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

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

zákonného zástupce povolit opakování ročníku pouze z vážných zdravotních důvodů.  

 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.  

10. Klasifikace chování  

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

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

 Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel chování, která stanoví řád školy, 

během klasifikačního období.  

 Kritéria pro jednotlivé stupně chování jsou následující:  

Stupeň 1 - velmi dobré  

Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a aktivně prosazuje ustanovení řádu školy. Má kladný 

vztah ke kolektivu třídy a školy, přispívá k jeho upevňování a k utváření pracovních podmínek pro 

vyučování. Méně závažných přestupků se dopouští naprosto ojediněle.  

Stupeň 2 - uspokojivé  

Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům chování nebo řádu školy. Zpravidla se přes 

důtku třídního učitele (popř. ředitele školy) dopouští dalších přestupků, narušuje činnost kolektivu 

nebo se dopouští poklesků v mravním chování.   

Stupeň 3 - neuspokojivé  

Chování žáka ve škole je v rozporu s pravidly chování. Zpravidla se přes důtku ředitele školy dále 

dopouští takových závažných provinění, že je jimi vážně ohrožena výchova ostatních žáků. 

Záměrně narušuje činnost kolektivu.  

11. Výchovná opatření podle ustanovení § 17 vyhlášky č. 48/2005 Sb.  

 V souladu s ustanovením § 31 odst.1) zákona č. 561/2004 Sb., výchovnými opatřeními 

jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. Pochvaly, jiná ocenění a další 



kázeňská opatření může udělit či uložit ředitel školy nebo školského zařízení nebo třídní 

učitel.  

 Pochvaly a ocenění ředitele školy. Ředitel školy může (na základě vlastního rozhodnutí, na 

základě podnětu ostatních pedagogických pracovníků nebo i  jiné právnické či fyzické 

osoby) udělit žákovi po projednání v pedagogické radě pochvalu nebo jiné ocenění za 

mimořádný projev lidskosti, školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo za 

dlouhodobou úspěšnou práci.  

 Pochvalami a oceněními jsou:  

Pochvala ředitele školy - ředitel může žákovi na návrh Rady školy, obce či  krajského úřadu po 

projednání v pedagogické radě  udělit za mimořádný projev humánnosti, občanské a  školské 

iniciativy, za záslužný čin, za dlouhodobou úspěšnou práci spojenou s reprezentací školy pochvalu 

ředitele školy.  

Ředitel školy neprodleně oznámí udělení pochvaly a jiného ocenění a jeho důvody prokazatelným 

způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci.  

Udělení pochvaly a jiného ocenění se zaznamená do dokumentace školy. Udělení pochvaly  

a jiného ocenění se zaznamená na vysvědčení za pololetí, v němž bylo uděleno.  

Pochvala třídního učitele - třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě 

podnětu ostatních vyučujících žákovi po projednání s ředitelem školy udělit pochvalu třídního 

učitele za výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci.  

Třídní učitel neprodleně oznámí udělení pochvaly a jiného ocenění a jeho důvody prokazatelným 

způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci. Udělení pochvaly a se zaznamená do dokumentace 

školy. Udělení pochvaly a jiného ocenění se zaznamená na vysvědčení za pololetí, v němž bylo 

uděleno.  

 Kázeňská opatření  

Při porušení povinností stanovených školním řádem může být podle závažnosti tohoto porušení 

žákovi uloženo(-a):  

1          Napomenutí třídního učitele - ukládá třídní učitel bezprostředně po přestupku, kterého se 

žák dopustí; o  udělení napomenutí uvědomí třídní učitel prokazatelně  rodiče – zápisem do 

žákovské knížky, telefonicky nebo ústní informací na pravidelných  konzultačních dnech a třídních 

schůzkách.             

2          Důtka třídního učitele - ukládá ji třídní učitel po  projednání a se souhlasem ředitele školy 

za závažnější či opakované porušení řádu školy, norem slušnosti; důtka třídního učitele se uděluje 

před kolektivem  třídy, zapisuje se do žákovské knížky.  



3          Důtka ředitele školy - ukládá ji ředitel školy po  projednání v pedagogické radě za vážná 

porušení řádu školy – zvláště  za porušování norem slušnosti, za neomluvené absence, za 

agresivitu vůči spolužákům i dospělým a další závažná provinění. Zvláště hrubé slovní a úmyslné 

fyzické útoky žáka nebo studenta vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné zaviněné 

porušení povinností řádu školy a jsou postihovány tímto opatřením s následným dopadem na 

hodnocení chování za klasifikační období.  

Ředitel školy nebo třídní učitel neprodleně oznámí uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody 

prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci. Uložení napomenutí nebo důtky se 

zaznamená do dokumentace školy.  

12. Klasifikace ve vyučovacích předmětech  

 Při klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech se hodnotí v souladu s požadavky 
výstupů stanovených v ŠVP ZV. 

 Klasifikace probíhá běžně číslicí. 

 Po podání žádosti zákonnými zástupci může probíhat klasifikace slovním hodnocením. 

Klasifikace číslicí: 

Stupeň 1  

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  

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   



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

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  

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 pomocí učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení, 

vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má závažné 

nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický projev 

mají vážné nedostatky. Závažné chyby a nedostatky není schopen opravit ani s pomocí učitele. 

Nedovede samostatně studovat. Úroveň jeho vědomostí není předpokladem pro práci ve vyšším 

ročníku.  

Klasifikace slovním hodnocením: 

Použití slovního hodnocení není pouze mechanické převádění číselného klasifikačního stupně 

do slovní podoby. Smyslem hodnocení je objektivně posoudit jednotlivé složky školního 

výkonu dítěte. 

Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech  stanovených 

školním vzdělávacím programem a chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou jsou 



v případě použití slovního hodnocení popsány tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělávání žáka, které 

dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům jednotlivých předmětů školního vzdělávacího 

programu, k jeho vzdělávacím a osobním předpokladům a k věku žáka. Slovní hodnocení zahrnuje 

posouzení výsledků vzdělávání žáka v jejich vývoji, hodnocení píle žáka a jeho přístup ke 

vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon, a naznačení dalšího rozvoje žáka. Obsahuje 

tak zdůvodnění hodnocení a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je 

překonávat.  

Kritéria pro slovní hodnocení:  
 
a) zvládnutí učiva daného výstupy  ŠVP ZV 
 

 ovládá bezpečně  

 ovládá  

 podstatně ovládá  

 ovládá se značnými mezerami  

 neovládá  

b) úroveň myšlení  
 

 pohotové, bystré, dobře chápe souvislosti  

 uvažuje celkem samostatně  

 menší samostatnost myšlení  

 nesamostatné myšlení  

 odpovídá nesprávně i na návodné otázky  

c) úroveň vyjadřování  
 

 výstižné, poměrně přesné  

 celkem výstižné  

 nedostatečně přesné  

 vyjadřuje se s obtížemi  

 nesprávné i na návodné otázky  

d) úroveň aplikace vědomostí  
 

 spolehlivě, uvědoměle užívá vědomostí a dovedností  

 dovede používat dovednosti a vědomosti, dopouští se drobných chyb  

 řeší úkoly s pomocí, překonává obtíže, odstraňuje chyby, kterých se dopouští  

 dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává  

 praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí učitele  

e) píle a zájem 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 pobízení k učení jsou neúčinné 



 
 
 

13. Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami  

 Způsob hodnocení a klasifikace žáka vychází ze znalosti příznaků postižení a uplatňuje se 
ve všech vyučovacích předmětech, ve kterých se projevuje postižení žáka.  

 Při způsobu hodnocení a klasifikaci žáků pedagogičtí pracovníci zvýrazňují motivační 
složku hodnocení, hodnotí jevy, které žák zvládl. Při hodnocení se doporučuje užívat 
různých forem hodnocení, např. bodové ohodnocení, hodnocení s uvedením počtu chyb 
apod.  

 Způsob hodnocení projedná třídní učitel s ostatními vyučujícími, zvláště s  učitelem, který 
má na starosti „nápravu“. 

 Třídní učitel sdělí vhodným způsobem ostatním žákům ve třídě podstatu individuálního 
přístupu a způsobu hodnocení a klasifikace žáka.  

 Při úlevách v TV doporučených lékařem se klasifikuje s přihlédnutím  k druhu 
a  stupni  postižení i k jeho celkovému zdravotnímu stavu.  

 Dle aktuálních potřeb bude doplněno hodnocení žáků s LMP. 

14. Informování zákonných zástupců žáka o výsledcích vzdělávání 

1) učitelé jednotlivých předmětů informují obvyklým způsobem (prostřednictvím žákovské 
knížky, resp. deníčků); třídní učitelé 1. Stupně kontrolují žákovské knížky průběžně. 
2) učitelé jednotlivých předmětů informují zákonné zástupce na třídních schůzkách, případně 
v konzultační dny nebo jiných příležitostech z rozhodnutí ředitelky školy 
3) třídní učitel, nebo učitel tehdy, jestliže o to zákonní zástupci žáka požádají, 
4) třídní učitel v případě mimořádného zhoršení prospěchu nebo chování, bezprostředně a 
prokazatelným způsobem s vědomím ředitelky nebo jeho zástupce. 
 
15. Výstupní hodnocení 

(1) Hlavním obsahem výstupního hodnocení je vyjádření o dosažené výstupní úrovni vzdělání 
ve struktuře vymezené Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. 
Dále výstupní hodnocení žáka obsahuje vyjádření o: 

 možnostech žáka a jeho nadání, 

 předpokladech pro další vzdělávání nebo pro uplatnění žáka, 

 chování žáka v průběhu povinné školní docházky, 

 dalších významných skutečnostech ve vzdělávání žáka. 

(2) Výstupní hodnocení se vydává žákovi na konci prvního pololetí školního roku, v němž 
splní povinnou školní docházku.  

16. Komisionální zkoušky  

 Žáci, kteří na daném stupni základní školy dosud neopakovali ročník a 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.  

 V odůvodněných případech může krajský úřad rozhodnout o konání opravné zkoušky  
a komisionálního přezkoušení podle § 52 odst. 4 na jiné základní škole. Zkoušky se na 
žádost krajského úřadu účastní školní inspektor.  

 Komisi pro komisionální přezkoušení  (dále jen „přezkoušení“) jmenuje ředitelka školy;  
v případě, že je vyučujícím daného předmětu ředitelka školy, jmenuje komisi krajský úřad.  

 Komise je tříčlenná a tvoří ji:  

- 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,  

- zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák zařazen, 
popřípadě jiný vyučující daného předmětu,  

- přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací 
oblasti stanovené Rámcovým vzdělávacím programem pro  základní vzdělávání.  

 Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení. Výsledek 
přezkoušení stanoví komise hlasováním. Výsledek přezkoušení se vyjádří slovním 
hodnocením podle § 15 odst. 2 nebo stupněm prospěchu podle § 15 odst. 3. Ředitelka 
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.  

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

 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.  

 Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitelka školy v souladu se školním 
vzdělávacím programem.  

 Vykonáním přezkoušení není dotčena možnost vykonat opravnou zkoušku.  

17. Autoevaluace školy  

 Každý z pedagogů bude jednou za čtvrtletí písemně hodnotit na základě svých zkušeností 
a porovnáním výsledků žáků s plány úroveň své třídy. Výsledky hodnocení oznámí na 
čtvrtletní pedagogické radě.  

 V průběhu měsíců říjen a listopad se bude ředitelka školy a vyučující loňského 5. ročníku 
informovat v ZŠ Velká Polom, kam odchází většina  našich žáků do 6. třídy, na úroveň 
jejich kompetencí a jejich adaptaci v nové škole včetně srovnání s ostatními žáky.  

 Minimálně jednou ročně bude pedagogická rada hodnotit na základě srovnávacích 
písemek, rozhovorů s rodiči, vzájemných rozhovorů, hospitací ředitele školy úroveň 
vzdělávání v ZŠ Hrabyně.  

 Minimálně jednou za tři roky nechá ředitelka provést hodnocení školy externí firmou 
spolu s vyhledáním silných a slabých stránek školy. 



18. Evaluační standardy 
 
Standard kvalitní školy 

 demokratické, srozumitelné a silné vedení, které zdůrazňuje vzdělávací cíle školy  

 vedení školy účinně, týmově řídí školu, zná sbor, vztahy a komunikace probíhají s vědomím 
sociálních rolí  

 vedení školy adekvátně hodnotí učitele, vzdělává se 

 vedení školy motivuje učitele v jejich dalším vzdělávání a odborném růstu a vytváří jim pro něj 
podmínky 

 existuje systém prosazování progresivních trendů vzdělávání 

 učitelé mají možnost se účastnit formulace školních pravidel a utváření klimatu školy 

 učitelé se ztotožňují s cíli výuky a výchovy a spolupracují při jejich realizaci  

 škola je orientována na žáka, na službu žákům, rodičům, veřejnosti 

 učitelé adaptují výuku pro potřeby žáků, opravují neporozumění, používají různé vyučovací 
techniky a strategie  

 učitelé cítí a projevují odpovědnost za výsledky vzdělávání 

 škola podporuje aktivitu, tvořivost žáků, kvalitní kognitivní (znalostní) cíle jsou vyrovnané cíli 
afektivními (osobnostními, sociálními) a psychomotorickými (dovednosti) 

 učitelé vycházejí z předpokladu, že se všichni žáci mohou vzdělávat 

 učitelé vycházejí z předpokladu, že rozhodující pro výsledky vzdělávání je kvalita školy a výuky, 
nikoli jejich domácí zázemí 

 učitelé dokáží být flexibilní k množství témat při výuce, výběru vyučovacích metod; často 
používají interaktivní výuku spolu s její individualizací, která bere na zřetel možnosti žáka 

 učitelé jsou moderní osobnosti mající přehled o současném světě a moderním způsobu života, 
žáci je respektují.  

 ve škole je pozitivní klima, stanovený řád, disciplína, morálka a systém hodnot  

 ve škole převládá optimismus, lidský přístup, podpora s oceněním dobré práce, důvěra a 
očekávání úspěšného zvládnutí 

 škola má kulturní, dynamicky se proměňující pracovní i relaxační prostředí, které je pro žáky 
dostatečně motivační a zajímavé  

 škola podporuje spolupráci, učitelé se celoživotně vzdělávají a mají kolegiální a profesionální 
interakci 

 učitelé vystupují jako autority reprezentující modely chování a jednání 

 interakce učitel - žák má vysokou úroveň 

 škola komunikuje úspěšně s rodiči a okolní komunitou, vytváří společenství podporující školu  
 
Standard kvalitního managementu 

 existuje účelné dlouhodobé plánování – strategie rozvoje školy 

 při tvorbě strategie se vychází z důkladné analýzy stavu 

 proces rozvoje školy zahrnuje všechny pracovníky 

 vedení školy řídí rozvoj školy 

 jsou jasně stanovené role (kompetence) a odpovědnost (systémové řízení) 

 podporují se kreativní a na rozvoji školy participující zaměstnanci 

 investuje se do lidí (vzdělávání, studium, podmínky, podpora) 

 existují účinné hodnotící mechanismy (včetně podpory sebehodnocení) 

 jsou stanovena kriteria pro přidělování nadstandardních složek platu 

 pěstuje se kultura školy (obraz o škole jako sociální instituci - osobnosti, image, normy jednání, 
hodnoty...) 

 dění ve škole se orientuje na službu - potřeby žákům, rodičům, veřejnosti (klientů)  

 rozvoj školy je vnímán jako zlepšení uspokojení klientů 



 rozvoj školy je realizován na základě vlastního rozhodnutí  

 existuje systematická a svobodná komunikace vnitřní i vnější 

 řídící činnosti jsou zaměřeny na prevenci problémů 

 podněty zvenčí jsou přijímány jako příležitosti ke zlepšení práce 
 

 
Standard kvalitního vzdělávání 
 

 vyučování je připraveno s jasným a vhodným cílem, který zapadá do záměrů ŠVP 

 cílům odpovídá obsah, metody a struktura hodiny 

 výuka navazuje, využívá dosavadních znalostí 

 jsou připraveny kvalitní pomůcky, materiály, učebnice, případně podpora technikou 

 učitel věnuje pozornost motivaci k práci, žáky vede k aktivní interakci s tématem 

 v opakovacích či procvičovacích částech učitel poskytuje prostor k aktivitě žákům 

 učitel zvládá technologie moderního vyučování - deduktivní a induktivní vyučovací postupy, 
techniky metod výkladu, řízeného rozhovoru, diskuse, kooperativního učení 

 žáci mají příležitost organizovat svou vlastní činnost 

 učitel udržuje způsobem práce a jednání, korekcemi, apod. zájem o výuku 

 činnosti jsou střídány, vytváří se prostor k odstranění únavy 

 závěrečná fáze hodiny je účelně využita k rekapitulaci, ohodnocení, motivaci 

 v úvodu hodiny učitel vstřícně, nápaditě motivuje žáky 

 učitel aktualizuje učivo 

 průběžně hodnotí snahu, výkon, pokrok 

 v závěru hodiny učitel motivuje žáky k další práci 

 učitel hodnotí úspěšnost žáka v kontextu jeho dispozic, zejména formativně a diagnosticky  

 hodnotí s vědomím motivace k další práci 

 vede žáky k sebekontrole a sebehodnocení  

 využívá širokou škálu možností hodnocení 

 vhodně využívá opatření k posílení kázně a zvládá kázeň ve třídě 

 vede žáky k dodržování pravidel komunikace 

 učitel respektuje názory žáků, podporuje jejich vyjadřování 

 podněcuje k úsudku 

 učitel respektuje potřebu dovednosti písemné komunikace 

 klima je otevřené, vlídné s autoritou učitele 

 učitel působí na žáky povzbuzujícím způsobem, podporuje jejich sebevědomí, jedná důstojně a 
s úctou 

 umí řešit konfliktní situace 

 výuka má prosociální dopad 

 kázeň není vynucovaná, je důsledkem pozitivního klimatu a učitelova stylu práce 
 
 

V Hrabyni dne 1. 9. 2016 

        

 

  

       ----------------------------------------- 

        Mgr. Monika Halfarová 

             Ředitelka školy 
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