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Základní škola a Mateřská škola Kněžpole, okres Uherské Hradiště,  

příspěvková organizace 

687 12 Bílovice, Kněžpole 100 

 

 

ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

Č.j.: OŘ 2/20 

Vypracoval: Mgr. Irena Šichová, ředitelka školy  

Pedagogická rada schválila dne:  31. 8. 2020 
 

 

Na základě ustanovení § 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám 

jako statutární orgán školy tuto směrnici. 

 

 

ČÁST PRVNÍ 

Obecná ustanovení 

 

1) Školní řád Základní školy a Mateřské školy Kněžpole, okres Uherské Hradiště (dále 

jen Školní řád) upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků školy, 

zákonných zástupců žáků a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se 

zaměstnanci školy; provoz a vnitřní režim školy; podmínky zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy 

diskriminace, nepřátelství nebo násilí; podmínky zacházení s majetkem školy ze strany 

žáků a obsahuje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. 

 

2) Školní řád podrobněji upravuje práva a povinnosti osob (na které se jeho působnost 

vztahuje) a pravidla jejich vzájemných vztahů, v souladu s těmito závaznými předpisy:  

 Úmluva o právech dítěte  

 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání (školský zákon) v platných novelách 

 Vyhláška MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech 

plnění povinné školní docházky  

 Vyhláška MŠMT č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními 

vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných 

 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání 

 Sedm klíčů k radosti – školní vzdělávací program pro základní vzdělávání.   

 

3) Se Školním řádem jsou povinni se seznámit a následně řídit všichni žáci školy a jejich 

zákonní zástupci, ve vybraných ustanoveních i všichni zaměstnanci školy i jiné osoby, 

které v souladu s výkonem svých práv a povinností přicházejí do styku se školou, 

navštíví školu nebo se zúčastní akce pořádané školou.  
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ČÁST DRUHÁ 

 

Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných 

vztahů se zaměstnanci školy. 

 

 

Práva žáka 

 

4) Žák má právo na vzdělání a účast na výuce v rozsahu stanoveném ve školním 

vzdělávacím programu. Při výuce má právo využívat zařízení školy, pomůcky a 

učebnice způsobem, který je v souladu s účelem, kterému jsou určeny.  

 

5) Žák má právo na ochranu svých práv, své osobnosti, důstojnosti, cti a pověsti. Má 

právo na bezpečí a na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace, krutého, 

ponižujícího nebo nedbalého zacházení.  

 

6) Žák má právo na zdraví a na životní úroveň nezbytnou pro jeho tělesný, duševní, 

duchovní, mravní a sociální rozvoj.   

 

7) Žák má právo na ochranu před užíváním narkotických a psychotropních látek a před 

sexuálním zneužíváním a obtěžováním.  

 

8) Žák má právo na svobodu projevu. Má právo svobodně se vyjadřovat zejména ke 

všem záležitostem, které se jej týkají.  

 

9) Žák má právo vyhledávat, přijímat a rozšiřovat informace a myšlenky. Má právo na 

přístup k informacím, které podporují jeho osobnostní rozvoj, a má právo na ochranu 

před informacemi, které se s pozitivním rozvojem jeho osobnosti neslučují.  

 

10) Žák má právo, aby jeho názorům byla věnována pozornost.  

 

11) Žák má právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženství, na svobodu sdružování a 

pokojného shromaždování. Žáci mají právo zakládat v rámci školy samosprávné 

orgány 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.  

 

12) Žák má právo na ochranu před jakýmkoliv svévolným zasahováním do jeho života, 

rodiny, domova, korespondence. Má právo na ochranu proti jakýmkoliv útokům na 

jeho čest a pověst.  

 

13) Žák má právo na ochranu před jakýmkoliv tělesným či duševním násilím, urážením či 

zneužíváním, trýzněním i vykořisťováním.  

 

14) Žák s přiznanými podpůrnými opatřeními prvního až pátého stupně podpory má právo 

na vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jeho vzdělávacím potřebám a 

možnostem, na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní, a na 

poradenskou pomoc školy a školského poradenského zařízení. Má právo, aby při jeho 

hodnocení bylo přihlédnuto ke stupni podpůrného opatření. 
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15) Žák má právo na poradenskou pomoc školy. Má právo obrátit se na vedení školy, 

třídního učitele, výchovného poradce nebo na jiné pedagogické (příp. i 

nepedagogické) pracovníky školy s žádostí, stížností či iniciativou, týkající se jeho 

práv a povinností (jakož i chodu školy vůbec), a má právo obrátit se kdykoliv na tyto 

osoby s žádostí o pomoc či radu, dostane-li se do jakýchkoliv problémů či nesnází.  

 

16) Všichni žáci jsou si rovni ve svých právech bez ohledu na věk, národnost, státní 

příslušnost, zdravotní stav, náboženské vyznání, etnický původ, sociální původ či 

pohlaví.  

 

 

Povinnosti žáka 

 

17) Žák je povinen řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat. Je povinen účastnit se 

výuky podle rozvrhu hodin. Na vyučovací hodiny je povinen přicházet včas, aby si 

stačil připravit potřebné pomůcky ještě před začátkem výuky.  

 

18) Žák je povinen dodržovat Školní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a 

bezpečnosti, se kterými byl seznámen. V určených prostorách a při určených 

činnostech je povinen používat stanovené osobní ochranné pomůcky a prostředky a 

vhodnou obuv a oděv.  

 

19) Žák je povinen plnit pokyny učitelů a ostatních zaměstnanců školy, vydané v souladu 

s právními předpisy a Školním řádem. Je povinen dodržovat pravidla chování ve škole 

a na mimoškolních akcích, stanovená zejména v tomto Školním řádu, v řádech 

jednotlivých odborných učeben (tělocvičny, počítačové učebny, apod.), případně v 

jiných stanovených pravidlech chování.  

 

20) Žák je povinen být ve škole čistě a přiměřeně oblečen. Je povinen nosit ve vnitřních 

prostorách školy vhodné přezůvky, které umožňují bezpečný pohyb a které 

nezanechávají neomyvatelné stopy na podlahových krytinách. K přezouvání a 

převlékání je žák povinen používat určené šatnové prostory.  

 

21) Žák je povinen dodržovat pravidla hygieny a bezpečnosti ve škole i na školních akcích 

mimo budovu školy. Je povinen chovat se a jednat tak, aby neohrozil své zdraví, 

zdraví svých spolužáků nebo jiných osob. V případě úrazu je povinen přivolat pomoc 

nejbližší dostupné dospělé osoby a podle svých schopností a možností poskytnout 

první pomoc. Úraz vždy bezprostředně oznámí svému učiteli nebo v kanceláři školy.  

 

22) Žák je povinen chovat se (ve škole i na školních akcích mimo budovu školy) slušně, 

kulturně a ohleduplně ke všem učitelům, spolužákům a jiným osobám. Je povinen 

(jako první) pozdravit všechny dospělé osoby, které potká slovy: „Dobrý den“. Ve 

styku s pracovníky školy žáci užívají oslovení: „pane řediteli, paní učitelko, paní 

uklizečko, apod.“.  

 

23) Žák je povinen respektovat práva, osobnost, důstojnost, čest a pověst svých spolužáků, 

učitelů i jiných osob.  
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24) Žák je povinen chránit svůj majetek, majetek svých spolužáků a majetek školy. Každé 

poškození majetku, kterého byl svědkem, je povinen bezodkladně oznámit některému 

z učitelů nebo v kanceláři školy. Žák nenosí do školy cenné předměty, které nezbytně 

nepotřebuje k výuce. Cenné předměty, které nemůže mít při výuce pod trvalým 

osobním dohledem, odkládá vždy jen na místo, které mu určí učitel.  

 

25) Žák je povinen oznámit jakékoliv porušování svých práv či práv svých spolužáků 

stanovených v tomto Školním řádu třídnímu učiteli, výchovnému poradci, řediteli 

školy nebo jinému pedagogickému (příp. i nepedagogickému) pracovníkovi, a to 

bezodkladně. Záměrné opomenutí této povinnosti muže být posuzováno jako 

uvědomělé napomáhání těmto přestupkům, příp. trestným činům.  

 

26) Žák je povinen aktivně se účastnit výuky, být na výuku řádně připraven a v průběhu 

vyučovací hodiny se chovat tak, aby její průběh nenarušoval jakýmkoliv nevhodným 

způsobem. Během vyučovací hodiny je žák povinen vypnout mobilní telefon nebo jej 

nastavit do tichého režimu vyzvánění. Pokud vyučující neurčí jinak, je používání 

mobilního telefonu během vyučovací hodiny zakázáno.  

 

27) Žák je povinen zacházet s vybavením a zařízením školy a se svěřenými předměty, 

učebnicemi a pomůckami šetrně a ohleduplně a vždy jen způsobem, který je v souladu 

s účelem, kterému jsou určeny.  

 

28) Žák je povinen napravit nebo uhradit škodu, kterou způsobil vědomě nebo z nedbalosti 

svým chováním a jednáním, jež bylo v rozporu s pravidly stanovenými v tomto 

Školním řádu nebo jinými vnitřními pravidly školy.  

 

29) Žák je povinen přizpůsobit se aktuálním změnám v rozvrhu hodin a zúčastnit se výuky 

v době stanovené tímto rozvrhem.   

 

30) V případě zdravotních potíží během vyučování je žák povinen toto oznámit 

vyučujícímu nebo vedení školy. Žák může být uvolněn během vyučování a 

z odpoledního vyučování pouze po vyrozumění jeho zákonných zástupců.  

 

 

Práva a povinnosti zákonných zástupců nezletilých žáků 

 

31) Zákonní zástupci žáka mají právo podílet se vhodným způsobem na výchovně 

vzdělávací činnosti školy a mají právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím, týkajícím 

se vzdělávání žáka ve škole.  

 

32) Zákonní zástupci žáka mají právo vybrat si školu, ve které se žák bude vzdělávat.  

 

33) Zákonní zástupci žáka mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání 

žáka ve škole.  

 

34) Zákonní zástupci žáka mají právo volit a být voleni do školské rady.  

 

35) Zákonní zástupci mají právo na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech 

týkajících se vzdělávání žáka podle školského zákona.  
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36) Zákonní zástupci jsou povinni zajistit, aby žák docházel řádně do školy.  

 

37) Zákonní zástupci jsou povinni informovat školu o změnách týkajících se adresy, 

telefonních čísel, zdravotní pojišťovny a dalších nezbytných údajů potřebných pro 

školní matriku /formulář na začátku školního roku/. 

 

38) Zákonní zástupci jsou povinni na vyzvání třídního učitele, učitele, výchovného 

poradce, vychovatelky školní družiny a vedení školy se osobně zúčastnit projednání 

závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka.  

 

39) Zákonní zástupci žáka jsou povinni informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, 

zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které mohou mít vliv 

na průběh vzdělávání žáka.  

 

40) Zákonní zástupci jsou povinni doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování u 

nepředvídaných důvodů nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti 

žáka. Žáka lze omluvit i telefonicky do kanceláře školy na telefonním čísle:             

572 587 182. Důvod a dobu žákovy nepřítomnosti uvedou zákonní zástupci následně i 

do omluvného listu žákovské knížky. Pokud je důvodem infekční choroba nebo výskyt 

přenosných cizopasníků (u žáka nebo u osob s nimiž žák žije ve společné domácnosti), 

žák smí v docházce do školy pokračovat jen se souhlasem lékaře. Tuto skutečnost 

zákonní zástupci žáka oznámí neprodleně přímo ředitelce školy. Nepřítomnost žáka ve 

škole může být omluvena jen pro nemoc nebo z vážných rodinných důvodů. Lékaře 

žáci navštěvují v době vyučování jen v nutných případech. 

 

41) Zákonný zástupce je povinen po návratu žáka do školy omluvit písemně na omluvném 

listu v žákovské knížce. Omluvu podepisuje jeden ze zákonných zástupců žáka. 

Omluvenku předloží žák třídnímu učiteli bez zbytečného odkladu po návratu do školy. 

Absenci žáka omlouvají zákonní zástupci žáka. V případě nepřítomnosti třídního 

učitele předloží žák žákovskou knížku ke kontrole ředitelce školy. 

 

42) O uvolnění žáka z části výuky v průběhu vyučování případně před odpoledním 

vyučováním žádají zákonní zástupci žáka písemně a žák je povinen tuto skutečnost 

nahlásit třídní učitelce. O uvolnění žáka na více než pět dnů žádají zákonní zástupci 

žáka přímo ředitelku školy. 

 

 

Práva pedagogických pracovníků 

 

43) Pedagogičtí pracovníci mají při výkonu své pedagogické činnosti právo 

a) na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména 

na ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany žáků, 

nebo zákonných zástupců žáků a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s 

pedagogickým pracovníkem ve škole, 

b) aby nebylo do jejich přímé pedagogické činnosti zasahováno v rozporu s právními 

předpisy, 

c) na využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se 

zásadami a cíli vzdělávání při přímé vyučovací, výchovné, speciálněpedagogické a 

pedagogicko-psychologické činnosti, 

d) volit a být voleni do školské rady, 
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e) na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti. 

 

 

Povinnosti pedagogických pracovníků 

 

44) Pedagogický pracovník je povinen 

a) vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání, 

b) chránit a respektovat práva žáka, 

c) chránit bezpečí a zdraví žáka a předcházet všem formám rizikového chování ve 

školách a školských zařízeních, 

d) svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve 

školním prostředí a podporovat jeho rozvoj, 

e) zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o 

zdravotním stavu žáků a výsledky poradenské pomoci školského poradenského 

zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku, 

f) poskytovat žáku nebo zákonnému zástupci nezletilého žáka informace spojené s 

výchovou a vzděláváním. 

 

 

Pravidla vzájemných vztahů žáků, pracovníků školy a zákonných zástupců žáků 

 

45) Žáci, pracovníci školy a zákonní zástupci se navzájem respektují, při vzájemném styku 

dodržují zásady kulturního chování, zdvořile se oslovují a při setkání se slušně zdraví 

v souladu s pravidly společenského chování.  

 

46) Ze strany zákonných zástupců, bývalých žáků či jiných návštěv je nepřípustné 

jakýmkoliv způsobem (telefonát, osobní návštěva) narušovat průběh vyučovacích 

hodin.    

 

47) Zákonní zástupci a zaměstnanci školy se vzájemně podporují a podle svých schopností 

a možností spolupracují na výchově a vzdělávání žáků v souladu s platnými právními 

předpisy a vnitřními pravidly školy.  

 

48) Případné spory a konflikty řeší zaměstnanci školy a zákonní zástupci věcně, bez emocí 

a nikdy přímo před žáky. V případě potřeby vyhledají pomoc při řešení sporu u vedení 

školy.  

 

49) Právní předpisy týkající se školské problematiky, vnitřní normy školy, výroční zprávy, 

rámcový vzdělávací program, školní vzdělávací program, zprávy o poskytování 

informací a jiné veřejnosti přístupné dokumenty jsou uloženy v kanceláři ředitele 

školy a žáci, jejich zákonní zástupci i pracovníci školy zde do nich mohou nahlédnout 

nebo si je vypůjčit prostřednictvím ředitele školy.  

 

50) Důležité kontakty:  

a. název a adresa školy: Základní škola a Mateřská škola Kněžpole 

b. telefon škola: 572587182 

c. e-mail: zsknezpole@zsknezpole.cz 

d. web: www.zsknezpole.cz  
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ČÁST TŘETÍ 

Provoz a vnitřní režim školy 

 

51) Budova školy se otevírá pro zaměstnance v 6,15 hodin, pro žáky v 7,45 hodin, 

s výjimkou dětí zapsaných do ranní ŠD, které mohou vstupovat do budovy školy 

nejdříve v 6.30 hodin.  

Poslední vyučovací hodina končí 12,35 hodin.  

Délka hodin 45 minut., počet hodin dle učebního plánu v ročníku.  

Školní družina má provoz 6.30 – 7.45 hodin a 11,45 – 16.00 hodin.  

Nepovinný předmět Náboženství probíhá dle rozvrhu ve středu v době 12.40 – 14.15 

hodin. 

 

52) Časový rozvrh vyučovacích hodin a přestávek: 

1. hodina   8:00  –  8:45 

2. hodina   8:55  –  9:40 

3. hodina 10:00  – 10:45 

4. hodina 10:55  -  11:40 

5. hodina 11:50  -  12:35 

V odůvodněných případech lze vyučovací hodiny dělit a spojovat, v tomto případě je 

odlišná doba ukončení vyučování oznámena rodičům. 

 

53) Vyučování začíná podle rozvrhu jednotlivých tříd. Žáci mají přístup do budovy 15 

minut před začátkem dopoledního vyučování, s výjimkou dětí zapsaných do ranní ŠD, 

které budou trávit čas 6.30 - 7.45 v prostorách ŠD a v knihovně školy. Od této doby je 

pro ně zajištěn dohled na chodbách.  Po skončení poslední dopolední nebo odpolední 

vyučovací hodiny odcházejí žáci do šaten, kde se převléknou a poté bezodkladně 

opustí budovu školy. V případě, že se stravují ve školní jídelně odcházejí po poslední 

vyučovací hodině na oběd do školní jídelny, kde je nad nimi vykonáván dohled. 

 

54) Do školní družiny odcházejí žáci po skončení poslední vyučovací hodiny dopoledního 

nebo odpoledního vyučování samostatně. Ze školní družiny na první hodinu 

dopoledního nebo odpoledního vyučování odcházejí žáci rovněž samostatně a dohled 

nad nimi vykonává dohled na chodbách. 

 

55) V době výuky je žákům zakázáno samovolně opouštět budovu školy bez doprovodu 

učitele, pověřeného pracovníka školy nebo rodiče, s výjimkou ustanovení odstavce 30) 

a 42 Školního řádu. 

 

56) Školní budova se uzamyká v 17:00 hodin. 

 

57) Distanční vzdělávání zajistí základní škola v případech daných zákonem 561/ 2004 

Sb. (školský zákon v platném znění) podle § 184 a odst. 3). 

a) Zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti žáků ve škole – pokud z důvodů 

krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení 

mimořádného opatření podle zvláštního zákona anebo z důvodů nařízení karantény 

podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny 

žáků z nejméně jedné třídy ve škole, poskytuje škola dotčeným žákům vzdělávání 

distančním způsobem. Vzdělávání distančním způsobem je uskutečňováno podle 

školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem. 
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b) Žáci jsou povinni vzdělávat se distančním způsobem. Vyučující poskytují výuku 

dle rozvrhu hodin dálkovou formou přes videokonferenci google (google meet) a 

žáci jsou povinni k výuce se připojit. 

c) Úkoly k výuce vypracovávají v učebně google (google classroom). Přístup k účtu 

google obdrží žáci ve škole. 

d) V případě, že žák nemá možnost účastnit se výuky online, omluví jej zákonný 

zástupce písemně přes elektronickou žákovskou knížku. Zákonný zástupce si 

domluví pro žáka předávání výukových materiálů v tištěné podobě s vyučujícím. 

Žák je povinen vypracované materiály odevzdat ve stanoveném termínu. 

e) Pokud bude mít škola dostatečné množství notebooků nebo tabletů, může je žákovi 

zapůjčit na základě smlouvy o výpůjčce. 

f) Online výuka je hodnocena podle školního řádu – pravidla pro hodnocení výsledků 

vzdělávání žáků. 

58) Elektronická zařízení. 

V době pobytu ve školní budově (vyučovací hodina, přestávka, školní družina, 

kroužek) mohou žáci adekvátním způsobem používat mobilní telefony, fotoaparáty, 

notebooky, tablety, čtečky knih, záznamová zařízení a další elektronická zařízení (dále 

jen „elektronická zařízení“) v těchto situacích: 

- v případě, kdy k používání elektronických zařízení obdrží žák výslovný pokyn 

vyučujícího učitele, 

- v případě, kdy se žák z vážných důvodů potřebuje v době, kdy je používání 

elektronických zařízení zakázáno, spojit se svými zákonnými zástupci a vyučující mu 

k tomu udělí souhlas. 

V době vyučování i o přestávkách jsou vypnutá elektronická zařízení uložena v 

aktovkách. 

Je zakázáno bez svolení vyučujícího pořizovat videonahrávky či fotografie pomocí 

mobilního telefonu nebo jiné techniky v době školního vzdělávání. 

Je-li školní vzdělávání uskutečňováno mimo školní budovu (školní zahrada, vycházka, 

filmové představení, školní výlety, exkurze, školní družina apod.), řídí se žáci 

pokynem učitelky/vychovatelky. 

 

 

 

ČÁST ČTVRTÁ 

 

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrana před sociálně 

patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 

 

 

59) Všichni žáci jsou povinni chránit své zdraví a zdraví svých spolužáků.  

 

60) Žákům je zakázáno přinášet do školy věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit 

úraz nebo ohrozit mravní výchovu.  

 

61) Žákům je zakázáno zacházet s elektrickými spotřebiči a s elektrickými zařízeními ve 

škole. Výjimku tvoří elektrické spotřebiče využívané při výuce. Vždy však žáci musí 

být poučeni učitelem o bezpečném užívání těchto spotřebičů.  

 

62) Žákům je zakázáno pořizovat jakýkoliv obrazový či zvukový záznam v budově školy 

nebo při akci pořádané školou bez souhlasu natáčené osoby. 
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63) V celém areálu školy a před vstupem do školy je přísně zakázáno užívání, donášení, 

držení, distribuce a propagace návykových látek, včetně alkoholických nápojů a 

kouření. 

 

64) Všichni žáci, jejich zákonní zástupci a pracovníci školy jsou povinni aktivně se podílet 

na zamezení výskytu šikany, vandalismu, brutality, rasismu, kriminality, nepřátelství 

nebo násilí. Při každém zjištění těchto jevů nebo podezření na ně, jsou povinni 

okamžitě informovat třídního učitele, výchovného poradce a vedení školy a případné 

oběti poskytnout podle svých možností a schopností náležitou ochranu. Závažné 

případy jsou postoupeny orgánům činným v trestním řízení.  

 

65) Školní budova je volně přístupná zvenčí pouze v době, kdy je dohlížejícími 

zaměstnanci školy zajištěna kontrola přicházejících osob. Každý z pracovníků školy, 

který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy a 

zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně po budově. 

 

66) Při přesunech se žáci po schodištích a chodbách školy pohybují opatrně a chovají se 

ohleduplně k ostatním osobám. Po chodbách, schodištích a učebnách je zakázáno 

běhat. Při přesunech mimo budovu školy žáci dbají pokynů vyučujícího.  

 

67) Žákům je zakázáno vyklánět se z oken, vyhazovat z nich jakékoliv předměty a 

pokřikovat na kolemjdoucí osoby. Žákům je zakázáno samovolně manipulovat s okny 

a se zatemněním oken. O přestávce mohou být vyklopeny jen spodní části oken.  

 

 

Postup školy při výskytu podezřelé látky a při podezření na užití omamné látky žákem 

 

 

I. Tabákové výrobky 

Konzumace tabákových výrobků ve škole  

1. V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci tabákových výrobků v prostorách školy, či v 

rámci akcí školou pořádaných, je primárně nutné mu v další konzumaci zabránit. 

2. Tabákový výrobek je třeba žákovi odebrat a zajistit, aby nemohl v konzumaci pokračovat. 

3. Pedagogický pracovník o události sepíše stručný záznam s vyjádřením žáka, (zejména 

odkud, od koho má tabákový výrobek), který založí školní metodik prevence do své agendy.  

4. V případě porušení zákazu kouření informuje třídní učitel zákonného zástupce nezletilého 

žáka. 

5. V závažných případech (zejména s ohledem na věk nebo chování dítěte) a jestliže se 

jednání opakuje, vyrozumí škola orgán-sociálně právní ochrany obce s rozšířenou působností. 

Škola může od orgánu sociálně-právní ochrany obce vyžadovat pomoc. 

6. Z konzumace tabákových výrobků ve škole je třeba vyvodit sankce tímto stanovené 

školním řádem. 

 

 

II. Alkohol 

Konzumace alkoholu ve škole  

1. V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci alkoholu v prostorách školy, či v rámci akcí 

školou pořádaných, je primárně nutné mu v další konzumaci zabránit. 

2. Alkohol je třeba žákovi odebrat a zajistit, aby nemohl v konzumaci pokračovat. 
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3. Podle závažnosti momentálního stavu žáka, případně dalších okolností pedagogický 

pracovník posoudí, jestli mu nehrozí nějaké nebezpečí. 

4. V případě, kdy je žák pod vlivem alkoholu do té míry, že je ohrožen na zdraví a životě, 

zajistí škola nezbytnou pomoc a péči a volá lékařskou službu první pomoci. 

5. Jestliže akutní nebezpečí nehrozí, postupuje pedagogický pracovník podle školního řádu 

školy: O události sepíše stručný záznam s vyjádřením žáka (zejména odkud, od koho má 

alkohol), který založí školní metodik prevence do své agendy a vyrozumí vedení školy. 

6. V případě, že žák není schopný pokračovat ve vyučování, vyrozumí škola ihned zákonného 

zástupce a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, protože není zdravotně způsobilý k pobytu ve škole. 

7. Jestliže není zákonný zástupce dostupný, vyrozumí škola orgán sociálně právní ochrany 

dítěte obce s rozšířenou působností a vyčká jeho pokynů. Škola může od orgánu sociálně-

právní ochrany dítěte obce s rozšířenou působností vyžadovat pomoc. 

8. Zákonnému zástupci ohlásí škola skutečnost, že žák konzumoval alkohol ve škole i v 

případě, kdy je žák schopen výuky. 

9. Jestliže se situace opakuje, splní škola oznamovací povinnost k orgánu sociálně-právní 

ochrany dítěte. Oznamovacím místem je příslušný odbor obecního úřadu obce s rozšířenou 

působností podle místa bydliště dítěte.  

10. V případě uživatelova zájmu nebo zájmu jeho zákonných zástupců, poskytne škola 

potřebné informace o možnostech odborné pomoci při řešení takové situace. 

11. Z konzumace alkoholu ve škole je třeba vyvodit sankce stanovené školním řádem. Za 

nebezpečné a protiprávní jednání je rovněž považováno navádění jiných žáků k užívání 

alkoholických nápojů. 

12. V případě podezření na intoxikaci žáka může pedagogický pracovník provést orientační 

test na přítomnost alkoholu (dechová zkouška), ale pouze na základě předem získaného 

souhlasu zákonného zástupce nebo zletilého žáka či studenta s orientačním testováním žáka 

na přítomnost alkoholu. Pokud je výsledek testu pozitivní, postupuje pedagogický pracovník 

obdobným postupem jako je uvedeno od bodu 3. O události sepíše pedagogický pracovník 

stručný záznam s vyjádřením žáka. 

13. Obdobný postup zvolí pedagogický pracovník i v případě příchodu žáka do školy pod 

vlivem alkoholu, resp. kdy nelze prokázat, že se žák intoxikoval ve škole. 

 

Nález alkoholu ve škole  

1. V případě, kdy pracovníci školy naleznou v prostorách školy alkohol, postupují takto: 

a) Tekutinu nepodrobují žádnému testu ke zjištění jeho chemické struktury.  

b) O nálezu ihned uvědomí vedení školy. 

c) Nalezenou tekutinu uloží u vedení školy pro případ usvědčujícího důkazu. 

d) Zpracují stručný záznam o události.  

2. V případě, kdy pracovníci školy zadrží u některého žáka alkohol, postupují takto: 

a) Zabavenou tekutinu nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury. 

b) O nálezu ihned uvědomí vedení školy. 

c) O nálezu sepíší stručný záznam, s vyjádřením žáka, u kterého byl alkohol nalezen, datum, 

místo a čas nálezu a jméno žáka. Zápis podepíše i žák, u kterého byl alkohol nalezen (nebo 

který jej odevzdal). V případě, že podepsat odmítá, uvede pracovník tuto skutečnost do 

zápisu. Zápisu a rozhovoru se žákem je přítomen ředitel školy nebo jeho zástupce. Zápis 

záznamu založí školní metodik prevence do své agendy.  

d) O nálezu vyrozumí zákonného zástupce žáka, a v případě, že se jedná o opakovaný nález u 

téhož žáka, i orgán sociálně-právní ochrany dítěte, kterým je obecní úřad obce s rozšířenou 

působností.  

e) V případě podezření, že alkohol obsahuje i jiné příměsi a byl nalezen u žáka, který se jím 

intoxikoval, předají zajištěnou tekutinu přivolanému lékaři. 
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III. Omamné a psychotropní látky /OPL/ 

Konzumace OPL ve škole  

1. V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci OPL v prostorách školy, či v rámci akcí 

školou pořádaných, je primárně nutné mu v další konzumaci zabránit. 

2. Návykovou látku je třeba žákovi odebrat a zajistit ji, aby nemohl v konzumaci pokračovat. 

3. Podle závažnosti momentálního stavu žáka, případně dalších okolností, pedagogický 

pracovník posoudí, jestli mu nehrozí nějaké nebezpečí. 

4. V případě, kdy je žák pod vlivem OPL do té míry, že je ohrožen na zdraví a životě, zajistí 

škola nezbytnou pomoc a péči a volá lékařskou službu první pomoci. 

5. Jestliže akutní nebezpečí nehrozí, postupuje pedagogický pracovník podle školního řádu 

školy. Především ihned zajistí vyjádření žáka a vyrozumí vedení školy. 

6. V případě, že žák není schopen pokračovat ve vyučování, vyrozumí škola ihned zákonného 

zástupce a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, protože není zdravotně způsobilý k pobytu ve škole. 

7. V případě, že žák není schopný dbát pokynů zaměstnanců školy, vyrozumí škola ihned 

zákonného zástupce a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, protože není zdravotně způsobilý k 

pobytu ve škole. 

8. Jestliže není zákonný zástupce dostupný, vyrozumí škola orgán sociálně právní ochrany a 

vyčká jeho pokynů. Škola může od orgánu sociálně-právní ochrany obce vyžadovat pomoc. 

9. Zákonnému zástupci ohlásí škola skutečnost, že žák konzumoval OPL ve škole i v případě, 

kdy je žák schopen výuky (dbát pokynů pracovníků školy). 

10. Současně splní oznamovací povinnost k orgánu sociálně-právní ochrany dítěte. 

Oznamovacím místem je příslušný odbor obce s rozšířenou působností podle místa bydliště 

dítěte. 

11. V případě uživatelova zájmu nebo zájmu jeho zákonných zástupců, poskytne škola 

informace o možnostech odborné pomoci při řešení takové situace. 

12. Z konzumace OPL ve škole je třeba vyvodit sankce stanovené školním řádem. Nicméně je 

nutné rozlišovat distributora od uživatele. Uživatel je nebezpečný pouze sobě, distributor 

všem. Distribuce je trestným činem, užívání OPL je porušením školního řádu. 

13. Navádění jiných žáků k užívání návykových látek je považováno rovněž za nebezpečné a 

protiprávní jednání. 

14. V případě podezření na intoxikaci žáka může pedagogický pracovník provést orientační 

test na přítomnost OPL (zkouška ze slin), ale pouze na základě předem získaného souhlasu 

zákonného zástupce, resp. žáka staršího 18 let s orientačním testováním žáka na přítomnost 

OPL. Pokud je výsledek testu pozitivní, postupuje pedagogický pracovník obdobným 

postupem jako je uvedeno od bodu 3. O události sepíše pedagogický pracovník stručný 

záznam s vyjádřením žáka. 

15. Obdobný postup zvolí pedagogický pracovník i v případě příchodu žáka do školy pod 

vlivem OPL, resp. kdy nelze prokázat, že se žák intoxikoval ve škole. 

 

Nález OPL ve škole  

1. V případě, kdy pracovníci školy naleznou v prostorách školy látku, kterou považují  

za omamnou nebo psychotropní, postupují takto:  

Látku nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury. 

O nálezu ihned uvědomí vedení školy. 

Za přítomnosti dalšího pracovníka školy vloží látku do obálky, napíší datum, čas a místo 

nálezu. Obálku přelepí, přelep opatří razítkem školy a svým podpisem a uschovají ji do 

školního trezoru. 

O nálezu vyrozumí Policii ČR, která provede identifikaci a zajištění podezřelé látky.  
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2. V případě, kdy pracovníci školy zadrží u některého žáka látku, kterou považují za 

omamnou nebo psychotropní, postupují takto:  

(1) Zabavenou látku nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury. 

(2) O nálezu ihned uvědomí vedení školy. 

(3) O nálezu sepíší stručný záznam s vyjádřením žáka, u kterého byla látka nalezena, datum, 

místo a čas nálezu a jméno žáka. Zápis podepíše i žák, u kterého byla látka nalezena (nebo 

který látku odevzdal). V případě, že podepsat odmítá, uvede pracovník tuto skutečnost do 

zápisu. Zápisu a rozhovoru se žákem je přítomen ředitel školy nebo jeho zástupkyně. 

(4) O nálezu vyrozumí Policii ČR, která provede identifikaci a zajištění podezřelé látky a 

informuje zákonného zástupce žáka. 

(5) V případě, že je látka nalezena u žáka, který se jí intoxikoval, předají látku zajištěnou výše 

uvedeným postupem, přivolanému lékaři. Může to usnadnit léčbu, neboť u řady jedů jsou 

známy protijedy. Další postup nutný k identifikaci látky pak zajistí Policie ČR.  

3. V případě, kdy pracovníci školy mají podezření, že některý z žáků má nějakou OPL u sebe, 

postupují takto:  

(1) Jedná se o podezření ze spáchání trestného činu nebo přestupku, a proto řešení této situace 

spadá do kompetence Policie ČR. 

(2) Bezodkladně vyrozumí Policii ČR, zkonzultují s ní další postup a informují zákonného 

zástupce žáka. 

(3) Žáka izolují od ostatních a do příjezdu Policie ČR je nutné mít ho pod dohledem. U žáka v 

žádném případě neprovádějí osobní prohlídku nebo prohlídku jeho věcí.  

 

 

IV. Krádeže, vandalizmus 
Jak postupovat při nahlášení krádeže žákem  

O události pořídit záznam na základě výpovědi poškozeného. Věc předat orgánům činným v 

trestním řízení (ohlásit na místní nebo obvodní oddělení Policie ČR), nebo poučit 

poškozeného žáka (jeho zákonného zástupce), že má tuto možnost.V případě, že je znám 

pachatel, je třeba nahlásit věc orgánu sociálně-právní ochrany (byl-li pachatel mladší 18 let) a 

současně věc předat orgánům činným v trestním řízení.  

 

Jak postupovat preventivně proti vandalismu  

Každý je odpovědný za škody, které svým jednáním způsobil, a proto po něm bude škola 

požadovat náhradu, jestliže škodu způsobil úmyslně nebo z nedbalosti.V poučeních o 

bezpečnosti a ochraně zdraví je třeba se problematice vzniklých škod věnovat a žáky 

opakovaně upozorňovat na jednání, které k poškození majetku vede a jak se takovému jednání 

vyhnout.  

Jak postupovat při vzniku škody 

Jakmile vznikne škoda na školním majetku, je třeba o celé záležitosti vyhotovit záznam a 

pokusit se odhalit viníka. V případě, že viníka škola zná, může na něm (jeho zákonném 

zástupci) vymáhat náhradu škody. V případě, že nedojde mezi zákonnými zástupci nezletilého 

dítěte a školou k dohodě o náhradu škody, může škola vymáhat náhradu soudní cestou.  

 

 

 

ČÁST PÁTÁ 

 

Zacházení s majetkem školy ze strany žáků, zacházení s osobním majetkem, náhrady 

škody 
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68) Žáci šetrně zacházejí s učebnicemi a školními potřebami, udržují svá místa, třídu, 

vnitřní i přilehlé prostory budovy školy v čistotě a pořádku, aktivně chrání majetek, 

vnitřní zařízení a budovu školy před poškozením. Při zaviněném poškození školního 

majetku se postarají spolu s rodiči (zákonnými zástupci) o urychlenou nápravu a 

uvedou na vlastní náklady poškozenou věc do původního stavu.  

 

69) Odcizené a poškozené věci jsou hrazené pojišťovnou nebo školou jen v případě, že 

byly uloženy na určeném místě. Zjistí-li žák ztrátu nebo poničení osobní věci, je 

povinen tuto skutečnost okamžitě ohlásit vyučujícímu učiteli (o přestávce učiteli 

vykonávajícímu dozor) nebo třídnímu učiteli. V případě zjištění pachatele uhradí 

pachatel (případně jeho zákonný zástupce) vzniklou škodu.  

 

70) Žáci sami dbají na to, aby osobní věci měli pod stálou kontrolou nebo na určených 

místech. Na nedostatky jsou povinni bezodkladně upozornit učitele. Peníze vybírané 

školou neodkládají a bezodkladně, nejlépe před začátkem výuky vybíranou částku 

uhradí vyučujícímu, který je výběrem peněz pověřen, ve výjimečných případech 

v ředitelně školy. 

 

71) Při úhradě škody školou nebo pojišťovnou je zákonný zástupce žáka, jemuž škoda 

vznikla, povinen doložit vhodným dokladem výši vzniklé škody (paragon, stvrzenka 

apod.).  

 

 

 

ČÁST ŠESTÁ 

 

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 

 

6.1 Zásady hodnocení 

1. Zásady hodnocení a průběhu vzdělávání 

- Nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu ve škole je hodnocení žáků. 

Hodnocení žáků je běžnou činností, kterou učitel vykonává průběžně 

a systematicky ve výuce i mimo ni po celý školní rok. 

- Ve škole upřednostňujeme pozitivní hodnocení v celém procesu učení. Při výuce 

co nejvíce chválíme, dbáme na pozitivní ladění hodnotících soudů. Pozitivně 

laděná průběžná hodnocení a prožité pocity úspěchu motivují žáky k učení, 

posilují sebedůvěru. Tyto faktory mají pozitivní vliv na rozvoj klíčových 

kompetencí a na dobré osvojení učiva. 

- Pomáháme žákům předcházet chybám, dodáváme jim důvěry v jejich schopnost 

dobře zvládnout předkládané učivo. S žáky jednáme tak, aby neměli strach vyjádřit 

svůj názor. Pozitivně přijímáme i nesprávné závěry žáků, trpělivě žákům 

odpovídáme a věnujeme jim individuální pozornost. 

- Cílem hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu, prostřednictvím které 

získává informace o tom, jak danou problematiku zvládá, jak dovede zacházet 

s tím, co se naučil, v čem se zlepšil a v čem ještě chybuje. 

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

Vyhýbáme se zaujatosti, nahodilosti. Umožňujeme průběžně žákům poznání, že 

chyba se může vyskytnout v každé lidské činnosti. S chybou pracujeme tak, aby 

vyzývala žáka k většímu soustředění na plnění úkolu, k důsledné kontrole své 
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práce. Nedílnou součástí musí být konkrétní návod, jak má žák postupovat, aby 

přetrvávající nedostatky odstranil. 

- Směřujeme k tomu, aby v době písemných nebo ústních hodnocení žáků, zvládalo 

co nejvíce žáků učivo zcela bezpečně. Ústní hodnocení, klasifikace i písemné 

hodnocení mají na l. stupni především funkci výchovnou a motivační. Z hlediska 

dalšího zdravého vývoje je důležité umět je dovést k takovému zvládnutí učiva, 

aby co nejvíce z nich mohlo být alespoň v l. období hodnocenou známkou výborně 

nebo chvalitebně. Hodnocení známkou můžeme doplňovat písemným 

hodnocením. 

- Při hodnocení nabývání dovedností cílových kompetencí a dovedností 

průřezových témat se využívá slovní hodnocení a sebehodnocení. 

- Klasifikace i slovní hodnocení zapisujeme do žákovských knížek nebo deníčků. 

Uvádíme, z čeho je žák hodnocen. Žáci jsou klasifikování známkami 

z jednotlivých předmětů během celého roku /ve spojení s ostatními motivujícími 

prvky, např. razítky, obrázky, sbírání klíčků/, a také v pololetí a na konci školního 

roku na formulářích vysvědčení. Zásady klasifikace se řídí klasifikačním řádem, 

který je součástí organizačního řádu školy. 

- Do oblasti hodnocení patří také aktivita, přístup žáka v hodinách, snaha, píle, 

pečlivost, vlastní iniciativa, umění zpracovat zadaný úkol samostatně, umět 

spolupracovat a tvořit ve skupince, přístup k plnění projektů, nápaditost, tvořivost, 

zvládnutí výstupů ŠVP. 

- Žáci jsou o způsobech a kritériích hodnocení informováni a uvědomují si, čemu se 

učí a proč, jaké činnosti zvládli, z čeho mohou být zkoušeni. Prověřování 

vědomostí pro ně není stresovou situací, ale možností ukázat, co se naučili. 

- Hodnocení žáka na vysvědčení musí vystihnout úroveň rozvoje, kterého žák 

dosáhl ve vztahu k očekávaným výstupům jednotlivých vzdělávacích oblastí 

v daném pololetí. Hodnocení je všestranné, postihuje všechny předměty. 

2. Pravidla pro hodnocení žáků 

- Pravidla vycházejí ze školského zákona 561/2004 Sb. 

- Každé pololetí se vydává vysvědčení, za první pololetí lze vydat výpis 

z vysvědčení. 

- Hodnocení na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm. 

- U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne o způsobu hodnocení ředitel školy 

na základě žádosti rodičů. 

- Do vyššího ročníku postoupí žák l. stupně, který již daný ročník opakoval. 

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

hodnocení náhradní termín, nejpozději do dvou měsíců. Není –li možné ani 

v tomto termínu hodnotit, žák se za l. pololetí nehodnotí. 

- Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy náhradní termín 

do konce září. Do té doby chodí žák do vyššího ročníku. 

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

pololetí, může do 3 pracovních dnů požádat ředitele školy o komisionální 

přezkoušení žáka. 

 

3. Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků 

- Jedním z hlavních cílů pedagogické práce by se mělo stát oslabování vnější 

motivace žáků a posilování motivace vnitřní, která je podporována žákovým 

vlastním sebehodnocením. 

- V jednotlivých učebních oblastech předem stanovíme a žákům sdělíme základní 

učební požadavky. Jasně formulujeme, jaké dovednosti si mají osvojit. Žákům 
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předkládáme reálné a dosažitelné cíle, a tak vedeme k bezchybnosti a poctivosti. 

Specifikujeme cíle pro sebehodnocení. 

- Žákům důvěřujeme a sebehodnocení nepovažujeme za příležitost k podvádění. 

Díky zpětné vazbě mají učitelé i žáci přehled o tom co a jak zvládli. 

- Žáky vedeme k tomu, aby si do svých učebních materiálů zaznamenávali to, co už 

dobře ovládají. Na základě takto provedeného sebehodnocení mohou učitelé 

následně přistupovat k individuálnímu řešení jejich problémů a nejasností. 

- Velmi cenným nástrojem je žákovské portfolio. Materiály mají různou podobu, ale 

obsahují doklady o tom, jak se žák vyrovnal s dovedností sebehodnocení své 

práce. 

- Za postupné získávání kompetencí se hodnotí razítkem klíčků, tzv. klíčkování, do 

žákovských knížek. 

- Žákům umožňujeme vyjadřovat své myšlenky, názory a prezentovat své 

vědomosti. Nejdříve dáváme příležitost projevit se žákům, kteří se v daném učivu 

orientují jako první. Na jejich příkladě si ostatní nejlépe uvědomí vlastní stupeň 

poznání. 

- Dodržujeme zásady a pravidla pozitivního hodnocení. 

 

4. Pravidla prověřování vědomostí formou prověrek a zkoušení 

- Při prověřování vědomostí prověřujeme a hodnotíme to, o čem víme, že jsme žáky 

naučili. 

- Dbáme, aby příklady, diktáty, testy a otázky obsahovaly jen to, co bylo s žáky 

dostatečně procvičeno. 

- Ústní zkoušení vedeme tak, abychom zjišťovali, co žák umí a ne to, co ještě 

neumí.  

- Písemnou práci nezadáváme předčasně, ale až po zopakování a upevnění učiva. 

- Výsledky těchto prací vkládáme do portfolia a necháme celý rok uložené, aby se 

s nimi mohlo pracovat. 

- Při celkovém hodnocení bereme v úvahu a hodnotíme pokrok, jaký žák za určité 

období udělal a jaká byla jeho snaha k odstranění nedostatků. 

 

6.2 Stupně hodnocení  

1. Stupně hodnocení prospěchu 

1. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech 

stanovených školním vzdělávacím programem v případě použití klasifikace hodnotí na 

vysvědčení stupni prospěchu: 

1 – výborný, 

2 – chvalitebný, 

3 – dobrý 

4 – dostatečný, 

5 – nedostatečný. 

 

2. 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.  
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2. Klasifikace v 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: 

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 



 

 

 

17 

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 činnosti a grafický projev 

mají vážné nedostatky. Závažné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí 

učitele. Nedovede samostatně studovat. 

3. Klasifikace v předmětech s převahou praktického zaměření 

Převahu praktické činnosti mají v základní škole pracovní vyučování, praktika, 

základy techniky, domácí nauky. 

 

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, 

- obsluha a údržba laboratorních zařízení a pomůcek, nástrojů, nářadí a měřidel. 

 

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií: 

Stupeň 1 ( výborný) 

Žák soustavně projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k 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 
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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 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 
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hospodárně surovin, materiálů a energie. V obsluze a údržbě laboratorních zařízení a 

pomůcek, přístrojů a nářadí, nástrojů a měřidel se dopouští závažných nedostatků. 

 

4. Klasifikace ve 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) 

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. 
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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. 

 

5. Stupně hodnocení chování 

1. Při klasifikaci chování se přihlíží k věku, morální a rozumové vyspělosti žáka. K 

uděleným opatřením pro posílení kázně žáka se přihlíží pouze tehdy, jestliže tato 

opatření byla neúčinná. 

Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou se v případě použití klasifikace 

hodnotí na vysvědčení stupni: 

1 – velmi dobré, 

2 – uspokojivé, 

3 – neuspokojivé. 

 

2. Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace chování jsou následující: 

Stupeň 1 (velmi dobré) 

Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení vnitřního řádu školy. Méně 

závažných přestupků se dopouští ojediněle. Žák je však přístupný výchovnému 

působení a snaží se své chyby napravit. 

 

Stupeň 2 (uspokojivé) 

Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními vnitřního řádu školy. 

Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo vnitřnímu 

řádu školy; nebo se opakovaně dopustí méně závažných přestupků. Zpravidla se přes 

důtku třídního učitele školy dopouští dalších přestupků, narušuje výchovně vzdělávací 

činnost školy. Ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob. 

 

Stupeň 3 (neuspokojivé) 

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

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

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

způsobem výchovně vzdělávací činnost školy. Zpravidla se přes důtku ředitele školy 

dopouští dalších přestupků. 

 

6.3 Zásady pro používání slovního a celkové hodnocení 

1. O slovním hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení rozhoduje ředitel školy se 

souhlasem školské rady a po projednání v pedagogické radě.  

2. Třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů převede slovní hodnocení do 

klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v případě přestupu žáka na školu, která 

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

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

předmětů slovní hodnocení do klasifikace pro účely přijímacího řízení ke střednímu 

vzdělávání.  

4. U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení na 

základě žádosti zákonného zástupce žáka.  

5. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech 

stanovených školním vzdělávacím programem a chování žáka ve škole a na akcích 
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pořádaných školou jsou v případě použití slovního hodnocení popsány tak, aby byla zřejmá 

úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům 

formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, 

k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka. Slovní hodnocení zahrnuje 

posouzení výsledků vzdělávání žáka v jejich vývoji, ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke 

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

Obsahuje také zdůvodnění hodnocení a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům 

žáka a jak je překonávat. Výsledky vzdělávání žáka na konci prvního pololetí lze hodnotit 

souhrnně za všechny předměty. Slovní hodnocení lze použít i pro hodnocení chování žáka. 

6. Zásady pro vzájemné převedení klasifikace a slovního hodnocení 

Prospěch 

 

 

Ovládnutí učiva   

1 – výborný ovládá bezpečně  

2 – chvalitebný ovládá 

3 – dobrý v podstatě ovládá 

4 – dostatečný ovládá se značnými mezerami 

5 - nedostatečný neovládá 

  

Myšlení  

1 – výborný pohotový, bystrý, dobře chápe souvislosti, samostatný 

2 – chvalitebný uvažuje celkem samostatně 

3 – dobrý menší samostatnost v myšlení 

4 – dostatečný nesamostatné myšlení, pouze s nápovědou 

5 - nedostatečný odpovídá nesprávně i na návodné otázky 

  

Vyjadřování  

1 – výborný výstižné a poměrně přesné  

2 – chvalitebný celkem výstižné 

3 – dobrý myšlenky vyjadřuje ne dost přesně 

4 – dostatečný myšlenky vyjadřuje se značnými obtížemi 

5 - nedostatečný nedokáže se samostatně vyjádřit, i na návodné otázky 

odpovídá nesprávně 

  

Celková aplikace vědomostí  

1 – výborný užívá vědomostí a spolehlivě a uvědoměle dovedností, 

pracuje samostatně, přesně a s jistotou  

2 – chvalitebný dovede používat vědomosti a dovednosti při řešení 

úkolů, dopouští se jen menších chyb 

3 – dobrý řeší úkoly s pomocí učitele a s touto pomocí snadno 

překonává potíže a odstraňuje chyby 

4 – dostatečný dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává 

5 - nedostatečný praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí 

  

Aktivita, zájem o učení  

1 – výborný aktivní, učí se svědomitě a se zájmem 

2 – chvalitebný učí se svědomitě 

3 – dobrý k učení a práci nepotřebuje větších podnětů 
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4 – dostatečný malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty 

5 - nedostatečný pomoc a pobízení k učení jsou zatím neúčinné 

  

Chování 

 

 

1 – velmi dobré Uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení 

vnitřního řádu školy. Méně závažných přestupků se 

dopouští ojediněle. Žák je však přístupný výchovnému 

působení a snaží se své chyby napravit. 

2 - uspokojivé Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s 

ustanoveními vnitřního řádu školy. Žák se dopustí 

závažného přestupku proti pravidlům slušného chování 

nebo vnitřnímu řádu školy; nebo se opakovaně dopustí 

méně závažných přestupků. Zpravidla se přes důtku 

třídního učitele školy dopouští dalších přestupků, 

narušuje výchovně vzdělávací činnost školy. Ohrožuje 

bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob. 

3 - neuspokojivé Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly 

slušného chování. Dopustí se takových závažných 

přestupků proti školnímu řádu nebo provinění, že je jimi 

vážně ohrožena výchova nebo bezpečnost a zdraví 

jiných osob. Záměrně narušuje hrubým způsobem 

výchovně vzdělávací činnost školy. Zpravidla se přes 

důtku ředitele školy dopouští dalších přestupků. 

 

7. Klasifikaci výsledků vzdělávání žáka v jednotlivých předmětech a chování žáka lze doplnit 

slovním hodnocením, které bude obsahovat i hodnocení klíčových kompetencí vymezených 

Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. 

 

6.4 Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

1. Způsob hodnocení a klasifikace žáka vychází ze znalosti příznaků postižení a uplatňuje se 

ve všech vyučovacích předmětech, ve kterých se projevuje postižení žáka, a na obou stupních 

základní školy. 

2. 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.  

3. Třídní učitel sdělí vhodným způsobem ostatním žákům ve třídě podstatu individuálního 

přístupu a způsobu hodnocení a klasifikace žáka.  

4. Vyučující respektuje doporučené způsoby práce a hodnocení žáka, popsané ve zprávě o 

psychologickém vyšetření. Volí takové způsoby prověřování znalostí žáka, ve kterých se co 

nejméně projevuje zdravotní postižení (např. doplňování jevů místo diktátů, ústní zkoušení 

místo písemných prací či naopak, zkrácený rozsah písemných prací, …). 

5. Podle druhu postižení využívá speciální metody, postupy, formy a prostředky vzdělávání a 

hodnocení, kompenzační, rehabilitační a učební pomůcky, speciální učebnice a didaktické 

materiály. 
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6. Pokud je ve třídě školy vzděláván individuálně integrovaný žák, vytvoří ředitel školy 

podmínky odpovídající individuálním vzdělávacím potřebám žáka vedoucí k jeho 

všestrannému rozvoji. 

6.5 Podrobnosti o komisionálních a opravných zkouškách 

1. 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. 

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 následujícího školního roku. Do té doby je žák zařazen do 

nejbližšího vyššího ročníku. 

4. 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. 

5. Komisi pro komisionální přezkoušení jmenuje ředitelka školy; v případě, že je vyučujícím 

daného předmětu ředitelka školy, jmenuje komisi krajský úřad. 

6. Komise je tříčlenná a tvoří ji: 

a) předseda, kterým je ředitelka školy, popřípadě jí pověřený učitel zkoušející školy, nebo v 

případě, že vyučujícím daného předmětu je ředitelka 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, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací 

oblasti stanovené Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. 

7. Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení. Výsledek 

přezkoušení stanoví komise hlasováním. Výsledek přezkoušení se vyjádří slovním 

hodnocením nebo stupněm prospěchu. 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. 

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

9. 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. 

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

vzdělávacím programem. 
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11. Vykonáním přezkoušení není dotčena možnost vykonat opravnou zkoušku. 

6.6 Zkoušky při plnění povinné školní docházky v zahraničí nebo v zahraniční škole na 

území ČR 

1. Žák, který plní povinnou školní docházku ve škole mimo území České republiky, může 

na základě žádosti zákonného zástupce žáka konat za období nejméně jednoho pololetí 

školního roku, nejdéle však za období dvou školních roků, zkoušku v kmenové škole nebo ve 

škole zřízené při diplomatické misi České republiky (dále jen "zkoušející škola"). Zkouška se 

koná: 

a) ve všech ročnících ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura, 

stanoveného Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání, 

b) v posledních dvou ročnících prvního stupně ze vzdělávacího obsahu vlastivědné povahy 

vztahujícího se k České republice vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět, stanoveného 

Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání, 

2. Před konáním zkoušky předloží zákonný zástupce žáka řediteli zkoušející školy vysvědčení 

žáka ze školy mimo území České republiky, včetně jeho překladu do českého jazyka, a to za 

období, za které se zkouška koná. V případě pochybností o správnosti překladu je ředitel 

zkoušející školy oprávněn požadovat předložení úředně ověřeného překladu. Po vykonání 

zkoušky vydá ředitel zkoušející školy žákovi vysvědčení. 

3. Pokud žák zkoušku podle odstavce 1 nekoná, doloží zákonný zástupce žáka řediteli 

kmenové školy plnění povinné školní docházky žáka předložením vysvědčení žáka ze školy 

mimo území České republiky za období nejvýše dvou školních roků, včetně jeho překladu do 

českého jazyka, v termínech stanovených ředitelem kmenové školy. V případě pochybností o 

správnosti překladu je ředitel kmenové školy oprávněn požadovat předložení úředně 

ověřeného překladu. Kmenová škola žákovi vysvědčení nevydává. 

4. Pokračuje-li žák, který konal zkoušky podle odstavce 1, v plnění povinné školní docházky 

v kmenové škole, zařadí ho ředitel kmenové školy do příslušného ročníku podle výsledků 

zkoušek. 

5. Pokračuje-li žák, který nekonal zkoušky podle odstavce 1, v plnění povinné školní 

docházky v kmenové škole, zařadí ho ředitel kmenové školy do příslušného ročníku po 

zjištění úrovně jeho dosavadního vzdělání a znalosti vyučovacího jazyka.". 

6. Žák, který plní povinnou školní docházku formou individuální výuky v zahraničí, může 

na základě žádosti zákonného zástupce žáka konat za období nejméně jednoho pololetí 

školního roku, nejdéle však za období dvou školních roků, zkoušku ve zkoušející škole. 

Zkouška se koná z každého povinného předmětu vyučovaného v příslušných ročnících 

školního vzdělávacího programu zkoušející školy, s výjimkou předmětů volitelných. Po 

vykonání zkoušky vydá ředitel zkoušející školy žákovi vysvědčení. 

7. Pokud žák zkoušku podle odstavce 1 nekoná, doloží zákonný zástupce žáka řediteli 

kmenové školy plnění povinné školní docházky žáka předložením čestného prohlášení 

zákonného zástupce o vzdělávání žáka v době pobytu v zahraničí, a to za období nejvýše dvou 

školních roků, v termínech stanovených ředitelem kmenové školy. Kmenová škola žákovi 

vysvědčení nevydává. 
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8. Pokračuje-li žák, který konal zkoušky podle odstavce 1, v plnění povinné školní docházky 

v kmenové škole, zařadí ho ředitel kmenové školy do příslušného ročníku podle výsledků 

zkoušek. 

9. Pokračuje-li žák, který nekonal zkoušky podle odstavce 1, v plnění povinné školní 

docházky v kmenové škole, zařadí ho ředitel kmenové školy do příslušného ročníku po 

zjištění úrovně jeho dosavadního vzdělání a znalosti vyučovacího jazyka. 

10. Žák, který plní povinnou školní docházku v zahraniční škole na území České republiky 

podle § 38 odst. 1 písm. c) školského zákona, s výjimkou škol podle § 18c, koná za období 

nejméně jednoho pololetí školního roku, nejdéle však za období dvou školních roků, zkoušku 

v kmenové škole. Zkouška se koná ze vzdělávacího obsahu podle § 18 odst. 1. 

11. Před konáním zkoušky předloží zákonný zástupce žáka řediteli kmenové školy vysvědčení 

žáka ze zahraniční školy na území České republiky, včetně jeho překladu do českého jazyka, 

a to za období, za které se zkouška koná. V případě pochybností o správnosti překladu je 

ředitel kmenové školy oprávněn požadovat předložení úředně ověřeného překladu. Po 

vykonání zkoušky vydá ředitel kmenové školy žákovi vysvědčení. 

12. Pokračuje-li žák v plnění povinné školní docházky v kmenové škole, zařadí ho ředitel 

kmenové školy do příslušného ročníku podle výsledků zkoušek. 

13. Žákovi, který plní povinnou školní docházku ve škole mimo území České republiky podle 

§ 38 odst. 1 písm. a) školského zákona a nekonal zkoušky, vydá ředitel kmenové školy 

vysvědčení, jestliže 

a) ve vzdělávacím programu školy mimo území České republiky je na základě mezinárodní 

smlouvy nebo v dohodě s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy zařazen vzdělávací 

obsah podle § 18 odst. 1 a žák byl z tohoto obsahu hodnocen, nebo 

b) žák je zároveň žákem poskytovatele vzdělávání v zahraničí, který v dohodě s 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy poskytuje občanům České republiky 

vzdělávání ve vzdělávacím obsahu podle § 18 odst. 1 a který žáka z tohoto vzdělávacího 

obsahu hodnotil. 

14. Žákovi, který plní povinnou školní docházku v zahraniční škole na území České republiky 

podle § 38 odst. 1 písm. c) školského zákona, v jejímž vzdělávacím programu je na základě 

mezinárodní smlouvy zařazen vzdělávací obsah podle § 18 odst. 1, byl z tohoto vzdělávacího 

obsahu hodnocen zahraniční školou na vysvědčení a v souladu s mezinárodní smlouvou 

nekonal zkoušky, ředitel kmenové školy vydá vysvědčení. 

15. Ředitel kmenové školy vydá vysvědčení za období nejméně jednoho pololetí školního 

roku, nejdéle však za období dvou školních roků. Hodnocení ze vzdělávacího obsahu podle § 

18 odst. 1 vyhlášky se na tomto vysvědčení uvede v případech podle odstavce 1 písm. a) a 

odstavce 2 v souladu s vysvědčením vydaným školou mimo území České republiky nebo 

zahraniční školou na území České republiky a v případě podle odstavce 1 písm. b) v souladu s 

osvědčením vydaným zahraničním poskytovatelem vzdělávacího obsahu podle § 18 odst. 1. 

16. Pokračuje-li žák, kterému ředitel kmenové školy vydal vysvědčení, v plnění povinné 

školní docházky v kmenové škole, zařadí jej ředitel kmenové školy do příslušného ročníku na 

základě tohoto vysvědčení. 
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17. Žáka, který plnil povinnou školní docházku ve škole zřízené při diplomatické misi České 

republiky nebo konzulárním úřadu České republiky a pokračuje v plnění povinné školní 

docházky v kmenové škole, zařadí ředitel kmenové školy do příslušného ročníku podle 

dosavadních výsledků vzdělávání doložených vysvědčením. 

18. Žáka, na kterého se vztahuje povinná školní docházka a který nekonal zkoušky podle § 18 

až 18b z jiných než touto vyhláškou stanovených důvodů, zařazuje ředitel kmenové školy do 

příslušného ročníku po zjištění úrovně jeho dosavadního vzdělání a znalosti vyučovacího 

jazyka. 

6.7 Způsob získávání podkladů pro hodnocení 

1. 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. 

2. Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků pedagogickými pracovníky je 

jednoznačné, srozumitelné, srovnatelné s předem stanovenými kritérii, věcné, všestranné, 

pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doložitelné. 

3. Podklady pro hodnocení a klasifikaci získávají vyučující  zejména: soustavným 

diagnostickým pozorováním žáků, sledováním jeho  výkonů a připravenosti na vyučování, 

různými druhy zkoušek (písemné,  ústní, grafické, praktické, pohybové...), kontrolními 

písemnými  pracemi, analýzou výsledků různých činností žáků, konzultacemi s  ostatními 

vyučujícími a podle potřeby i psychologickými a zdravotnickými pracovníky. 

4. Žák 2. až 5. ročníku základní školy musí mít z každého předmětu, alespoň dvě známky za 

každé pololetí, z toho nejméně jednu za ústní zkoušení. Známky získávají vyučující průběžně 

během celého klasifikačního období.  

5. Není přípustné ústně přezkušovat žáky koncem klasifikačního období z látky celého tohoto 

období. 

6. Zkoušení je prováděno zásadně před kolektivem třídy, nepřípustné je individuální 

přezkušování po vyučování v kabinetech. Výjimka je možná jen při diagnostikované 

vývojové poruše, kdy je tento způsob doporučen ve zprávě psychologa. 

7. Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace, klasifikaci zdůvodňuje a poukazuje na 

klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů, výtvorů. Po ústním vyzkoušení oznámí 

učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě. Výsledky hodnocení písemných zkoušek a prací a 

praktických činností oznámí žákovi nejpozději do 14 dnů. Učitel sděluje všechny známky, 

které bere v úvahu při celkové klasifikaci, zástupcům žáka a to zejména prostřednictvím 

zápisů do žákovské knížky  - současně se sdělováním známek žákům. 

8. Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní 

rok, aby se nadměrně nenahromadily v určitých obdobích. 

9. O termínu písemné zkoušky, která má trvat více než 25 minut, informuje vyučující žáky 

dostatečně dlouhou dobu předem. Ostatní vyučující o tom informuje formou zápisu do třídní 

knihy. V jednom dni mohou žáci konat jen jednu zkoušku uvedeného charakteru. 

10. Vyučující je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka průkazným 

způsobem tak, aby mohl vždy doložit správnost celkové  klasifikace žáka i způsob získání 
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známek (ústní zkoušení,  písemné,...). V případě dlouhodobé nepřítomnosti nebo rozvázání  

pracovního poměru v průběhu klasifikačního období předá tento  klasifikační přehled 

zastupujícímu učiteli nebo vedení školy. 

11. Vyučující zajistí zapsání známek do žákovské knížky a dbá o jejich úplnost. 

12. Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. Při dlouhodobějším 

pobytu žáka mimo školu (lázeňské léčení, léčebné pobyty, dočasné umístění v ústavech, 

apod.) vyučující  respektuje známky žáka, které škole sdělí škola při instituci, kde  byl žák 

umístěn; žák se znovu nepřezkušuje. 

13. 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. 

Stupeň  prospěchu se neurčuje na základě průměru z klasifikace za příslušné období. 

Výsledná známka za klasifikační období musí odpovídat známkám, které žák získal a které 

byly sděleny rodičům. 

14. Případy zaostávání žáků v učení a nedostatky v jejich chování se projednají v pedagogické 

radě, a to zpravidla k 15. listopadu a 15. dubnu. 

15. Na konci klasifikačního období, v termínu, který určí ředitelka školy, nejpozději však 48 

hodin před jednáním pedagogické rady o klasifikaci, zapíší učitelé příslušných předmětů 

číslicí výsledky celkové klasifikace do třídního výkazu a připraví návrhy na umožnění  

opravných zkoušek, na klasifikaci v náhradním termínu apod. 

16. Zákonné zástupce žáka informuje o prospěchu a chování žáka: třídní učitel a učitelé 

jednotlivých předmětů v polovině prvního a druhého pololetí; třídní učitel nebo učitel, jestliže 

o to zákonní  zástupci žáka požádají. 

17. Informace jsou rodičům předávány převážně při osobním jednání na třídních schůzkách 

nebo konzultačních dnech, na které jsou rodiče písemně zváni. Rodičům, kteří se nemohli 

dostavit na školou určený termín, poskytnou vyučující možnost individuální konzultace. 

Údaje o klasifikaci a hodnocení chování žáka jsou sdělovány pouze zástupcům žáka, nikoli 

veřejně. 

18. V případě mimořádného zhoršení prospěchu žáka informuje rodiče vyučující předmětu 

bezprostředně a prokazatelným způsobem. 

19. Pokud je klasifikace žáka stanovena na základě písemných nebo grafických prací, 

vyučující tyto práce uschovávají po dobu, během  které se klasifikace žáka určuje nebo ve 

které se k ní mohou zákonní  zástupci žáka odvolat - tzn. celý školní rok včetně hlavních  

prázdnin, v případě žáků s odloženou klasifikací nebo opravnými  zkouškami až do 30.10. 

dalšího školního roku. Opravené písemné práce musí být předloženy všem žákům a na 

požádání ve škole také rodičům. 

20. Vyučující dodržují zásady pedagogického taktu, zejména 

- neklasifikují žáky ihned po jejich návratu do školy po nepřítomnosti delší než jeden týden, 

- žáci nemusí dopisovat do sešitů látku za dobu nepřítomnosti, pokud to není jediný zdroj  

informací, 
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- účelem zkoušení není nacházet mezery ve vědomostech, žáka, ale hodnotit to, co umí, 

- učitel klasifikuje jen probrané  učivo, zadávání nové látky k samostatnému nastudování celé 

třídě není  přípustné, 

- před prověřováním znalostí musí mít žáci dostatek času k naučení, procvičení a zažití učiva, 

- prověřování znalostí provádět až po dostatečném procvičení učiva. 

21. Třídní učitelé (výchovný poradce) jsou povinni seznamovat ostatní vyučující s 

doporučením psychologických vyšetření, která mají vztah ke způsobu hodnocení a klasifikace 

žáka a způsobu  získávání podkladů. Údaje o nových vyšetřeních jsou součástí zpráv učitelů 

(nebo výchovného poradce) na pedagogické radě. 

 

6.8 Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

1. Žákem 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 rizikovým chováním, nařízená ústavní výchova nebo uložená ochranná 

výchova, nebo postavení azylanta a účastníka řízení o udělení azylu na území České 

republiky. 

2. Žáci a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vytvoření nezbytných 

podmínek při vzdělávání i klasifikaci a hodnocení. 

3. Při hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíží k povaze postižení 

nebo znevýhodnění. Vyučující respektují doporučení psychologických vyšetření žáků a 

uplatňují je při klasifikaci a hodnocení chování žáků a také volí vhodné a přiměřené způsoby 

získávání podkladů. 

4. U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitelka školy o použití slovního hodnocení 

na základě žádosti zákonného zástupce žáka. 

5. 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. 

6. 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. 

7. Klasifikace byla provázena hodnocením, t.j. vyjádřením pozitivních stránek výkonu, 

objasněním podstaty neúspěchu, návodem,  jak mezery a nedostatky překonávat, 
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8. Všechna navrhovaná pedagogická opatření se zásadně projednávají s rodiči a jejich 

souhlasný či nesouhlasný názor je respektován. 

9. V hodnocení se přístup vyučujícího zaměřuje na pozitivní výkony žáka a tím na podporu 

jeho poznávací motivace k učení namísto jednostranného zdůrazňování chyb. 

6.9 Hodnocení nadaných žáků  

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. 

6.10 Hodnocení žáků individuálně vzdělávaných 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČÁST SEDMÁ 

 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Ruší se předchozí znění této směrnice OŘ 2/17 ze dne 31. 8. 2017 

2. Směrnice nabývá účinnosti dnem: 1. 9. 2020 

3. Zaměstnanci školy s tímto řádem byli seznámeni na pedagogické poradě dne 31. 8. 

2020. 

4. Seznámeni žáků s tímto řádem třídními učiteli je zaznamenáno v třídních knihách. 

5. Školská rada schválila směrnici 31. 8. 2020  

6. Řád je pro zákonné zástupce žáků zpřístupněn v chodbě školy a na webových  

stránkách školy. 

 

 

Mgr. Irena Šichová 

ředitelka školy  

 


