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Obecná ustanovení 

 

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 tento řád.  

 

 

 

I. Práva a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o 

pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky, 
 

  

A. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ 

 

 

1. Žáci  mají právo 

a) na vzdělávání a školské služby podle školského zákona, 

b) distančně se vzdělávat, pokud škola z důvodu krizového nebo mimořádného z důvodu 

karantény poskytuje žákům vzdělávání distančním způsobem, 

c) být informován o průběhu a výsledcích svého vzdělávání, 

d) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich 

vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající 

jejich věku a stupni vývoje, 

e) na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání 

 

2. Povinnosti žáků 

a) řádně docházet do školy nebo školského zařízení, 
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b) řádně se vzdělávat, jak prezenční, tak distanční formou výuky, při ní v míře 

odpovídající okolnostem, 

c) dodržovat školní řád (vnitřní řád) a předpisy a pokyny školy (školského zařízení) k 

ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni, 

d) plnit pokyny pracovníků škol a školských zařízení vydané v souladu s právními 

předpisy a školním nebo vnitřním řádem, 

e) být v případě mimořádných opatření vybaven ochrannými prostředky dýchacích cest 

a používat je předepsaným způsobem, dodržovat stanovená opatření. 

 

 

 

B. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ ŽÁKA 

 

 

1. Zákonní zástupci mají právo na: 

 

a) svobodnou volbu školy pro své dítě 

b) informace o průběhu a vzdělávání dítěte ve škole 

c) informace o škole podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

d) nahlížet do výroční zprávy, pořizovat si z ní opisy a výpisy, 

e) právo na vzdělávání v jazyce národnostní menšiny, a to za podmínek stanovených v § 

14 školského zákona 

f) na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v 

záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona, 

g) u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vzdělávání, jehož obsah, 

formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření 

nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní, a na poradenskou pomoc školy 

a školského poradenského zařízení, 

h) volit a být voleni do školské rady, 

i) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání 

žáka,  

j) požádat o přezkoumání výsledků hodnocení žáka, 

 

2. Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni: 

 

a) zajistit, aby dítě a žák docházel řádně do školy nebo školského zařízení, 

b) na vyzvání ředitele školy nebo školského zařízení se osobně zúčastnit projednání 

závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte nebo žáka, 

c) informovat školu a školské zařízení o zdravotní způsobilosti žáka ke vzdělávání a 

případných změnách způsobilosti, o zdravotních obtížích nebo jiných závažných 

skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, údaje o tom, zda je 

dítě, žák nebo student zdravotně postižen, včetně údaje o druhu postižení, nebo 

zdravotně znevýhodněn; 

d) dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka ve vyučování v souladu s podmínkami 

stanovenými školním řádem, 
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e) oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 a 3 a školského 

zákona č. 561/2004 Sb. další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo 

bezpečnost dítěte a žáka, a změny v těchto údajích. 

 

 

C. PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLY 

 

1. Zaměstnanec školy má právo: 

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

ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany dětí, 

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

kontaktu se zaměstnancem 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, speciálně 

pedagogické a pedagogicko-psychologické činnosti, 

d) volit a být voleni do školské rady, 

na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti.  

 

 

2. Zaměstnanec školy má povinnost: 

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

b) chránit a respektovat práva dítěte, žáka, 

c) chránit bezpečí a zdraví dítěte, 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) ve smyslu evropského nařízení ke GDPR zachovávat mlčenlivost a chránit před 

zneužitím data, údaje a osobní údaje a zaměstnanců školy, citlivé osobní údaje, 

informace o zdravotním stavu dětí, žáků a studentů a výsledky poradenské pomoci 

školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž 

přišel do styku, shromažďovat pouze nezbytné údaje a osobní údaje, bezpečně je 

ukládat a chránit před neoprávněným přístupem, neposkytovat je subjektům, které 

na ně nemají zákonný nárok, nepotřebné údaje vyřazovat a dál nezpracovávat. 

f) poskytovat dítěti, žáku,  nebo zákonnému zástupci nezletilého dítěte nebo žáka 

informace spojené s výchovou a vzděláváním. 

 

 

 

D. PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ SE ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 

 

a) Veškeré vztahy účastníků výchovně vzdělávacího procesu ve škole jsou založeny 

na slušném, spravedlivém a partnerském jednání při dodržování zásad slušného 

chování a respektování postavení osoby ve vztahu podřízenosti, nadřízenosti a 

zodpovědnosti při dané činnosti  
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b) Pedagogičtí pracovníci školy vydávají žákům a zákonným zástupcům žáků pouze 

takové pokyny, které souvisí s životem v naší organizaci, vztahují se k plnění 

školního vzdělávacího programu a zajišťují dodržování příslušných předpisů, 

školního řádu a ovlivňují kladně kvalitu celého výchovně vzdělávacího procesu 

c) Všichni zaměstnanci školy budou žáky chránit před všemi formami špatného 

zacházení, násilím, zneužíváním. Budou dbát, aby nepřicházeli do styku 

s materiály a informacemi pro ně nevhodnými. Budou žáky chránit před 

nezákonnými útoky na jejich pověst. Zjistí-li, že je dítě týráno, krutě trestáno nebo 

je s ním špatně zacházeno, oznámí skutečnost výchovnému poradci 

d) Informace, které zákonný zástupce žáka poskytne do školní matriky nebo jiné 

důležité informace o žákovi (zdravotní způsobilost, …), jsou důvěrné a všichni 

zaměstnanci školy se řídí zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 

e) Žák zdraví v budově a na školních akcích pracovníky školy srozumitelným 

pozdravem. Pracovník školy žákovi na pozdrav odpoví. V budově školy se 

zdravíme všichni. 

 

 

 

 

II. Chování žáků 

 

 

a) Žák školy dodržuje pravidla slušného chování ve vztahu ke všem pracovníkům školy 

i spolužákům. Dbá důsledně pokynů pedagogických pracovníků (popř. pověřených 

správních zaměstnanců a zaměstnanců školní jídelny), zodpovědně se připravuje na 

vyučování a dodržuje níže uvedená ustanovení tohoto řádu. Žák si je vědom, že žákem 

zůstává i v době mimoškolní – dodržuje proto nepsané normy slušného chování a 

mezilidských vztahů platných v demokratické společnosti. 

b) Vnášení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek je v prostorách školy a při 

akcích pořádaných školou přísně zakázáno. Porušení tohoto zákazu bude 

klasifikováno jako hrubý přestupek. V této souvislosti využije ředitelka školy všech 

možností daných jí příslušnými zákony včetně možnosti dát podnět k zahájení 

trestního stíhání osob, které se na porušení tohoto zákazu podílely. Ředitelka školy 

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

zjištěno porušení tohoto zákazu, o zjištěních v tomto směru, a zároveň je seznámí s 

možnostmi odborné pomoci. 

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

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

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

prostorách školy a při školních akcích přísně zakázány a jsou považovány za hrubý 

přestupek proti řádu školy. Podle okolností ředitelka školy uváží možnost dalšího 

postihu žáků, kteří tento zákaz přestoupí. O svých zjištěních bude informovat jejich 

zákonné zástupce. 
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III. Docházka do školy a omlouvání žáků 

 

 Žák je povinen chodit do školy pravidelně a včas podle stanoveného rozvrhu hodin. 

 

 

a) Po zahájení vyučování nesmí žák bez vědomí a souhlasu učitele opustit školní budovu.  

b) Absenci žáků omlouvá třídní učitel na základě dokladů od zákonných zástupců, není-li 

dále stanoveno jinak. 

c) Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování 

nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka. 

c) Odchod žáka z vyučování před jeho ukončením je možný pouze na základě písemné 

omluvy zákonného zástupce, kterou žák předloží vyučujícímu hodiny (při uvolnění na 

jednu hodinu) nebo třídnímu učiteli (při uvolnění na více hodin). Jestliže není třídní učitel 

přítomen, předloží žák tuto omluvu zastupujícímu třídnímu učiteli, popřípadě vedení 

školy. 

d) V případě předem známé absence (objednané návštěvy lékaře, rodinné důvody apod.) je 

zákonný zástupce povinen požádat o uvolnění žáka před jeho nepřítomností ve škole. 

e) Při absenci žáka z důvodu rodinné rekreace, lázeňského pobytu, ozdravného pobytu 

apod.,: 

- na 1 – 2 dny je zákonný zástupce povinen předložit s dostatečným časovým 

předstihem (nejméně tří pracovních dnů) písemnou žádost o uvolnění. K 

této žádosti se vyjadřuje třídní učitel.  

- na delší než 2 dny  je zákonný zástupce povinen předložit s dostatečným 

časovým předstihem (nejméně tří pracovních dnů) písemnou žádost o 

uvolnění ředitelství školy prostřednictvím třídního učitele. K této žádosti 

se vyjadřuje třídní učitel a ředitel školy.  

- pokud je plánovaná nepřítomnost dítěte delší než 5 dní a probíhá v 

zahraničí, postupuje ředitel dle § 38,odst. 2 školského zákona, a pro žáka 

je vypracován individuální učební plán. S tímto plánem je seznámen 

zákonný zástupce, který je povinen ho plnit. Během pobytu v zahraničí 

mohou probíhat konzultace zákonný zástupce – třídní učitel e-mailem. 

O výsledku rozhodnutí je zákonný zástupce informován třídním učitelem pouze v 

případě nevyhovění žádosti. V případě nepřítomnosti ředitele školy rozhodne o této 

záležitosti učitel zastupující ředitele školy. 

- Po návratu do školy je žák povinen předložit třídnímu učiteli řádnou omluvu absence 

(nejčastěji v žákovské knížce) podepsanou zákonným zástupcem, a to nejpozději do 

tří dnů školního vyučování. Jestliže není třídní učitel přítomen, předloží žák tuto 

omluvu zastupujícímu třídnímu učiteli, případně vedení školy. 

- při nesplnění podmínek pro omlouvání žáka uvedených výše nemusí třídní učitel 

absenci žákovi omluvit. O této skutečnosti je povinen prokazatelným způsobem 

informovat zákonného zástupce žáka, vedení školy, případně příslušné státní orgány 

(Oddělení sociálně právní ochrany, Policie ČR). 
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IV. Zacházení s učebnicemi, školními potřebami a školním majetkem 

 

a) Žák šetrně zachází se svěřenými učebnicemi, školními potřebami a školním 

majetkem. Každé svévolné poškození nebo zničení majetku školy, žáků, učitelů či 

jiných osob hradí v plném rozsahu zákonný zástupce žáka, který poškození způsobil. 

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

c) Před odchodem ze třídy každý žák uklidí své pracovní místo a jeho okolí. Služba 

odpovídá za čistotu prostoru kolem tabule a za pořádek v celé třídě. 

d) Žákům je přísně zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči a vypínači. Z 

bezpečnostních důvodů se žákům zakazuje otevírání oken, sezení na okenních 

parapetech. 

 

 

V. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků, ochrana před sociálně patologickými jevy a před 

projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí  

 

a) Žáci chrání své zdraví i zdraví jiných. Dodržují zdravotní a hygienické zásady. Dbají 

na čistotu ve škole i ve svém okolí. 

b)  V prostorách školy je zakázáno nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových 

látek. 

c)  Žákům je zakázáno přinášet do školy cenné věci a nebezpečné předměty.  

d) Během přestávek mezi vyučovacími hodinami žáci zásadně neopouštějí bez svolení 

školní budovu.  

e) Při organizování školních akcí je vždy určen vedoucí akce, který je povinen zajistit 

informování zák. zástupce žáka o náplni, začátku a ukončení akce, případně si 

vyžádat souhlas zák. zástupce s účastí jeho dítěte na dané akci.  

f)  Při akcích konaných mimo sídlo školy zajistí vedoucí akce v součinnosti s ředitelem 

odpovědný dohled dle § 3 vyhlášky č.48/2005 Sb. o základ-ním vzdělávání v 

platném znění. Žáci se nesmí bez svolení vzdálit z místa konání akce.  

g) Podmínky a způsob ochrany žáků před sociálně patologickými jevy a před projevy 

diskriminace, nepřátelství nebo násilí jsou blíže specifikovány v preventivním 

programu školy. 

h)   Pro zaměstnance školy, externí spolupracovníky, zákonné zástupce i žáky platí 

zákaz jakýchkoliv projevů netolerance, násilí, rasismu, xenofobie, vandalismu, 

šikanování a brutality v areálu školy a na akcích pořádaných školou.  

i) Ztrátu osobních věcí žák neprodleně oznámí třídnímu učiteli nebo vedoucímu akce. 
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VI. Provoz a vnitřní režim školy    

 

Provoz školy je v pracovní dny od 6:00 do 16:10 hodin. Přítomnost jakýchkoliv osob mimo 

tuto dobu nebo v jiné dny v prostorách školy musí vždy schválit ředitelka školy. 

● Vyučování je rozvrženo do vyučovacích hodin, které trvají 45 minut. Začátek 

vyučování je v 7:30 hodin. Vchod do budovy pro žáky se otevírá v 6:00 hodin. 

 

● Časový rozvrh hodin:    

1. hodina  7:30  –   8:15 

2. hodina  8:25  –   9:10 

3. hodina  9:30  – 10:15 

4. hodina 10:25 – 11:10 

5. hodina 11:20 – 12:05 

Přesun na oběd a 

zpět, oběd 

12:05 – 13.05 

6. hodina 13:05 -  13:50   

  

● Vyučující mohou zařadit vyučování v blocích, kde nemusí respektovat délku 

vyučovací hodiny (45 minut), musí však respektovat individuální potřeby dětí a dbát 

dodržování zásad hygieny při výchovně vzdělávací práci. 

● O přestávkách je stanoven pedagogický dohled. Žáci mohou trávit přestávky ve třídách 

nebo při příznivém počasí na školní zahradě. 

Vyučování probíhá podle schváleného rozvrhu, včetně rozmístění tříd. Jakékoliv změny je 

potřebné včas projednat s ředitelkou školy. 

● Před ukončením dopoledního nebo odpoledního vyučování, zájmového kroužku nebo 

jiné předem naplánované aktivity mohou žáci opustit budovu jen se souhlasem třídního učitele 

(v případě jeho nepřítomnosti ředitelky), a to na základě písemného potvrzení zákonného 

zástupce žáka. 

● Veškeré akce mimo objekt školy (exkurze, vycházky, výlety, kulturní a sportovní akce 

apod.) musí být předem projednány s ředitelkou školy. 

● Za pobyt žáka ve školní družině platí zástupci žáka poplatek. Výši úplaty stanoví 

ředitel školy ve směrnici pro činnost školní družiny a zveřejňuje na veřejně přístupném místě.  

O snížení nebo prominutí úplaty, zejména v případě dětí, žáků nebo studentů se sociálním 

znevýhodněním, rozhoduje ředitelka školy, podrobnosti jsou opět uvedeny ve směrnici pro 

činnost školní družiny. 

 Ranní školní družina začíná v 6:00 do začátku vyučování. Po ukončení vyučování je 

zahájena odpolední družina, která končí v 16:10 hod.  

 

● V období školního vyučování může ředitelka školy ze závažných důvodů, zejména 

organizačních a technických, vyhlásit pro žáky nejvýše 5 volných dnů ve školním roce. 

● Každý z pracovníků školy, který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit 

důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně po budově.  

● Ve školní budově a celém areálu školy je zakázáno kouření. 
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a) Vyučování 

 

  Pravidelné vyučování začíná v 7:30 hodin, poslední vyučovací hodina končí ve 13:50 hodin. 

  Provoz školy pro žáky začíná v 6:00 hodin. 

  Vyučovací hodina trvá 45 minut. 

  Ve vyučovacích hodinách jsou pravidelně střídána pracovní místa, dochází ke změnám 

činností, do hodin jsou zařazovány relaxační chvilky. Tradiční způsob výuky je nahrazován 

moderním pojetím vyučování – skupinová práce, kooperativní výuka. Pro všechny žáky školy 

je využíváno projektové vyučování. 

 

 

b) Přestávky 

 

  Po každé vyučovací hodině následuje přestávka. Mezi 1. a 2., 3. a 4., 4. a 5. 

vyučovací hodinou je zařazena přestávka v délce trvání 10 minut. Mezi 2. a 3. vyučovací 

hodinou je přestávka v délce 20 minut. Mezi dopoledním a odpoledním vyučováním je 

zařazena přestávka s délkou 60 minut. 

   

   

c) Školní družina 

 

Ranní školní družina je v provozu ráno od 6:00 do 7:00 hod. 

Školní družina je otevřena pro všechny přihlášené žáky do naplnění kapacity. 

Pobyt venku probíhá v případě příznivého počasí denně v době provozu školní družiny. Žáci 

mohou využívat travnaté plochy u školy, dětské hřiště za školou, travnaté hřiště v obci, 

pískové hřiště u školy, případně podnikají vycházky do okolí. Pestrost činností školní družiny 

je zajištěna náplní kroužků. 

 

 

d) Práce s počítačem 

 

Počítače jsou využívány nepravidelně v rámci běžných výukových předmětů podle potřeby  

Žáci mají ke všem počítačům přístup v době, kdy jsou hlídáni pedagogickým pracovníkem. 

Mohou využít nainstalované výukové programy i výukové hry. 

 

e) Pracovní a výtvarné činnosti 

 

Vyučovací hodiny pracovních a výtvarných činností probíhají ve třídách nebo v okolí školy. 

Na začátku školního roku jsou žáci vyučujícím poučeni o bezpečnosti a ochraně zdraví. 

Poučení o bezpečnosti je zopakováno vždy před náročnější činností a činností vyžadující 

použití nástrojů a nářadí. 

Žáci mohou používat pracovní oděvy. Všechny učebny jsou vybaveny umývadly pro 

provedení očisty během i po skončení práce. 

  

f) Stravování 

 

 K zajištění obědů pro žáky i zaměstnance je v budově mateřské školy kuchyně s jídelnou. 

mailto:zs.lesonice@seznam.cz


Základní škola a mateřská škola Lesonice, 

okres Třebíč, příspěvková organizace,  675 44 Lesonice 1 

IČ: 708 857 45         e-mail: zs.lesonice@seznam.cz,          tel.: 601 326 095,       ID: i5jmewx 

web: www.zslesonice.cz 

 

 

9 

 

 Obědy jsou vydávány v době od 12:05 do 13:00 hodin. 

 

g) Pitný režim 

 

  Pitný režim je zajišťován automatem na vodu.  

 

h) Pohybová výchova 

 

Škola pro tělesnou výchovu využívá cvičebnu, pískové hřiště u školy a travnaté hřiště v obci. 

Kromě toho mohou být k pohybové výchově dětmi využívány odpočinkové koutky ve třídách 

a ve školní družině a prostory u školní budovy. 

Výuku plavání zajišťuje plavecká škola, žáci se účastní základního plaveckého výcviku ve 3. 

a v 4. ročníku, dle skladby ročníku se mohou plavecké výuky účastnit i zbývající ročníky. 

Několikrát ročně jsou pro všechny žáky organizovány výpravy do přírody s pohybovými 

aktivitami a turistikou.  

Dopravní výchova probíhá ve všech ročnících na dopravním hřišti, všichni žáci jsou zapojeni 

do projetu Dopravní výchova v rámci školy. 

Do vyučování jsou podle potřeby a únavy žáků pravidelně zařazovány tělovýchovné chvilky 

zaměřené na protažení a procvičení. 

O přestávkách mohou žáci využívat relaxační koutky s koberci a hračkami, mají možnost 

volného pohybu po chodbách.  

Ve třídách se pravidelně větrá. 

 

i) Pracovní podmínky 

 

Pro výuku jsou používány místnosti, které splňují požadavky na osvětlení, vybavení, větrání, 

velikost a vybavení. V žádné z učeben není překročen maximální počet žáků, daný plošnou 

výměrou místnosti. 

Časové rozvržení učiva, sestava rozvrhu a režim dne odpovídá psychohygienickým 

podmínkám. 

Ve třídách zajišťují vyučující vhodné podmínky pro výuku zejména sledováním teploty v 

učebně, dostatečným větráním, pobytem dětí o přestávkách mimo učebnu, dodržováním délky 

vyučovacích hodin a přestávek, zařazováním relaxačních chvilek a cvičení do hodin, 

manipulací s žaluziemi regulují osvětlení třídy a minimalizují osvětlení třídy současně denním 

i umělým osvětlením. Vedou žáky k otužování a používání přiměřeně teplého oblečení.  

Školní lavice i židle jsou sledovány, aby velikostí odpovídaly žákům. 

Vyučující vedou žáky ke správnému sezení a držení těla a přispívají tak k prevenci 

jednostranné statické zátěže určitých svalových skupin. 

 

j) Povinnosti pedagogických pracovníků 

 

Všichni pedagogičtí pracovníci ve své činnosti s žáky důsledně uplatňují zásady výchovy k 

toleranci, vzájemnému soužití lidí různých národností, náboženství a kultur a respektování 

odlišností jednotlivých etnických skupin. 

Všichni pedagogičtí pracovníci plně respektují výše uvedený režim školy. 
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Učitel je povinen důsledně dodržovat vyučovací čas, zvláště začátky vyučovacích hodin. 

Během vyučování učitel neopouští třídu a nenechává žáky bez dozoru. Do školy přichází 

nejpozději 15 minut před zahájením vyučování. 

Nemůže-li se učitel pro nemoc (či jiný závažný důvod) dostavit do školy, ohlásí tuto okolnost 

včas ředitelce školy, aby mohlo být zajištěno suplování. Změny rozvrhu nebo výměny hodin 

oznámí a projedná s vedením školy. 

Při akcích školy nebo výuce mimo budovu školy soustředí žáky před školou a přivádí je po 

skončení akce opět až k budově školy. V odůvodněných případech po písemném souhlasu 

zákonného zástupce žáka je možný sraz a rozchod podle určení pedagoga. 

Pomůcky určené k vyučování si připravuje v době volna, mimo vyučování. Je 

odpovědný za udržování pomůcek v dobrém stavu. 

Nástup do hodin a odchod žáků z hodin mimo školní budovu provádí vyučující dle rozvrhu. 

Třídní knihy si vyučující ukládají do učitelského stolu ve třídě. V ředitelně jsou  

učitelům k dispozici třídní výkazy a katalogové listy. 

Absenci žáků učitel sleduje a zapisuje řádně každý den. Z vyučování může být žák omluven 

pouze na základě písemné žádosti zákonného zástupce. 

Během vyučování není povoleno posílat žáky mimo budovu. Učitel žáky nesmí využívat k 

osobním pochůzkám. 

Vyučující odpovídá za pořádek ve třídě. Po skončení vyučování neopustí žáci třídu dříve, 

pokud nemají svá místa v pořádku. Žákovská služba by měla zajistit smazání tabule a výběr 

sešitů. 

Osobní konzultace se zákonnými zástupci je vhodné vést v předem dohodnutém termínu 

(např. telefonicky), nejednat s nimi v průběhu vyučování. Při řešení problémů je dobré přizvat 

k jednání dalšího kolegu. 

Úrazy žáků se zapisují do knihy úrazů uložené v kanceláři školy. Zápis provádí vyučující 

příslušného předmětu nebo dozírající učitel. Při lékařském ošetření žáka vyplní vyučující 

záznam o školním úrazu. 

Účast na pedagogických radách a pracovních poradách je povinná. 

Ve všech prostorách školy a přilehlém prostranství a v technických objektech platí zákaz 

konzumace alkoholických nápojů a kouření, ať už v pracovní či mimopracovní době.  

Všichni vyučující se pravidelně zúčastňují třídních schůzek a konzultačních dnů a poskytují 

zákonným zástupcům žáků všechny potřebné informace. 

Prostory, kam nemají žáci přístup, zůstávají trvale uzavřeny (kabinety, sklad uklízečky). 

Všichni učitelé, vychovatelka a ostatní zaměstnanci školy pověření výchovnou činností jsou 

povinni vyžadovat dodržování řádu školy od všech žáků, i když sami nemají dozor. 

Všichni pedagogičtí pracovníci věnují v průběhu celého vyučovacího procesu 

pozornost všem odchylkám chování žáků od běžného normálu. Mohou být jedním ze 

symptomů počínající závislosti na návykových látkách. 

 

k) Dohled nad žáky 

Vyučující vykonávají dohled o přestávkách dle aktuálního rozpisu. 

Potřebuje-li učitel z hygienických důvodů opustit třídu, požádá o dohled nad žáky svého 

kolegu, či jinou dospělou osobu. 

Dohled ve školní jídelně vykonává pedagog, který žáky na oběd doprovází. 
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VII. Distanční výuka 

 

Distanční výuka probíhá v následujících případech:                                                                             

- po dobu trvání krizového patření,                                                                                              

- z důvodu nařízení mimořádného opatření,                                                                                            

- z důvodu nařízení karantény, není-li možná osobní přítomnost většiny žáků nejméně jedné 

třídy. 

Povinnosti žáků a zákonných zástupců 

Žáci jsou povinni se řádně vzdělávat, jak prezenční, tak distanční formou výuky v míře 

odpovídající okolnostem.                                                                                                  

Zákonní zástupci jsou povinni dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování, a to i v 

jeho distanční formě do 3 dnů od počátku nepřítomnosti. 

Režim distanční výuky 

Při distančním vzdělávání jsou respektována specifika tohoto způsobu vzdělávání. Nutno 

přihlížet na odlišné technické vybavení a možnosti žáků, náročnost dlouho-dobé práce s 

počítačem, nevhodnost dlouhodobého sledování monitoru, nevhodné držení těla při práci u 

PC, atd. Délku výuky a přestávek stanovuje pedagog při distančním vzdělávání podle 

charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků, jejich 

schopnostem a reakcím. Distanční vzdělávání škola přizpůsobí podmínkám žáků a zajistí: 

- on-line výukou,                                                                                                                        

- off-line výukou, bez kontaktů přes internet předáváním písemných materiálů,                               

- individuálními konzultacemi žáků a pedagogických pracovníků,                                                     

- komunikací pedagogických pracovníků se zákonnými zástupci žáků,                                              

- informováním žáka o jeho výsledcích, poskytováním zpětné vazby a vedení žáka 

sebehodnocení,                                                                                                                            

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

technickému vybavení a rodinným podmínkám,                                                                          

- průběžnou kontrolní a hospitační činností vedení školy. 

Při distančním vzdělávání se škola zaměří především na stěžejní výstupy v českém jazyce, 

matematice a cizím jazyce. Součástí distanční výuky budou však i ostatní hlavní předměty. 

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

krátkodobé či dlouhodobé zákazy přítomnosti žáků ve školách. Veškeré změny ve 

vzdělávacím obsahu a tematických plánech, přesuny učiva, vypuštění učiva bude škola 

evidovat a využije pro případné úpravy vzdělávání v dalším období a úpravy svého školního 

vzdělávacího programu. 
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Hodnocení výsledků vzdělávání 

Při distančním vzdělávání žák vždy dostane zpětnou vazbu o výsledcích svého vzdělávání a 

plnění zadaných úkolů, je uplatňováno především formativní hodno-cení, jak klasifikačním 

stupněm, tak slovním hodnocením. Po uzavření určitých celků učiva je provedeno 

hodnocení výsledků žáka při osvojování učiva tohoto celku. Výsledky vzdělávání budou 

ukládány ve formě osobního portfolia, v listinné nebo digitální podobě. 

Pravidla hodnocení 

Výborný (1) – žák pracuje aktivně, tvořivě, ve výsledcích se objevuje minimální méně 

podstatná chybovost. Jeho ústní i písemný projev je logicky správný, přesný a výstižný, 

úkoly odevzdává včas. 

Chvalitebný (2) – v úrovni dosažených dovedností a vědomostí žák projevuje ucelené 

poznatky s méně častou chybovostí, která nemá zásadní význam pro správnost očekávaných 

výsledků. Jeho ústní i písemný projev je poměrně přesný bez podstatných nedostatků. 

Dobrý (3) – úroveň vědomostí a dovedností má nepodstatné mezery, nepřesnosti a chyby 

dovede žák za pomoci pedagoga korigovat. V jeho ústním i písemném projevu se objevují 

výraznější rezervy. 

Dostatečný (4) – vědomosti a dovednosti žáka jsou podprůměrné, s častou chybovostí, práce 

postrádá tvořivost. Ústní i písemný projev vykazuje podstatné rezervy. 

Nedostatečný (5) – nesplněný nebo nevypracovaný úkol bez řádného zdůvodnění, a to ani v 

náhradním termínu. 

Zákonní zástupci budou při distančním vzdělávání informováni průběžně o výsledcích žáka. 

Podmínky zacházení s majetkem školy 

V případě přechodu na vzdělávání distančním způsobem mohou být žákům zapůjčeny 

technické prostředky školy pro digitální komunikaci (tablet, notebook), tento majetek je 

zapůjčen uzavřením smlouvy o výpůjčce. O zapůjčení jednotlivým žákům rozhoduje 

ředitelka školy. 
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VIII. Režim při akcích mimo školu 

 

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

uskutečňuje  vzdělávání, zajišťuje škola vždy nejméně jedním zaměstnancem školy - 

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

který není pedagogickým pracovníkem, pokud je zletilý a způsobilý k právním 

úkonům.  

b) Při organizaci výuky při akcích souvisejících s výchovně vzdělávací činností školy 

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

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

základním fyziologickým potřebám žáků.  

c) Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, nesmí na jednu 

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

Výjimku z tohoto počtu může stanovit s ohledem na náročnost zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví žáků ředitel školy. Škola pro plánování takovýchto akcí stanoví tato 

pravidla – každou plánovanou akci mimo budovu školy předem projedná organizující 

pedagog s vedením školy zejména s ohledem na zajištění BOZP. Akce se považuje za 

schválenou uvedením v týdenním plánu práce školy, kde zároveň s časovým rozpisem 

uvede ředitel školy jména doprovázejících osob. 

d) Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, kdy místem pro 

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

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

dobou shromáždění. Po skončení akce končí zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví 

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

žáků a skončení akce oznámí organizující pedagog nejméně 2 dny předem zákonným 

zástupcům žáků a to zápisem do žákovské knížky, nebo jinou písemnou informací. 

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

pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Před takovýmito akcemi 

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

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

žáci předem seznámeni. Při pobytu v ubytovacích zařízeních se účastníci akce řídí 

vnitřním řádem tohoto zařízení.    

f) Součástí vzdělávání mohou být také další aktivity, uvedené ve školním vzdělávacím 

programu, jako bruslení, školy v přírodě, turistické, cyklistické a jiné kurzy, sportovní 

soustředění, zahraniční akce. 

g) Chování žáka na mimoškolních akcích je součástí celkového hodnocení žáka včetně 

hodnocení na vysvědčení. 

h)  Při zapojení školy do soutěží bezpečnost a ochranu zdraví žáků po dobu dopravy na 

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

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

organizátor. 
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IX.  Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 

 

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

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 

  

 

 

1. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 

 

Prostřednictvím hodnocení žáků by nemělo docházet k rozdělování žáků na úspěšné, 

neúspěšné, schopné, neschopné. Hodnocení by ne mělo být zaměřeno na srovnávání žáka s 

jeho spolužáky, mělo by se soustředit na individuální pokrok každého žáka. Nedílnou součástí 

hodnocení žáka ve škole je též hodnocení jeho chování a projevů. Celkově však hodnocení 

nesmí vést ke snižování důstojnosti a sebedůvěry žáků. 

 

a) Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení. 

b) Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním 

stupněm, slovně nebo kombinací obou způsobů. O způsobu hodnocení rozhoduje 

ředitelka školy. 

c) Škola 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. 

d) U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitelka školy o použití slovního 

hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce žáka. 

  

2. Pravidla pro hodnocení žáka 

 

Jednou z podmínek efektivního učení je zpětná vazba, kterou poskytuje žákovi informace o 

správnosti postupu, průběhu či výsledku. Při poskytování zpětné vazby klademe důraz na 

vhodnou formulaci – přednost dáváme pozitivnímu vyjádření. 

Od prvního ročníku používáme známky. Stavíme na povzbuzení, ocenění a na pozitivní 

motivaci. Přejeme si, aby se naši žáci učili ne pod hrozbou špatných známek, ale s vědomím 

smysluplnosti získaných poznatků. 

Součástí hodnocení, je také sebehodnocení dětí, jejich snaha a schopnost posoudit nejen svoji 

práci, ale i vynaložené úsilí, osobní možnosti a rezervy. 

 

Hodnocení prospěchu a chování se řídí těmito pravidly: 

 Být otevřený k dětem i rodičům, stanovit a vysvětlit jasná kritéria pro hodnocení. 

 Umožnit žákům účast na hodnotícím procesu. 

 Hodnotit individuální pokrok bez srovnávání s ostatními. 

 Hodnocení zaměřujeme a formulujeme pozitivně. 

 Známka z vyučovacího předmětu nezahrnuje hodnocení žákova chování. 

 Při klasifikaci používáme pěti klasifikačních stupňů. 

 Každému hodnocení předchází seznámení žáka s cíli vzdělávání a kritérii hodnocení. 

 Žák má právo vědět, v čem a proč bude vzděláván a kdy, jakým způsobem a podle 

jakých pravidel bude v určité fázi vzdělávacího procesu hodnocen. 
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 Sebehodnocení žáka považujeme za nedílnou součást jeho hodnocení. 

 Při zkoušení používáme metody, které respektují individuální možnosti žáka. 

 Ačkoliv je závěrečné rozhodnutí o známce na vyučujícím, přibíráme děti hned od 

začátku k diskusi o známce, aby jim byla jasná hodnotící kritéria a dále se posilovala 

jejich dovednost sebehodnocení. 

 Skupinovou práci nehodnotíme známkou, známku získává žák pouze za individuální 

výkon. Skupinovou práci a projekty hodnotíme slovně. 

 Při kooperativním způsobu výuky vedeme žáky nejen ke zhodnocení výsledku své 

práce, ale také k vyhodnocení samotného procesu (postupu, který žák uplatnil). 

 Rodičovské schůzky (konzultační hodiny) jsou svolávány třikrát ročně. Hodnotíme 

individuální pokrok žáka bez srovnávání s ostatními.  

 Klasifikujeme jen probrané a procvičené učivo. Žáci mají možnost a dostatek času k 

naučení, procvičení a zažití učební látky. 

 

3. Nástroje hodnocení žáků 

 

a) Ústní zkoušení 

b) Písemné zkoušení a testy 

c) Pozorování 

d) Analýza žákovských prací 

e) Rozhovory 

f) Projektové dny 

 

Zásady získávání podkladů pro hodnocení 

Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovných a 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) a didaktickými testy, 

- kontrolními písemnými pracemi a praktickými zkouškami, 

- analýzou výsledků činnosti žáka, 

- konzultacemi s ostatními učiteli a podle potřeby i s pracovníky pedagogicko-

psychologických poraden a zdravotnických služeb, zejména u žáka s trvalejšími zdravotními 

potížemi či specifickými poruchami učení a chování, 

- rozhovory se žákem a jeho zákonnými zástupci. 

 

Žák je v každém předmětu hodnocen formou různých zkoušek, testů a prací alespoň třikrát za 

každé pololetí, u předmětů s převahou teoretického zaměření z toho nejméně jednou ústně. 

Hodnoceno je pouze procvičené učivo. 
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4. Hodnocení prospěchu 

 

Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni: 

1 – výborný 

2 – chvalitebný 

3 – dobrý 

4 – dostatečný 

5 – nedostatečný 

 

Hodnocení prospěchu nezahrnuje úroveň žákova chování. Při hodnocení prospěchu může být 

použito též širší slovní hodnocení, o kterém rozhodne ředitel školy na základě žádosti 

zákonného zástupce žáka. 

 

V případě přestupu žáka na školu hodnotící odlišným způsobem je na základě žádosti této 

školy či zákonného zástupce žáka hodnocení převedeno na způsob užívaný v dané škole. Také 

pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání je případné slovní hodnocení převedeno 

do klasifikace. Zásady pro převedení jsou uvedeny v příloze. 

Při použití klasifikace jsou výsledky vzdělávání žáka hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň 

vzdělání žáka, které dosáhl zejména vzhledem k očekávaným výstupům formulovaným v 

učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho 

vzdělávacím a osobnostním předpokladům a jeho věku. Klasifikace zahrnuje ohodnocení píle 

žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon. V 1. až 5. 

ročníku se použije pro zápis stupně hodnocení číslice. 

Také v případě použití širšího slovního hodnocení jsou výsledky vzdělávání žáka v 

jednotlivých předmětech 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 jeho věku. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka v jejich vývoji, 

ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho 

výkon, a naznačení dalšího rozvoje žáka. Obsahuje také zdůvodnění hodnocení a doporučení, 

jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat. 

Text širšího slovního hodnocení je zapsán ve větách a musí z něj jasně vyplývat, zda žák v 

daném období prospěl, či neprospěl.   

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

znevýhodnění. Ředitel školy může s písemným doporučením školského poradenského 

zařízení povolit žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s mimořádným nadáním 

na žádost jeho zákonného zástupce vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. 

Žáci se hodnotí ve všech vyučovacích předmětech uvedených v učebním plánu příslušného 

ročníku. Klasifikační stupeň určí nebo širší slovní hodnocení zformuluje učitel, který vyučuje 

příslušnému předmětu. Pokud jej vyučuje více učitelů, určí výsledný stupeň za klasifikační 

období po vzájemné dohodě. 

Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se 

objektivně hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační 

období. Přitom se přihlíží k systematičnosti v práci žáka v daném období. Stupeň prospěchu 

se neurčuje na základě průměru z klasifikace za příslušné období. 

Na konci klasifikačního období, v termínu, který určí ředitel školy, nejpozději však 48 hodin 

před hodnotícím jednáním pedagogické rady, zapíší učitelé příslušných předmětů číslicí 
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výsledky celkové klasifikace do připraveného formuláře a připraví návrhy na umožnění 

opravných zkoušek, na klasifikaci v náhradním termínu apod. 

 

5. Hodnocení ve vyučovacích předmětech s převahou 

teoretického zaměření 

 

Při klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření 

(jazykové, společenskovědní, přírodovědné předměty a matematika) se v souladu s 

požadavky učebních osnov hodnotí: 

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

zákonitostí a vztahů kvalitu 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,  

- kvalitu myšlení, především jeho logiku, samostatnost a tvořivost,  

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

- úroveň komunikace a spolupráce,  

- přesnost, výstižnost a odbornou i jazykovou správnost ústního a písemného projevu,  

- kvalitu výsledků činností,  

- osvojení účinných metod samostatného studia. 

 

 

Výchovné a vzdělávací výsledky se hodnotí 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 
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motorických činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za 

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

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

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

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

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

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

podle návodu učitele. 

 

·         Stupeň 4 (dostatečný) 

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

Při provádění požadovaných intelektuálních a motorických činností je málo pohotový a má 

větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a 

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

jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé. 

Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V 

kvalitě výsledků jeho činnosti a v grafickém projevu se projevují nedostatky, grafický projev 

je málo estetický. Závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při 

samostatném studiu má velké těžkosti. 

 

·         Stupeň 5 (nedostatečný) 

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

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

podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení 

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

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

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

projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstižnosti. Kvalita výsledků jeho 

činnosti a grafický projev mají vážné nedostatky. Závažné nedostatky a chyby nedovede 

opravit ani s pomocí učitele. Nedovede samostatně studovat. 

 

6. Hodnocení ve vyučovacích předmětech s převahou 

praktického zaměření 

 

Při klasifikaci v předmětech praktického zaměření (praktické činnosti) v souladu 

s požadavky učebních osnov se hodnotí: 

- vztah k práci, ke spolužákům v pracovní skupině 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 pomůcek, nástrojů, nářadí a měřidel. 
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Výchovně vzdělávací výsledky se hodnotí podle těchto kritérií: 
 

    Stupeň 1 (výborný) 
Žák soustavně projevuje kladný vztah k práci, k pracovní skupině a k praktickým činnostem. 

Pohotově, samostatně a tvořivě využívá získané teoretické poznatky při praktické činnosti. 

Praktické činnosti vykonává pohotově, samostatně uplatňuje získané dovednosti a návyky. 

Bezpečně ovládá postupy a způsoby práce; dopouští se jen menších chyb, výsledky jeho práce 

jsou bez závažnějších nedostatků. Účelně si organizuje vlastní práci, udržuje pracoviště v 

pořádku. Uvědoměle dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a aktivně se 

stará o životní prostředí. Hospodárně využívá suroviny, materiál, energii. Vzorně obsluhuje a 

udržuje pomůcky, nástroje a nářadí. Aktivně překonává vyskytující se překážky. 

 

·         Stupeň 2 (chvalitebný) 

Žák projevuje kladný vztah k práci, k pracovní skupině 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. Pomůcky, nástroje a nářadí 

obsluhuje a udržuje s drobnými nedostatky. Překážky v práci překonává s občasnou pomocí 

učitele. 

 

·         Stupeň 3 (dobrý) 

Žák projevuje vztah k práci, k pracovní skupině 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 pomůcek a nářadí 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 pracovní skupině 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 pomůcek, přístrojů a nářadí se dopouští závažných nedostatků. Překážky v 

práci překonává jen s pomocí učitele. 
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·         Stupeň 5 (nedostatečný) 

Žák neprojevuje zájem o práci a vztah k ní, ani k pracovní skupině a k praktickým činnostem. 

Nedokáže ani s pomocí učitele uplatnit získané teoretické poznatky při praktické činnosti. V 

praktických činnostech, dovednostech a návycích má podstatné nedostatky. Nedokáže 

postupovat při práci ani s pomocí učitele. Výsledky jeho práce jsou nedokončené, neúplné, 

nepřesné, nedosahují předepsané ukazatele. Práci na pracovišti si nedokáže zorganizovat, 

nedbá na pořádek na pracovišti. Neovládá předpisy o ochraně zdraví při práci a nedbá na 

ochranu životního prostředí. Nevyužívá hospodárně surovin, materiálů a energie. V obsluze a 

údržbě pomůcek a nářadí se dopouští závažných nedostatků. 

 

7. Hodnocení ve vyučovacích předmětech s převahou 

výchovného zaměření 

 

Při klasifikaci v předmětech s převahou výchovného zaměření (výtvarná výchova, 

hudební výchova a zpěv, tělesná a sportovní výchova) 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. 

  

 

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 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. 
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Stupeň 3 (dobrý) 

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

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

dopouští se v něm chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější mezery a při jejich 

aplikaci potřebuje pomoc učitele. Nemá dostatečný aktivní zájem o umění, estetiku a 

tělesnou kulturu. Nerozvíjí v požadované míře svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost. 

 

 

Stupeň 4 (dostatečný) 

Žák je v činnostech málo aktivní a tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou 

málo uspokojivé. Úkoly řeší s častými chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se 

značnou pomocí učitele. Projevuje velmi malou snahu a zájem o činnosti, nerozvíjí 

dostatečně svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost. 

 

Stupeň 5 (nedostatečný) 

Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho 

projev je povětšině chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené vědomosti a 

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

estetický vkus a tělesnou zdatnost. 

  

8.  Zásady pro používání slovního hodnocení 

 

 O slovním hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení rozhoduje ředitelka školy 

se souhlasem školské rady. 

 TU 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 ZZ. 

 Je-li žák hodnocen slovně, převede TU po projednání s vyučujícími ostatních předmětů 

slovní hodnocení do klasifikace pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání. 

 U žáka se SVP rozhodne ředitelka školy o použití slovního hodnocení na základě žádosti 

zákonného zástupce. 

 Výsledky vzdělávání žáka jsou v případě použití slovního hodnocení popsány tak, aby 

byla zřejmá úroveň vzdělání žáka. 

 

-        Slovní hodnocení zahrnuje:  

- posouzení výsledků vzdělávání žáka v jejich vývoji, zejména ve vztahu k očekávaným 

výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů ŠVP, k jeho 

vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka, 

- hodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho 

výkon, 

- naznačení dalšího rozvoje žáka, 

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

překonávat. 
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9. Zásady pro stanovení celkového hodnocení žáka na vysvědčení 

v případě použití slovního hodnocení nebo kombinace 

slovního hodnocení a klasifikace 

  

Prospěch 

Ovládnutí učiva předepsaného osnovami 
1 – výborný ovládá bezpečně 

2 – chvalitebný ovládá 

3 – dobrý v podstatě ovládá 

4 – dostatečný ovládá se značnými mezerami 

5 - nedostatečný neovládá 

Úroveň myšlení 
1 – výborný pohotový, bystrý, dobře chápe souvislosti 

2 – chvalitebný uvažuje celkem samostatně 

3 – dobrý menší samostatnost v myšlení 

4 – dostatečný nesamostatné myšlení 

5 - nedostatečný odpovídá nesprávně i na návodné otázky 

Úroveň vyjadřování 
1 – výborný výstižné a poměrně přesné 

2 – chvalitebný celkem výstižné 

3 – dobrý myšlenky vyjadřuje nepřesně 

4 – dostatečný myšlenky vyjadřuje se značnými obtížemi 

5 - nedostatečný i na návodné otázky odpovídá nesprávně 

  

Celková aplikace vědomostí, řešení úkolů, chyby, jichž se žák dopouští 
1 – výborný užívá vědomostí a spolehlivě a uvědoměle dovedností, pracuje samostatně, přesně 

a s jistotou 

2 – chvalitebný dovede používat vědomosti a dovednosti při řešení úkolů, dopouští se jen 

menších chyb 

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

a odstraňuje chyby 

4 – dostatečný dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává 

5 - nedostatečný praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí 

  

Píle a zájem o učení 
1 – výborný aktivní, učí se svědomitě a se zájmem 

2 – chvalitebný učí se svědomitě 

3 – dobrý k učení a práci nepotřebuje větších podnětů 

4– dostatečný malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty 

5 - nedostatečný pomoc a pobízení k učení jsou zatím neúčinné 
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10. Hodnocení chování 

 

Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou je klasifikováno těmito stupni: 

1 – velmi dobré 

2 – uspokojivé 

3 – neuspokojivé 

Klasifikaci chování žáků navrhuje TU po projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují, případně 

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

Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel uvedených ve školním řádu během 

klasifikačního období. 

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

opatřením k posílení kázně se přihlíží pouze, pokud byla neúčinná. 

Škola hodnotí a klasifikuje žáky především za jejich chování ve škole. Jsou-li však závažné a 

prokazatelné důvody udělit žákovi výchovné opatření vedoucí k posílení kázně, lze ve 

výjimečných případech, jejichž projednávání se škola přímo účastní, přihlédnout i k chování 

mimo školu. 

 

Kritéria pro jednotlivé stupně hodnocení chování jsou následující: 

 

Stupeň 1 (velmi dobré) 

Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení školního řádu. Má kladný vztah ke 

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

vyučování a pro výchovu mimo vyučování. Méně závažných přestupků, které odpovídají 

věku žáka, se dopouští ojediněle. Při mimoškolních akcích vhodně reprezentuje školu. 

 

Stupeň 2 (uspokojivé) 

Chování žáka je v podstatě v souladu s pravidly chování a ustanovením školního řádu. Žák 

se dopustí ojedinělého závažnějšího přestupku nebo se opakovaně dopouští méně závažných 

přestupků, nepřispívá aktivně k upevňování kolektivu, je však přístupný výchovnému 

působení a snaží se své chyby napravit. V průběhu jednoho pololetí neomluveně zamešká 10 

– 25 vyučovacích hodin. 

 

Stupeň 3 (neuspokojivé) 

Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům chování nebo školnímu řádu, zpravidla 

se přes veškerá výchovná opatření dopouští dalších přestupků. Narušuje činnost kolektivu 

nebo se dopouští poklesků v mravném chování. V průběhu jednoho pololetí neomluveně 

zamešká více než 25 vyučovacích hodin. 

 

Při hodnocení chování se používají také následující výchovná opatření: 

Pochvaly a jiná ocenění 

Ředitel školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné právnické 

či fyzické osoby žákovi po projednání v pedagogické radě udělit pochvalu nebo jiné ocenění 

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

nebo za dlouhodobou úspěšnou práci. 

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

vyučujících žákovi po projednání s ředitelem školy udělit pochvalu nebo jiné ocenění 
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(například knižní odměna) za výrazný projev školní iniciativy, déletrvající úspěšnou práci, 

včetně reprezentace školy. 

 

Opatření k posílení kázně: 

Za jeden přestupek se žákovi uděluje pouze jedno z následujících opatření: 

napomenutí třídního učitele: 
za občasné zapomínání plnit zadané úkoly a nosit potřebné pomůcky, drobnější a méně časté 

přestupky, 1–2 neomluvené hodiny – uděluje třídní učitel 

důtka třídního učitele: 
za opakované zapomínání, drobnější kázeňské přestupky či 3 – 5 neomluvených hodin ji 

uděluje třídní učitel. 

důtka ředitele školy: 
za soustavné zapomínání, častěji opakované drobnější kázeňské přestupky, 6 – 9 

neomluvených hodin – uděluje ředitel školy 

 

Třídní učitel neprodleně oznámí řediteli školy uložení důtky třídního učitele. Důtku ředitele 

školy lze žákovi uložit pouze po projednání v pedagogické radě. 

 

Ředitel školy nebo třídní učitel neprodleně oznámí udělení pochvaly a jiného ocenění nebo 

uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho 

zákonnému zástupci. 

Udělení pochvaly či jiného ocenění a uložení napomenutí nebo důtky se zaznamená do 

katalogového listu. Udělení pochvaly či jiného ocenění je též zaznamenáno na vysvědčení za 

pololetí, v němž bylo uděleno. 

 

11. Celkové hodnocení 

 

Celkový prospěch žáka zahrnuje výsledky hodnocení z povinných a volitelných předmětů a 

z chování. Stupně celkového prospěchu se uvádějí na vysvědčení. Žák je hodnocen stupni: 

prospěl s vyznamenáním 

prospěl 

neprospěl 

nehodnocen 

 

Žák je hodnocen stupněm: 

- prospěl s vyznamenáním, není-li v žádném povinném a volitelném předmětu hodnocen 

při celkové klasifikaci stupněm horším než „chvalitebný“, průměr z těchto předmětů nemá 

horší než 1,50 a jeho chování je „velmi dobré“, 

- prospěl, není-li v žádném z povinných či volitelných předmětů hodnocen při celkové 

klasifikaci stupněm „nedostatečný“, 

- neprospěl, je-li v některém z povinných předmětů hodnocen stupněm „nedostatečný“ nebo 

není-li z něho hodnocen na konci 2. pololetí, 

- nehodnocen, není-li ho možné hodnotit z některého z povinných předmětů na konci 1. 

pololetí. 

 

V případě použití slovního hodnocení se při rozhodování o celkovém stupni prospěchu 

využívá zejména popsaných kritérií k hodnocení ve vyučovacích předmětech s převahou 
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teoretického, praktického a výchovného zaměření a zásad pro převedení slovního hodnocení 

do klasifikace. 

 

Výsledky práce v zájmových útvarech organizovaných školou se hodnotí těmito stupni: 

- pracoval úspěšně, 

- pracoval. 

 

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

i volitelných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem s výjimkou předmětů 

výchovného zaměření a předmětů, z nichž byl uvolněn. Do vyššího ročníku postoupí  žák 

prvního stupně, který již v jeho rámci opakoval ročník, a žák druhého stupně, který také v 

jeho rámci už 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 jeho skončení. 

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.  

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. 

 

12. Komisionální zkoušky 

 

Komisionální zkouška se koná v těchto případech: 

- má-li ZZ pochybnosti o správnosti hodnocení na konci 1. nebo 2. pololetí, 

- při konání opravné zkoušky. 

 

Komisi pro komisionální přezkoušení jmenuje ŘŠ; v případě, že je vyučujícím daného 

předmětu ŘŠ, jmenuje komisi krajský úřad. 

 

Komise je tříčlenná a tvoří ji: 

- předseda, kterým je ŘŠ, popřípadě jím pověřený učitel, nebo v případě, 

     že vyučujícím daného předmětu je ŘŠ, 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 
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   programem pro základní vzdělávání. 

 

Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení. Výsledek 

přezkoušení stanoví komise hlasováním. Výsledek přezkoušení se vyjádří slovním 

hodnocením nebo stupněm prospěchu. ŘŠ sdělí výsledek přezkoušení prokazatelným 

způsobem žákovi a ZZ. V případě změny hodnocení na konci 1. nebo 2. pololetí se 

žákovi vydá nové vysvědčení. 

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

vyplnění protokolu odpovídá předseda komise, protokol podepíší všichni členové 

komise. 

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 ŘŠ v souladu s učebními osnovami 

(ŠVP). 

 Vykonáním přezkoušení není dotčena možnost vykonat opravnou zkoušku. 

 TU zapíše do třídního výkazu poznámku o vykonaných zkouškách, doplní celkový 

prospěch a vydá žákovi vysvědčení s datem poslední zkoušky. 

 

 

13. Opravná zkouška 

 

Opravné zkoušky konají: 

- žáci, kteří mají nejvýše dvě nedostatečné z povinných předmětů a zároveň dosud 

neopakovali ročník na daném stupni základní školy, 

Opravné zkoušky nekonají: 

- žáci, jestliže neprospěli z předmětu s výchovným zaměřením. 

Opravné zkoušky se konají: 

- Nejpozději do konce příslušného školního roku, tj. do 31. srpna. 

 Termín opravných zkoušek a konzultací žáků s příslušnými pedagogickými 

pracovníky stanoví ŘŠ na červnové pedagogické radě. 

 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 ŘŠ žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky 

nejpozději do 15. září následujícího školního roku. Do té doby je žák zařazen do 

nejbližšího vyššího ročníku. 

 Žákovi, který konal opravnou zkoušku, se na vysvědčení uvede datum poslední 

opravné zkoušky v daném pololetí. 

 Vykonání opravné zkoušky nebo skutečnost, že se žák nedostavil k vykonání 

opravné zkoušky bez řádné omluvy, TU zapíše do třídního výkazu. 
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14. 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. 

 Při klasifikaci žáků se doporučuje upřednostnit širší slovní hodnocení. Způsob 

hodnocení projedná TU ostatními vyučujícími. 

 TU sdělí vhodným způsobem ostatním žákům ve třídě podstatu individuálního 

přístupu a způsobu hodnocení a klasifikace žáka. 

  Žák zařazený do zdravotní tělesné výchovy při částečném osvobození nebo při 

úlevách doporučených lékařem se klasifikuje v tělesné výchově s přihlédnutím k 

druhu a stupni postižení i k jeho celkovému zdravotnímu stavu. 

 

15. Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků 

 

1. Sebehodnocení je důležitou součástí hodnocení žáků. 

2. Sebehodnocením se posiluje sebeúcta a sebevědomí žáků. 

3. Chybu je potřeba chápat jako přirozenou věc v procesu učení. Pedagogičtí pracovníci se o 

chybě se žáky baví, žáci mohou některé práce sami opravovat. Chyba je důležitý prostředek 

učení. 

4. Při sebehodnocení se žák snaží popsat: 

- co se mu daří, 

- co mu ještě nejde. 

- jak bude pokračovat dál. 

5. Při školní práci vedeme žáka, aby komentoval svoje výkony a výsledky. 

6. Známky nejsou jediným zdrojem motivace. 

7. Sebehodnocení žáků probíhá zpravidla formou komunitního kruhu organizovaného 

jednou týdně třídním učitelem. Žákům je vyučujícím poskytnut prostor pro elementární 

zhodnocení svých výkonů v uplynulém období – Moje cesta za poznáním a hodnocení pro 

život.  

 

Možnosti sebehodnocení: 

 

Samostatná práce 

- doplněné údaje a úkoly mám správně, 

- vypracuji všechny úkoly, 

- pracuji s kontrolou, 

- píšu čitelně a s vhodnou úpravou. 
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Učení v době individuální práce 

- využívám čas k učení, 

- čtu si zadané informace, 

- snažím se vyhledat si informace sám, 

- když si nevím rady, hledám řešení, požádám o radu, 

- řešení si porovnám s kontrolou, 

- při vyučování mluvím potichu a pohybuji se klidně, 

- pomůcky a další věci vracím srovnané na místo, 

- neruším kamaráda v práci, 

- o pomoc kamaráda požádám taktně a potichu. 

 

Zaznamenání informací 

- zapsal jsem všechny hlavní informace, 

- zapsané informace jsou přesné, 

- zapsal jsem nějakou originální zajímavost, 

- zapsal jsem vlastní názor na to, co jsem se dozvěděl, 

- záznam je čitelný, přehledný, 

- doplnil jsem ilustrační obrázek, schéma, fotku, 

- zapisoval jsem to, co jsem si pamatoval, 

- používal jsem své poznámky, 

- našel jsem si další informace. 

 

Aktivita při společném vyučování 

- poslouchám otázku, zadání úkolů, 

- zapojuji se se svými nápady, 

- hlásím se o slovo, 

- mluvím zřetelně a srozumitelně, 

- respektuji a neruším toho, kdo mluví, 

- neopravuji chyby druhých, ale nabídnu řešení. 

 

Práce s pomůckami 

- dodržuji postup práce, 

- pracuji samostatně, 

- při práci s kamarádem dokážu smysluplně spolupracovat, 

- volím si vhodné místo pro rozložení materiálu, 

- udržuji na místě pořádek, 

- materiál a pomůcky vracím srovnané na původní místo, 

- s materiálem pracuji šetrně a pomůckami opatrně. 

 

Práce ve skupině 

- dokážu společně s ostatními ve skupině spolupracovat, 

- umím respektovat ostatní, umím pomoc nebo o pomoc požádat, 

- umím vhodně komunikovat při výměnách názorů se členy skupiny. 

 

Vlastní tvorba 

- dodržel jsem zadání – osnovu, 

- vymýšlel jsem celé věty, 
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- věty na sebe plynule navazují, 

- použil jsem souvětí, 

- použil jsem vlastní nápady, 

- vzpomenu si na různé možnosti řešení, 

- zkouším jiná řešení. 

 

Ústní prezentace 

- mluvím v celých větách, 

- mluvím zřetelně, přiměřeně hlasitě, 

- mluvím spisovně a vhodně, 

- prezentaci mám předem promyšlenou a připravenou, 

- používám nová slova, termíny, informace, 

- dodržuji téma. 

 

Respektování společných pravidel 

- pravidla dodržuji, 

- pravidla dodržuji s obtížemi, 

- při oslovení kamaráda přijdu k němu, nepokřikuji na druhé, 

- respektuji místo spolužáků, 

- konflikty se spolužáky řeším v klidu, neoplácím, 

- své věci mám srovnané na lavici, v košíčku a v aktovce, 

- v penále mám potřebné věci v pořádku, 

- včas nosím domluvené úkoly, 

- doma procvičuji obtížné učivo, ještě více se zdokonaluji, 

- dodržuji pravidla „fair – play“ 

 

Chování o přestávkách 

- chodím po třídě v klidu, 

- neruším hlasitostí ostatní, 

- nedělám druhým to, co jim je nepříjemné, 

- dbám na svou bezpečnost, 

- své místo opouštím uklizené, 

- všechny odpadky odnesu do tříděného odpadu, 

- místo na zemi po mně zůstane vždy čisté. 

 

Pracovní činnosti a Výtvarná výchova 

- podle svých schopností naplánuji pracovní postup, 

- používám společně dohodnutý ochranný oděv, 

- dodržuji zvolený pracovní postup, 

- zacházím s jednoduchými pracovními nástroji a netradičním materiálem, 

- dodržuji pravidla bezpečnosti a hygieny, 

- šetřím materiálem, 

- dodržuji pravidla chování a spolupráce, 

- udržuji na místě pořádek, 

- materiál a pomůcky vracím srovnané na původní místo, 

- chovám se ohleduplně k výtvorům svým i jiných spolužáků, 

- hodnotím kvalitu výrobků a přijímám kritiku. 
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Tělesná výchova 

- ovládám a reaguji na jednotlivé povely užívané v hodině, 

- používám vhodný cvičební úbor podle druhu činnosti, 

- dodržuji pravidla bezpečnosti a hygieny, 

- dodržuji pravidla hry, 

- učím se spolupracovat při kolektivních hrách, 

- zvládám techniku jednotlivých cviků, 

- snažím se správně odhadnout své síly a zručnost, 

- chápu rizika přecenění, 

- aktivně se zapojuji do výuky, 

- přicházím s nápady, 

- dodržuji pravidla her a pravidla „fair-play“ a spolupracuji s ostatními. 

 

Hudební výchova 

- učím se, znám texty písní, 

- uvědomuji si nutnost správného dýchání při zpěvu, 

- zazpívám podle svých schopností a možností, 

- rozeznám lidovou a umělou píseň, 

- rozeznám melodii pomalou, rychlou, klesavou a stoupající, 

- poznám základní rozdělení hudebních nástrojů, 

- umím využít jednoduchých hudebních nástrojů k doprovodu, 

- umím rytmicky vyjádřit jednoduchou melodii. 

 

 

16. Kritéria pro hodnocení práce ve skupině 

 

Aktivně se pustí do svěřeného úkolu, 

- na práci skupiny se podílí odpovídající měrou, 

- pracuje s dopomocí, narušuje činnost skupiny, 

- účastní se skupinových aktivit, 

- nezapojuje se – nepracuje. 

 

Úkolu rozumí, zná obsah učiva, dává pozor na zadaný úkol, 

- potřebuje poradit, 

- potýká se s neznalostí látky, utíká od tématu, 

- nepochopil zadaný úkol, neplní úkoly. 

 

Spolupracuje s ostatními, 

- pracuje spíše sám, 

- straní se ostatních, 

- nezapojuje se do činnosti skupiny. 

 

Přichází s nápady řešení, přichází s myšlenkami a nápady, 

- občas navrhne řešení, 

- sám nepřijde s nápadem, ale plní nápady jiných, 
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- snaží se zapojit ostatní, 

- zůstává pasivní. 

 

Jasně a přehledně formuluje myšlenky, 

- mluví jasně a srozumitelně, 

- méně srozumitelné odpovědi, 

- nemá přehled, neformuluje odpovědi. 

 

Při hodnocení práce ve skupině je přímý, upřímný, vyjadřuje se pozitivním způsobem 

o členech skupiny, 

- hodnotí spíše druhé, 

- není schopen říci vlastní názor, 

- přijímá kritiku i kritizuje, 

- není schopen přijmout kritiku, 

- hodnotí negativně, zaujatě, vyjadřuje se znevažujícím nebo nepřátelským způsobem o 

členech skupiny. 

 

Skupina jako celek splnila úkol, 

- skupina pracovala s drobnými nedostatky, 

- skupina nepracovala jako celek. 

 

  

 

 

 

 

 

V Lesonicích 1. 2. 2022     Mgr. Petra Řepová, Ph.D. 

                                                                                           ředitelka školy  
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