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8. PŘÍLOHY 

8.1 HODNOCENÍ ŽÁKŮ 
 

8.1.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání 

 

 Za první pololetí vydává škola žákovi výpis z vysvědčení; za druhé pololetí vysvědčení. 

  

 Základní škola je rozdělena na 2 stupně. I. stupněm se rozumí 1. až 5. ročník, II. stupněm se 

rozumí 6. až 9. ročník.  

 

 Chování neovlivňuje klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech. 

 

 Zákonní zástupci žáka jsou o prospěchu žáka informováni třídním učitelem a učiteli jednot-

livých předmětů: 

- průběžně prostřednictvím žákovské knížky 

- před koncem každého čtvrtletí prokazatelným způsobem 

- případně kdykoliv na požádání zákonných zástupců. 

 

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

radě. 

 

 Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm, 

slovně nebo kombinací obou způsobů. O způsobu hodnocení rozhoduje ředitelka školy se 

souhlasem školské rady a po projednání v pedagogické radě. 

 

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

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

 

 Při hodnocení a při průběžné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník uplatňuje přimě-

řenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi. 

 

 V předmětu, ve kterém vyučuje více učitelů, určí výsledný klasifikační stupeň za klasifikač-

ní období příslušní učitelé po vzájemné dohodě. 

 

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

ných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem s výjimkou předmětů vý-

chovného zaměření stanovených rámcovým vzdělávacím programem a předmětů, z nichž 

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

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

ci druhého stupně opakoval ročník, a to bez ohledu na prospěch tohoto žáka (tzn. na I. i II. 

stupni ZŠ je povoleno opakovat stejný ročník pouze jednou). 

 

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

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

června. Není-li možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí. 

Není-li žák hodnocen z povinného předmětu vyučovaného pouze v prvním pololetí ani 

v náhradním termínu, neprospěl. 

 

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

hradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce 
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září následujícího školního roku. V období měsíce září do doby hodnocení navštěvuje žák 

nejbližší vyšší ročník, popřípadě znovu devátý ročník. 

 

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

prvního nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení pro-

kazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ře-

ditele školy o přezkoumání výsledků hodnocení žáka;  je-li vyučujícím žáka v daném před-

mětu ředitel školy, krajský úřad. Pokud není dále stanoveno jinak, ředitel školy nebo krajský 

úřad nařídí komisionální přezkoušení žáka, které se koná nejpozději do 14 dnů od doručení 

žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka. Česká školní inspekce 

poskytne součinnost na žádost ředitele školy nebo krajského úřadu. 

 

 V případě, že se žádost o přezkoumání výsledků hodnocení týká hodnocení chování nebo 

předmětů výchovného zaměření, posoudí ředitel školy, je-li vyučujícím žáka v daném před-

mětu výchovného zaměření ředitel školy, krajský úřad, dodržení pravidel pro hodnocení vý-

sledků vzdělávání podle § 30 odst. 2. V případě zjištění porušení těchto pravidel ředitel ško-

ly nebo krajský úřad výsledek hodnocení změní; nebyla-li pravidla pro hodnocení výsledků 

vzdělávání žáků porušena, výsledek hodnocení potvrdí, a to nejpozději do 14 dnů ode dne 

doručení žádosti. Česká školní inspekce poskytne součinnost na žádost ředitele školy nebo 

krajského úřadu. 

 

 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. Ředitel školy může povolit žákovi na žádost jeho zákon-

ných zástupců a na základě doporučujícího vyjádření odborného lékaře opakování ročníku 

z vážných zdravotních důvodů, a to bez ohledu na to, zda žák na daném stupni již opakoval 

ročník. Základní škola je rozdělena na 2 stupně. I. stupněm se rozumí 1. až 5. ročník, II. 

stupněm se rozumí 6. až 9. ročník. Základní škola speciální je rozdělena na 2 stupně. I. stup-

něm se rozumí 1. až 6. ročník, II. stupněm se rozumí 7. až 10. ročník. 

 

 

 Ředitel školy může žákovi, který po splnění povinné školní docházky nezískal základní 

vzdělání, povolit po posouzení důvodů uvedených v žádosti jeho zákonného zástupce a na 

základě dosavadních výsledků vzdělávání žáka pokračování v základním vzdělávání, nejdéle 

však do konce školního roku, v němž žák dosáhne osmnáctého roku věku.  

 

 V devátém roce plnění povinné školní docházky zpracuje třídní učitel výstupní hodnocení o 

tom, jak žák dosáhl stanovených cílů vzdělávání. 

 

 
 

8.1.2 Zásady pro hodnocení chování ve škole 

 

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

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

 

 Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel slušného chování a dodržování 

vnitřního řádu školy během klasifikačního období. 

 

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

opatřením k posílení kázně se přihlíží pouze tehdy, jestliže tato opatření byla neúčinná. 

 



8. Přílohy 
 

 

 

202 

 Škola hodnotí a klasifikuje žáky za jejich chování ve škole a při akcích organizovaných školou.  

 

 Nedostatky v chování žáků se projednávají v pedagogické radě. 

 

 Zákonní zástupci žáka jsou o chování žáka informování třídním učitelem a učiteli jednotli-

vých předmětů: 

- průběžně prostřednictvím žákovské knížky 

- před koncem každého čtvrtletí (klasifikační období) prokazatelným způsobem 

- okamžitě v případně mimořádného porušení školního řádu prokazatelným způsobem  

 

 

 

8.1.3 Zásady pro používání slovního hodnocení výsledků vzdělávání žáků dle předem stano-

vených kritérií 

 

 Způsob hodnocení žáka projedná třídní učitel a výchovný poradce s ostatními vyučujícími.  

 Třídní učitel sdělí vhodným způsobem ostatním žákům ve třídě podstatu individuálního pří-

stupu a způsobu hodnocení a klasifikace žáka. 

 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. 

 Žák zařazený do zdravotní tělesné výchovy při částečném osvobození nebo při úlevách do-

poručených lékařem se klasifikuje v tělesné výchově s přihlédnutím k druhu a stupni posti-

žení i k jeho celkovému zdravotnímu stavu. 

 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.  

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

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

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

základě žádosti zákonného zástupce žáka. 

 

A. Stupně slovního hodnocení:  

 

Čtení 

1 - čte samostatně (plynule, s porozuměním) 

2 - čte s pomocí (a částečným porozuměním) 

3 - čte s pomocí 

4 - čte pouze s trvalou pomocí  

5 - učivo dosud nezvládá  

 

Psaní 

1 - píše samostatně (čitelně a úhledně) 

2 - píše úhledně (čitelně) 

3 - píše s pomocí  

4 - napodobuje tvary písmen a slov 

5 - učivo dosud nezvládá 

 

Počty 

1 - počítá přesně a pohotově   

2 - počítá s drobnými chybami 

3 - počítá s pomocí  
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4 - počítá jen s trvalou pomocí 

5 - učivo dosud nezvládá 

 

Věcné učení 

1 - učivo chápe  a správně reprodukuje 

2 - učivu rozumí (na otázky správně odpovídá) 

3 - učivo částečně zvládá  

4 - učivo zvládá jen s trvalou pomocí 

5 - učivo nezvládá 

 

Smyslová výchova 

1 - učivo dobře zvládá 

2 - učivo zvládá 

3 - učivo zvládá s pomocí 

4 - učivo zvládá jen s trvalou pomocí 

5 - učivo dosud nezvládá  

  

Pracovní a výtvarná výchova 

1 - je tvořivý a zručný 

2 - je tvořivý, pracuje s malou pomocí 

3 - při práci vyžaduje vedení 

4 - při práci vyžaduje pomoc a vedení 

5 - práce se mu zatím nedaří  

 

Tělesná výchova 

1 - je obratný a snaživý 

2 - je méně obratný, ale snaží se 

3 - snaží se (cvičí podle svých možností) 

4 - je méně obratný, cvičí s pomocí 

5 - při cvičení potřebuje pomoc 

  

Hudební výchova 

1 - má dobrý hudební sluch i rytmus, pěkně zpívá 

2 - rád zpívá, má dobrý rytmus 

3 - rád zpívá a poslouchá hudbu 

4 - rád (se zájmem) poslouchá hudbu 

5 - dosud nemá vztah k hudbě 

  

Řečová výchova 

Neklasifikuje se 

 

 

B. Chování žáků: 

 

Chování žáků 1. - 5. ročníku se nehodnotí. 

Chování žáků 6. - 9. (10.) ročníku se hodnotí dle škály klasifikace chování učebního programu pro 

zvláštní školy. 

 

 

Zásady pro stanovení celkového hodnocení žáka na vysvědčení v případě použití slovního 

hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace 

 



8. Přílohy 
 

 

 

204 

 

Zásady pro převedení slovního hodnocení do klasifikace nebo klasifikace do slovního hodnocení 

pro stanovení celkového hodnocení žáka na vysvědčení. 

 

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 ne dost přesně 

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, do-

pouští 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 

 středí 


