
Dodatek č.1 

 

 

k ŠVP pro ZV OD VYUČOVÁNÍ K UČENÍ, OD ZNÁMKOVÁNÍ K HODNOCENÍ, 

Z MINULOSTI DO BUDOUCNOSTI, č.j. ZSPREM/974/2017 

 

 

 

Na základě hlasování pedagogické rady dne 3. 4. 2018 byla odsouhlasena změna v Pravidlech 

pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Kapitola Způsob získávání podkladů pro hodnocení 

a klasifikaci, kritéria pro hodnocení se mění takto: Klasifikace vyčíslená procenty se ruší. 

Vsunuje se věta: Kritéria klasifikace pro formy ověřování vědomostí a dovedností žáka 

stanovují metodické rady učitelů. ŠVP pro ZV OD VYUČOVÁNÍ K UČENÍ, OD 

ZNÁMKOVÁNÍ K HODNOCENÍ, Z MINULOSTI DO BUDOUCNOSTI se s účinností od 

3.4.2018 upravuje dodatkem č.1, č.j. ZSPREM/422/2018 

 

 

 

6. Hodnocení výsledků vzdělávání 
 

Rozvoj nadání žáka 
 K rozvoji nadání žáka škola uskutečňuje širší nabídku volitelných předmětů 

stanovenou školním vzdělávacím programem.  

 Žáci jsou především hodnoceni podle úrovně dosažení jednotlivých klíčových 

kompetencí a dílčích cílů, stanovených v ŠVP. 

 

Hodnocení žáků 
Hodnocení žáků je dáno vyhláškou číslo 48/2005 Sb.  

Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení; za první pololetí lze místo vysvědčení vydat 

žákovi výpis z vysvědčení. 

 

Pravidla pro hodnocení žáků obsahují: 
 

Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích 

pořádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků: 
 

Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků je: 

 jednoznačné 

 srozumitelné 

 srovnatelné s předem stanovenými kritérii 

 věcné 

 všestranné 

 

Hodnocení vychází z míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních 

osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu. Hodnocení je pedagogicky 

zdůvodnitelné, odborně správné a doložitelné. Hodnocení žáka provádí pedagog se 

zaměřením na cílený rozvoj osobnosti žáka. Žáci jsou vedeni k sebehodnocení a 



k sebekontrole, s chybou či nedostatkem se pracuje. Prioritou hodnocení je hodnocení 

dosažení úrovně všech klíčových kompetencí.  

 

O způsobu hodnocení rozhoduje ředitelka školy se souhlasem školské rady, způsob hodnocení 

je klasifikačním stupněm, pouze v odůvodněných případech může ředitelka školy na základě 

písemné žádosti zákonných zástupců rozhodnout o použití slovního hodnocení. 

 

Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků: 

1. Sebehodnocení je důležitou součástí hodnocení žáků, posiluje sebeúctu a sebevědomí 

žáků. 

 

2. Je zařazováno do procesu vzdělávání průběžně všemi vyučujícími, způsobem 

přiměřeným věku žáků. 

 

3. Při sebehodnocení se žák snaží vyjádřit:  
 co se mu daří 

 co mu ještě nejde, jaké má rezervy 

 jak bude pokračovat dál 

 

4. Pedagogové vedou žáka, aby komentoval svoje výkony a výsledky. 

5. Žák provádí úměrně věku a stupni osobnostních schopností různé úrovně 

sebehodnocení: 
 sebehodnocení na úrovni znalostí  

 sebehodnocení na úrovni porozumění 

 sebehodnocení na úrovni aplikace  

 sebehodnocení na úrovni analýzy 

 sebehodnocení na úrovni syntézy 

 

6. Sebehodnocení žáků nemá nahradit klasické hodnocení (hodnocení žáka pedagogem), 

ale má pouze doplňovat a rozšiřovat evaluační procesy a více aktivizovat žáka.  

7. Na konci pololetí žák písemnou nebo ústní formou provede sebehodnocení v oblasti: 
 zodpovědnost 

 motivace k učení 

 sebedůvěra 

 vztahy v třídním kolektivu. 

 

8. Známky nejsou jediným zdrojem motivace. 
 

9. Vytváření vlastního portfolia žáka podporuje dovednost vlastního hodnocení a obecně 

podporuje motivaci k učení i jeho výsledky. Jde o strukturovaný soubor dokumentace, 

kterou žák dokládá svoje obecné a hlavně speciální předpoklady, schopnosti 

a dovednosti. Má papírovou podobu. 
 

Stupně hodnocení prospěchu a chování  
Škola používá hodnocení klasifikačním stupněm, pouze u žáků s diagnostikovanými 

specifickými poruchami učení lze na základně písemné žádosti rodičů klasifikovat formou 

slovního hodnocení a to ve všech předmětech, vč. předmětů výchovného charakteru.  

 

  



Hodnocení žáků na vysvědčení: 

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

hodnotí na vysvědčení stupni: 

a) 1 - velmi dobré 

b) 2 - uspokojivé  

c) 3 - neuspokojivé 
 

B) Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech 

stanovených školním vzdělávacím programem a chování žáka ve škole a na akcích 

pořádaných školou jsou v případě použití slovního hodnocení popsány tak, aby byla 

zřejmá úroveň 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. Škola převede slovní 

hodnocení 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 škola pro účely přijímacího řízení 

ke střednímu vzdělání slovní hodnocení do klasifikace klasifikačním stupněm. U žáků 

s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitelka školy o použití slovního hodnocení na 

základě žádosti zákonného zástupce. 

 

C) Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech 

stanovených školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí 

na vysvědčení stupni prospěchu: 

a) 1 - výborný 

b) 2 - chvalitebný  

c) 3 - dobrý 

d) 4 - dostatečný 

e) 5 - nedostatečný 

 

Jestliže je žák z výuky některého předmětu v prvním nebo ve druhém pololetí uvolněn 

§50 odst. 2 školského zákona, uvádí se na vysvědčení místo hodnocení slovo 

„uvolněn(a)“. 

 

D) Při hodnocení stupněm prospěchu jsou výsledky vzdělávání žáka a chování žáka ve 

škole a na akcích pořádaných školou 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 k věku žáka. Klasifikace zahrnuje 

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

výkon. 

 

E) Při hodnocení chování žáka a při hodnocení stupněm prospěchu se na prvním stupni 

použije pro zápis stupně hodnocení číslice, na druhém stupni se použije slovní 

označení stupně hodnocení.  

 



F) Výsledky práce v zájmových útvarech organizovaných školou se v případě použití 

klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni: 

a) pracoval(a) úspěšně 

b) pracoval(a) 

 

G) Při hodnocení žáků, kteří nejsou státními občany České republiky a plní v České 

republice povinnou školní docházku, se dosažená úroveň znalosti českého jazyka 

považuje za závažnou souvislost, která ovlivňuje výkon žáka. Při hodnocení těchto 

žáků ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura určeného 

Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání se na konci tří po sobě 

jdoucích pololetí po zahájení docházky do školy v České republice vždy považuje 

dosažená úroveň znalosti českého jazyka za závažnou souvislost, která ovlivňuje 

výkon žáka. 



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

hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace 

Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni: 

a) prospěl(a) s vyznamenáním 

b) prospěl(a) 

c) neprospěl(a) 

d) nehodnocen (a) 

 

Žák je hodnocen stupněm: 

a) prospěl(a) s vyznamenáním, jestliže není v žádném z povinných předmětů 

stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm 

prospěchu horším než 2 (chvalitebný), průměr stupňů prospěchu ze všech povinných 

předmětů stanovených školním vzdělávacím programem není vyšší než 1,5 a jeho 

chování je hodnoceno stupněm velmi dobré;  

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

programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 – nedostatečný nebo 

odpovídajícím slovním hodnocením; 

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

vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 – 

nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením.  

d) nehodnocen(a), není-li možné žáka hodnotit z některého z povinných předmětů 

stanovených školním vzdělávacím programem na konci prvního pololetí  (Vyhláška č. 

454/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb.). 
 

V případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace 

převede škola pro určení celkového hodnocení žáka na vysvědčení slovní hodnocení 

na klasifikační stupeň.  
 

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

povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem s výjimkou 

předmětů výchovného zaměření stanovených rámcovým vzdělávacím programem 

a předmětů, z nichž byl uvolněn, pokud mu nebylo povoleno opakování ročníku 

podle § 52 odstavce 6 věty třetí školského zákona. Do vyššího ročníku postoupí i 

žák prvního stupně základní školy, který již v rámci prvního stupně opakoval 

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

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

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

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

provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné 

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

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

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

provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. V období měsíce 

září do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník, popřípadě znovu 

devátý ročník.  

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

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

hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání 

vysvědčení, požádat ředitelku školy o přezkoumání výsledků hodnocení žáka; je-li 



vyučujícím žáka v daném předmětu 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 zákonnými zástupci žáka. Česká školní inspekce poskytne 

součinnost na žádost ředitele školy nebo krajského úřadu. V případě, že se žádost o 

přezkoumání výsledků hodnocení žáka týká hodnocení chování nebo předmětů 

výchovného zaměření, posoudí ředitelka školy, je-li vyučujícím žáka v daném 

předmětu ředitelka školy, krajský úřad, dodržení pravidel pro hodnocení výsledků 

vzdělávání žáka stanovených podle § 30 odst. 2. V případě zjištění porušení těchto 

pravidel ředitelka školy 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 ředitelky školy nebo krajského úřadu.  

 Ředitelka školy může povolit žákovi na žádost jeho zákonného zástupce 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. 

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

druhého pololetí neprospěl, nebo nemohl být hodnocen. To neplatí o žákovi, který 

v daném stupni základní školy již jednou ročník opakoval; tomuto žákovi může na 

žádost jeho zákonného zástupce povolit opakování ročníku pouze z vážných 

zdravotních důvodů. 

 Ředitelka 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.  

 Žáci devátých ročníků a žáci, kteří na daném stupni základní školy dosud 

neopakovali ročník, kteří na konci druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou 

povinných předmětů a výjimkou předmětů výchovného zaměření, konají opravné 

zkoušky. 
 

Zásady pro používání slovního hodnocení v souladu s § 15 odst. 2 Vyhlášky č. 48/2005, včetně 

stanovených kritérií a v souladu s Metod. pokynem MŠMT ČR č.j. 23 472/92-21/212 k zajištění péče 

o děti se SPU na ZŠ, Metod. pokynem MŠMT ČR č.j. 17 228/93-22 k užívání širšího slovního 

hodnocení. 
 

 

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 

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. 

 

Zápis slovního hodnocení musí doslovně souhlasit se zápisem v KL a TV, na vysvědčení je 

třeba uvést všech pět bodů hodnocení. 
 

  



Způsob získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci, kritéria pro hodnocení 

 

 Podklady pro hodnocení a klasifikaci získávají vyučující zejména: soustavným 

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. 

 Při hodnocení úrovně dosažení kompetencí se podklady pro hodnocení 

kompetence sociální, komunikativní a personální získávají zejména z práce a 

zvládnutí role při skupinové nebo partnerské výuce, z kooperativního učení, prvků 

Daltonské výuky, respektování pravidel společné práce, komunikační dovednosti. 

Výborným nástrojem pro hodnocení zvláště kompetence sociální a komunikativní 

jsou různé školní projekty a akce, např. zahraniční jazykové a poznávací zájezdy, 

výlety, ŠvP, exkurze, atd. Při posuzování úrovně kompetence k učení klademe 

důraz zejména na čtení s porozuměním, práci s textem, orientaci v informacích, 

vyhodnocení správnosti informace a její použití v praxi. (Prostředky: projekty, 

referáty, dramatizace, atd.). Při posuzování úrovně kompetence k řešení problémů 

používáme zadávání problémových úvah z praxe, usilujeme o co nejširší propojení 

ŠVP s praktickým životem. Při hodnocení kompetence občanské sledujeme 

důsledně respektování individuálních zvláštností žáků a rozdílů mezi žáky, 

hodnotíme zapojení žáků do  žákovské samosprávy, a jejich zapojení při tvorbě 

společných pravidel, míru zodpovědnosti a tolerance, kterou žák svým chováním a 

ve svých postojích vyjadřuje. Při hodnocení kompetence pracovní především 

posuzujeme schopnost převést získané teoretické poznatky do praktického života 

formou zadaných úkolů. Je důležité, aby žák objektivně dokázal vyhodnotit vlastní 

předpoklady pro budoucí profesní orientaci a aby znal nejběžnější profese a jejich 

náplň. 

 Vzhledem k tomu, že hodnocení klíčových kompetencí je velmi obtížný a 

dlouhodobý proces, škola využívá a nadále bude využívat všech 

standardizovaných celoplošných republikově využívaných testů, (SCIO, Kalibro, 

Cermat).  

 Známky získávají vyučující průběžně během celého klasifikačního období. 

Hodnocení na konci klasifikačního období v sobě kromě hodnocení úrovně 

znalostí a dovedností (známky) zahrnuje nutně i komplexní hodnocení úrovně 

dosažených klíčových kompetencí se zaměřením na aspekty, které jsou uvedeny 

výše. 

 Formy ověřování vědomostí a dovedností žáka:  

 

- písemné práce, slohové práce, testy, diktáty, cvičení 

- ústní zkoušení a mluvený projev 

- úprava sešitů, samostatné aktivity a domácí úkoly 

- problémové úkoly, kvízy, rébusy, křížovky, sudoku… 

- výroba pomůcek, laboratorní práce… 

- projektové a skupinové práce 

- projektové dny 

- vědomostní a dovednostní testy Cermat, Scio, a jiné 

- školy v přírodě  

- soustavné diagnostické pozorování žáka 

 



 Kritéria klasifikace pro formy ověřování vědomostí a dovedností žáka stanovují 

metodické rady učitelů. Klasifikuje se bodovým systémem, např. 

1 chyba – snížená známka o 1 stupeň  (2) 

2 chyby – snížená známka o 2 stupně  (3)   atd. 

Učitel zohledňuje při klasifikaci individuálně obtížnost sledovaných jevů, míru 

procvičení učiva, tj. jde –li o učivo nové, či delší dobu opakované, jde –li o krátkou 

„pětiminutovku“, či delší práci (čtvrtletní, pololetní) 

 Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace, klasifikaci zdůvodňuje a 

poukazuje na klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů, výtvorů, s ohledem 

na vymezené klíčové kompetence daného předmětu. Po ústním vyzkoušení oznámí 

učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě. Žák má právo se k hodnocení vyjádřit. 

 Vyučující je povinen informovat o jednotlivých známkách zákonné zástupce 

prostřednictvím zápisu v žákovské knížce. Žák na vyzvání vyučujícího žákovskou 

knížku předloží. V případě, že žák nemá danou hodinu, kdy se známky zapisují, 

žákovskou knížku k dispozici, je žák povinen nejpozději následující vyučovací hodinu 

požádat vyučujícího o dodatečné zapsání známky. 

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

školní rok, aby se nadměrně nenahromadily v určitých obdobích. 

 O termínu písemné zkoušky, která má trvat celých 45 minut (čtvrtletní, resp. pololetní 

práce), informuje vyučující žáky dostatečně dlouho dobu předem. Ostatní vyučující o 

tom informuje formou zápisu do třídní knihy. V jednom dni mohou žáci konat jen 

jednu zkoušku uvedeného charakteru. 

 Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka průkazným 

způsobem tak, aby mohl vždy doložit správnost celkové klasifikace žáka i způsob 

získání 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. Zastupující vyučující 

předá po skončení zastupování klasifikaci, kterou prováděl v době nepřítomnosti 

příslušného vyučujícího prostřednictvím ZŘŠ kmenovému pedagogovi. Klasifikační 

stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. Při dlouhodobějším pobytu 

žáka mimo školu (léčebné pobyty, dočasné umístění v ústavech, apod.) bere vyučující 

v úvahu i známky žáka, které škole sdělí škola při instituci, kde byl žák umístěn. 

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

čtvrtletní, resp. pololetní klasifikační pedagogické radě.  

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

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

předmětů výsledky celkové klasifikace do programu SAS a připraví návrhy na 

umožnění opravných zkoušek, na klasifikaci v náhradním termínu apod. 

 Komplexní informace o prospěchu a chování žáka jsou zákonným zástupcům žáka 

podávány v termínech třídních schůzek a hovorových hodin, vypsaných na začátku 

školního roku vedením školy, a v dalších termínech, jestliže o to zákonní zástupci žáka 

požádají a dále je možno individuálně dohodnout termín s příslušným vyučujícím. 

Rodičům, kteří se nemohli dostavit na školou určený termín, poskytnou vyučující 

možnost individuální konzultace. Údaje o klasifikaci a hodnocení chování žáka jsou 

sdělovány pouze zákonným zástupcům žáka, nikoli veřejně. 

 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. za příslušné klasifikační 

období včetně hlavních prázdnin, v případě žáků s odloženou klasifikací nebo 

opravnými zkouškami až 15. března, resp. do 30. října. Opravené písemné práce musí 

být předloženy všem žákům a na požádání ve škole také rodičům. 

 Vyučující dodržují zásady pedagogického taktu, zejména neklasifikují žáky ihned po 

jejich návratu do školy po nepřítomnosti delší než jeden týden z látky, která byla 

probírána v době jejich nepřítomnosti. 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. Prověřováni znalostí provádět až po dostatečném procvičení učiva. 

 Po návratu z dlouhodobé absence (delší než 3 týdny) vlivem nemoci má žák možnost 

s vyučujícím sjednat časový harmonogram na doplnění a zvládnutí zameškané látky. 

Žáci mohou využít možnosti po dohodě s vyučujícím pořídit ve škole fotokopii zápisu 

v sešitě u probírané látky, na kterou chyběl (ceník za poskytnutí kopírovací služby je 

k dispozici v kanceláři školy) 

 Třídní učitelé (případně výchovný poradce) jsou povinni seznamovat na začátku 

školního roku ostatní vyučující, kteří vyučují v příslušné třídě, s doporučeními 

psychologických vyšetření a v průběhu školního roku také o aktuálních změnách 

těchto doporučení, které mají vztah ke způsobu hodnocení a klasifikace žáka a 

způsobu získávání podkladů. Údaje o nových vyšetřeních jsou součástí zpráv učitele 

(nebo výchovného poradce) na pedagogické radě. 

 

Komisionální a opravné zkoušky 

 

1. Žáci devátých ročníků a žáci, kteří na daném stupni základní školy dosud neopakovali 

ročník, kteří na konci druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných 

předmětů s výjimkou předmětů výchovného zaměření, konají opravné zkoušky. 

 

2. Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu 

stanoveném ředitelkou 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 ředitelka školy žákovi stanovit náhradní termín 

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

zařazen do nejbližšího vyššího ročníku, popřípadě znovu do devátého 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. 

 

Plnění povinné školní docházky ve škole mimo území České republiky nebo v zahraniční 

škole na území České republiky, viz vyhláška č. 48/2005 o základním vzdělávání 
 

§ 18 

 

(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, 

c) na druhém stupni ze vzdělávacího obsahu vztahujícího se k České republice vzdělávacího 

oboru Dějepis a ze vzdělávacího obsahu vztahujícího se k České republice vzdělávacího 

oboru Zeměpis, stanovených 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. 

 

§ 18a 

 

(1) 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. 

 

(2) 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. 

 



(3) 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. 

 

(4) 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. 

§ 18b 

 

(1) 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. 

 

(2) 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. 

 

(3) Pokračuje-li žák v plnění povinné školní docházky v kmenové škole, zařadí ho ředitel 

kmenové školy do příslušného ročníku podle výsledků zkoušek. 

 

§ 18c 

 

(1) 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. 

 

(2) 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.  

 

(3) Ředitel kmenové školy vydá vysvědčení podle odstavce 1 nebo 2 za období nejméně 

jednoho pololetí školního roku, nejdéle však za období dvou školních roků. Hodnocení ze 

vzdělávacího obsahu podle § 18 odst. 1 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. 



 

(4) Pokračuje-li žák, kterému ředitel kmenové školy podle odstavce 1 nebo 2 vydal 

vysvědčení, v plnění povinné školní docházky v kmenové škole, zařadí jej ředitel kmenové 

školy do příslušného ročníku na základě tohoto vysvědčení. 

 

§ 18d 

 

(1) 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. 

 

(2) 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. 

 

Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami- u žáků se smyslovou 

nebo tělesnou vadou, vadou řeči, prokázanou specifickou vývojovou poruchou učení nebo 

chování se při jeho hodnocení a klasifikaci přihlédne k charakteru a stupni postižení, 

klasifikace a hodnocení se řídí Vyhláškou č. 73/2005 Sb., event. Metodickým pokynem 

MŠMT ČR č.j. 23472/92-21: 

 

1. Dítětem, žákem a studentem se speciálními vzdělávacími potřebami je osoba se 

zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním. 

Zdravotním postižením je pro účely školských přepisů mentální, tělesné, zrakové nebo 

sluchové postižení, vady řeči, souběžné postižení více vadami, autismus a vývojové 

poruchy učení nebo chování. Zdravotním znevýhodněním zdravotní oslabení, 

dlouhodobá nemoc nebo lehčí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení a chování, 

které vyžadují zohlednění při vzdělávání. Sociálním znevýhodněním je rodinné 

prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými 

jevy, nařízená ústavní výchova nebo uložená ochranná výchova, nebo postavení 

azylanta a účastníka řízení o udělení azylu na území České republiky. 

 

2. Děti, žáci a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vytvoření 

nezbytných podmínek při vzdělávání i klasifikaci a hodnocení. 

 

3. Při hodnocení žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíží 

k povaze postižení nebo znevýhodnění. Vyučující respektují doporučení 

psychologických vyšetření žáků a uplatňují je při klasifikaci a hodnocení chování žáků 

a také volí vhodné a přiměřené způsoby získávání podkladů. 

 

4. Pro zjišťování úrovně žákových vědomostí a dovedností volí vyučující 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. 

 



5. 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. 

 

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

objasněním podstaty neúspěchu, návodem, jak mezery a nedostatky překonávat. 

 

7. Všechna navrhovaná pedagogická opatření se zásadně projednávají s rodiči. 

 

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

podporu jeho poznávací motivace k učení namísto jednostranného zdůrazňování chyb. 

 

Hodnocení nadaných dětí, žáků a studentů 

 

1. Ředitelka 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 ředitelka školy. 

 

Klasifikace chování 

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

vyučují. Spolu s ostatními učiteli o ní rozhoduje ředitel po projednání v pedagogické 

radě. Kritériem pro klasifikaci chování je dodržováni základních norem slušného 

chování a pravidel chování stanovených školním řádem 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. Kázeňské opatření lze za 1 přestupek udělit žákovi pouze jednou. 

Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace chování jsou následující: 

 

Stupeň 1 (velmi dobré): 

Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení školního řádu. 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 školního řádu. Žák se 

dopustí závažného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo školního řádu, 

nebo se opakovaně dopouští méně závažných přestupků. Zpravidla se přes důtku 

třídního učitele 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 přímém rozporu s pravidly slušného chování. Dopustí se 

takových závažných přestupků proti školnímu řádu nebo takového provinění, kterými 

je vážně ohrožena výchova nebo bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně narušuje 

hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnosti školy. Zpravidla se přes důtku 

ředitele školy dopouští dalších přestupků. 

 

  



Výchovná opatření 

 Ředitelka 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 

za výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci. 

 

 Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto 

porušení žákovi uložit: 

a) napomenutí třídního učitele - následuje po méně závažném, opakovaném nebo 

soustavném porušování pravidel. 

b) důtku třídního učitele - ukládá se v případě, že i po předchozím napomenutí 

třídního učitele žák nadále porušuje pravidla nebo v případě závažnějšího 

porušení pravidel a to i bez předchozího uložení nižšího stupně výchovného 

opatření. 

c) důtku ředitelky školy - ukládá se zpravidla v případě, že žák i přes důtku 

třídního učitele nadále porušuje pravidla nebo při závažném porušení pravidel 

i bez předchozího uložení nižšího stupně výchovného opatření. 

 

 Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy 

považují za závažné a zaviněné porušení povinností. 

 

 Pravidla pro udělování pochval a jiných ocenění a ukládání napomenutí a důtek jsou 

součástí školního řádu. 

 

 Třídní učitel neprodleně oznámí ředitelce školy uložení důtky třídního učitele. Důtku 

ředitelky školy lze žákovi uložit pouze po projednání v pedagogické radě. 

 

 Ředitelka školy nebo třídní učitel neprodleně oznámí udělení pochvaly a jiného 

ocenění nebo uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem 

žákovi a jeho zákonným zástupcům. 

 

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

dokumentace školy (podle § 28 Školského zákona). Udělení pochvaly a jiného ocenění 

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

 

 

Podrobná pravidla pro udělování kázeňských opatření: 
 

1. Žákům mohou být udělena následující kázeňská opatření a stupně chování za 

porušování školního řádu: 

- napomenutí třídního učitele - méně závažná porušení kázně a školního řádu 

- důtka třídního učitele – závažné porušení kázně a školního řádu 

- důtka ředitele školy – obzvlášť závažné porušení školního řádu 

- druhý stupeň z chování – hrubé porušení kázně a školního řádu 

- třetí stupeň z chování – velmi hrubé porušení kázně a školního řádu 
 



A) Za méně závažná porušení kázně a školního řádu se rozumí například: 

 Nepřipravenost na výuku, nenošení školních pomůcek, domácích úkolů, převlečení do 

hodin Tv a Pč, referátů apod. 

 Nepřipravenost na jednotlivé vyučovací hodiny a žákova nepřítomnost na začátku 

vyučovací hodiny.  

 První projevy nevhodného chování ke spolužákům 

 Nepřezouvání se. 

 Bezdůvodné zdržování se v šatnách a jiných třídách mimo své kmenové učebny. 

 Nedodržování pořádku ve třídě nebo v šatně. 

 

B) Za závažné porušení kázně a školního řádu se rozumí například: 

 Opakované méně závažné porušování kázně a školního řádu, případně vícečetné méně 

závažné porušování kázně a školního řádu. 

 Znečišťování školy a jejího okolí, vyhazování předmětů z oken. 

 Nevhodné chování na WC, ničení toaletního papíru a vybavení WC. 

 Nerespektování pokynů pracovníků školy ve výuce a mimo ní. 

 Nepředložení žákovské knížky nebo její záměrné poškození, případně poškození 

způsobené nedbalostí. 

 Úmyslné narušování výuky. 

 

C) Za obzvlášť závažné porušení školního řádu se rozumí například: 

 Manipulace s hasicími přístroji ve škole. 

 Úmyslné a nedovolené změnění nastavení programového vybavení školních počítačů. 

 Svévolné opuštění školní budovy bez vědomí dospělé osoby. 

 Velmi hrubé narušování výuky. 

 Agresivní chování ke spolužákům a pracovníkům školy. Fyzické nebo slovní napadání. 

 

D) Za hrubé porušení kázně a školního řádu se rozumí například: 

 Opakované obzvlášť závažné porušování kázně a školního řádu, případně vícečetné 

obzvlášť závažné porušování kázně a školního řádu. 

 Nevhodné a agresivní chování ke všem pracovníkům školy a osobám, které se ve škole 

zdržují (urážky, nadávky, posmívání, pokřikování, verbální provokování, pokřikování 

z oken apod.).  

 Hrubé opakující se fyzické napadení kohokoliv ve škole. 

 Šikana. 

 Krádež 

 Používání osobních komunikačních a mediálních technologií ve výuce. 

 Návštěva zakázaných www stránek. 

 Úmyslné poškození majetku školy a svěřeného materiálu, poškození vybavení třídy, WC a 

podobně.  

 Manipulace s tabákovými výrobky a drogami. 

 Propagace nacismu a dalších hnutí omezujících práva určité skupiny obyvatel. 

 Obtěžování osob druhého pohlaví. 

 Přepisování známek a falšování podpisů v žákovské knížce. 

 Kouření nebo používání omamných a psychotropních látek v prostorách školy, ve školním 

areálu a na všech školních akcích. 

 

E) Za velmi hrubé porušení kázně a školního řádu se rozumí například: 

 Úmyslné poškození zdraví jiné osobě. 

 Krádež, úmyslné poškození majetku školy ve větším rozsahu. 

 Manipulace se zbraněmi ve škole a na školních akcích. 

 
Ukončení základního vzdělání 

 Dokladem o dosažení základního vzdělání je vysvědčení o úspěšném ukončení 

devátého, popřípadě desátého ročníku základního vzdělávání, vysvědčení o úspěšném 

ukončení. Toto vysvědčení je opatřeno doložkou o získání stupně základního vzdělání. 

 



 Žák, který úspěšně ukončil základní vzdělávání nebo žák, který splnil povinnou školní 

docházku a nepokračuje v základním vzdělávání, přestává být žákem školy 30. června 

příslušného školního roku. Žák, který splnil povinnou školní docházku a koná 

opravnou zkoušku nebo bude hodnocen v náhradním termínu, je žákem školy do 

termínu konání těchto zkoušek, pokud mu nebylo povoleno opakování ročníku. Žák, 

který byl přijat ke vzdělávání ve střední škole, je považován za žáka základní školy do 

31.srpna příslušného školního roku. 

 

Ve věcech, které nejsou výslovně uvedeny v Pravidlech pro hodnocení vzdělávání žáků, 

postupuje škola v souladu s platnou školskou legislativou a souvisejícími právními 

předpisy. 

 

 

 

Hodnocení daltonu na 1. stupni 
 

 Každý správně splněný úkol je hodnocen bodem. 

 

 V 1. – 3. ročníku si žáci značí získané body na metru. 

 

 Za každých 10 bodů získávají žáci drobnou odměnu, např. nálepku. 

 

 Ve  4. a 5. ročníku mohou být žáci za určitý počet dosažených bodů v daném předmětu 

i známkováni stupněm jedna, aby byli motivováni. 

 

Hodnocení a klasifikace daltonu na 2. stupni 
 

 Je součástí hodnocení a klasifikace žáka 

 

 Na konci každé daltonské práce je prostor na sebehodnocení žáka 

 

 Hodnotíme body, procenty a převádíme na písmena A, B, C, D, E, která odpovídají 

známkám 1, 2, 3, 4, 5 podle následující tabulky:  

 

 

Klasifikační 

stupeň 

Procentní 

ekvivalenty 

A           1 100% - 90% 

B           2 89% - 75% 

C           3 74% - 60% 

D           4 59% - 35% 

E           5 34% -  0% 

 

 Do žákovských knížek zapisujeme hodnocení vybrané daltonská práce, popřípadě 

celkové čtvrtletní nebo pololetní hodnocení daltonských prací. 
 


