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KLASIFIKACE 

 
Úvod  
Při hodnocení a klasifikaci ţáků je třeba vycházet z ustanovení zákona č. 472/2011 Sb., který aktualizoval 

zákon č. 561/2004 Sb. o vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky MŠMT č. 256/2012 Sb. o základním 

vzdělávání Tento klasifikační řád upřesňuje povinnosti učitelů a uvádí některá specifika klasifikace, 

případně uvádí často potřebná řešení.  

V případě potřeby můţe být tento dokument doplněn – na jeho doplnění nebo úpravy musí být 

pedagogičtí pracovníci školy prokazatelně upozorněni.  

Tento materiál si klade za cíl sjednotit postup při hodnocení a klasifikaci ţáků a je pro pedagogické 

pracovníky školy závazný.  

 

Článek I. 

OBECNÉ POKYNY PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ 

 

Při hodnocení je zejména třeba dodrţovat následující zásady: 

- Hodnocení výsledků vzdělávání ţáků vychází z posouzení míry dosaţení výstupů pro jednotlivé 

předměty školního vzdělávacího programu. Hodnocení je pedagogicky zdůvodněné, odborně správné 

a doloţitelné a respektuje individuální vzdělávací potřeby ţáků a doporučení školského poradenského 

zařízení. 

-  Pro klasifikaci platí obecná zásada, ţe vţdy hodnotíme to, co ţák zná a ne to, co nezná. 

- Při hodnocení, průběţné i celkové klasifikaci uplatňuje pedagogický pracovník (dále jen 

učitel)  přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči ţákovi. 

- Při celkové klasifikaci přihlíţí učitel k věkovým zvláštnostem ţáka i k tomu, ţe ţák mohl v průběhu 

klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech vzhledem k určité indispozici  (dlouhodobá nemoc, 

změny v rodinných poměrech apod.). Učitel je povinen prokazatelným způsobem (zápis do ŢK, písemné 

oznámení, osobní pohovor apod.) oznámit zákonnému zástupci ţáka veškeré problémy v prospěchu 

a chování ve chvíli,  kdy se tyto problémy objeví.  

 

Článek II. 

STUPNĚ A ZÁSADY HODNOCENÍ PROSPĚCHU A CHOVÁNÍ 
  

1. Prospěch 
Prospěch ţáka v jednotlivých vyučovacích předmětech (předměty povinné, volitelné, nepovinné) je 

klasifikován těmito stupni: 

"1" - výborný 

"2" - chvalitebný 

"3" - dobrý 

"4" - dostatečný 

"5" - nedostatečný 

2. Chování 
Chování ţáka je klasifikováno těmito stupni : 

"1" - velmi dobré 

"2" - uspokojivé 

"3" - neuspokojivé 

Známka z chování je vţdy uzavřena k příslušnému pololetí. 

 3. Výchovná opatření 
Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. Výchovná opatření můţe 

udělit nebo uloţit ředitel školy nebo třídní učitel. 

Ţákovi, který vykazuje kázeňské problémy závaţným porušováním školního řádu, lze udělit následující 

výchovná opatření k posílení kázně: 



Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání ţáků     

  Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace 
 

 4 

- napomenutí třídního učitele 

- důtku třídního učitele 

- důtku ředitele školy 

Pokud se jedná o závaţný přestupek proti ustanovení Vnitřního řádu, nemusí učitel dodrţet postupnou 

škálu kázeňských opatření. 

Mezi hrubé porušení školního řádu patří: 

Slovní či fyzické útoky na dospělé i ţáky, kouření a poţívání alkoholu ve škole, v areálu školy 

a na školních akcích, uţívání nebo distribuce drog, záškoláctví, krádeţe, šikanování, fyzické násilí a další 

porušení vnitřního řádu mající charakter trestného činu. 

Za jeden přestupek se ţákovi uděluje pouze jedno výchovné opatření. 

U prokázaného záškoláctví je nutné ţáka bezprostředně postihnout a ihned prokazatelným způsobem 

vyrozumět zákonného zástupce ţáka. V rámci prevence a ochrany před sociálně patologickými jevy škola 

téţ postupuje dle platných předpisů a směrnic a učiní další nezbytná opatření včetně zaslání hlášení 

příslušným úřadům. 
 
  

Napomenutí třídního učitele a třídní důtka jsou plně v kompetenci třídního učitele, který tato 

výchovná opatření uděluje po projednání s ostatními vyučujícími nebo na základě podkladů v příloze TK. 

Třídní důtka se uděluje zpravidla při 12-ti bodech v příloze TK nebo za méně závaţný přestupek proti 

vnitřnímu řádu. Je navrhována i za neomluvené hodiny (zpravidla při počtu do dvou neomluvených 

hodin).   

Výchovné opatření zaznamená třídní učitel do školní matriky. 

Zákonné zástupce informuje zápisem do ţákovské kníţky (podpis rodičů zkontroluje) 

 

Ředitelská důtka  se navrhuje zpravidla při 20-ti bodech v příloze TK nebo za závaţnější porušení 

školního řádu. Je navrhována i za neomluvené hodiny (zpravidla při ojedinělém případu absence a malém 

počtu hodin). ŘD smí být udělena pouze po projednání v pedagogické radě. 

Výchovné opatření zaznamená třídní učitel do školní matriky. 

Zákonné zástupce informuje TU zápisem do ţákovské kníţky (podpis rodičů zkontroluje) 

a na předepsaném formuláři. 

 

(2) uspokojivé se navrhuje zpravidla při 30-ti bodech v příloze TK nebo při větším počtu neomluvených 

hodin a opakované absenci. Stupněm „uspokojivý“ bude klasifikován také ten ţák, který se soustavně 

dopouští méně závaţných přestupků a jiţ obdrţel ředitelskou důtku nebo ţák, který se dopustí závaţného 

přestupku proti vnitřnímu řádu, a to i bez předchozího udělení výchovného opatření. Pokud je 2. stupeň 

z chování navrţen v průběhu klasifikačního období, informuje zákonného zástupce ţáka  ředitel školy 

doporučeným dopisem. Výchovné opatření zaznamená třídní učitel do školní matriky. 

 

(3) neuspokojivé se navrhuje za zvlášť závaţné přestupky proti pravidlům chování nebo vnitřního řádu 

školy, při němţ je ohroţena výchova nebo zdraví ostatních ţáků školy, stejně tak jako výchovná či 

vzdělávací práce pedagogů i ostatních zaměstnanců školy a to i bez předchozího udělení výchovného 

opatření. Stupněm „neuspokojivé“ bude klasifikován zpravidla také ţák, který má větší počet 

opakovaných případů neomluvené absence nebo výrazně překračuje počet zápisů v příloze TK, stanovený 

pro sníţený stupeň chování. Pokud je 3. stupeň z chování navrţen v průběhu klasifikačního období, 

informuje zástupce ředitel školy doporučeným dopisem a pozve rodiče k projednání.  

Výchovné opatření zaznamená třídní učitel do školní matriky. 

 

Vţdy je třeba dodrţet zásadu, ţe pokud je ţákovi navrţen sníţený stupeň z chování, informuje škola 

prokazatelným způsobem i s odůvodněním zákonné zástupce bez zbytečného odkladu a vţdy dříve, neţ se 

s touto skutečností seznámí prostřednictvím vysvědčení (vyjma případů, kdy dojde k závaţnému 

přestupku bezprostředně před pedagogickou radou). 
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Pochvaly   

a)   Drobné pochvaly uděluje kaţdý pedagogický pracovník bezprostředně po vzniku důvodu pro jejich 

udělení.  

b)   Třídní učitel můţe na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních pracovníků 

školy po projednání s ředitelem školy udělit pochvalu nebo jiné ocenění za výrazný projev školní 

iniciativy nebo za déletrvající svědomitou úspěšnou práci.  

c) Ředitel školy můţe na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné právnické či fyzické 

osoby ţákovi po projednání v pedagogické radě udělit pochvalu nebo jiné ocenění za mimořádný 

projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, zásluţný nebo statečný čin nebo za mimořádně 

úspěšnou práci. 

d) Udělení pochvaly třídního učitele nebo ředitele školy se zaznamenává do dokumentace a na 

vysvědčení za pololetí, v němţ byla udělena.  

 

4. Celkové hodnocení ţáka 
Celkové hodnocení ţáka se vyjadřuje stupni: 

- prospěl/a s vyznamenáním 

- prospěl/a 

- neprospěl/a 

- nehodnocen/a 

Ţák je hodnocen stupněm: 

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

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

stupňů prospěchu ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem není vyšší 

neţ 1,5 a jeho chování je hodnoceno stupněm velmi dobré; v případě pouţití slovního hodnocení nebo 

kombinace slovního hodnocení a klasifikace postupuje škola podle pravidel hodnocení ţáků podle § 14 

odst. 2, 

b) prospěl(a), není-li v ţádném z povinných 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 

nebo není-li z něho hodnocen na konci druhého pololetí, 

d) nehodnocen(a), není-li moţné ţáka hodnotit z některého z povinných předmětů stanovených školním 

vzdělávacím programem na konci prvního pololetí. 

 

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

- pracoval/a úspěšně 

- pracoval/a 

  

5. Získávání podkladů pro hodnocení 
a) Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků a chování ţáka získává učitel 

zejména těmito metodami, formami a prostředky: 

- soustavným diagnostickým pozorováním ţáka 

- soustavným sledováním výkonů ţáka a jeho připravenosti na vyučování 

 

- různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové) 

- kontrolními písemnými pracemi a praktickými zkouškami 

- analýzou výsledků činnosti ţáka 

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

  zdravotnických sluţeb 

- rozhovory se ţákem a zákonnými zástupci ţáka 
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b) Ţák musí být z příslušného vyučovacího předmětu vyzkoušen minimálně jedenkrát ústně a dvakrát 

písemně za kaţdé čtvrtletí. Zkoušení je prováděno zásadně před kolektivem třídy, nepřípustné je 

individuální přezkušování po vyučování v kabinetech. Výjimka je moţná jen při diagnostikované 

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

c) Učitel oznamuje ţákovi výsledek kaţdé klasifikace a poukazuje na klady a nedostatky hodnocených 

projevů či výtvorů. Při ústním zkoušení oznámí učitel ţákovi výsledek hodnocení okamţitě. Výsledky 

písemných zkoušek a prací a praktických činností oznamuje v nejbliţším moţném termínu. 

d) Termíny kontrolních písemných prací, zejména čtvrtletních, prokonzultuje učitel s třídním učitelem 

(případně učiní dopředu záznam do třídní knihy), aby se písemné práce z více předmětů zbytečně 

nekumulovaly. 

e) Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o klasifikaci ţáka. 

f) Všechny známky jsou zapisovány do ţákovské kníţky. V případě, ţe ţák zapomíná ţákovskou kníţku, 

aby se vyhnul zápisu známek, poznámek o chování či jiných sdělení, třídní učitel nebo příslušný vyučující 

tuto skutečnost oznámí jinou prokazatelnou formou zákonnému zástupci ţáka. 

g) Pokud je ţák dlouhodobě nemocen (více neţ 14 dní), bude zkoušen aţ po doplnění učiva.  

 

Článek III. 

KLASIFIKACE ŢÁKA 
  

1. Ţáci jsou klasifikováni ve všech vyučovacích předmětech uvedených v učebním plánu příslušného 

ročníku. 

2. Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušný předmět. Zákonní zástupci ţáků s vývojovou 

poruchou diagnostikovanou odborným pracovištěm mohou poţádat o slovní hodnocení. 

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

kvalita práce a učební výsledky, jichţ ţák dosáhl za celé klasifikační období. Stupeň prospěchu se 

neurčuje na základě průměru z klasifikace za příslušné období (můţe být jedním z vodítek). Při 

klasifikaci se zohlední také přístup ţáka, inteligenční schopnosti, schopnost  samostatné práce, píle a 

snaha. 

4. Při určování klasifikačního stupně posuzuje učitel výsledky práce objektivně, nesmí podléhat ţádnému 

vlivu subjektivnímu ani vnějšímu. Hodnotíme to, co ţák zná. Smyslem hodnocení není ţáka "nachytat" 

na tom, co neumí. 

5. Třídní učitelé, vedení školy a rodiče jsou informováni o stavu čtvrtletní klasifikace z hlavních předmětů 

ve třídách. Známky zapisují vyučující do formuláře pro klasifikaci, který je předloţen rodičům na 

schůzkách v listopadu a dubnu. Klasifikace z předmětů výchovného zaměření je oznamována při 

výrazném zhoršení prospěch (min. o 2 stupně) či na ţádost rodičů. Pro pololetní přehledy o klasifikaci 

slouţí výstupy z programu Edupage. 

6. Případné problémy a zaostávání ţáků v učení a nedostatky v jejich chování se projednávají 

v pedagogických radách. 

7. Na konci pololetního klasifikačního období, v termínu, který určí ředitel školy, zapíší třídní učitelé 

výsledky celkové klasifikace do programu Edupage a připraví případné návrhy na opravné zkoušky či 

termíny odloţené klasifikace. 

8. Klasifikace a tisk vysvědčení se zpracovává na počítači v programu Edupage.  

 

  

Článek IV. 

CELKOVÉ HODNOCENÍ ŢÁKA, OPAKOVÁNÍ ROČNÍKU,  

SPLNĚNÍ POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY 
  

1. Celkový prospěch ţáka zahrnuje výsledky klasifikace z povinných předmětů, povinně volitelných 

předmětů a chování, nezahrnuje klasifikaci nepovinných předmětů a zájmových útvarů. Stupeň celkového 

prospěchu se uvádí na vysvědčení. 

2. Do vyššího ročníku postoupí ţák, který na konci druhého pololetí prospěl ve všech povinných 

předmětech s výjimkou předmětů výchovného zaměření a předmětů, z nichţ byl uvolněn. 
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3. Do vyššího ročníku postoupí i ţák prvního stupně, který jiţ v rámci prvního stupně opakoval ročník, 

a ţák druhého stupně, který jiţ v rámci druhého stupně opakoval ročník, a to bez ohledu na prospěch 

tohoto ţáka. 

4. Nelze-li ţáka pro závaţné objektivní příčiny klasifikovat na konci prvního pololetí, určí ředitel školy 

pro jeho klasifikaci náhradní termín a to tak, aby klasifikace ţáka mohla být provedena nejpozději 

do dvou měsíců po ukončení pololetí. Není-li moţná klasifikace ani v náhradním termínu, ţák se za první 

pololetí neklasifikuje. 

5. Nelze-li ţáka pro závaţné objektivní příčiny klasifikovat na konci druhého pololetí, určí ředitel školy 

pro jeho klasifikaci náhradní termín a to tak, aby klasifikace ţáka mohla být provedena nejpozději do 30. 

září (následujícího školního roku). Do té doby ţák navštěvuje podmíněně vyšší ročník, popřípadě znovu 

opakuje 9. ročník. Ţák, který nemohl být klasifikován v náhradním termínu, nebo byl klasifikován 

nedostatečně, opakuje ročník. Toto se netýká ţáků, kteří jiţ v daném stupni školy jednou ročník 

opakovali. 

6. Má-li zákonný zástupce ţáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého 

pololetí, můţe do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději do 3 

pracovních dnů od vydání vysvědčení, poţádat ředitele školy o přezkoumání výsledků hodnocení ţáka; 

je-li vyučujícím ţáka v daném předmětu ředitel školy, poţádá krajský úřad. Komisionální přezkoušení se 

koná nejpozději do 14 dnů od doručení ţádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem 

ţáka.  

7. V případě, ţe se ţádost o přezkoumání výsledků hodnocení ţáka týká hodnocení chování nebo 

předmětů výchovného zaměření, posoudí ředitel školy, je-li vyučujícím ţáka v daném předmětu ředitel 

školy, krajský úřad, dodrţení pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání ţáka stanovených podle § 30 

odst. 2. V případě zjištění porušení těchto pravidel ředitel školy nebo krajský úřad výsledek hodnocení 

změní; nebyla-li pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání ţáků porušena, výsledek hodnocení potvrdí, 

a to nejpozději do 14 dnů ode dne doručení ţádosti. 

8. Ţák, který plní povinnou školní docházku, opakuje ročník, pokud na konci druhého pololetí neprospěl 

nebo nemohl být hodnocen. To neplatí o ţákovi, který na daném stupni jiţ jednou ročník opakoval. 

Ředitel školy můţe povolit ţákovi na ţádost jeho zákonného zástupce a na základě doporučujícího 

vyjádření odborného lékaře opakování ročníku z váţných zdravotních důvodů a to bez ohledu na to, zda 

ţák na daném stupni jiţ ročník opakoval. 

9. Ředitel školy můţe ţákovi, který po splnění povinné školní docházky nezískal základní vzdělání, 

povolit po posouzení důvodů uvedených v ţádosti jeho zákonného zástupce a na základě dosavadních 

výsledků vzdělávání ţáka pokračování v základním vzdělávání, nejdéle však do konce školního roku, 

v němţ ţák dosáhne osmnáctého roku věku. 

Článek V. 

KOMISIONÁLNÍ  ZKOUŠKY, OPRAVNÉ ZKOUŠKY 
  
1. Komisi pro přezkoušení ţáka jmenuje ředitel školy, eventuálně školský odbor Krajského úřadu 

Libereckého kraje. Komise je tříčlenná, tvoří ji předseda, zkoušející učitel, jímţ je zpravidla vyučující 

daného předmětu a přísedící. Klasifikační stupeň určí komise většinou hlasů. O komisionální zkoušce se 

pořizuje protokol. Výsledek přezkoušení oznámí ředitel školy prokazatelným způsobem zákonnému 

zástupci ţáka. 

2. Ţák můţe v jednom dni konat komisionální zkoušku pouze z jednoho předmětu. 

3. Ţáci devátých ročníků a ţáci, kteří na daném stupni dosud neopakovali ročník, kteří na konci druhého 

pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných předmětů s výjimkou předmětů výchovného zaměření, 

konají opravné zkoušky. Opravné zkoušky jsou komisionální. 

4. Ţák koná opravné zkoušky nejpozději do konce srpna. Termín stanoví ředitel školy. Nemůţe-li se ţák 

dostavit ze závaţných důvodů, umoţní ředitel školy vykonání opravných zkoušek v náhradním termínu 

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

do nejbliţšího vyššího ročníku, popřípadě znovu do devátého. 

5. Výsledná známka z opravné zkoušky je výsledkem písemného testu, ústního zkoušení a hodnocení 

práce ţáka v daném klasifikačním období. 

6. Ţák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně, nebo se nedostavil k opravné zkoušce ve stanoveném 
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termínu, neprospěl. 

 

 

 

Článek VI. 

KLASIFIKACE ŢÁKŮ PŘI PLNĚNÍ  

POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY VE ŠKOLE MIMO ÚZEMÍ ČR NEBO 

V ZAHRANIČNÍ ŠKOLE NA ÚZEMÍ ČR 

 
§18 vyhl. 256/2012 

 

(1) Ţák, který plní povinnou školní docházku ve škole mimo území České republiky, můţe na základě 

ţádosti zákonného zástupce ţáka konat za období nejméně jednoho pololetí školního roku, nejdéle však 

za období dvou školních roků, zkoušku ve 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. 

 

(A) Zkouška je komisionální. Komisi jmenuje ředitel zkoušející školy. 

(B) Komise je tříčlenná a tvoří ji: 

- předseda, kterým je ředitel zkoušející školy, popřípadě jím pověřený učitel zkoušející   

  školy, 

- zkoušející učitel, jímţ je vyučující daného předmětu ve třídě, v níţ je ţák zařazen,  

  popřípadě jiný vyučující daného předmětu, 

- přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací  

  oblasti stanovené Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. 

 

(C) Termín konání zkoušky dohodne ředitel zkoušející školy se zákonným zástupcem ţáka 

tak, aby se zkouška uskutečnila nejpozději do dvou měsíců po skončení období, za které se 

zkouška koná. Nedojde-li k dohodě mezi zákonným zástupcem ţáka a ředitelem zkoušející 

školy, stanoví termín zkoušky ředitel zkoušející školy. Není-li moţné ţáka ze závaţných 

důvodů v dohodnutém termínu přezkoušet, stanoví ředitel zkoušející školy náhradní termín 

zkoušky tak, aby se zkouška uskutečnila nejpozději do čtyř měsíců po skončení období, 

za které se zkouška koná. 

 

(2) Před konáním zkoušky předloţí zákonný zástupce ţáka řediteli zkoušející školy vysvědčení ţáka 

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 

poţadovat předloţení úředně ověřeného překladu. Po vykonání zkoušky vydá ředitel zkoušející školy 

ţákovi vysvědčení. 

 

(3) Pokud ţák zkoušku podle odstavce 1 nekoná, doloţí zákonný zástupce ţáka řediteli kmenové školy 

plnění povinné školní docházky ţáka předloţením vysvědčení ţáka 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 poţadovat předloţení úředně ověřeného překladu. Kmenová škola ţákovi vysvědčení nevydává. 
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(4) Pokračuje-li ţák, 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 ţák, 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 vyhl. 256/2012: Plnění školní docházky formou individuální výuky v zahraničí 

 

  

(1) Ţák, který plní povinnou školní docházku formou individuální výuky v zahraničí, můţe na základě 

ţádosti zákonného zástupce ţáka konat za období nejméně jednoho pololetí školního roku, nejdéle však 

za období dvou školních roků, zkoušku ve zkoušející škole. Zkouška se koná z kaţdého povinného 

předmětu vyučovaného v příslušných ročnících školního vzdělávacího programu zkoušející školy, 

s výjimkou předmětů volitelných. Po vykonání zkoušky vydá ředitel zkoušející školy ţákovi vysvědčení. 

 

(2) Pokud ţák zkoušku podle odstavce 1 nekoná, doloţí zákonný zástupce ţáka řediteli kmenové školy 

plnění povinné školní docházky ţáka předloţením čestného prohlášení zákonného zástupce o vzdělávání 

ţáka v době pobytu v zahraničí, a to za období nejvýše dvou školních roků, v termínech stanovených 

ředitelem kmenové školy. Kmenová škola ţákovi vysvědčení nevydává. 

 

(3) Pokračuje-li ţák, 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 ţák, 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 vyhl. 256/2012: Plnění školní docházky v zahraniční škole na území ČR 

 

 

 

(1) Ţák, 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 předloţí zákonný zástupce ţáka řediteli kmenové školy vysvědčení ţáka 

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 

poţadovat předloţení úředně ověřeného překladu. Po vykonání zkoušky vydá ředitel kmenové školy 

ţákovi vysvědčení. 

 

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

do příslušného ročníku podle výsledků zkoušek. 
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§18c vyhl. 256/2012 

 

(1) Ţákovi, 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, jestliţe 

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

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

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

 

b) ţák je zároveň ţákem poskytovatele vzdělávání v zahraničí, který v dohodě s Ministerstvem 

školství, mládeţe a tělovýchovy poskytuje občanům České republiky vzdělávání ve vzdělávacím obsahu 

podle § 18 odst. 1 a který ţáka z tohoto vzdělávacího obsahu hodnotil. 

 

(2) Ţákovi, který plní povinnou školní docházku v zahraniční škole na území České republiky podle § 38 

odst. 1 písm. c) školského zákona, v jejímţ 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 ţák, 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. 

 

 

(1) Ţáka, 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 doloţených  

vysvědčením. 

 

(2) Ţáka, na kterého se vztahuje povinná školní docházka a který nekonal zkoušky podle § 18 aţ 18b 

z jiných neţ touto vyhláškou stanovených důvodů, zařazuje ředitel kmenové školy do příslušného ročníku 

po zjištění úrovně jeho dosavadního vzdělání a znalosti vyučovacího jazyka.". 
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Článek VII. 

KLASIFIKACE ŢÁKŮ SE SPECIFICKÝMI VÝVOJOVÝMI PORUCHAMI  

(dyslexie, dysortografie, dysgrafie, dyskalkulie, dyslalie) 
  

U ţáků s vývojovou poruchou klade učitel důraz na ten druh projevu ţáka (písemný nebo ústní), 

ve kterém má předpoklady podat lepší výkon. Při klasifikaci nevychází učitel z prostého počtu chyb, ale 

z počtu jevů, které ţák zvládl. To ale neznamená, ţe ţák s vývojovou poruchou nesmí psát písemné práce 

nebo být ústně zkoušen. Zákonní zástupci ţáků s vývojovou poruchou diagnostikovanou odborným 

pracovištěm mohou poţádat o slovní hodnocení. Na slovním hodnocení se dohodnou s třídním učitelem, 

který tuto skutečnost přenese i na ostatní příslušné vyučující. 

Pouţití slovního hodnocení není pouhé mechanické převádění číselného klasifikačního stupně 

do sloţitější slovní podoby. Smyslem hodnocení je objektivně posoudit jednotlivé sloţky školního 

výkonu ţáka. 

 

Při slovním hodnocení se uvádí: 

a) zvládnutí učiva předepsaného vzdělávacím programem 

- ovládá bezpečně 

- ovládá 

- podstatně ovládá 

- ovládá se značnými mezerami 

- neovládá 

 

b) úroveň myšlení 

- pohotové, bystré, dobře chápe souvislosti 

- uvaţuje celkem samostatně 

- menší samostatnost myšlení 

- nesamostatné myšlení 

- odpovídá nesprávně i na návodní otázky 

 

c) úroveň vyjadřování 

- výstiţné, poměrně přesné 

- celkem výstiţné 

- nedostatečně přesné 

- vyjadřuje se s obtíţemi 

- nesprávné i na návodní otázky 

 

d) úroveň aplikace vědomostí 

- spolehlivě, uvědoměle uţívá vědomostí a dovedností 

- dovede pouţívat vědomosti a dovednosti, dopouští se drobných chyb 

- s pomocí učitele řeší úkoly, překonává obtíţe a odstraňuje chyby, jichţ se dopouští 

- dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává 

- praktické úkoly nedokáţe splnit ani s pomocí učitele 

 

e) píle a zájem o učení 

- aktivní, učí se svědomitě a se zájmem 

- učí se svědomitě 

- k učení a práci nepotřebuje mnoho podnětů 

- malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty 

- pomoc a pobízení k učení jsou neúčinné 
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Článek VIII. 

INFORMOVÁNÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ 
 

a) Třídní učitel informuje rodiče o prospěchu a chování ţáka zápisem v ŢK (včetně elektronické ŢK) 

nebo na třídních schůzkách tak, aby byli rodiče informováni nejméně 1x za dva měsíce. Učitelé 

jednotlivých hlavních předmětů v termínech rodičovských schůzek (říjen, listopad, duben). 

b) třídní učitel nebo učitel ústně, jestliţe o to zákonní zástupci poţádají 

c) ředitel školy v případě, ţe dojde k výraznému a déletrvajícímu zhoršení prospěchu v některém 

předmětu (zpravidla ŢK, návštěva školy, doporučený dopis). 

d) O „dostatečném“ a „nedostatečném“ prospěchu informuje vyučující zákonné zástupce průběţně 

v termínech uvedených v odstavci a).  

e)  V případě neúčasti zákonných zástupců na třídních schůzkách, je informuje třídní učitel zápisem do 

ţákovské kníţky bezprostředně po třídních schůzkách 

g)  Všichni vyučující kontrolují frekvenci známek v ţákovské kníţce.  

U chybějících ţáků doplňují zpětně bez prodlevy všechny známky. Stíţnosti zákonných zástupců 

poukazujících na rozpor známek zapsaných v ţákovské kníţce a známek pouţitých pro hodnocení 

vyučujícím budou posuzovány jako oprávněné. 

h)  Všichni vyučující si zakládají písemné podklady pro klasifikaci za dané pololetí. Písemnosti jsou 

archivovány minimálně do konce února v prvním pololetí a do konce září v druhém pololetí. 

i)  Pokud je ţákovi navrţena „nedostatečná“ nebo dojde k výraznému zhoršení prospěchu: 

- informuje škola prokazatelným způsobem i s odůvodněním zákonné zástupce a to dříve, neţ se s touto 

skutečností seznámí prostřednictvím vysvědčení (nejpozději 14 dní před konáním pedagogické rady) 

- prokazatelným způsobem informuje zákonné zástupce o rozhodnutí pedagogické rady a termínech 

opravných zkoušek nebo komisionálního přezkoušení. 

 

 

 

Článek IX. 

METODICKÝ NÁVOD 

PRO KLASIFIKACI V JEDNOTLIVÝCH PŘEDMĚTECH 
 

 

Hodnocení ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření: 

 
 

Převahu teoretického zaměření mají jazykové, společenskovědní a přírodovědné předměty a matematika.  

Při hodnocení výsledků ve vyučovacích předmětech uvedených v předešlém bodu se v souladu 

s poţadavky školního vzdělávacího programu hodnotí:  

1. ucelenost, přesnost a trvalost osvojení poţadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic, zákonitostí   

     a vztahů, kvalita a rozsah získaných dovedností vykonávat poţadované 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  

2. kvalita myšlení, především jeho logika, samostatnost a tvořivost  

3. aktivita v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim  

4. přesnost, výstiţnost a odborná i jazyková správnost ústního a písemného projevu.  

5. kvalita výsledků činností  

6. osvojení účinných metod samostatného studia  
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Výchovně vzdělávací výsledky se hodnotí podle těchto kritérií: 

   Stupeň 1 (výborný)  

Ţák ovládá poţadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a úplně a chápe 

vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává poţadované 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 výstiţný. Grafický projev je 

přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky. Je schopen 

samostatně studovat vhodné texty.  

Stupeň 2 (chvalitebný) 

Ţák ovládá poţadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně 

a úplně. Pohotově vykonává poţadované 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 výstiţnosti. 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)  

Ţák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si poţadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic 

a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání poţadovaných intelektuálních a motorických činností 

projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. 

v uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se dopouští 

chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů a zákonitostí podle podnětů učitele. Jeho myšlení je 

vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. v ústním a písemném projevu má 

nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstiţnosti. 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) 

Ţák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si poţadovaných poznatků závaţné mezery. 

Při provádění poţadovaných 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 závaţné chyby. Při vyuţívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. 

v logice myšlení se vyskytují závaţné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má 

váţné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstiţnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti a v grafickém 

projevu se projevují nedostatky, grafický projev je málo estetický. Závaţné nedostatky a chyby dovede 

ţák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké těţkosti.  

Stupeň 5 (nedostatečný) 

Ţák si poţadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závaţné a značné mezery. 

Jeho dovednost vykonávat poţadované intelektuální a motorické činnosti má velmi podstatné 

nedostatky. v uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických a praktických 

úkolů se vyskytují velmi závaţné 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 závaţné nedostatky ve správnosti, přesnosti 

i výstiţnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický projev mají váţné nedostatky. Závaţné 

nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. Nedovede samostatně studovat.  
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Hodnocení ve vyučovacích předmětech s převahou praktického zaměření: 

 
Praktickou převahu mají na základní škole pracovní činnosti, informatika. 

Při hodnocení výsledků v těchto vyučovacích předmětech se v souladu s poţadavky školního 

vzdělávacího programu hodnotí:  

1. vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem  

2. osvojení praktických dovedností a návyků, zvládnutí účelných způsobů práce  

3. vyuţití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech  

4. aktivita, samostatnost, tvořivost, iniciativa v praktických činnostech  

5. kvalita výsledků činností  

6. organizace vlastní práce a pracoviště, udrţování pořádku na pracovišti  

7. dodrţování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a péče o ţivotní prostředí  

8. hospodárné vyuţívání surovin, materiálů, energie, překonávání překáţek v práci  

9. obsluha a údrţba laboratorních zařízení a pomůcek, nástrojů, nářadí a měřidel 

 

 

Výchovně vzdělávací výsledky se hodnotí podle těchto kritérií:  

 

Stupeň 1 (výborný) 

Ţák soustavně projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. 

Pohotově, samostatně a tvořivě vyuţívá 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 závaţnějších 

nedostatků. Účelně si organizuje vlastní práci, udrţuje pracoviště v pořádku. Uvědoměle dodrţuje 

předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a aktivně se stará o ţivotní prostředí. Hospodárně 

vyuţívá suroviny, materiál, energii. Vzorně obsluhuje a udrţuje laboratorní zařízení a pomůcky, 

nástroje, nářadí a měřidla. Aktivně překonává vyskytující se překáţky.  

 

Stupeň 2 (chvalitebný) 

Ţák projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. Samostatně, ale 

méně tvořivě a s menší jistotou vyuţívá 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 udrţuje 

v pořádku. Uvědoměle udrţuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a stará se o ţivotní 

prostředí. Při hospodárném vyuţívání surovin, materiálů a energie se dopouští malých chyb. Laboratorní 

zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla obsluhuje a udrţuje s drobnými nedostatky. Překáţky 

v práci překonává s občasnou pomocí učitele.  

Stupeň 3 (dobrý) 

Ţák projevuje vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem s menšími výkyvy. 

Za pomocí učitele uplatňuje získané teoretické poznatky při praktické činnosti. v praktických činnostech 

se dopouští chyb a při postupech a způsobech práce potřebuje občasnou pomoc učitele. Výsledky práce 

mají nedostatky. Vlastní práci organizuje méně účelně, udrţuje pracoviště v pořádku. Dodrţuje předpisy 

o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a v malé míře přispívá k tvorbě a ochraně ţivotního prostředí. 

Na podněty učitele je schopen hospodárně vyuţívat suroviny, materiály a energii. K údrţbě 

laboratorních zařízení, přístrojů, nářadí a měřidel musí být částečně podněcován. Překáţky v práci 

překonává jen s častou pomocí učitele.  

Stupeň 4 (dostatečný) 

Ţák pracuje bez zájmu a vztahu k práci, k pracovnímu kolektivu a praktickým činnostem. Získané 

teoretické poznatky dovede vyuţít při praktické činnosti jen za soustavné pomoci učitele. v praktických 
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činnostech, dovednostech a návycích se dopouští větších chyb. Při volbě postupů a způsobů práce 

potřebuje soustavnou pomoc učitele. Ve výsledcích práce má závaţné nedostatky. Práci dovede 

organizovat za soustavné pomoci učitele, méně dbá o pořádek na pracovišti. Méně dbá na dodrţování 

předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o ţivotní prostředí. Porušuje zásady hospodárnosti 

vyuţívání surovin, materiálů a energie. v obsluze a údrţbě laboratorních zařízení a pomůcek, přístrojů, 

nářadí a měřidel se dopouští závaţných nedostatků. Překáţky v práci překonává jen s pomocí učitele.  

Stupeň 5 (nedostatečný) 

Ţák neprojevuje zájem o práci a vztah k ní, ani k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. 

Nedokáţe ani s pomocí učitele uplatnit získané teoretické poznatky při praktické činnosti. v praktických 

činnostech, dovednostech a návycích má podstatné nedostatky. Nedokáţe postupovat při práci ani 

s pomocí učitele. Výsledky jeho práce jsou nedokončené, neúplné, nepřesné, nedosahují předepsané 

ukazatele. Práci na pracovišti si nedokáţe zorganizovat, nedbá na pořádek na pracovišti. Neovládá 

předpisy o ochraně zdraví při práci a nedbá na ochranu ţivotního prostředí. Nevyuţívá hospodárně 

surovin, materiálů a energie. v obsluze a údrţbě laboratorních zařízení a pomůcek, přístrojů a nářadí, 

nástrojů a měřidel se dopouští závaţných nedostatků.  

 

 

Hodnocení ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření 
 

Převahu výchovného zaměření mají výtvarná výchova, hudební výchova a zpěv, tělesná výchova.  

Při hodnocení ve výchovných předmětech se v souladu s poţadavky školního vzdělávacího programu 

hodnotí:  

 

1. stupeň tvořivosti a samostatnosti projevu 

2. osvojení potřebných vědomostí, zkušeností, činností a jejich tvořivá aplikace  

3. poznání zákonitostí daných činností a jejich uplatňování ve vlastní činnosti  

4. kvalita projevu  

5. vztah ţáka k činnostem a zájem o ně  

6. estetické vnímání, přístup k uměleckému dílu a k estetice ostatní společnosti  

7. v tělesné výchově s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu ţáka všeobecná, tělesná zdatnost, výkonnost 

a jeho péče o vlastní zdraví  

 

Výchovně vzdělávací výsledky se hodnotí podle těchto kritérií:  

 

Stupeň 1 (výborný) 

Ţák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně vyuţívá své osobní předpoklady 

a velmi úspěšně podle poţadavků osnov je rozvíjí v individuálních a kolektivních projevech. Jeho projev 

je esteticky působivý, originální, procítěný, v hudební, branné a tělesné výchově přesný. Osvojené 

vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě. Má výrazně aktivní zájem o umění, estetiku, tělesnou 

kulturu a projevuje k nim aktivní vztah. Úspěšně rozvíjí svůj estetický vkus, tělesnou zdatnost. 

Stupeň 2 (chvalitebný)  

Ţák je v činnostech aktivní, tvořivý, převáţně samostatný na základě vyuţívání svých osobních 

předpokladů, které úspěšně rozvíjí v individuální a kolektivním projevu. Jeho projev je esteticky působivý 

a má jen menší nedostatky z hlediska poţadavků osnov. Ţák tvořivě aplikuje osvojené vědomosti, 

dovednosti a návyky v nových úkolech. Má aktivní zájem o umění, o estetiku a tělesnou zdatnost. Rozvíjí 

si v poţadované míře estetický vkus a tělesnou zdatnost.  

Stupeň 3 (dobrý)  

Ţák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyuţívá 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 poţadované míře svůj estetický 

vkus a tělesnou zdatnost.  

Stupeň 4 (dostatečný)  
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Ţák 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)  

Ţák je v činnostech převáţně 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.  

 

 

 

VYSVĚDČENÍ 
 

Úvod  
Tento materiál si klade za cíl sjednotit postup při vyplňování údajů v programu pro tisk vysvědčení. 

Pokud učitel z jakéhokoliv důvodu vypisuje vysvědčení ručně, je povinen si počínat tak, aby tento zápis 

byl totoţný s tiskem vysvědčení pomocí programu Edupage a všechny údaje byly v programu zapsány. 

 

 

 

Pokyny pro vyplňování údajů pro tisk vysvědčení 
Vysvědčení se tiskne v programu Edupage. Podmínkou pro správný tisk vysvědčení je korektní zapsání 

všech stanovených údajů do programu. Učitelé jednotlivých předmětů zapisují známky ze svých 

předmětů. Třídní učitelé zapisují sníţené známky z chování, výchovná opatření, pochvaly a zameškané 

hodiny. V případě pochybností o správném způsobu zápisu kontaktuje učitel zástupce ředitele školy. 

 

Výchovná opatření zapisuje třídní učitel průběţně do programu Edupage. 

 

Na zápis známek do počítačů ve sborovně je vyhrazeno několik dnů před konáním pedagogické rady.  

 

Po vytištění klasifikačních přehledů zkontrolují učitelé předmětů své známky a třídní učitelé úplnost 

zápisů dle učebního plánu své třídy. Zvláště je třeba kontrolovat správnost zápisu pochval, sníţených 

známek z chování a výchovných opatření. Kontrolu je vhodné provést také u celkových přehledů tříd 

a zkontrolovat ţáky nehodnocené a neprospívající.   

 

V den konání pedagogické rady je přístup do programu zablokován a všechny opravy je moţné provádět 

jiţ pouze u zástupce ředitele školy.  

 

Hodnocení, výchovná opatření a pochvaly, které vyplynou z jednání pedagogické rady, zapíší učitelé 

ihned po pedagogické radě u zástupce ředitele školy. 

 

 

 

   

Pravidla jsou účinná od 1.9. 2017                                                   Jiří Skalský, ředitel školy                           

         

 


