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Školní řád  
  
 
Ředitel Základní školy Přepeře, okres Semily-příspěvková organizace, Přepeře 47, 512 61 
Přepeře v souladu s § 30 odst. 1 až 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „Školský zákon“) vydává tento 
Školní řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi žáky, jejich zákonnými zástupci a 
zaměstnanci školy podle konkrétních podmínek uplatněných v ZŠ Přepeře. 
 
 

Článek I. 
 

PODROBNOSTI K VÝKONU PRÁV A POVINNOSTÍ ŽÁK Ů A JEJICH 
ZÁKONNÝCH ZÁSTUPC Ů VE ŠKOLE A PODROBNOSTI O PRAVIDLECH 

VZÁJEMNÝCH VZTAH Ů SE ZAMĚSTNANCI VE ŠKOLE 
 
 
1.  Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců 
  
   Žáci mají právo 
a) na vzdělávání a služby podle školského zákona 
b) na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání 
c) vyjádřit stížnost, obavu či jiné oznámení, které se týká sociálně patologických jevů, 
diskriminace, nepřátelství a násilí, kterémukoliv pedagogickému pracovníkovi školy, přičemž 
ten je povinen se tímto oznámením neprodleně zabývat úměrně věku a stupni rozvoje žáka 
d) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, 
přičemž jejich vyjádřením musí být ze strany pracovníka školy věnována pozornost 
odpovídající jejich věku a stupni vývoje 
e) na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání 
 
  Žáci jsou povinni 
a) dodržovat ustanovení tohoto školního řádu, která se jich týkají, dodržovat předpisy k 
ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni 
b) řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat 
c) plnit pokyny pedagogických pracovníků školy 
d) při případné nepřítomnosti ve škole do tří kalendářních dnů písemně doložit důvody 
nepřítomnosti v žákovské knížce, resp. v notýsku žáka 
 
  
 Zákonní zástupci žáků mají právo 
a) na svobodnou volbu školy pro své dítě 
b) na informace o průběhu vzdělávání dítěte ve škole 
c) na informace o škole podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 
d) nahlížet do dokumentů školy, pořizovat si z nich opisy a výpisy 
e) na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v 
záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona 
f) u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vzdělávání, jehož obsah, formy 
a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření nezbytných 
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podmínek, které toto vzdělávání umožní, a na poradenskou pomoc školy a školského 
poradenského zařízení 
g) volit a být voleni do školské rady 
h) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání žáka 
i) požádat o přezkoušení nebo komisionální přezkoušení žáka 
j) oznámit škole údaj o sociálním znevýhodnění žáka 
k) požádat ředitele školy o uvolnění žáka zcela nebo zčásti z výuky ze zdravotních nebo 
jiných závažných důvodů popřípadě z vyučování některého předmětu. Je-li tímto předmětem 
tělesná výchova, pak zákonný zástupce k žádosti přiloží doporučení registrujícího praktického 
lékaře pro děti a dorost nebo odborného lékaře. Je-li dotyčný předmět vyučován první nebo 
poslední hodinu, může zákonný zástupce požádat o uvolnění bez náhrady. 
 
  Zákonní zástupci žáků jsou povinni 
a) zajistit, aby žák docházel řádně do školy 
b) na vyzvání ředitele školy, zástupce ředitele, třídního učitele nebo pracovníků školního 
poradenského pracoviště se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se 
vzdělávání žáka 
c) neprodleně informovat školu osobně, e-mailem, písemně nebo telefonicky o počátku 
nepřítomnosti žáka a doložit její důvody, po ukončení nepřítomnosti žáka do tří kalendářních 
dnů písemně doložit důvody nepřítomnosti v žákovské knížce, resp. v deníčku žáka, při 
podezření z neomluvené absence si třídní učitel (ředitel) může vyžádat potvrzení od lékaře 
d) písemně, ale nikoli v žákovské knížce, resp. v notýsku požádat o uvolnění žáka z výuky na 
nezbytně dlouhou dobu, pokud jsou důvody nepřítomnosti známy předem, tuto žádost při 
předpokládané době nepřítomnosti adresovat: na jednu vyučovací hodinu vyučujícímu, na 
jeden den třídnímu učiteli a na více dnů řediteli školy 
e) osobně si vyzvednout žáka, pokud tento žák odchází ze školy z důvodů předem známých v 
době vyučování 
f) doložit lékařské potvrzení o nepřítomnosti žáka, pokud v klasifikačním období žák má více 
než 130 zameškaných hodin nebo pokud o to požádá třídní učitel 
g) před akcí, která souvisí s výchovně vzdělávací činností školy, doloží písemně potvrzení o 
bezinfekčnosti žáka, lékařská potvrzení, prohlášení o způsobilosti žáka absolvovat akci, 
prohlášení o tom, že ví, jak škola může postupovat při zjištění přestupku proti školnímu řádu, 
pokud ho o to požádá podle povahy akce třídní učitel 
h) uhradit škodu způsobenou jejich dítětem 
i) oznámit škole následující údaje o žákovi a oznámit neprodleně změny v nich: 
-         jméno a příjmení 
-         rodné číslo 
-         státní občanství 
-         místo trvalého pobytu 
-         zdravotní postižení či zdravotní znevýhodnění a zdravotní obtíže, které by mohly mít 
vliv na průběh vzdělávání 
-         jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresu pro doručování 
písemností, telefonické spojení, e-mail 
 
 
2. Vzájemné vztahy žáků, jejich zákonných zástupců, pedagogických pracovníků a 
dalších pracovníků školy 
 
 a) při oslovování žáci pracovníkům školy vykají, pracovníci školy žákům tykají. 
 b) žáci zdraví všechny zaměstnance školy nejen v prostorách školy, ale i na veřejnosti. 
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 c) při vzájemném jednání žáci a pracovníci školy používají přiměřená slova i přiměřené 
prvky mimoslovní komunikace. 
d) pedagogičtí pracovníci vstřícným přístupem vytvářejí dobré vztahy s rodiči žáků i 
s veřejností 
e) rodiče k jednání s pedagogickými pracovníky využívají třídní schůzky, konzultační hodiny, 
popřípadě předem dohodnuté termíny. Nevyžadují konzultace v době, kdy pedagogický 
pracovník plní své pracovní povinnosti. 
 

Článek II. 
 

PROVOZ A VNIT ŘNÍ REŽIM ŠKOLY 
 
1. Žáci dodržují školní řád a vnitřní řád školy, předpisy a pokyny školy a školského zařízení k 
ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni, pravidla hygieny a bezpečnosti ve škole 
i mimo ni. Mají vždy na paměti nebezpečí úrazu. Jsou povinni chránit své zdraví i zdraví 
svých spolužáků a pracovníků školy. 
2. Žáci dodržují zásady kulturního chování. Pozdravem „Dobrý den“ zdraví všechny dospělé 
osoby ve škole. Jsou povinni plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu 
s právními předpisy a školním řádem. 
3. Do školy vstupují určeným vchodem. O přestávkách a v době vyučování je zakázáno 
opouštět budovu školy bez souhlasu učitele. Mimo vyučování nesmí žáci pobývat ve školní 
budově, pokud nejsou zařazeni do školní družiny. 
4. Žáci se aktivně účastní vyučování a nenarušují nevhodně průběh vyučovacích hodin. O 
přestávkách se mohou volně pohybovat po I. patře školy. Do jiných tříd přecházejí ukázněně 
na konci přestávky a jen na pokyn vyučujícího. V šatnách jsou žáci jen po nezbytně nutnou 
dobu. 
5. Do jídelny odcházejí žáci výhradně v doprovodu učitele. V jídelně se řídí pokyny 
dohlížejícího učitele a pracovnice jídelny. Dodržují pravidla slušného chování.  
6. Po vstupu do školy se žáci přezouvají do zdravotně vhodných přezůvek. Při odchodu ze 
školy si žáci uloží přezůvky v šatně. 
7. Do školy nesmí žáci nosit věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo 
ohrožovat mravní výchovu žáků. Nesmí také nosit cenné předměty, které nepotřebují k výuce, 
a větší obnosy peněz. 
8. Pokud žák zjistí ztrátu osobní věci, okamžitě ohlásí tuto skutečnost vyučujícímu nebo 
třídnímu učiteli. 
9. Nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek, stejně jako pití alkoholických 
nápojů a kouření, je žákům školy zakázáno. 
10. Žák školy pomáhá slabším a postiženým spolužákům, popřípadě starším spoluobčanům. 
11. Projevy rasismu, fašismu, antisemitismu, xenofobie a intolerance jsou nepřípustné.  
12. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka nebo studenta vůči pracovníkům školy 
nebo školského zařízení se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností 
stanovených tímto předpisem. 
14. Žák chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin a účastní se činností 
organizovaných školou. Na vyučovací hodiny žák přichází včas, aby si stačil připravit 
potřebné pomůcky. 
15. Docházka do zájmových kroužků a školní družiny je pro přihlášené žáky povinná.  
16. Žák chodí do školy vhodně a čistě upraven a oblečen, udržuje své místo, třídu i ostatní 
školní prostory v čistotě a pořádku, chrání majetek před poškozením; nosí do školy učebnice a 
školní potřeby podle rozvrhu hodin a pokynů učitelů. 
17. Nepřítomnost žáka ve škole omlouvají rodiče ze zdravotních či jiných vážných důvodů. 
Toto je nutné učinit do tří dnů od začátku nepřítomnosti, omluvit lze žáka i telefonicky či e-
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mailem. Předem známou nepřítomnost dítěte je nutno omluvit předem, aby bylo možno 
zajistit způsob doplnění učiva. V odůvodněných případech a na základě písemné žádosti 
rodičů může uvolnit žáka třídní učitel. Odchod žáka z vyučování před jeho ukončením je 
možný pouze na základě písemné omluvy rodičů, kterou žák předloží vyučujícímu hodiny (při 
uvolnění na jednu hodinu), nebo třídnímu učiteli – při uvolnění na více hodin. 
18. V odůvodněných případech má škola právo vyžadovat na omluvu nepřítomnosti žáka 
lékařské potvrzení. 
19. V době vyučování navštěvují žáci lékaře jen v nutném případě. 
20. Ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost 
jeho zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu; zároveň určí 
náhradní způsob vzdělávání žáka v době vyučování tohoto předmětu. 
21. Při neomluvených hodinách škola použije tato výchovná opatření: 

1 – 2 neomluvené hodiny - důtka ředitele školy 
do 10 hodin - 2. stupeň z chování 
nad 10 hodin - 3. stupeň z chování 

22. Rozpis vyučovacích hodin:  
1.hodina 07.45-8.30, 2.hodina 08.40-09.25, 3.hodina 09.45-10.30, 4.hodina 10.40-11.25, 
5.hodina 11.35-12.20 hod. 
 
 
 

Článek III. 
 

PODMÍNKY ZAJIŠT ĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁK Ů A JEJICH 
OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A P ŘED PROJEVY 

DISKRIMINACE, NEP ŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ 
 
Pracovníci školy a žáci se v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví řídí právními předpisy, 
především § 29 Školského zákona a vyhláškou MŠMT o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů 
 
1. Všichni žáci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví a 
majetek svůj ani jiných osob. 
2. Žákům není povoleno v době mimo vyučování zdržovat se v prostorách školy, pokud nad 
nimi není vykonáván dohled způsobilou osobou. 
3. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků ve školní budově nebo 
mimo budovu při akci pořádané školou žáci hlásí ihned vyučujícímu, nebo pedagogickému 
dohledu. 
4. Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením 
bez dohledu učitele. 
5. Při výuce v tělocvičně, na hřišti zachovávají žáci specifické bezpečnostní předpisy pro tyto 
učebny, dané vnitřním řádem odborné učebny. Vyučující daného předmětu provedou 
prokazatelné poučení žáků v první vyučovací hodině školního roku a dodatečné poučení žáků, 
kteří při první hodině chyběli. O poučení žáků provede učitel záznam do třídní knihy. Poučení 
o BOZ a PO se provádí rovněž před každou akcí mimo školu a před každými prázdninami. 
6. Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu školy 
povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí a žáků a vytvářet podmínky pro 
jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů, poskytovat žákům 
nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a chránit je před projevy 
diskriminace, nepřátelství nebo násilí. 
7. Všichni zaměstnanci školy jsou povinni oznamovat údaje související s úrazy žáků, 
poskytovat první pomoc a vést evidenci úrazů podle pokynů ředitele školy. 
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8. Po poslední vyučovací hodině vyučující odvádí žáky do šaten. Žáci odcházejí do školní 
družiny, stravující se žáci do školní jídelny.  
 
 
 

Článek IV. 
 

PODMÍNKY ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLY ZE STRANY ŽÁK Ů 
 
1. U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy, majetku žáků, učitelů či 
jiných osob žákem je vyžadována úhrada od rodičů žáka, který poškození způsobil. Při 
závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody s rodiči je vznik škody hlášen 
Policii ČR. 
2. Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně svému třídnímu učiteli. Žáci dbají na dostatečné zajištění 
svých věcí.  
3. Do školy žáci nosí pouze věci potřebné k výuce, cenné věci do školy nenosí. Hodinky, 
šperky, mobilní telefony apod. mají neustále u sebe, mají zakázáno je odkládat, pouze z 
bezpečnostních důvodů a na výslovný pokyn vyučujícího, který zajistí jejich úschovu. 
4. Žáci školy a zaměstnanci školy odkládají osobní majetek pouze na místa k tomu určená. 
5. Žákům základních škol jsou bezplatně poskytovány učebnice a učební texty uvedené v 
seznamu podle školského zákona. Žáci prvního ročníku základního vzdělávání tyto učebnice a 
učební texty nevracejí, žáci ostatních ročníků základního vzdělávání jsou povinni učebnice a 
učební texty vrátit nejpozději do konce příslušného školního roku. Žáci jsou povinni řádně 
pečovat o takto propůjčený majetek školy, ochraňovat jej před ztrátou a poškozením, vrátit jej 
na konci roku v řádném stavu.  
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Článek V. 
 

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ  VÝSLEDK Ů  VZDĚLÁVÁNÍ  ŽÁK Ů  
 
Právní vymezení: 
zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním vzdělávání (školský zákon) 
vyhláška č.48/2005 Sb. o základním vzdělávání 
 
Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 
 
§ 51 školského zákona 
1. Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení., za první pololetí lze místo vysvědčení vydat 
žákovi výpis z vysvědčení. 
2. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm 
(dále jen "klasifikace"), slovně nebo kombinací obou způsobů. O způsobu hodnocení 
rozhoduje ředitel školy se souhlasem školské rady. 
3. Škola převede slovní hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení 
v případě přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této školy 
nebo zákonného zástupce žáka. Škola, která hodnotí slovně, převede pro účely přijímacího 
řízení ke střednímu vzdělávání slovní hodnocení do klasifikace. 
4. U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení na 
základě žádosti zákonného zástupce žáka. 
 
 
 
ÚVOD 
(1) Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni: 
 
 
Základní vzdělávání vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie učení a na jejich 
základě byli motivováni k celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené 
problémy, účinně komunikovat a spolupracovat, chránit své fyzické a duševní zdraví, 
vytvořené hodnoty a životní prostředí, být ohleduplní a tolerantní k jiným lidem, k odlišným 
kulturním a duchovním hodnotám, poznávat své schopnosti a reálné možnosti a uplatňovat je 
spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o své další životní dráze a 
svém profesním uplatnění (školský zákon § 44). 
 
 
Článek 1 
   
STUPNĚ KLASIFIKACE A HODNOCENÍ 
 
 
          1 - výborný 
     2 - chvalitebný 
     3 - dobrý 
     4 - dostatečný 
     5 – nedostatečný 
Jestliže je žák z výuky některého předmětu v prvním nebo ve druhém pololetí uvolněn, uvádí se na 
vysvědčení místo hodnocení slovo "uvolněn(a)", nelze-li žáka z některého předmětu hodnotit, na 
vysvědčení se uvádí slovo „nehodnocen(a)“. 
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Při hodnocení žáka se na prvním stupni použije pro zápis stupně hodnocení číslice.  
 
(2) Chování žáka je klasifikováno těmito stupni: 
 
        1 - velmi dobré 
         2 - uspokojivé  
         3 - neuspokojivé 
 
(3) Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni: 
 
                  a)   prospěl(a) s vyznamenáním 

b) prospěl(a)     
c) neprospěl(a) 
d)  nehodnocen(a) 

 
   
Článek 2  
 
KRITERIA PRO KLASIFIKA ČNÍ STUPNĚ V JEDNOTLIVÝCH P ŘEDMĚTECH 
JSOU:  
   
Stupeň 1 (výborný)  
Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a úplně 
a chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. 
Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a 
praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí logicky správně, 
zřetelně se u něho projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, 
přesný a výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, 
pouze s menšími nedostatky. Je schopen samostatně studovat vhodné texty.  
 
Stupeň 2 (chvalitebný)  
Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, 
přesně a úplně. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. 
Samostatně a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a 
dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a 
zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný 
projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti 
je zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. 
Je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty.  
  
Stupeň 3 (dobrý)  
Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, 
definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných intelektuálních a 
motorických činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za 
pomoci učitele korigovat. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení 
teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení 
jevů a zákonitostí podle podnětů učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v 
jeho logice se vyskytují chyby. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, 
přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují častější nedostatky, 
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grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky. Je schopen samostatně studovat 
podle návodu učitele.  
   
Stupeň 4 (dostatečný)  
Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků závažné mezery. 
Při provádění požadovaných intelektuálních a motorických činností je málo pohotový a má 
větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a 
praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a 
hodnocení jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není 
tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a 
výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti a v grafickém projevu se projevují nedostatky, 
grafický projev je málo estetický. Závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele 
opravit. Při samostatném studiu má velké těžkosti.  
   
Stupeň 5 (nedostatečný)  
Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné 
mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti má velmi 
podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení 
teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení 
jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje 
samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a písemném 
projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstižnosti. Kvalita výsledků jeho 
činnosti a grafický projev mají vážné nedostatky. Závažné nedostatky a chyby nedovede 
opravit ani s pomocí učitele. Nedovede samostatně studovat.  
 
 
Používání slovního hodnocení 
 
1. O slovním hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení rozhoduje ředitel školy se 
souhlasem školské rady a po projednání v pedagogické radě. 
2. Třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů převede slovní hodnocení do 
klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v případě přestupu žáka na školu, která 
hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této školy nebo zákonného zástupce žáka.  
3. U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení na 
základě žádosti zákonného zástupce žáka. 
4. 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. 
 
 
Celkové hodnocení žáka na vysvědčení v případě použití slovního hodnocení nebo kombinace 
slovního hodnocení a klasifikace: 
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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, dopouští 
se jen menších chyb 

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

4 – dostatečný dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává 

5 - nedostatečný praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí 

Píle a zájem o učení 

1 – výborný aktivní, učí se svědomitě a se zájmem 

2 – chvalitebný učí se svědomitě 

3 – dobrý k učení a práci nepotřebuje větších podnětů 

4 – dostatečný malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty 

5 - nedostatečný pomoc a pobízení k učení jsou zatím neúčinné 
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Článek 3 
 
KRITÉRIA PRO STUPN Ě CHOVÁNÍ JSOU:  
   
Stupeň 1 (velmi dobré)  
Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a aktivně prosazuje ustanovení vnitřního řádu 
školy. Má kladný vztah ke kolektivu třídy a školy, přispívá k jeho upevňování a k utváření 
pracovních podmínek pro vyučování a pro výchovu mimo vyučování. Méně závažných 
přestupků se dopouští ojediněle.  
   
Stupeň 2 (uspokojivé)  
Chování žáka je v podstatě v souladu s pravidly chování a s ustanoveními vnitřního řádu 
školy. Dopustí se závažnějšího přestupku, nebo se opakovaně dopouští méně závažných 
přestupků. Nepřispívá aktivně k upevňování kolektivu. Počet neomluvených hodin je 
v rozmezí 3-10 hodin. Žák je však přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby 
napravit.  
   
Stupeň 3 (neuspokojivé)  
Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům chování nebo vnitřního řádu školy; 
zpravidla se přes důtku ředitele školy dopouští dalších přestupků, narušuje činnost kolektivu 
nebo se dopouští poklesků v mravném chování. Počet neomluvených hodin je nad 10 hodin. 
 
 
V případě použití slovního hodnocení jsou kritéria následující: 
 
1 – velmi dobré Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení vnitřního 

řádu školy. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle. Žák je 
však přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit. 

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. 

 
Pokud je žákovi navržen snížený stupeň z chování – informuje škola prokazatelným 
způsobem i s odůvodněním zákonného zástupce a to dříve, než se s touto skutečností seznámí 
prostřednictvím vysvědčení (vyjma případů, kdy dojde k závažnému přestupku bezprostředně 
před pedagogickou radou). 
 
 
Článek 4 
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CELKOVÉ HODNOCENÍ ŽÁKA  na konci prvního a druhého pololetí vyjadřuje výsledky 
klasifikace ve vyučovacích předmětech a hodnocení chování. Žák je na konci prvního a 
druhého pololetí hodnocen takto:  
a) prospěl s vyznamenáním  
b) prospěl  
c) neprospěl 
d) nehodnocen  
   
Žák je hodnocen stupněm 
 

a) prospěl(a) s vyznamenáním, není-li 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 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 možné žáka hodnotit z některého z povinných předmětů 
stanovených školním vzdělávacím programem na konci prvního pololetí. 

 
Článek 5 
 
OPRAVNÉ ZKOUŠKY 
 
Žáci, kteří na daném stupni dosud neopakovali ročník a na konci školního roku neprospěli 
nejvýše ze dvou předmětů s výjimkou předmětů výchovného zaměření, konají opravné 
zkoušky. Ty se konají nejpozději do konce příslušného školního roku (31. 8.), ze závažných 
důvodů do 15. září následujícího školního roku, termín stanoví ředitel. Komisi pro 
komisionální přezkoušení a opravné zkoušky (dále jen ,,přezkoušení“) jmenuje ředitel školy. 
V případě, že je vyučujícím daného předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad. 

(1) Komise je tříčlenná a tvoří ji: 
a) předseda, kterým je ředitel školy, popřípadě jím pověřený učitel,   
b) zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák 

zařazen, popřípadě jiný vyučující daného předmětu, 
c) přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné 

vzdělávací oblasti stanovené Rámcovým vzdělávacím programem pro základní 
vzdělávání. 

(2) Výsledek přezkoušení stanoví komise hlasováním. Výsledek přezkoušení se vyjádří 
slovním hodnocením nebo stupněm prospěchu. Výsledek přezkoušení již nelze 
napadnout novou žádostí o přezkoušení. 

(3) Ředitel školy sdělí výsledek přezkoušení prokazatelným způsobem žákovi a 
zákonnému zástupci žáka. V případě hodnocení na konci prvního nebo druhého 
pololetí se žákovi vydá nové vysvědčení. 

(4) O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy. 
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(5) Žák může v jednom dni vykonat přezkoušení pouze z jednoho předmětu. Není-li 
možné žáka ze závažných důvodů ve stanoveném termínu přezkoušet, stanoví orgán 
jmenující komisi náhradní termín přezkoušení. 

(6) Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitel školy v souladu se školním 
vzdělávacím programem. 

(7) Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitel školy v souladu se školním 
vzdělávacím programem 

  
Podmínky postupu do vyššího ročníku  
 
Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech 
povinných předmětů stanovených ve školním vzdělávacím programu s výjimkou 
předmětů výchovného zaměření a předmětů, z nichž byl uvolněn. Do vyššího ročníku 
postoupí i žák, který již v rámci tohoto stupně některý ročník opakoval, a to bez ohledu na 
prospěch žáka. Ředitel školy může tomuto žákovi povolit opakování ročníku pouze na 
žádost zákonného zástupce z vážných zdravotních důvodů. 
 
Prodloužené klasifikační období, uvolnění žáka z předmětu  
 
Nelze-li žáka klasifikovat na konci prvního pololetí pro vážné objektivní příčiny, určí 
ředitel školy pro jeho klasifikaci náhradní termín, a to tak, aby klasifikace žáka mohla být 
provedena nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možno 
klasifikovat ani v náhradním termínu, žák se za pololetí nehodnotí. 
Nelze-li žáka klasifikovat na konci druhého pololetí pro závažné objektivní příčiny, určí 
ředitel školy pro jeho klasifikaci náhradní termín, a to tak, aby klasifikace žáka mohla být 
provedena do konce září následujícího školního roku. Do té doby žák navštěvuje nejbližší 
ročník, ve kterém má žák předpoklady podávat lepší výkony. Při klasifikaci se nevychází 
z prostého počtu chyb, ale z počtu jevů, které žák zvládl. Klasifikace je provázená 
hodnocením, tj. vyjadřováním pozitivních stránek výkonu, objasněním podstaty 
neúspěchu a návodem, jak mezery a nedostatky překonávat. Děti, u kterých je 
diagnostikována dyslexie nebo dysgrafie, mohou být se souhlasem rodičů během celého 
jejich vzdělávání hodnoceny mateřského jazyka a jejich jazyků slovně. U dětí 
s diagnostikovanou dyskalkulií bude platit pro matematiku a další předměty, kde výsledky 
mohou být touto poruchou ovlivněny. Dítě lze hodnotit slovně po dohodě s rodiči a 
odborníkem prakticky ve všech předmětech. Klasifikovat lze i známkou s tím, že se 
specifická porucha dítěte vezme v úvahu a odrazí se v mírnější známce. Ředitel školy 
může povolit, aby pro dítě se specifickými poruchami učení byl vypracován pro 
kterýkoliv předmět příslušnými vyučujícími individuální výukový plán. Individuální 
výukový plán má charakter smlouvy mezi vedením školy, vyučujícími a rodiči dítěte, 
vypracovávají se krátce a rámcově v písemné formě. 

 
 
Článek 6 
 
VÝCHOVNÁ OPAT ŘENÍ 
 
Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. Pochvaly, jiná 
ocenění a další kázeňská opatření může udělit či uložit ředitel školy nebo školského zařízení 
nebo třídní učitel.  
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Pochvaly 
 

 Ředitel školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné právnické 
či fyzické osoby žákovi po projednání v pedagogické radě udělit pochvalu nebo jiné ocenění 
za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin 
nebo za dlouhodobou úspěšnou práci. 
 
Třídní učitel muže 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 práci, uvede se na vysvědčení 
v uvedeném pololetí. 
 
 
Pochvaly: ústní 
 písemná - do notýsků, Žk, vysvědčení 
 jinou formou (diplom, dopis…) 
 
Opatření k posílení kázně předchází zpravidla snížené známce k chování. Za jeden přestupek 
lze udělit pouze jedno opatření (výchovné opatření musí reagovat okamžitě na prohřešek). 
Typ opatření se řídí závažností přestupku. Všechna výchovná opatření i opatření k posílení 
kázně se zaznamenávají do katalogového listu  - záznamy jsou datovány. Třídní učitel může 
z vlastního rozhodnutí nebo z podnětu udělit pochvalu, napomenutí třídního učitele, důtku 
třídního učitele a informuje o tom ředitele školy. Napomenutí a důtky se udělují před 
kolektivem třídy nebo školy. 
 
Napomenutí a důtky 
 
(1) Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení 
žákovi uložit: 

napomenutí třídního učitele, 
důtku třídního učitele, 
důtku ředitele školy. 

(2) Důtky třídní učitel neprodleně oznámí zákonnému zástupci žáků. 
(3) Důtka třídního učitele se uděluje za méně závažné přestupky – opakované zapomínání, 

neuposlechnutí pokynů učitele, vyrušování, drobné prohřešky proti školnímu řádu, 
pozdní příchody do školy 

(4) Důtka ředitele školy – za opakované prohřešky, závažnější přestupky proti školnímu řádu, 
opakované pozdní příchody do školy, 1-2 neomluvené hodiny 

 
 
Článek 7 
 
FORMY, METODY A PROST ŘEDKY ZÍSKÁVÁNÍ PODKLAD Ů UČITELE KE 
KLASIFIKACI JSOU ZEJMÉNA:  
 
(1) Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků a chování žáka 

získává učitel zejména těmito metodami, formami a prostředky: 
a) soustavným diagnostickým pozorováním žáka, 
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b) soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování, 
c) různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové), didaktickými 

testy, 
d) kontrolními písemnými pracemi a praktickými zkouškami, 
e) analýzou výsledků činnosti žáka, 
f) konzultacemi s ostatními učiteli a podle potřeby i s pracovníky PPP a zdravotnických 

služeb, zejména u žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, 
g) rozhovory s žákem a zákonnými zástupci, 
h) kontrolní písemné práce:   

předepsané osnovami – v délce 1 vyučovací hodiny, 
pokud nejsou předepsané osnovami – max. v délce 25 minut, 
praktické zkoušky.   

(2) Učitel si počíná tak, aby klasifikoval žáka ze všech aspektů vzdělávacích činností v daném 
předmětu. Kvalita a kvantita (hodnocení) vytváří předpoklad objektivního posouzení 
vzdělávání žáka. 

(3) Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace a poukazuje na klady a nedostatky 
hodnocených projevů, výkonů, výtvorů. Při ústním vyzkoušení oznámí učitel žákovi 
výsledek hodnocení okamžitě. Výsledky hodnocení písemných zkoušek, prací a 
praktických činností oznámí žákovi nejpozději do 7 dnů. 

(4) Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní 
rok, aby se nadměrně nenahromadily v určitých obdobích. Termín kontrolní práce 
prokonzultuje učitel s třídním učitelem. Koordinaci zabezpečuje třídní učitel. O 
termínu písemné zkoušky, která má trvat více než 25 minut, informuje vyučující žáky 
dostatečně dlouhou dobu předem. V jednom dni mohou žáci konat jen jednu zkoušku 
uvedeného charakteru. 

(5) Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka a bez prodlení ji 
sdělovat prostřednictvím žákovské knížky (deníčku) zákonným zástupcům žáka.  

(6) V případě dlouhodobé nepřítomnosti nebo rozvázání pracovního poměru v průběhu 
klasifikačního období předá vyučující svou evidenci o klasifikaci zastupujícímu učiteli 
nebo vedení školy.  

 
 
Článek 8 
 
VYUČUJÍCÍ VYCHÁZÍ P ŘI KLASIFIKACI Z POŽADAVKU U ČEBNÍCH OSNOV A 
SLEDUJE ZEJMÉNA:  
 
·        ucelenost, přesnost a trvanlivost osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, 
definic, zákonitostí a vztahů  
·        kvalitu a rozsah získaných dovedností vykonávat požadované intelektuální a motorické 
činnosti  
·        schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a 
praktických úkolů, při výkladu a hodnocení společenských a přírodních jevů a zákonitostí  
·        kvalitu myšlení, především jako logiku, samostatnost a tvořivost  
·        aktivitu k přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim  
·        přesnost, výstižnost a odbornou i jazykovou správnost ústního a písemného projevu  
·        kvalitu výsledků činností  
·        osvojení účinných metod samostatného studia.  
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Článek 9 
 
ZÁSADY KLASIFIKACE A HODNOCENÍ 
 
 
Hodnocení vychází z posouzení míry, dosažení očekávaných výstupů formulovaných 
v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu. 
 
Hodnocení je pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doložitelné. 
 
Prospěch 
 

(1) Při hodnocení a při průběžné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník (dále jen 
,,učitel“) uplatňuje přiměřenou náročnost, objektivitu a pedagogický takt vůči žákovi. 
V případě negativního hodnocení poskytne žákovi možnost pro dosažení úspěšnějšího 
hodnocení. 

(2) Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák 
mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou 
indispozici. Hodnotí se kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé 
klasifikační období. Stupeň prospěchu se neurčuje na základě průměru z klasifikace za 
příslušné období. 

(3) Učitel bere při klasifikaci zřetel na zaměření a cílem skupin předmětů s převahou 
teoretického zaměření, předmětů s převahou praktických činností a předmětů 
s převahou výchovného a uměleckého zaměření. 

(4) Případy problémů a skutečností hodných zvláštního zřetele ve vzdělávání žáků se                                              
projednávají v pedagogické radě, a to zejména v obdobích 1. a 3. čtvrtletí.  

(5) Na konci klasifikačního období, v termínu, který určí ředitel školy, nejpozději však 48 
hodin před jednáním pedagogické rady o klasifikaci, předkládají učitelé výsledky 
celkové klasifikace k provedení analýzy výsledků vzdělávání a připraví návrhy na 
umožnění opravných zkoušek, na klasifikaci v náhradním termínu apod. Za zapsání 
známky zodpovídá vyučující daného předmětu. Úplnost klasifikace své třídy 
kontroluje třídní učitel a v případě neúplnosti ve stanoveném termínu informuje vedení 
školy. 

(6) Kritéria pro jednotlivé klasifikační stupně jsou formulována především pro celkovou 
klasifikaci. Učitel však nepřeceňuje žádné z uvedených kritérií, posuzuje žákovy 
výkony komplexně, v souladu se specifikou předmětu. 

(7) Známky získávají vyučující průběžně během celého klasifikačního období. Není 
přípustné přezkoušet žáky koncem klasifikačního období z látky celého období. 
Zkoušení je zásadně prováděno před kolektivem třídy. Výjimka je možná při 
diagnostické poruše, kdy je individuální způsob zkoušení doporučen PPP. 

      (8) Výsledná známka musí odpovídat známkám, které žák získal a které byly sděleny 
zákonným zástupcem. Informování zákonných zástupců o prospěchu a chování žáka je 
předáváno převážně při osobním jednání, na třídních schůzkách, individuálních 
konzultacích. Údaje o klasifikaci a hodnocení žáka jsou sdělovány pouze zástupcům 
žáka, nikoliv veřejně.  

 (9) Při dlouhodobějším pobytu žáka mimo školu (lázeňské léčení, léčebné pobyty dočasné 
umístění v ústavech…) vyučující respektuje známky žáka, které škola sdělí instituce, 
kde byl žák umístěn, žák se znovu nepřezkušuje.  

     (10) Vyučující dodržují zásady pedagogického taktu, zejména neklasifikují žáky ihned po 
jejich návratu do školy po nepřítomnosti. Pokud to není jediný zdroj informací, nemusí 
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žáci dopisovat do sešitů látku probranou za dobu jejich nepřítomnosti. Učitel by měl 
při klasifikování žáka dodržovat tyto zásady:                            

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

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

- před prověřováním znalostí musí mít žáci dostatek času k naučením 
procvičování a zažití učiva,  

- třídní učitelé a výchovný poradce jsou povinni seznamovat ostatní 
vyučující s doporučení psychologického vyšetření, které mají vztah ke 
způsobu hodnocení a klasifikace žáka a způsobu získávání pokladů. 

 
 
 
Chování 
 

(1) Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě 
vyučují, a s ostatními učiteli. Rozhoduje o ní ředitel školy po projednání 
v pedagogické radě. 

(2) Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel chování (školní řád) během 
klasifikačního období. 

(3) Při klasifikaci chování se přihlíží k věku, morální a rozumové vyspělosti, k účinnosti 
předešlých kázeňských opatření 

(4) Škola hodnotí a klasifikuje žáky za jejich chování v době vyučování. Porušil-li žák mimo 
vyučování zásadním způsobem pravidla společenského a lidského chování, zaujmou 
učitelé vůči takovému chování etický postoj a využijí žákova pochybení 
k pedagogickému působení na žáka, případně na další žáky. Pedagogové se v tomto 
smyslu nezříkají povinnosti podporovat rodinu ve výchově k vytváření návyků a 
postojů, které vedou ke společensky hodnotnému chování. 

 
Slovní hodnocení 
 

(1) O použití slovního hodnocení nebo kombinaci slovního hodnocení a klasifikace 
rozhoduje ředitel. 

(2)  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 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. 

 
 
Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků 
 
(1) Sebehodnocení je přirozenou součástí procesu hodnocení. 
(2)  Žáci jsou navykáni na situace, kdy hodnocení pedagogem, skupinou či jiným žákem 

bude předcházet sebehodnocení, s nímž bude vnější hodnocení konfrontováno. 
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(3) Sebehodnocení žáka s argumentací zpravidla předchází hodnocení pedagogem 
s argumentací. 

(4) Pedagog vede žáka v dovednosti sebehodnotit ve smyslu jeho zdravého sociálního a 
psychického rozvoje. 

 
 
 
 
Článek 10 
 
KOMISIONÁLNÍ A OPRAVNÉ ZKOUŠKY  
 
Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo 
druhého pololetí, může do tří pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně 
dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, vyžádat ředitele školy 
o komisionální přezkoušení žáka. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od 
doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka. 
 
 
Článek 11 
 
INFORMOVÁNÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCU ŽÁKA O VÝSLEDCÍCH VZ DĚLÁNÍ  
 

1) Učitelé jednotlivých předmětů informují obvyklým způsobem (prostřednictvím 
žákovské knížky, resp. Deníčku), třídní učitel tříd 1. stupně průběžně kontroluje 
žákovské knížky. 

2) Učitelé jednotlivých předmětů informují zákonné zástupce na třídních schůzkách, 
případně konzultační dny nebo jiných příležitostech s rozhodnutí ředitele.  

3) Třídní učitel nebo učitel tehdy, jestliže o to zákonní zástupci požádají. 
4) Třídní učitel v případě mimořádného zhoršení prospěch nebo chování bezprostředně a 

prokazatelným způsobem s vědomím ředitele nebo jeho zástupce,  
5) V případě neúčasti zákonných zástupců na třídních schůzkách je informuje třídní 

učitel zápisem v Žk, popřípadě dopisem. 
6) Známka na konci klasifikačního období by se neměla lišit více než o jeden stupeň 

oproti čtvrtletnímu průběžnému hodnocení (listopad, duben). 
7) Všichni vyučující si zakládají písemné podklady pro klasifikaci za dané pololetí. 
8) Pokud je žákovi navržena „nedostatečná“, informuje škola prokazatelným způsobem i 

s odůvodněním zákonného zástupce a to dříve, než se s touto skutečností seznámí 
prostřednictvím vysvědčení (nejpozději 14 dní před podáním pedagogické rady) a 
termínech opravných zkoušek nebo komisionálního přezkoušení. 

9) Prokazatelným způsobem informuje zákonné zástupce o rozhodnutí pedagogické rady 
a termínech opravných zkoušek nebo komisionálního přezkoušení. 

 
 
Článek 12 
 
VYSVĚDČENÍ 
 
Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení. Za 1. pololetí lze místo vysvědčení vydat žákovi 
výpis z vysvědčení. Vyplňování vysvědčení se řídí pokyny MŠMT ČR. 
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Článek 13  
 
DALŠÍ USTANOVENÍ 
 
 
Při hodnocení žáků, kteří nejsou státními občany ČR a plní v ČR povinnou školní docházku, 
se dosažená úroveň znalosti českého jazyka považuje za závažnou souvislost podle odst. 2 a 
4, 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 ČR vždy považuje dosažená úroveň znalosti českého jazyka za závažnou souvislost 
podle odstavce 2 a 4, která ovlivňuje výkon žáka. 
 
 

Článek VI. 
 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

1.   Účinnost školního řádu 
  

1.1. Tento školní řád nabývá účinnosti dnem 31. 08. 2017 a nahrazuje minulý ze dne 
01. 09. 2012.  
1.2. Školní řád byl projednán a schválen školskou radou dne 31. 08. 2017. 

 
2. Seznámení zaměstnanců a zákonných zástupců se školním řádem 

 
2.1. Zaměstnavatel zabezpečí seznámení všech zaměstnanců s obsahem tohoto školního řádu. 
2.2. Nově přijímané zaměstnance seznámí se školním řádem zaměstnavatel při jejich nástupu 
do práce.  
2.3. O vydání a obsahu školního řádu informuje základní škola zákonné zástupce žáků formou 
vyvěšení školního řádu na nástěnce u hlavního vchodu a na webových stránkách školy. 
Rodiče nastupujících dětí mají podepsané potvrzení o seznámení se Školním řádem a 
sledování jeho aktualizace. 
   
 
V Přepeřích, dne 31. 08. 2017 
 
 
        ………………………………….. 
            Mgr. Břetislav Tomeš 

ředitel školy 
 
 
 
 

 


