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Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou samostatným dokumentem školy, který
doplňuje Školní řád (podle § 30 odst. 2 školského zákona „Školní řád obsahuje také pravidla
pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů.“). Pravidla vycházejí z filosofie školy, její
vize a Školního vzdělávacího programu, který je zpracován v souladu s Rámcovým vzdělávacím
programem pro základní vzdělávání.
Pravidla obsahují tyto kapitoly:
I.
Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole i na akcích
pořádaných školou,
II.
Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků,
III.
Kritéria hodnocení, stupně hodnocení prospěchu a chování v případě použití
klasifikace a jejich charakteristiku,
IV.
Zásady pro používání slovního hodnocení,
V.
Způsob získávání podkladů pro hodnocení,
VI.
Podrobnosti o komisionálních a opravných zkouškách,
VII.
Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,
VIII. Informační systém v hodnocení.
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I.
Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích
pořádaných školou
1. Hodnocení vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných
v učebních plánech jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu. Hodnocení je
pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doložitelné.
2. Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků je jednoznačné, srozumitelné,
srovnatelné s předem stanovenými kritérii, věcné a všestranné.
3. Pedagogičtí pracovníci zajišťují, aby žáci, zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků byli včas
informováni o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte, žáka. Pro průběžné hodnocení
a klasifikaci prospěchu žáka v jednotlivých předmětech slouží žákovské knížky.
4. Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení; za první pololetí se místo vysvědčení vydává
žákovi výpis z vysvědčení.
5. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm (dále
jen "klasifikace"), slovně nebo kombinací obou způsobů. Současně může učitel v průběžné
klasifikaci používat hodnocení po půl stupni. O způsobu hodnocení rozhoduje ředitel školy.
6. V případě, že učitel používá slovní hodnocení, mají být výsledky vzdělávání žáka a jeho
chování popsány tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu
k očekávaným výstupům formulovaným v učebních plánech jednotlivých předmětů školního
vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka.
7. Slovní hodnocení dále 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.
8. 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. Žákovi, který je hodnocen slovně, převede pro účely
přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání slovní hodnocení do klasifikace.
9. Při hodnocení žáků, kteří nejsou státními občany České republiky a plní v České republice
povinnou školní docházku, se dosažená úroveň znalosti českého jazyka považuje za závažnou
souvislost, která ovlivňuje výkon žáka. Je důležité, pokud žák nerozumí dostatečně česky, aby
rodič zajistil žákovi kurz českého jazyka. Pro občany zemí EU je krajským úřadem určena škola,
která organizuje kurz českého jazyka.
10. Při hodnocení a klasifikaci žáka se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlédne k
charakteru postižení žáka. Na základě doporučení psychologa školy, pedagogickopsychologické poradny (PPP), speciálního pedagoga, výchovného poradce, třídního učitele a
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žádosti zástupce žáka rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení. Podobně se
postupuje u žáků talentovaných a mimořádně nadaných. Pro všechny výše uvedené sestavuje
škola - pověření pedagogičtí pracovníci ve spolupráci s výchovným poradcem školy, speciálním
pedagogem a psychologem školy - individuální vzdělávací plán, který jsou povinni respektovat
všichni pedagogičtí pracovníci školy.
11. Žák, který plní povinnou školní docházku, opakuje ročník, pokud na konci druhého pololetí
neprospěl nebo nemohl být hodnocen. To neplatí o žákovi, který na daném stupni základní
školy již jednou ročník opakoval.
12. Ředitel školy může žákovi, který splnil povinnou školní docházku a na konci druhého
pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen, povolit na žádost jeho zákonného zástupce
opakování ročníku po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků a důvodů uvedených
v žádosti.
13. Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení
náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou
měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák se
za první pololetí nehodnotí.
Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení
náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do
konce září následujícího školního roku. V období měsíce září do doby hodnocení navštěvuje
žák nejbližší vyšší ročník, popřípadě znovu devátý ročník.
14. Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech
povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem s výjimkou předmětů
výchovného zaměření stanovených rámcovým vzdělávacím programem a předmětů, z nichž
byl uvolněn, pokud mu nebylo povoleno opakování ročníku podle § 52 odstavce 6 věty třetí
školského zákona. Do vyššího ročníku postoupí i žák prvního stupně základní školy, který již
v rámci prvního stupně opakoval ročník, a žák druhého stupně základní školy, který již v rámci
druhého stupně opakoval ročník, a to bez ohledu na jeho prospěch.
15. Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo
druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně
dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele školy
o přezkoumání výsledků hodnocení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel
školy, požádá zákonný zástupce krajský úřad. Pokud není dále stanoveno jinak, ředitel školy
nebo krajský úřad nařídí komisionální přezkoušení žáka, které se koná nejpozději do 14 dnů
od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka. Česká školní
inspekce poskytne součinnost na žádost ředitele školy nebo krajského úřadu.
O komisionální zkoušce se pořizuje protokol. Další přezkoušení žáka je nepřípustné.
V případě, že se žádost o přezkoumání výsledků hodnocení žáka týká hodnocení chování
nebo předmětů výchovného zaměření, posoudí ředitel školy (je-li vyučujícím žáka v daném
předmětu ředitel školy, krajský úřad) dodržení pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání
žáka stanovených podle § 30 odst. 2. V případě zjištění porušení těchto pravidel ředitel školy
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nebo krajský úřad výsledek hodnocení změní; nebyla-li pravidla pro hodnocení výsledků
vzdělávání žáků porušena, výsledek hodnocení potvrdí, a to nejpozději do 14 dnů ode dne
doručení žádosti. Česká školní inspekce poskytne součinnost na žádost ředitele školy nebo
krajského úřadu. Ředitel školy může povolit žákovi na žádost jeho zákonného zástupce a na
základě doporučujícího vyjádření odborného lékaře opakování ročníku z vážných
zdravotních důvodů, a to bez ohledu na to, zda žák na daném stupni již opakoval ročník.
16. Komisi pro komisionální přezkoušení jmenuje ředitel školy (krajský úřad). Konkrétní obsah
a rozsah přezkoušení stanoví ředitel školy v souladu se školním vzdělávacím programem.
Výsledek přezkoušení se vyjádří slovním hodnocením nebo stupněm prospěchu. V případě
změny hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí se žákovi vydá nové vysvědčení.
Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení. Vykonáním
přezkoušení není dotčena možnost vykonat opravnou zkoušku (dále viz kapitola Komisionální
a opravné zkoušky).
17. V odůvodněných případech může krajský úřad rozhodnout o konání opravné zkoušky
a komisionálního přezkoušení na jiné základní škole. Zkoušky se na žádost krajského úřadu
účastní školní inspektor.
Distanční vzdělávání
1.Pokud se stane, že z důvodu krizového opatření vyhlášeného dle krizového zákona, nebo
z důvodu mimořádného opatření podle zvláštního zákona, případně z důvodu nařízení
karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví, není možná osobní přítomnost většiny
žáků nebo studentů z nejméně jedné třídy nebo oddělení ve škole, poskytuje škola vzdělávání
distančním způsobem.
2. Při hodnocení distančního vzdělávání přihlíží škola k podmínkám a možnostem žáka.
3. Neplnění distančního vzdělávání a neochota žáka ke spolupráci a vzájemné interakci bude
vyučujícím zohledněna v hodnocení žákovy práce.

Individuální vzdělávání
1. Individuální vzdělávání lze povolit žákovi prvního i druhého stupně základní školy na základě
žádosti zákonného zástupce. Žádost musí mít všechny náležitosti §41 odst. 2 zákona č.
561/2004 Sb. v aktuálním znění.
2. Individuálně vzdělávaný žák koná za každé pololetí zkoušky z příslušného učiva, a to ve škole,
do níž byl přijat k plnění povinné školní docházky.
3.Nelze-li individuálně vzdělávaného žáka hodnotit na konci příslušného pololetí, určí ředitel
školy pro jeho hodnocení náhradní termín, nejpozději však do dvou měsíců po skončení
pololetí.
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4. Žák, který plní povinnou školní docházku individuální výukou, koná zkoušky vždy z předmětů
uvedených v učebním plánu příslušného ročníku s výjimkou výchov.
5. Ředitel školy zruší povolení individuálního vzdělávání:
a) pokud nejsou zajištěny dostatečné podmínky ke vzdělávání, zejména podmínky materiální,
personální a ochrany zdraví žáka,
b) pokud zákonný zástupce neplní podmínky individuálního vzdělávání stanovené tímto
zákonem,
c) pokud žák na konci druhého pololetí příslušného školního roku neprospěl,
d) nelze-li žáka hodnotit způsobem uvedeným v odstavcích 4 a 5,
e) na žádost zákonného zástupce žáka.
6. V případě, kdy má zákonný zástupce pochybnosti o správnosti hodnocení žáka, může do 8
dnů od konání zkoušek písemně požádat ředitele školy (krajský úřad) o přezkoušení žáka.
Pokud ředitel školy nebo krajský úřad žádosti vyhoví, nařídí komisionální přezkoušení žáka.
Vzdělávání žáků v zahraničí
1. Žák, který plní povinnou školní docházku v zahraniční škole (ve škole mimo území České
republiky), koná zkoušku ve spádové škole nebo ve škole zřízené při diplomatické misi nebo
konzulárním úřadu České republiky na žádost zákonného zástupce. Zkoušku koná ve všech
ročnících ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. V posledních
dvou ročnících I. stupně ze vzdělávacího obsahu vlastivědné povahy vztahujícího se k České
republice a vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět. Na 2. stupni ze vzdělávacího oboru Dějepis
a ze vzdělávacího oboru Zeměpis, stanovených Rámcovým vzdělávacím programem pro
základní vzdělávání. Zkoušku lze konat za delší časové období, než je jeden školní rok, nejdéle
však za dva školní roky.
2. Před konáním zkoušky předloží zástupce žáka řediteli školy ověřený překlad vysvědčení žáka
za příslušný ročník zahraniční školy do českého jazyka. Žáci prvního až čtvrtého ročníku školy
konají zkoušku před jedním zkoušejícím. Žáci pátého až devátého ročníku školy konají
komisionální zkoušku. Výsledek zkoušky se zaznamená v katalogovém listu žáka a žákovi se
vydá vysvědčení. Žák není klasifikován z chování.
3. Žák, který plní povinnou školní docházku formou individuální výuky v zahraničí, může konat
zkoušku na žádost zákonného zástupce z vybraných předmětů.
4. Obsahem zkoušky je vzdělávací obsah za období, po které žák plnil povinnou školní
docházku v zahraničí. Konkrétní obsah a rozsah zkoušky stanoví ředitel zkoušející školy
v souladu se školním vzdělávacím programem zkoušející školy. Se stanoveným obsahem
a rozsahem zkoušky seznámí ředitel zkoušející školy s dostatečným časovým předstihem
zákonného zástupce žáka, nejpozději však při stanovení termínu zkoušky. Zkouška je
komisionální. O zkoušce se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy.
5. Výsledek zkoušky se vyjádří slovním hodnocením nebo stupněm prospěchu (chování se
nehodnotí). Na vysvědčení se uvede text: Žák plní povinnou školní docházku podle § 38
školského zákona. Vykonal-li žák zkoušku ve škole zřízené při diplomatické misi nebo
konzulárním úřadu České republiky, zašle ředitel této školy řediteli spádové školy kopii
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vysvědčení a výpis z dokumentace školy s údaji o žákovi.
6. Žáka, který plnil povinnou školní docházku v zahraniční škole a pokračuje v plnění povinné
školní docházky ve spádové škole, zařadí ředitel této školy do příslušného ročníku podle
výsledků zkoušek a na základě vyjádření zahraniční školy o úspěšnosti ukončení příslušného
ročníku základního vzdělávání. Žáka, který plnil povinnou školní docházku ve škole zřízené při
diplomatické misi nebo konzulárním úřadu České republiky, zařadí ředitel této školy do
příslušného ročníku podle dosavadních výsledků vzdělávání doložených vysvědčením. Žáka,
který plnil povinnou školní docházku formou individuální výuky v zahraničí, zařadí ředitel této
školy do příslušného ročníku podle výsledků zkoušek. Žáka, na kterého se vztahuje povinná
školní docházka a který nekonal zkoušky, zařazuje ředitel do příslušného ročníku po zjištění
úrovně jeho dosavadního vzdělání a znalosti vyučovacího jazyka.

II.
Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků
1. Pedagogové vedou žáka, aby komentoval svoje výkony a výsledky, tedy k sebehodnocení.
2. Sebehodnocení je důležitou součástí hodnocení žáků, posiluje sebeúctu a sebevědomí žáků,
vede k samostatnosti žáka, k uvědomování si vlastních kvalit. Sebehodnocení aktivizuje žákovo
učení, umožňuje mu podívat se na svůj výkon zpětně, podílet se na utváření vlastní učební
činnosti, čímž vytváří prostor pro přijímání zodpovědnosti za své učení.
3. Je zařazováno do procesu vzdělávání průběžně všemi vyučujícími, a to způsobem
přiměřeným věku žáků. V některých předmětech vytvářejí žáci portfolia. Předmětové portfolio
je mapou cesty žáka jeho vzděláváním v předmětu.
4. Chyba je přirozená součást procesu učení, důležitý prostředek učení. Pedagogičtí pracovníci
chyby se žáky rozebírají, žáci mohou některé práce sami opravovat, hodnocení žákova výkonu
nelze provést jen klasifikací, musí být doprovázeno rozborem chyb žáka.
5. Při sebehodnocení se žák snaží vyjádřit:
- co se mu daří,
- co mu ještě nejde, jaké má rezervy,
- jak bude pokračovat dál,
- jak se cítí.

III.
Kritéria hodnocení žáka, stupně hodnocení prospěchu a chování v případě použití
klasifikace, zásady pro používání slovního hodnocení
A. Kritéria hodnocení
1 Při hodnocení žáka pedagogové přihlížejí:
6

Základní škola a Mateřská škola, Emy Destinové 46, České Budějovice
Emy Destinové 46, 370 05 České Budějovice
tel: 720 588 638 | e-mail: reditel@destinka.cz | www.destinka.cz
IČO: 04677773 | Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú. 4043845319/0800

•
•
•
•
•
•

ke školní práci - připravenosti, aktivnímu zapojení a prezentaci ve škole,
k měřitelným výsledků - vyhodnotitelným výsledkům dílčích předmětových výstupů,
zkoušení ústního i písemného,
k hodnocení výstupů vedoucích k rozvoji osobnosti žáka,
k hodnocení zvládání rozvíjených předmětových dovedností,
k domácí přípravě a její prezentaci ve škole,
k sebehodnocení a předmětovému portfoliu, pokud je vytvářeno.

V hodnocení se přístup vyučujícího zaměřuje na pozitivní výkony žáka, a tím i na podporu
jeho poznávací motivace k učení namísto jednostranného zdůrazňování chyb.

B. Stupně hodnocení
2. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených
školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni
prospěchu:
a) 1 - výborný,
b) 2 - chvalitebný,
c) 3 - dobrý,
d) 4 - dostatečný,
e) 5 - nedostatečný.
3. Při hodnocení touto stupnicí jsou výsledky vzdělávání žáka a chování žáka ve škole a na
akcích pořádaných školou hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl
zejména vzhledem k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých
předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům
a k věku žáka. Klasifikace zahrnuje ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání
i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon.
4. Při hodnocení žáka podle odstavců 1 a 3 se na prvním stupni použije pro zápis stupně
hodnocení číslice, na druhém stupni se použije slovní označení stupně hodnocení podle
odstavců 1 a 3.
5. 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 jeho věku. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka v
jejich vývoji, ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které
ovlivňují jeho výkon, a naznačení dalšího rozvoje žáka. Obsahuje také zdůvodnění hodnocení
a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat.
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6. Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni:
a) prospěl(a) s vyznamenáním,
b) prospěl(a),
c) neprospěl(a)
d) nehodnocen(a).
7. 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.
8. Výsledky práce v zájmových útvarech organizovaných školou se v případě použití
klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni:
a) pracoval(a) úspěšně,
b) pracoval(a).
9. Při hodnocení žáků, kteří nejsou státními občany České republiky a plní v České republice
povinnou školní docházku, se dosažená úroveň znalosti českého jazyka považuje za závažnou
souvislost, která ovlivňuje výkon žáka. Při hodnocení těchto žáků ze vzdělávacího obsahu
vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura určeného Rámcovým vzdělávacím programem pro
základní vzdělávání se na konci tří po sobě jdoucích pololetí po zahájení docházky do školy
v České republice vždy považuje dosažená úroveň znalosti českého jazyka za závažnou
souvislost, která ovlivňuje výkon žáka.
C. Stupně hodnocení prospěchu v případě použití klasifikace a jejich charakteristika,
včetně předem stanovených kritérií
Pro potřeby klasifikace se předměty dělí do tří skupin:
- předměty s převahou teoretického zaměření,
- předměty s převahou praktických činností,
- předměty s převahou výchovného a uměleckého odborného zaměření.
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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.
1. Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření
Převahu teoretického zaměření mají jazykové, společenskovědní, přírodovědné předměty
a matematika.
Při klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření se
v souladu s požadavky učebních osnov hodnotí:
- ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic,
zákonitostí a vztahů, kvalita 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,
- kvalita myšlení, především jeho logika, samostatnost a tvořivost,
- aktivita v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim,
- přesnost, výstižnost a odborná i jazyková správnost ústního a písemného projevu,
- kvalita výsledků činností,
- osvojení účinných metod samostatného studia.
Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:
Stupeň 1 (výborný)
Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a úplně
a chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti.
Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických
a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí logicky správně, zřetelně
se u něho projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný a
výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, pouze s
menšími nedostatky. Je schopen samostatně studovat vhodné texty.
Stupeň 2 (chvalitebný)
Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně,
přesně a úplně. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně
a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti
při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí
správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný projev mívá menší
nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez
podstatných nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. Je schopen
samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty.
Stupeň 3 (dobrý)
Žák má nepodstatné mezery v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných
poznatků, faktů, pojmů, definic a zákonitostí. 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
9

Základní škola a Mateřská škola, Emy Destinové 46, České Budějovice
Emy Destinové 46, 370 05 České Budějovice
tel: 720 588 638 | e-mail: reditel@destinka.cz | www.destinka.cz
IČO: 04677773 | Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú. 4043845319/0800

teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení
jevů a zákonitostí podle podnětů učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé,
v jeho logice se vyskytují chyby. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti,
přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují častější nedostatky,
grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky. Je schopen samostatně studovat podle
návodu učitele.
Stupeň 4 (dostatečný)
Žák má závažné mezery v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků.
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.
2. Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou praktického zaměření.
Převahu praktické činnosti mají v základní škole pracovní vyučování, praktika, základy
techniky a domácí nauky.
Při klasifikaci v uvedených předmětech s převahou praktického zaměření se v souladu
s požadavky učebních osnov hodnotí:
- vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem,
- osvojení praktických dovedností a návyků, zvládnutí účelných způsobů práce,
- využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech,
- aktivita, samostatnost, tvořivost, iniciativa v praktických činnostech,
- kvalita výsledků činností,
- organizace vlastní práce a pracoviště, udržování pořádku na pracovišti,
- dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a péče o životní prostředí,
- hospodárné využívání surovin, materiálů, energie, překonávání překážek v práci,
- obsluha a údržba laboratorních zařízení a pomůcek, nástrojů, nářadí a měřidel.
Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:
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Stupeň 1 ( výborný)
Žák soustavně projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým
činnostem. Pohotově, samostatně a tvořivě využívá získané teoretické poznatky při praktické
činnosti. Praktické činnosti vykonává pohotově, samostatně uplatňuje získané dovednosti
a návyky. Bezpečně ovládá postupy a způsoby práce; dopouští se jen menších chyb, výsledky
jeho práce jsou bez závažnějších nedostatků. Účelně si organizuje vlastní práci, udržuje
pracoviště v pořádku. Uvědoměle dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
a aktivně se stará o životní prostředí. Hospodárně využívá suroviny, materiál, energii. Vzorně
obsluhuje a udržuje laboratorní zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla. Aktivně
překonává vyskytující se překážky.
Stupeň 2 (chvalitebný)
Žák projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem.
Samostatně, ale méně tvořivě a s menší jistotou využívá získané teoretické poznatky při
praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává samostatně, v postupech a způsobech práce se
nevyskytují podstatné chyby. Výsledky jeho práce mají drobné nedostatky. Účelně si
organizuje vlastní práci, pracoviště udržuje v pořádku. Uvědoměle udržuje předpisy
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a stará se o životní prostředí. Při hospodárném
využívání surovin, materiálů a energie se dopouští malých chyb. Laboratorní zařízení
a pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla obsluhuje a udržuje s drobnými nedostatky. Překážky
v práci překonává s občasnou pomocí učitele.
Stupeň 3 (dobrý)
Žák projevuje vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem s menšími
výkyvy. Za pomoci učitele uplatňuje získané teoretické poznatky při praktické činnosti.
V praktických činnostech se dopouští chyb a při postupech a způsobech práce potřebuje
občasnou pomoc učitele. Výsledky práce mají nedostatky. Vlastní práci organizuje méně
účelně, udržuje pracoviště v pořádku. Dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při
práci a v malé míře přispívá k tvorbě a ochraně životního prostředí. Na podněty učitele je
schopen hospodárně využívat suroviny, materiály a energii. K údržbě laboratorních zařízení,
přístrojů, nářadí a měřidel musí být částečně podněcován. Překážky v práci překonává jen
s častou pomocí učitele.
Stupeň 4 (dostatečný)
Žák pracuje bez zájmu a vztahu k práci, k pracovnímu kolektivu a praktickým činnostem.
Získané teoretické poznatky dovede využít při praktické činnosti jen za soustavné pomoci
učitele. V praktických činnostech, dovednostech a návycích se dopouští větších chyb. Při volbě
postupů a způsobů práce potřebuje soustavnou pomoc učitele. Ve výsledcích práce má závažné
nedostatky. Práci dovede organizovat za soustavné pomoci učitele, méně dbá o pořádek na
pracovišti. Méně dbá na dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o životní
prostředí. Porušuje zásady hospodárnosti využívání surovin, materiálů a energie. V obsluze
a údržbě laboratorních zařízení a pomůcek, přístrojů, nářadí a měřidel se dopouští závažných
nedostatků. Překážky v práci překonává jen s pomocí učitele.
Stupeň 5 (nedostatečný)
Žák neprojevuje zájem o práci a vztah k ní, ani k pracovnímu kolektivu a k praktickým
činnostem. Nedokáže ani s pomocí učitele uplatnit získané teoretické poznatky při praktické
činnosti. V praktických činnostech, dovednostech a návycích má podstatné nedostatky.
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Nedokáže postupovat při práci ani s pomocí učitele. Výsledky jeho práce jsou nedokončené,
neúplné, nepřesné, nedosahují předepsané ukazatele. Práci na pracovišti si nedokáže
zorganizovat, nedbá na pořádek na pracovišti. Neovládá předpisy o ochraně zdraví při práci
a nedbá na ochranu životního prostředí. Nevyužívá hospodárně surovin, materiálů a energie.
V obsluze a údržbě laboratorních zařízení a pomůcek, přístrojů a nářadí, nástrojů a měřidel se
dopouští závažných nedostatků.
3. Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření.
Převahu výchovného zaměření mají: výtvarná výchova, hudební výchova a zpěv, tělesná
a sportovní výchova.
Žák zařazený do zvláštní tělesné výchovy se při částečném uvolnění nebo úlevách
doporučených lékařem klasifikuje s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu.
Při klasifikaci v předmětech s převahou výchovného zaměření se v souladu s požadavky
učebních osnov hodnotí:
- stupeň tvořivosti a samostatnosti projevu,
- osvojení potřebných vědomostí, zkušeností, činností a jejich tvořivá aplikace,
- poznání zákonitostí daných činností a jejich uplatňování ve vlastní činnosti,
- kvalita projevu,
- vztah žáka k činnostem a zájem o ně,
- estetické vnímání, přístup k uměleckému dílu a k estetice ostatní společnosti,
- v tělesné výchově s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu žáka všeobecná, tělesná zdatnost,
výkonnost a jeho péče o vlastní zdraví.
Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:
Stupeň 1 (výborný)
Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní
předpoklady a velmi úspěšně je podle požadavků osnov rozvíjí v individuálních a kolektivních
projevech. Jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný, v hudební a tělesné výchově
přesný. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě. Má výrazně aktivní zájem
o umění, estetiku, brannost a tělesnou kulturu a projevuje k nim aktivní vztah. Úspěšně rozvíjí
svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost.
Stupeň 2 (chvalitebný)
Žák je v činnostech aktivní, tvořivý, převážně samostatný na základě využívání svých osobních
předpokladů, které úspěšně rozvíjí v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je
esteticky působivý a má jen menší nedostatky z hlediska požadavků osnov. Žák tvořivě aplikuje
osvojené vědomosti, dovednosti a návyky v nových úkolech. Má aktivní zájem o umění,
o estetiku a tělesnou zdatnost. Rozvíjí si v požadované míře estetický vkus, brannost a tělesnou
zdatnost.
Stupeň 3 (dobrý)
Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyužívá dostatečně své
schopnosti v individuální a kolektivním projevu. Jeho projev je málo působivý, dopouští se
v něm chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje
pomoc učitele. Nemá dostatečný aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu. Nerozvíjí
v požadované míře svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost.
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Stupeň 4 (dostatečný)
Žák je v činnostech málo aktivní a tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo
uspokojivé. Úkoly řeší s častými chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se značnou
pomocí učitele. Projevuje velmi malou snahu a zájem o činnosti, nerozvíjí dostatečně svůj
estetický vkus a tělesnou zdatnost.
Stupeň 5 (nedostatečný)
Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho projev je
povětšině chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti
nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o práci a nevyvíjí úsilí rozvíjet svůj estetický vkus a
tělesnou zdatnost.

D. Stupně hodnocení chování a jejich charakteristika, včetně předem stanovených kritérií
1. Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou se v případě použití klasifikace hodnotí
na vysvědčení stupni:
a) 1 - velmi dobré,
b) 2 - uspokojivé,
c) 3 - neuspokojivé.
Charakteristiky stupňů:
Stupeň 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.
Stupeň 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 dopouští méně závažných přestupků. Zpravidla se
přes důtku třídního učitele dopouští dalších přestupků, narušuje výchovně vzdělávací činnost
školy, ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob.
Stupeň 3 (neuspokojivé): chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného
chování. Dopustí se takových závažných přestupků proti vnitřnímu řádu školy 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.
2. Kritéria hodnocení žáka při udělení pochvaly a opatření k posílení kázně
Pochvalu třídního učitele uděluje třídní učitel dle svého uvážení s přihlédnutím k názoru
dalších vyučujících, a to bez projednání pedagogické rady. Pochvalu ředitele školy uděluje
ředitel školy na základě doporučení vyučujících a dle svého uvážení. Předává ji osobně.
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Pochvaly:
Pochvala třídního učitele

Pochvala ředitele školy

Příklady udělení pochvaly:
- ocenění příkladného plnění povinností, pomoci spolužákům, třídní služby,
aktivit ... spojených se třídou a s menšími celoškolními akcemi a soutěžemi
- ocenění plnění povinností, pomoci spolužákům, akcí, aktivit ...
spojených se školou, s většími celoškolními akcemi, soutěžemi a školní
reprezentací.

Opatření k posílení kázně:
NTU a DTU uděluje třídní učitel dle svého uvážení nebo s případným přihlédnutím k názoru
dalších vyučujících, a to bez projednání pedagogické rady. Při jejich udělování uplatňuje princip
individuálního přístupu k možnostem žáka a jeho rodinným podmínkám. Chování se
vyhodnocuje v každém čtvrtletí. Uložení DTU třídní učitel neprodleně oznámí řediteli školy.
Kázeňská opatření:
Příklady různého nevhodného jednání:
Napomenutí třídního učitele: (NTU)
- drobné a neúmyslné
- časté zapomínání pomůcek na vyučování, nepřezouvání se, pozdní
porušení školního řádu nebo příchody, prohřešky proti dohodnutým pravidlům třídy, nekázeň o
pravidel slušného
přestávkách, narušování pracovního klimatu ve výuce, použití
chování
mobilního telefonu při vyučování bez svolení učitele
Důtka třídního učitele: (DTU)
- opakované a časté
- opakované zapomínání žákovských knížek a pomůcek na vyučování,
porušování školního řádu
opakované prohřešky proti dohodnutým pravidlům třídy, opakovaná
nekázeň o přestávkách, opakované narušování pracovního klimatu ve
výuce, opakované použití mobilního telefonu při vyučování bez svolení
učitele.
- nevhodné jednání v rámci vrstevnických vztahů - drobné slovní útoky na
spolužáky, drobné ničení školního majetku, opakované vyhýbání se zadané
třídní službě, vědomé neplnění zadaných úkolů - povinností - opuštění
školy při odpadlých hodinách v době řádného vyučování bez potvrzení od
rodičů
- opakované pozdní příchody do hodiny (zvyklostí je 0), neomluvená
absence (zvyklostí je 0)

Důtka ředitele školy: (DŘŠ)
Důtku ředitele navrhuje pedagog nebo ředitel školy, je projednána na pedagogické radě a uděluje ji
ředitel s přihlédnutím k jednání pedagogické rady. Důtka je žákovi předána osobně ředitelem školy.
- ojedinělé hrubé porušení
školního řádu

- vědomé opuštění školy a školní akce v době řádného vyučování bez
potvrzení od rodičů
- podvody ve školních hodnotících dokumentech (hodnotící portfolia, testy)
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(významná je ojedinělost
počínání žáka - tzn. porušení
se v hodnoceném období pololetí školního roku
neopakovalo) -

- porušení zákazu pořizování audiovizuálních záznamů včetně
fotografií, bez uveřejnění
- nošení nebezpečných předmětů a návykových látek do školy
- úmyslné ničení školního vybavení
- větší počet neomluvených pozdních příchodů (zvyklostí je 0)
- 2 - 9 neomluvených hodin, současně škola tuto situaci řeší se
zákonným zástupcem žáka a pátrá po příčinách záškoláctví
- výrazně špatná pracovní morálka (opakované zapomínání
pomůcek, mizivá aktivita, neplnění pokynů vyučujícího,
soustavná nepozornost a vyrušování)
- lhaní za účelem vlastního prospěchu nebo výhod, opakované
vyhýbání se povinnostem a závazkům
- drobná krádež

- čin je porušením i
společenských pravidel

- nevhodné jednání v rámci vrstevnických vztahů - slovní útok na spolužáka
včetně rasově motivovaných urážek a vulgárních výrazů) či úmyslný fyzický
útok bez vážnějších zdravotních následků, šikana (opakující se posměšné
poznámky na adresu spolužáka, opakované rvačky, kyberšikana
(zesměšňování druhých na sociálních sítích, zasílání obtěžujících
a dehonestujících mailů a SMS, zneužití přihlašovacích údajů jiných osob)
- velmi hrubé, násilné a agresivní chování, chování s náznakem sexuálního
obtěžování

3. Při hodnocení chování za pololetí škola postupuje podle kritérií hodnocení chování a na
základě dosavadních udělených kázeňských opatření. Ve výjimečné situaci je možné přistoupit
k individuálnímu posouzení závažnosti rizikového chování.
Snížená klasifikace
z chování:
Uspokojivé:
- opakované hrubé
porušení školního řádu či
pravidel slušného soužití

Příklady:

- nevhodné jednání v rámci vrstevnických vztahů - šikana (opakované
slovní nebo fyzické napadání spolužáka), kyberšikana či sexuální
obtěžování
- opakované agresivní chování nebo ničení školního majetku
- krádež
- prakticky nulová pracovní morálka
- 10 - 15 neomluvených hodin, současně ředitel školy svolává školní
výchovnou komisi, které se dle závažnosti a charakteru absence žáka
účastní: ředitel školy, zákonný zástupce, třídní učitel, zástupce orgánu
sociálně-právní ochrany dětí, zástupce ŠPP

Neuspokojivé:

15

Základní škola a Mateřská škola, Emy Destinové 46, České Budějovice
Emy Destinové 46, 370 05 České Budějovice
tel: 720 588 638 | e-mail: reditel@destinka.cz | www.destinka.cz
IČO: 04677773 | Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú. 4043845319/0800

- výjimečné případy obzvláště
hrubých porušení školního
řádu či společenských
pravidel a norem

- 16 a více neomluvených hodin
- nevhodné jednání v rámci vrstevnických vztahů - soustavné hrubé slovní
nebo fyzické útoky na spolužáka či dospělého (včetně časté kyberšikany)
nebo fyzické napadení se závažnými následky
- agresivní chování nebo záměrné ničení školního majetku
- použití nebezpečného předmětu při napadení druhého
- krádež spojená s násilím a hrubostí vůči druhému
- sexuální agrese a opakované sexuální obtěžování
- zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky vůči pracovníkům školy
- v případě, že neomluvená nepřítomnost žáka přesáhne 25 hodin, ředitel
školy zašle bezodkladně oznámení o pokračujícím záškoláctví s náležitou
dokumentací příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany dětí nebo
pověřenému obecnímu úřadu. Tato ohlašovací povinnost vychází z platné
právní úpravy.

NTU, DTU jsou udělovány postupně a jsou v kompetenci TU. Návrhy na DŘŠ jsou projednávány
a schvalovány na pedagogické radě každé čtvrtletí. Udělovány a předávány jsou ředitelem
školy v nejbližším možném termínu. Návrhy na sníženou klasifikaci jsou projednávány na
pololetní a závěrečné klasifikační poradě. K udělení snížené známky z chování je možno
přistoupit pouze na základě doložitelných podkladů a po prokázání realizovaných
preventivních opatření, která měla vést k zamezení rizikového jednání. O výše uvedených
výchovných opatřeních je vždy prokazatelným způsobem informován žák a jeho zákonný
zástupce.

IV.
Zásady pro používání slovního hodnocení včetně předem stanovených kritérií
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. Je-li žák hodnocen slovně, převede třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních
předmětů slovní hodnocení do klasifikace pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání.
4. U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení na
základě žádosti zákonného zástupce žáka.
5. 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
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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.

6. Zásady pro vzájemné převedení klasifikace a slovního hodnocení
Prospěch
Ovládnutí učiva
1 – výborný
2 – chvalitebný
3 – dobrý
4 – dostatečný
5 - nedostatečný

ovládá bezpečně
ovládá
v podstatě ovládá
ovládá se značnými mezerami
neovládá

Myšlení
1 – výborný
2 – chvalitebný
3 – dobrý
4 – dostatečný
5 - nedostatečný

pohotový, bystrý, dobře chápe souvislosti, samostatný
uvažuje celkem samostatně
menší samostatnost v myšlení
nesamostatné myšlení, pouze s nápovědou
odpovídá nesprávně i na návodné otázky

Vyjadřování
1 – výborný
2 – chvalitebný
3 – dobrý
4 – dostatečný
5 - nedostatečný

Celková aplikace vědomostí
1 – výborný

výstižné a poměrně přesné
celkem výstižné
myšlenky vyjadřuje ne dost přesně
myšlenky vyjadřuje se značnými obtížemi
nedokáže se samostatně vyjádřit, i na návodné otázky
odpovídá nesprávně

4 – dostatečný
5 - nedostatečný

užívá vědomostí a dovedností spolehlivě a uvědoměle,
pracuje samostatně, přesně a s jistotou
dovede používat vědomosti a dovednosti při řešení
úkolů, dopouští se jen menších chyb
řeší úkoly s pomocí učitele a s touto pomocí snadno
překonává potíže a odstraňuje chyby
dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává
praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí

Aktivita, zájem o učení
1 – výborný
2 – chvalitebný
3 – dobrý

aktivní, učí se svědomitě a se zájmem
učí se svědomitě
k učení a práci nepotřebuje větších podnětů

2 – chvalitebný
3 – dobrý
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4 – dostatečný
5 - nedostatečný

malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty
pomoc a pobízení k učení jsou zatím neúčinné

Chování
1 – velmi dobré

2 - uspokojivé

3 - neuspokojivé

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.
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 dopouští
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.
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.

V.
Způsob získávání podkladů pro hodnocení
1. Podklady pro hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání získávají pedagogičtí pracovníci
zejména následujícími metodami. Jsou to:
• pozorování přípravy žáka na výuku, práce ve vyučování, snahy, píle, výsledků a
sebehodnocení
• dialog s žákem ve všech segmentech vzdělávání (jeho příprava, práce, komunikace,
spolupráce s ostatními, sebehodnocení) z hlediska naplňování cílových kompetencí
vzdělávání
• testování a zkoušky
• rozhovory se zákonnými zástupci nezletilých žáků
• konzultace s ostatními učiteli
• konzultace (podle potřeby) s psychologem či odborným lékařem

2. Žák může být z výuky některého předmětu v prvním nebo ve druhém pololetí uvolněn nebo
nelze-li žáka z některého nebo ze všech předmětů v prvním nebo ve druhém pololetí hodnotit
ani v náhradním termínu bude nehodnocen(a).
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3. V případě 30 procentní a vyšší absence ve výuce jednotlivých předmětů za hodnocené
období bude žák z probrané látky přezkoušen. O termínu přezkoušení budou žák i zákonný
zástupce informováni na osobní schůzce.

VI.
Podrobnosti o komisionálních a opravných zkouškách
1. Právní vymezení
§21 a 22 vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech
plnění povinné školní docházky.
2. Komisi pro komisionální přezkoušení a opravné zkoušky (dále jen „přezkoušení") jmenuje
ředitel školy; v případě, že je ředitel školy vyučujícím daného předmětu, jmenuje komisi
krajský úřad.
3. 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 s odbornou kvalifikací pro výuku daného předmětu
nebo předmětu stejné vzdělávací oblasti stanovené Rámcovým vzdělávacím programem pro
základní vzdělávání.
4. Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitel školy v souladu se školním
vzdělávacím programem.
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. Výsledek přezkoušení stanoví komise hlasováním. Výsledek přezkoušení se vyjádří slovním
hodnocením nebo stupněm prospěchu. Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou
žádostí o přezkoušení.
Ředitel školy sdělí výsledek přezkoušení prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému
zástupci žáka. V případě změny hodnocení se na konci prvního nebo druhého pololetí žákovi
vydá nové vysvědčení.
O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy.

VII.
Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
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Děti, žáci a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vytvoření nezbytných
podmínek při vzdělávání i klasifikaci a hodnocení.
2. Při hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíží k povaze postižení
nebo znevýhodnění. Vyučující respektují doporučení psychologických vyšetření žáků
a uplatňují je při klasifikaci a hodnocení chování žáků a také volí vhodné a přiměřené způsoby
získávání podkladů.
3. U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení na
základě žádosti zákonného zástupce žáka. Výsledky vzdělávání žáka v základní škole speciální
se hodnotí slovně.
4. Pro zjišťování úrovně žákových vědomostí a dovedností volí učitel takové formy a druhy
zkoušení, které odpovídají schopnostem žáka a na něž nemá porucha negativní vliv. Kontrolní
práce a diktáty píší tito žáci po předchozí přípravě. Pokud je to nutné, nebude dítě s vývojovou
poruchou vystavováno úkolům, v nichž vzhledem k poruše nemůže přiměřeně pracovat
a podávat výkony odpovídající jeho předpokladům.
5. Vyučující klade důraz na ten druh projevu, ve kterém má žák předpoklady podávat lepší
výkony. Při klasifikaci se nevychází z prostého počtu chyb, ale z počtu jevů, které žák zvládl.
6. Klasifikace je provázena hodnocením, tj. vyjádřením pozitivních stránek výkonu, objasněním
podstaty neúspěchu, návodem, jak mezery a nedostatky překonávat,
7. Všechna navrhovaná pedagogická opatření se zásadně projednávají s rodiči a jejich
souhlasný či nesouhlasný názor je respektován.

8. V hodnocení se přístup vyučujícího zaměřuje na pozitivní výkony žáka a tím na podporu jeho
poznávací motivace k učení na místo jednostranného zdůrazňování chyb.
9. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných se řídí vyhláškou
č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání, pokud není zvláštním právním předpisem stanoveno
jinak.

VIII.
Informační systém v hodnocení
1. Učitel informuje (s vědomím motivačního významu) žáky o obsahu zkoušek a činností, které
budou předmětem hodnocení.
2. Učitel informuje žáka o výsledku každého hodnocení, poukazuje na klady a nedostatky
hodnocených činností, projevů, výkonů, výsledků.
3. Učitel rozvrhne písemné práce a další druhy zkoušek rovnoměrně v klasifikačním období
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tak, aby žák nebyl nadměrně přetěžován. V tomto smyslu spolupracuje s třídním učitelem.
4. Učitel je povinen vést evidenci o hodnocení žáka a zabezpečí stanoveným způsobem
informování zákonného zástupce žáka (e-žákovská knížka, týdenní plán, žákovské předmětové
portfolio, konzultace).
5. Učitelé jednotlivých předmětů informují zákonné zástupce na třídních schůzkách, případně
v konzultační dny nebo při jiných příležitostech (z rozhodnutí ředitele).
6. Třídní učitel nebo učitel informuje zákonné zástupce tehdy, jestliže o to zákonní zástupci
žáka požádají.
7. Třídní učitel informuje zákonné zástupce vždy v případě mimořádného zhoršení prospěchu
nebo chování, bezprostředně a prokazatelným způsobem s vědomím ředitele - k tomuto účelu
si třídní učitel zabezpečuje rámcový aktuální přehled o hodnocení žáků své třídy.

VII.

Závěrečná ustanovení
1. Pravidla pro hodnocení průběhu, výsledků vzdělávání a chování žáků ve škole a mimo školu byla
schválena školskou radou dne: 15.11.2021.
2. Pravidla hodnocení jsou uveřejněna na veřejně přístupném místě ve škole.
3. Se zněním Pravidel hodnocení seznámila ředitelka školy všechny pracovníky.
4. Třídní učitelé i ostatní vyučující seznámili zákonné zástupce žáků s Pravidly hodnocení na začátku
školního roku na zahajovacích třídních schůzkách.
5. Každá novela školního řádu bude projednána pedagogickou a školskou radou.
6. Platnost od 22.11.2021.

České Budějovice 15.11.2021
Mgr. Bc. Dagmar Koubová
ředitelka školy
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