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1. Úvod 
 
Účelem hodnocení a klasifikace je přispívat k odpovědnému vztahu žáka/ žákyně k výchově a vzdělávání 
v souladu se školskými předpisy. Hodnocení a klasifikace žáků je složitý proces, který klade vysoké 
požadavky na všechny pedagogické pracovníky. Cílem metodického pokynu je pomoci pracovníkům školy 
a poskytnout jim jednotný návod, jak v této práci postupovat. 
 
Pravidla hodnocení a klasifikace žáka ZŠ se řídí vyhl. MŠMT ČR č. 48/2005 Sb. ze dne 18.1.2005, v úpravě 
č. 454/2006 Sb. a č. 256/2012 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní 
docházky. 
 
Metodický pokyn řídí po stránce pedagogické a didaktické postup při hodnocení a klasifikaci žáků. Chápe 
hodnocení jako součást výchovně vzdělávacího procesu a klasifikaci průběžnou i celkovou jako jednu 
z forem hodnocení. Zabývá se hodnocením a klasifikací dílčích i celkových výsledků a projevů žáka, jichž 
dosáhl v souladu s požadavky učebních osnov, i jeho schopností používat osvojené vědomosti, dovednosti 
v konkrétních  situacích a  chováním žáka v souladu s požadavky pravidel chování (školní řád) a vnitřního 
řádu školy.  
 
Hodnocení vychází z posouzení míry dosažených očekávaných výstupů a kompetencí formulovaných 
v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu. Hodnocení je 
pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doložitelné a  respektuje vzdělávací potřeby žáků a 
doporučení školního pedag. zařízení. 
 
2. Hodnocení 
 
Při hodnocení a při  průběžné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník (dále jen "učitel") uplatňuje 
přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi. 
 

Ø 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. 

 
Ø Pro potřeby klasifikace se předměty dělí do tří skupin: předměty s převahou teoretického zaměření, 

předměty s převahou praktických činností a předměty s převahou výchovného a uměleckého 
a odborného zaměření. 

 
Ø 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. 

 
3. Stupně hodnocení a klasifikace 

 
Stupně hodnocení a klasifikace jsou stanoveny ve vyhlášce MŠMT ČR č. 48/2005 Sb., v úpravě č. 454/2006 
Sb. a v úpravě č. 256/2012 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní 
docházky § 15. 
.  
 (1) Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni: 
 
1 - výborný 
2 - chvalitebný 
3 - dobrý 
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4 - dostatečný 
5 – nedostatečný 
U – uvolněn 
N – nehodnocen 
Nebo je hodnocen slovně / § 15, odst. 2 / 
 

(2) Chování žáka je klasifikováno těmito stupni: 
 

1 - velmi dobré 
2 - uspokojivé 
3 - neuspokojivé 
Nebo je hodnocen slovně / § 15, odst. 2 / 
 

(3) Celkový prospěch žáka je hodnocen: 
 

Na 1. i 2. stupni: 
prospěl s vyznamenáním 
prospěl 
neprospěl 
nehodnocen 

 
(4) Žák je hodnocen stupněm 
 

a) „prospěl(a) s vyznamenáním“, není-li v žádném povinném předmětu hodnocen při celkové klasifikaci 
stupněm horším než "chvalitebný", průměr z povinných předmětů nemá horší než 1,50 a jeho chování je 
velmi dobré; v případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace 
postupuje škola  podle pravidel hodnocení žáků podle § 15 odst. 2 
b) „prospěl(a)“, není-li v žádném z povinných předmětů hodnocen při celkové klasifikaci stupněm 
"nedostatečný" ; nebo odpovídajícím slovním hodnocením 
c) „neprospěl(a)“, je-li v některém povinném předmětu hodnocen při celkové klasifikaci stupněm 
"nedostatečný" , nebo odpovídajícím slovním hodnocením, nebo není-li z něho na konci druhého pololetí 
hodnocen. 
d) „nehodnocen(a)“, není-li možné žáka hodnotit z některého z povinných předmětů stanovených školním 
vzdělávacím programem na konci 1.pololetí 
 
 
 
4. Nástroje pro hodnocení a klasifikaci 
 

(a) Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků a chování žáka získává učitel 
zejména těmito metodami, formami a prostředky: 

a. soustavným diagnostickým pozorováním žáka 
b. soustavným sledováním výkonů žáka, jeho zájmu, snahy a připravenosti na vyučování, včetně 

plnění domácích úkolů, nošení pomůcek 
c. různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové), didaktickými testy, 

projekty 
d. kontrolními písemnými pracemi a praktickými zkouškami 
e. konzultacemi s ostatními učiteli a podle potřeby i s pracovníky pedagogicko - 

psychologických poraden a zdravotnických služeb, zejména u žáka s trvalejšími psychickými 
a zdravotními potížemi a poruchami 
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f. rozhovory se žákem a zákonnými zástupci žáka 
 

(b) Žák 6. až 9. ročníku základní školy musí být z předmětu vyzkoušen ústně nebo písemně alespoň 
dvakrát za každé pololetí, z toho nejméně jednou ústně, kromě výchov 

 
(c) Učitel oznamuje žákovi výsledek každého hodnocení a poukazuje na klady a nedostatky hodnocených 

projevů, výkonů, výtvorů. Při ústním vyzkoušení oznámí učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě. 
Výsledky hodnocení písemných zkoušek a prací a praktických činností oznámí žákovi nejpozději do 14 
dnů, včetně předložení opravené práce. 

 
(d) Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní rok, 

aby se nadměrně nenahromadily v určitých obdobích. 
 
(e) Termín kontrolní práce oznámí učitel předem. V jednom dni mohou žáci konat jen jednu 

zkoušku. Termíny konzultuje učitel s třídním učitelem. Tyto práce je nutné uchovávat pro potřebu zpětné 
kontroly po dobu jednoho roku. Na požádání je učitel povinen předložit je zákonným zástupcům žáka, 
vedení školy a kontrolnímu orgánu. 

 
(f) Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka. Učitel je povinen uchovávat 

podklady (kontrolní písemné práce a klasifikaci)   rok po uzavření období. 
 
5. Klasifikace žáka 
 

Ø Žáci se klasifikují ve všech vyučovacích předmětech uvedených v učebním plánu příslušného     
ročníku. 

Ø Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. 

Ø V předmětu, ve kterém vyučuje více učitelů, určí výsledný stupeň za klasifikační období příslušní 
učitelé po vzájemné dohodě. 

Ø Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se 
hodnotí kvalita práce a výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období. Přitom se přihlíží 
k systematičnosti v práci žáka po klasifikační období. Stupeň prospěchu se neurčuje na základě 
průměru z klasifikace za příslušné období. 

Ø Při určování klasifikačního stupně posuzuje učitel výsledky práce žáka objektivně, nesmí 
podléhat žádnému vlivu subjektivnímu ani vnějšímu. 

Ø Ředitel školy určí způsob, jakým budou třídní učitelé a vedení školy informováni o stavu 
klasifikace ve třídě 

Ø Případy zaostávání žáků v učení a nedostatky v jejich chování se projednají na pedagogické 
radě, zpravidla k 15. listopadu a 15. dubnu. Rodiče jsou informováni třídním učitelem 
písemně. 

Ø Na konci klasifikačního období, v termínu, který určí ředitel školy, nejpozději však 24 hodin 
před jednáním pedagogické rady o klasifikaci, zapíší učitelé příslušných předmětů číslicí 
výsledky celkové klasifikace do třídního výkazu a do počítačového programu Bakalář 
a připraví návrhy na umožnění opravných zkoušek, na klasifikaci v náhradním termínu apod. 
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6. Celkové hodnocení žáka 
 
Celkové hodnocení žáka je uvedeno ve vyhlášce 256/2012 Sb., § 16 
 
Celkový prospěch hodnocení zahrnuje výsledky klasifikace z povinných předmětů, povinně volitelných 
předmětů a chování, nezahrnuje klasifikaci nepovinných předmětů. Výsledky vzdělávání žáka jsou v případě 
použití slovního hodnocení popsány tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve 
vztahu k očekávaným výstupům. Slovní hodnocení nebo kombinaci slovního hodnocení a klasifikace lze 
použít po dohodě se zákonným zástupcem žáka.  
 
Ne1ze-li žáka pro závažné objektivní příčiny hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho 
hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení žáka mohlo být provedeno nejpozději do dvou měsíců 
po skončení prvního pololetí. Není-li možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák je za první  pololetí 
nehodnocen. 
 
Nelze-li žáka pro závažné objektivní příčiny hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro 
jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení žáka mohlo být provedeno nejpozději do 
konce září. Do té doby žák navštěvuje podmíněně nejbližší vyšší ročník. Žák, který nemohl být ze 
závažných objektivních, zejména zdravotních důvodů hodnocen ani v náhradním termínu, opakuje ročník. 
Má-li zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení v jednotlivých předmětech na konci prvního 
nebo druhého pololetí, může do tří dnů ode dne, kdy bylo žákovi vydáno vysvědčení, požádat ředitele 
školy o jeho komisionální přezkoušeni; je-li vyučujícím daného předmětu ředitel školy, může zástupce 
žáka požádat o komisionální přezkoušení krajský úřad. . 
 
Komisi pro přezkoušení žáka jmenuje ředitel školy; v případě, že je vyučujícím ředitel, jmenuje komisi 
krajský úřad.. 
 
Školní  komise je tříčlenná; tvoří ji předseda, kterým je zpravidla ředitel školy nebo jím pověřený učitel, 
zkoušející učitel, jímž je zpravidla vyučující daného předmětu, a přísedící, který má aprobaci pro týž nebo 
příbuzný předmět. Klasifikační stupeň určí komise většinou hlasů. O komisionální zkoušce se pořizuje 
protokol. 
 
Komise žáka přezkouší , nejpozději do čtrnácti dnů; není-li možné žáka pro jeho nepřítomnost v tomto 
termínu přezkoušet, může ředitel školy nebo školní inspektor stanovit nový termín k přezkoušení pouze 
výjimečně, a to ze závažných důvodů. Výsledek přezkoušení, který je konečný, sdělí ředitel školy 
prokazatelným způsobem zástupci žáka; další přezkoušení žáka je nepřípustné. 
 
7. Informovanost o prospěchu 
 
Zákonné zástupce žáka informuje o prospěchu a chování : 
 

Ø učitel jednotlivých předmětů běžně prostřednictvím žákovské knížky dále osobně a na třídních 
schůzkách 

Ø třídní učitel nebo učitel, jestliže o informace zákonní zástupci žáka požádají, o slabém prospěchu jsou 
rodiče informováni ve čtvrtletí písemně 
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Ø ředitel v případě mimořádného zhoršení prospěchu nebo chování, bezprostředně a prokazatelným 
způsobem. 

8. Kriteria hodnocení chování 
 

Ø Hodnocení chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují, 
a s ostatními učiteli, pedagogická rada o hodnocení hlasuje, ředitel po projednání na pedagogické radě 
rozhoduje. 

Ø Kritériem pro hodnocení chování je dodržování pravidel chování (školní řád)  včetně dodržování 
vnitřního řádu školy (vnitřní řády pracoven).  

Ø Při klasifikaci hodnocení se přihlíží k věku, morální a rozumové vyspělosti žáka;  

Ø Postihování chování žáka mimo školu. Rodiče je třeba vést k tomu, aby plně odpovídali za své děti 
v oblasti výchovné. Škola hodnotí a klasifikuje žáky především za jejich chování ve škole a při 
školních akcích pořádaných školou. 

Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace chování jsou následující: 
 

Ø Stupeň 1 (velmi dobré) 
 
Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení řádu školy. Má dobrý vztah ke všem spolužákům 
a přispívá k utváření dobrých pracovních podmínek pro vyučování a pro výchovu mimo vyučování. Méně 
závažných přestupků se dopouští ojediněle. 

 
Ø Stupeň 2 (uspokojivé) 

 
Chování žáka není v souladu s pravidly chování a s ustanoveními řádu školy. Dopustí se závažnějšího 
přestupku  nebo se opakovaně dopustí méně závažných přestupků. Žák není  vždy přístupný výchovnému 
působení 

 
Ø Stupeň  3 (méně uspokojivé) 

  
Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům chování nebo řádu školy. 
 
9. Výchovná opatření 
 
Výchovná opatření jsou pochvaly a jiná ocenění a opatření k posílení kázně. 
 
Třídní učitel, ředitel školy, zástupce obce nebo školského úřadu může žákovi po projednání v pedagogické 
radě udělit za mimořádný projev lidskosti, občanské a školní iniciativy, za záslužný nebo statečný čin nebo 
za minořádně úspěšnou práci pochvalu či jiné ocenění (dále jen „pochvala“). 
Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních vyučujících žákovi po 
projednání s ředitelem školy udělit pochvalu nebo jiné ocenění za výrazný projev školní iniciativy nebo za 
déletrvající úspěšnou práci. 
 
Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení žákovi uložit: 
a/ napomenutí třídního učitele, 
b/ důtku třídního učitele,   
c/ důtku ředitele školy. 
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Ředitel školy nebo třídní učitel oznámí důvody udělení výchovného opatření prokazatelným způsobem 
zástupci žáka. 
 
Třídní učitel zaznamenává udělení výchovného opatření do katalogového listu žáka. 
Za jeden přestupek se uděluje žákovi pouze jedno opatření k posílení kázně. 
 
10. Hodnocení a klasifikace žáků s vývojovou poruchou 
 
Učitel používá specifické formy a metody ověřování znalostí a dovedností, přihlíží k druhu poruchy a stupni 
nápravy. Na základě doporučení PPP má žák nárok na toleranci klasifikace tehdy, pokud se sám aktivně 
podílí na zlepšení svých výsledků. 
Při celkové klasifikaci u žáka 1.-9. ročníku, u něhož byla zjištěna po odborném vyšetření dyslexie, 
dysortografie nebo dysgrafie, lze použit slovní hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce žáka.  
O použití slovního hodnocení rozhoduje ředitel. 
 
Při slovním hodnocení žáka se uvádí: 
 

Ø ovládnutí učiva předepsaného osnovami: 
o ovládá bezpečně 
o ovládá 
o v podstatě ovládá 
o ovládá se značnými mezerami 
o neovládá 

Ø  úroveň myšlení 
o pohotový, bystrý, dobře chápe souvislosti 
o uvažuje celkem samostatně 
o menší samostatnost myšlení 
o nesamostatné myšlení 
o odpovídá nesprávně i na návodné otázky 

Ø úroveň vyjadřování: 
o výstižné, poměrně přesné 
o celkem výstižné 
o ne dost přesné 
o vyjadřuje se s potížemi 
o nesprávné i na návodné otázky 

Ø  úroveň aplikace vědomostí: 
o spolehlivě, uvědoměle užívá vědomostí a dovedností, pracuje samostatně, přesně a s jistotou 

dovede používat vědomosti a dovednosti, dopouští se jen menších chyb 
o s pomocí učitele řeší úkoly, překonává potíže a odstraňuje chyby, jichž se dopouští 
o dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává 
o praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí učitele 

Ø  píle a zájem o učení: 
o aktivní, učí se svědomitě a se zájmem 
o učí se svědomitě 
o k učení a práci nepotřebuje větších podnětů 
o malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty 
o pomoc a pobízení k učení jsou zatím neúčinné 
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11. Opravné zkoušky 
 
Žákovi prvního až devátého ročníku školy, který je na konci druhého pololetí klasifikován nejvýše ve dvou 
předmětech stupněm „nedostatečný“, ředitel školy umožní vykonat opravné zkoušky.  
 
Žák koná opravné zkoušky nejpozději v posledním týdnu hlavních prázdnin, Termín stanoví ředitel školy.  
Nemůže-li se žák z vážných důvodů dostavit  k opravným zkouškám, umožní mu ředitel školy vykonání 
opravných zkoušek nejpozději do 30. září; do té doby žák navštěvuje podmíněně nejbližší vyšší ročník. 
Žák může v jednom dnu skládat pouze jednu opravnou zkoušku, a to i v náhradním termínu.  
 
Nedostaví-li se žák k opravným zkouškám ve stanovém termínu bez odůvodněné omluvy, klasifikuje se 
v předmětu, z něhož měl vykonat opravnou zkoušku , stupněm nedostatečný. 
 
Opravné zkoušky jsou zkoušky komisionální.  
 
 
12. Postup do vyššího ročníku, opakování ročníku 
 
Do vyššího stupně postupuje žák, který prospěl, tj. žák, který při celkové klasifikaci na konci druhého 
pololetí nebo po opravných zkouškách dosáhl stupně hodnocení alespoň „prospěl“, nebo žák který již jednou 
na prvním nebo druhém stupni opakoval. 
 
Žák, který při celkovém hodnocení je hodnocen stupněm „neprospěl“, a to i po opravných zkouškách, 
opakuje ročník. To neplatí o žákovi, který na daném stupni základní školy již jednou ročník opakoval. 
 
Ročník, opakuje také žák, který nemohl být za závažných objektivních, zejména zdravotních důvodů, 
hodnocen ani v náhradním termínu. 
 
Mimořádně nadaný žák může být ředitelem školy přeřazen do vyššího ročníku bez absolvování předchozího 
ročníku na základě výsledků komisionálního přezkoušení, vyjádření obvodního dětského (školního) lékaře 
a pedagogicko-psychologické poradny; žák může být do vyššího ročníku přeřazen na žádost zákonného 
zástupce žáka. 
 
Nedostaví-li  se žák k opravným zkouškám  ve stanoveném termínu bez odůvodněné omluvy, klasifikuje se 
v předmětu,z něhož měl vykonat opravnou zkoušku, stupněm nedostatečný. 
Opravné zkoušky jsou zkoušky komisionální. 
 
 
 
13. Komisionální zkoušky 
 
Komisionální zkoušky se konají v těchto případech: 
 

Ø při přezkoušení žáka, má-li zástupce pochybnosti o správnosti celkové klasifikace 
Ø při zkoušení žáka, kterého nebylo možno klasifikovat v řádném termínu na konci prvního nebo 

druhého pololetí 
Ø při zařazování žáka do vyššího ročníku bez absolvování předcházejícího ročníku 
Ø při zkoušení žáka, který plní povinnou školní docházku mimo území České republiky 
Ø při zkoušení žáka, který je osvobozen od povinnosti docházet do školy 
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Ø při opravných zkouškách 
Ø při přezkoušení dětí českých občanů při jejichž vzdělávání v zahraničí nebylo postupováno podle 

platných předpisů 
Ø při přezkoušení, nařídil-li je školní inspektor nebo ředitel školy 

 
Komise pro komisionální zkoušky je tříčlenná. Komisi tvoří předseda, kterým je zpravidla ředitel školy nebo 
jím pověřený učitel, zkoušející učitel, jímž je zpravidla učitel vyučující danému předmětu a přísedící, který 
má aprobaci pro týž nebo příbuzný předmět. Klasifikační stupeň určí komise většinou hlasů; o komisionální 
zkoušce se pořizuje protokol. 
 
Ředitel posoudí ,zda bude do komise jmenován vyučující, o jehož klasifikaci má zákonný zástupce 
pochybnosti. V tomto případě žák koná ústní zkoušku, v předmětech český jazyk, cizí jazyk a matematika i 
písemnou zkoušku. 
 
14. Kriteria hodnocení ve vyučovacích předmětech 
 

Výchovně vzdělávací výsledky se hodnotí podle těchto kriterií: 
 
Stupeň 1 (výborný) 
 
Žák je v činnostech aktivní, tvořivý, převážně samostatný na základě využívání svých osobních předpokladů, 
které rozvíjí v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev a práce je esteticky působivá a má jen menší 
nedostatky. Žák tvořivě aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti a návyky v nových úkolech. Má aktivní 
zájem o vyučovací předmět, na předmět je připraven včetně pomůcek. 
 
Stupeň 2 (chvalitebný) 
 
Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Jeho projev a práce jsou méně působivé, 
dopouští se chyb. Spolupracuje s učitelem na odstranění chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají častější 
mezery a při jejich aplikaci potřebuje pomoc učitele. Má menší zájem o vyučovací předmět. 
 
Stupeň 3 (dobrý) 
 
Žák je v činnostech málo aktivní a tvořivý. Úkoly řeší s častými chybami. Své neúplné vědomosti 
a dovednosti aplikuje jen s velkou pomocí. Projevuje malou snahu a zájem o vyučovací předmět. 
 
Stupeň 4 (dostatečný) 
 
Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho projev je většinou 
chybný. Osvojené vědomosti a dovednosti nedovede nebo nechce aplikovat. Projevuje minimální zájem 
o vyučovací předmět. 
 
Stupeň 5 (nedostatečný) 
 
Žák je v činnostech pasivní. V předmětu nepracuje ani pod vedením učitele. Jeho projev je chybný. 
Neprojevuje zájem o vyučovací předmět. 
a) Hodnocení ve vyučovaných předmětech s převahou výchovného zaměření. 
 

Převahu výchovného zaměření mají na základní škole výtvarná výchova, tělesná výchova, rodinná 
výchova, občanská výchova, globální výchova, hudební výchova. 
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V těchto předmětech  se hodnotí: 
 
Ø  kvalita výsledků dle osobních předpokladů 
Ø  osvojení potřebných vědomostí, dovedností a návyků, zvládnutí účelných způsobů práce 
Ø  využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech 
Ø  aktivita, samostatnost, tvořivost a iniciativa  
Ø  vztah žáka k vyučovacímu předmětu a k dané problematice, spolehlivost přípravy včetně pomůcek 

 
b) Hodnocení ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření 
 
Převahu teoretického zaměření mají jazykové, společenskovědní, přírodovědné předměty a matematika. Při 
hodnocení   výsledků v těchto vyučovacích předmětech se v souladu s požadovanými výstupy, které jsou 
uvedeny v ŠVP, hodnotí: 
 

Ø schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při 
výkladu a hodnocení společenských a přírodních jevů a zákonitostí 

Ø kvalita myšlení, především jeho logika, samostatnost a tvořivost 
Ø kvalita výsledků činností, osvojení požadovaných výstupů a kompetencí 
Ø vztah k předmětu, příprava včetně pomůcek, DÚ 
 

15. Hodnocení sociálně patologických jevů u žáků 
 
Patologické jevy se budou hodnotit takto: 
Do součtu 10  neomluvených vyučovacích hodin řeší se zákonným zástupcem žáka třídní učitel formou 
pohovoru, na který je zákonný zástupce žáka pozván doporučeným dopisem. Při počtu neomluvených hodin 
více než 10  svolává ředitel školy školní výchovnou komisi, která řeší situaci  dle závažnosti a charakteru 
nepřítomnosti žáka. Jednání se účastní  ředitel školy, zákonný zástupce, třídní učitel, výchovný poradce. 
Nepřítomnost bude nahlášena na Odbor péče o dítě Středočeského kraje. 
 
Dále se jedná o přestupky v oblastech drogových závislostí, alkoholismu a kouření, kriminality a delikvence, 
šikanování, vandalismu aj. forem násilného chování, xenofobie, rasismu, intolerance a antisemitismu na půdě 
školy. 
 
Hodnocení chování každého žáka za výše uvedené přestupky proti školnímu řádu bude individuální. Při 
pololetním hodnocení se přihlédne k chování žáka za celé období a výchovnému dopadu na žáka samotného 
a ostatní spolužáky. Tyto prohřešky budou ohodnoceny v rozmezí od ředitelské důtky po třetí stupeň 
z chování. Při prvotním zjištění závadného chování, podle závažnosti se svolává jednání s rodiči, popřípadě 
výchovná komise. Pokud se bude jednat o trestný čin, bude tato skutečnost nahlášena Policii ČR. 
 
Ředitel školy při výskytu sociálně patologických jevů ve škole nebo ve školském zařízení uvědomí o této 
skutečnosti krajského školského koordinátora prevence nebo jiného odpovědného pracovníka krajského nebo 
obecního úřadu. Škola se vyjadřuje k výskytu sociálně-patologických jevů na půdě školy nebo při akcích 
pořádaných školou.  
 
16. Hodnocení žáků, kteří nejsou státními občany ČR 
 
Při hodnocení žáků, kteří  nejsou státními občany ČR a plní v České republice povinnou školní docházku, se 
zohledňuje dosažená úroveň znalosti českého jazyka ve třech po sobě jdoucích pololetí po zahájení docházky 
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do školy v ČR.  
Škola nemá povinnost žáka doučovat českému jazyku mimořádnou formou studia. 
 
17. Hodnocení žáků při plnění povinné školní docházky v zahraničí nebo v zahraniční 

škole v ČR 
 
Žáci jsou hodnoceni v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 48/2005 Sb., v úpravě č. 454/2006 Sb.a v úpravě 
č.256/2012 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky § 18, § 
18a, 18b, 18c, 18d. 
 
 
18.  Hodnocení individuálně vzdělávaných žáků 
 

Individuálně vzdělávaní žáci budou hodnoceni na základě portfolia. 
 
Portfolio je soubor materiálů, které dokumentují vzdělávací činnosti za určité období. 
 
Hodnocení proběhne vždy na konci pololetí. V odůvodněných případech, kdy nelze žáka hodnotit na konci 
pololetí, určí  ředitelka školy náhradní termín tak, aby hodnocení proběhlo do dvou měsíců  po skončení 
pololetí. 
 
Hodnocení nebude mít charakter komisionální zkoušky. 
 
Komisionální zkouška bude nařízena pouze v případě, pokud bude mít zákonný zástupce pochybnosti 
o správnosti hodnocení. 
 
Podkladem pro pololetní hodnocení bude donesené portfolio a pohovor se žákem a vzdělávajícím nad 
donesenými materiály. V případě, že dítě vzdělává jiná osoba než rodič, může být rodič také přítomen. 
 
Pololetní hodnocení bude sloužit jako zpětná vazba pro žáka, vzdělávajícího a školu. 
 
Portfoliové hodnocení vytváří předpoklady pro vytváření pravidel a zásad sebehodnocení žáků. Při pohovoru 
se žákem bude kladen důraz na další rozvoj těchto dovedností.   
 
Na základě portfoliového hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání bude vydáno hodnocení na vysvědčení. 
 
Vzdělávající se rozhodne pro formu hodnocení  

–  slovní hodnocení  
–  klasifikaci 
–  kombinaci slovního hodnocení a klasifikace 

 
 
Pochvaly navrhuje vzdělávající. 
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19. Vysvědčení 
 
Vysvědčení vyplní třídní učitel na předepsaném tiskopise nebo si ho vytiskne v evidenčním programu. Škola 
ho žákovi vydá natrvalo na konci druhého pololetí, na konci 1.pololetí žák obdrží výpis vysvědčení. 
 
Na vysvědčení se uvádí klasifikace chování žáka, celková klasifikace z povinných předmětů, povinně 
volitelných předmětů (dále jen „povinných předmětů“) a celkový prospěch (hodnocení). V 1.- 5. ročníku se 
klasifikační stupeň vyjadřuje číslicí, v 6. - 9.ročníku se vyjadřuje slovně. 
 
Celkový prospěch (hodnocení) se vyjadřuje slovně. 
 
Vysvědčení se vyplňuje dle aktuálního pokynu MŠMT. 
 
Vysvědčení podepisuje třídní učitel a ředitel školy a opatřuje se úředním razítkem školy.  
 
Vydávání druhopisu školních vysvědčení se řídí zvláštními předpisy. 
 


