Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola,
Svatovítská 574, příspěvková organizace

Školní řád
Č. j.: 4ZS/82/2019
Spisový znak: A. 14
Platnost od: 30.8.2019
Účinnost od 1.9.2019
Tento školní řád, který byl vypracován v souladu se zněním § 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, stanoví
základní práva a povinnosti žáků školy a jejich zákonných zástupců.
Základní ustanovení
Žáci, učitelé i provozní zaměstnanci školy se k sobě chovají se vzájemným respektem a úctou, dodržují pravidla
slušného chování.
*Žák, žákyně dále jen žák
*učitel, učitelka dále jen učitel
* zákonný zástupce, dále jen rodič
Práva a povinnosti žáků
1) Vážíme si Vašeho rozhodnutí, že jsi si se svými rodiči vybral naši základní školu.
Z Vašeho svobodného rozhodnutí s vědomím práva vybrat si školu, kde chceš získat základní vzdělání, plyne,
že budeš plnit povinnosti a využívat podmínek pro práci ve škole.
2) Jsi osobností, která chce být spravedlivým partnerem ostatním.
Respektujeme, že jsi jedinečnou osobností, ale stejně tak respektuj i ty své spolužáky, učitele a ostatní
zaměstnance naší školy. Chceme, aby mezi tebou, tvými spolužáky a učiteli byl partnerský vztah založený na
vzájemné úctě, důvěře a spravedlností. Jednej s úctou a respektem k sobě, spolužákům i dospělým.
3) Aktivně se zapojuj.
Vzdělání v naší škole dosáhneš aktivním zapojením do vyučování, samostatným přemýšlením a vlastní prací.
Nejsi pasivním příjemcem informací a dat, ale aktivním spoluhráčem ve vyučování. Pak uvidíš, že do školy budeš
rád chodit. Nezapomeň, že na školních akcích reprezentuješ svoji školu i v době mimo pravidelné vyučování.
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Účastí na mimoškolních aktivitách přispíváš k propagaci naší školy. V průběhu školního dne, na školních akcích
a ve svém volném čase se však zdrž všeho, čím bys poškodil dobré jméno školy.
4) Žádné dveře ve škole ti nezůstanou uzamčeny.
Využívej vybavení školy. Máš právo využívat veškeré místnosti určené k výuce, materiální vybavení školy a
další dostupné prostředky, které škola vlastní ke vzdělávání žáků. Vše můžeš využívat se souhlasem dospělého
pracovníka školy. Zodpovídáš však za ztrátu, zničení nebo poškození půjčené a tebou využívané školní pomůcky.
Využívej knihovnu, učebnu s výpočetní technikou, školní hřiště aj. Řiď se řádem jednotlivých tříd, hřiště nebo
pokyny zaměstnanců školy.
5) Dodržuj školní pravidla.
Ve škole i na školních akcích na veřejnosti se chováš tak, abys svým jednáním nepoškozoval/a jméno školy.
Všichni usilujeme o dodržování základních společenských pravidel. Dodržuj je i ty:
Vstoupil/a jsi – pozdrav. Odcházíš - rozluč se. Chceš-li - řekni prosím. Dostaneš-li - řekni děkuji.
Neskákej nikomu do řeči, každý má právo vyjádřit svůj názor. Nikomu neubližuj - nečiň jiným to, co nechceš,
aby bylo činěno tobě, nebo vadí jiným! Nenič - každou věc, která Ti posloužila, mohou využít i druzí. Netrap se
- všechny dveře jsou zde otevřené, proto se přijď rozdělit o každou bolest i radost. Mluv pravdu - lež a pomluva
mezi slušné lidi nepatří. Važ si sám sebe i druhých – neomezuj svým chováním ostatní! Neboj se překonávat
překážky, i neúspěch Tě posílí a můžeš se z něj poučit.
Uvědom si, že nejen Tvé chování, ale i Tvá řeč dotváří prostředí, ve kterém všichni žijeme, tudíž by ses měl
vyvarovat používání nevhodných slov ve své řeči.
6) Chraň svoji školu i své věci.
Společně s pracovníky školy udržuj pořádek a čistotu ve škole, v budově školy se přezouvej do vhodné
nesportovní obuvi, zacházej opatrně s učebnicemi, školními potřebami a pomůckami. Poškodíš-li svévolně
majetek školy, žáků, učitelů či jiných osob, zajistí tvoji rodiče nápravu – uvedení do původního stavu.
Bezdůvodně nenos do školy peníze a cenné předměty! Místo pro bezpečné uložení cenných věcí (mobilní
telefony, velké peněžní částky…) máš v sekretariátu školy či v trezoru u ředitele školy. V případě, že cennosti
neuložíš do bezpečí, jsi sám zodpovědný za případnou ztrátu. Ztráty věcí neprodleně ohlásíš učiteli nebo v
sekretariátu školy.
7) Jsi svobodný žák, která se rozhoduje o tom, jak stráví čas určený k odpočinku.
Ve volném čase máš právo ve škole na aktivní odpočinek, relaxaci, hru i na svobodnou účast na akcích školy a
kroužcích.
8) Škola je tvá povinnost a má svůj řád, který musíš dodržovat.
Chodíš do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin a účastníš se činností, které ředitel školy vyhlásí jako
povinné. Docházka do nepovinných předmětů a zájmových kroužků a školní družiny je pro přihlášené žáky
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povinná. Přicházíš do školy nejdříve 20 minut před zahájením školního dne a nejpozději 5 minut před zahájením
vyučování jsi na svém místě ve třídě. Oděvy a obuv si odkládáš ve své šatně. Na schodišti chodíš zásadně vpravo,
po všech prostorách školy se pohybuješ ohleduplně a bezpečně. Odchod a příchod na mimoškolní akce organizuje
pověřená osoba. Do školní družiny před vyučováním přicházíš od 6.30 hod. hlavním vchodem. Z odpolední
družiny odcházíš v 11:40 až 13.15 hod. nebo v 14:30 až 16:40 hod. Mimořádné odchody je nutno hlásit předem
písemnou formou příslušné paní vychovatelce. Škola je během dopoledního provozu uzamčena. Příchod do školy
v tuto dobu je možný hlavním vchodem. Budova se otevírá a uzavírá dle provozního řádu. Ve škole se přezouváš
do hygienicky vhodné nesportovní obuvi a do tělocvičen je povolen vstup pouze v čisté sportovní obuvi.
Nezapomeň, že když nejsi ve škole, je dobře si průběžně doplňovat zameškané učivo. Tvojí povinností je zjistit
si, co se ve škole děje!
9) Ve škole a na školních akcích za tebe zodpovídáme. Pomoz nám!
V době vyučování, činnosti školní družiny a kroužků i při akcích mimo areál školy odcházíš jen se souhlasem
pedagogického pracovníka - neopouštíš svévolně školní budovu, třídu, ani jinou školní akci. Pokud třídní učitel
svolá třídnickou hodinu, zúčastníš se. Zodpovídáme za Tebe i o přestávkách! Přestávky využívej ke klidnému
přecházení do učeben, k hygieně, k relaxaci. Při přecházení do místa jiných akcí mimo budovu školy se řídíš
pravidly silničního provozu, pravidly pro cestování v prostředcích a pokyny doprovázejících osob.
10) Pravidla vyučování
Vyučování v celé škole může také probíhat v projektech, blocích a podobně. Signálem pro zahájení vyučování je
školní zvonění. Vyučovací jednotka je určena rozvrhem hodin. Její začátek a ukončení určuje učitel, přičemž
zohledňuje hygienické potřeby žáků a práva žáků na relaxaci. Po zazvonění jsi na určeném místě (např. podle
zasedacího pořádku) a máš připraveny všechny potřebné pomůcky k vyučování. Jestliže ses nemohl z vážných
důvodů připravit na vyučování, nebo jsi nebyl/a přítomen/a v minulé hodině, omluvíš se na začátku vyučovací
hodiny. Nedostaví-li se vyučující 5 minut po zahájení hodiny do třídy, oznámí to určený žák třídy v sekretariátu
školy, ředitelně nebo v kanceláři zástupce ředitele školy. Při vyučování zachováváš klid, aktivně se účastníš práce
v hodině a udržuješ své pracovní místo v pořádku a čistotě. Do třídy, která není připravena na vyučování,
nevstupuješ. Do specializovaných učeben (dílny, ICT, kuchyňka, ...) vstupuješ až s vyučujícím. Po skončení
vyučování ve třídě máš se spolužáky povinnost uklidit místnost, ve které jste se učili.
11) Kdy do školních kanceláří.
K potvrzování různých listin a osobních záležitostí v sekretariátu školy využijte přestávky.
12) Školní jídelna je tu nejen pro tebe.
Máš právo na polední přestávky, při kterých se můžeš stravovat ve školní jídelně. Právo vstupu do školní jídelny
a stravování se v ní má ten, kdo má podepsanou přihlášku ke stravování. Na oběd odcházíš v doprovodu učitele.
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Ve školní jídelně se řídíš pokyny dohlížejících učitelů, řádem školní jídelny a dodržuješ pravidla stolování.
Neplýtvej zbytečně potravinami.
13) Využívej školní demokracie ve škole i ve třídě.
Ve škole funguje školní parlament. Zástupce do parlamentu vysílají jednotlivé třídy. O činnost v parlamentu
mohou projevit zájem i jednotlivci. Školní parlament je orgánem žáků a umožňuje demokratickou cestou hledat
a nalézat nejvhodnější řešení jejich problémů, uspokojování jejich potřeb a zájmů a zaručuje realizaci nalezených
řešení. Školní parlament spolupracuje s třídními samosprávami a s vedením školy a jeho činnost je koordinována
pověřeným pedagogickým pracovníkem školy. V každé třídě si žáci zvolí třídní samosprávu, která mimo jiné
plní určené služby ve třídě. I ty se můžeš zapojit. Prostor pro pravidelné setkávání žáků se svými třídními učiteli
je poskytován v třídnické hodině.
14) Omlouvání absence.
Pokud budeš svoji nepřítomnost znát předem, požádají o tvé uvolnění z vyučování rodiče nebo zákonný zástupce.
Povolení jednodenní až dvoudenní absence uděluje třídní učitel, o povolení delší absence je nutno žádat ředitele
školy písemně s vyjádřením třídního učitele a žáky je povinen si zameškané učivo doplnit. Uvolnění z
jednotlivých hodin v průběhu vyučování umožní třídní učitelé na písemnou žádost rodičů nebo zákonného
zástupce, kteří tím přebírají za uvolněného žáka zodpovědnost. Ze školní budovy odcházíš se souhlasem třídního
učitele nebo jiného učitele. Tvou nepřítomnost ohlašují rodiče osobně, emailem nebo telefonicky, SMS první den
absence a po ukončení tě písemně omlouvají v žákovské knížce nebo omluvném listu. Třídní učitel má právo
vyžádat si od tvých zákonných zástupců doložení tvé nepřítomnosti.
15) Předcházej úrazům. NE návykovým látkám!
Šetříš zařízení školy a neprodleně hlásíš zaměstnancům školy zjištěné poškození nebo zničení věcí, které jsou
majetkem školy, závady na osvětlení, vodovodním rozvodu a elektroinstalaci. Bez svolení učitele nemanipuluješ
se žaluziemi oken, elektroinstalací, elektrickými přístroji, s audiovizuální technikou a dalšími pomůckami ve
třídě a učebnách, neotvíráš okna. Řídíš se řády učeben. Před akcemi mimo školu a před zahájením odborného
vyučování budeš poučen o bezpečnosti a hygieně. Při odborné výuce zachováš vždy příslušné bezpečnostní
předpisy. Při pobytu ve škole se chovej tak, abys neohrozil zdraví svoje ani svých spolužáků, či jiných osob.
Každý úraz, poranění či nehodu ihned ohlas zaměstnancům školy. Do školy nesmíš přinášet, propagovat zde,
nabízet či zde užívat návykové látky, a to jak v areálu školy, tak i mimo něj na školních akcích.
Ve škole zajišťujeme takové podmínky, aby byla zajištěna tvá bezpečnost a chránili jsme tvé zdraví. Také tě
chráníme i před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí. Pomoz nám.
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16) Pravidla pro používání mobilních telefonu a jiných komunikačních zařízení ve škole, hřišti a na školních
akcích.
Své mobilní zařízení máš stále vypnuté s výjimkou výslovného souhlasu pedagoga. Přestávka slouží k tvému
odpočinku, svačině, hygieně, ale i komunikaci a přípravě na další hodinu. V případě porušení tohoto pravidla
budeš kázeňsky potrestán a tvůj telefon bude po dobu vyučování uschován v sekretariátu školy. Na konci školního
dne si jej vyzvedni. O tvém jednání budou informováni rodiče.
Neporušuj autorské zákony. Chraň se rizik a nebezpečí spojených s internetovou sítí! Ve škole je zakázáno
poslouchání hudby a sledování videa a filmů, které neodpovídají obecně platným etickým normám. Ve škole je
zakázáno používat počítač jako prostředek komunikace v sociálních sítích na internetu.
17) Dodržuj školní řád
Vážné porušení tohoto řádu ze strany žáka je důvodem pro kázeňské opatření, svolání výchovné komise s rodiči
žáka a případně zahájení jednání o jeho další školní docházce s rodiči nebo s institucemi, ke kterým má škola
oznamovací povinnost.
18) Hodnocení výsledků vzdělávání žáků
Hodnocení se řídí samostatnou normou – Pravidly pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v souladu se Školním
vzdělávacím programem pro základní vzdělávání „Škola pro život“. Norma je závazná pro všechny pedagogické
pracovníky a jsou s ní seznámeni jak žáci, tak jejich rodiče. Máš právo na informace o průběhu a výsledcích
svého vzdělávání i na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v
záležitostech týkajících se vzdělávání.
Práva a povinnosti rodičů
1) Respektujte školní řád
Vedou-li rodiče žáky v souladu se školním řádem, pak by neměly vznikat mezi školou a rodinou vážné rozdíly v
působení na žáka. Rodiče dbají na přípravu žáků do školy, pravidelně kontrolují jejich školní práci – oceňují
úspěchy a podpoří při neúspěchu. Vhodně reagují na zápisy v žákovské knížce (papírové nebo elektronické) a
její pravidelnou kontrolu potvrzují podpisem.
2) Rodiče mají právo se zúčastnit vyučování a mají právo být seznámeni s hodnocením svého dítěte.
Rodiče se po dohodě s vyučujícím mohou zúčastnit vyučování, mají právo být seznámeni s nároky a s
hodnocením - klasifikací žáků, zúčastnit se práce ve školní samosprávě. Při návštěvě školy svým jednáním
přispívají k pozitivní atmosféře ve škole. Na požádání učitele či ředitele školy se dostaví do školy.
3) Rodiče odpovídají za školní docházku svých dětí.
Rodiče zajistí, aby žáci přicházeli do školy na vyučování a školní akce včas, slušně oblečeni, správně vybaveni a
připraveni, aby nebyli infikováni, nemocni a intoxikováni. Rodiče sledují sdělení v žákovské knížce, plánu akcí
v Bakalářích a na webu školy. Místo a čas shromáždění žáků a skončení akce oznámí organizující pedagog
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nejméně 2 dny předem, a to zápisem do žákovské knížky nebo jinou písemnou informací. Sdělení potvrzují
zákonní zástupci svým podpisem.
4) Rodiče dodržují pravidla omlouvání nepřítomnosti žáka ve škole a na školních akcích. Škola má oznamovací
povinnost - chráníme děti!
Při nemoci – ohlaste osobně, telefonicky, elektronicky nebo písemně první den od začátku absence a po ukončení
nepřítomnosti omluvte písemně v žákovské knížce. V průběhu nemoci informujte školu o nástupu žáka do školy;
při uvolnění z hodin v průběhu vyučovacího dne – omlouvat na samostatné písemné žádosti rodičů (rodič tím za
žáka přebírá zodpovědnost) a současně potvrdit v žákovské knížce - omlouvá třídní učitel; při absenci –
krátkodobé (1-2 dny) – rodiče žádají písemnou formou třídního učitele, který nepřítomnost povoluje; při absenci
– dlouhodobé – rodiče žádají písemnou formou ředitele školy prostřednictvím třídního učitele. Zajistěte, že si
žáci doplní zameškané učivo. Každá nepřítomnost je evidována v žákovské knížce a třídní knize.
5)Rodiče mají právo na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v
záležitostech týkajících se vzdělávání.
V případě neomluvené absence, časté nepřítomnosti žáka ve škole, při pozdních omluvách absencí, v případě,
kdy jsou omezovány osobní svobody žáka nebo se dostává do zásadních osobních problémů, je škola povinna
informovat příslušné instituce. V souladu s pravidly pro hodnocení žáků při velké absenci a chybějících
klasifikačních podkladech může být žákovi odložena klasifikace.
6)Třídní schůzky a konzultace jsou pravidelně svolávány.
Pravidelně jsou svolávány třídní schůzky. Kromě třídních schůzek mají rodiče možnost informovat se o chování
a prospěchu svých dětí, žáků naší školy u vyučujících po předchozí domluvě. Žáci školy i vy máte právo na
informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se
vzdělávání podle Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon). Současně zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni informovat školu a školské
zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které
by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.
7) SRPDŠ a Školská rada
Sdružení rodičů a přátel dětí a školy svými aktivitami podporuje pedagogy a žáky, informuje rodiče a vedení
školy.
Při škole pracuje Školská rada tvořená zástupci rodičů, pedagogů a zřizovatele školy. Školská rada se řídí svým
jednacím řádem, má právo kontrolovat dění ve škole, školní družině, školní jídelně. Školská rada se vyjadřuje k
návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování, schvaluje výroční zprávu o
činnosti školy, schvaluje školní řád, schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních
školách, podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, projednává návrh rozpočtu právnické osoby
na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření, projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším
orgánům státní správy, podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.
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8) Rodiče, podporujte školu, kam chodí vaše děti.
Jak? Například podporou toho, co se ve škole dělá, ale můžete věnovat škole věcný nebo finanční dar, být
nápomocný radou a odbornými znalostmi, nabídnout škole náměty pro obohacení výchovně vzdělávacího
procesu (exkurze, návštěvy, výlety a podobně).
Děkujeme Vám.
Práva a povinnosti učitelů a dalších zaměstnanců školy
1) Zásadně dodržovat partnerský vztah k žákům a k jejich rodičům, respektovat Úmluvu o právech dítěte.
2) Dbát a dodržovat zásady bezpečnosti práce, požární a civilní ochrany. Před akcemi vyžadujícími poučení žáků
vždy toto prokazatelným způsobem provést.
3) Při hodnocení a klasifikaci žáků se řídit vnitřní normou: Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v
souladu se Školním vzdělávacím programem pro základní „Škola pro život“.
4) Dodržovat Pracovní povinnosti a pracovní náplně pedagogických a nepedagogických pracovníků školy.
5) Dodržovat plán školy a akce své i žáků cestou vedení školy zanést do plánu školy minimálně 14 dní předem.
6) Být informován o veškerém dění ve škole a tohoto dění se účastnit.
7) Vyjádřit své názory ke všem problémům ve škole.
Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany žáků.
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. Pokud byl vznik škody umožněn nedostatečným
dozorem nad žákem, na náhradu škody od rodičů není právní nárok. Při závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit
náhradu škody s rodiči je vznik škody hlášen Policii ČR, případně orgánům sociální péče.
2. Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně svému třídnímu učiteli. Žáci dbají na dostatečné zajištění svých věcí uzamykání šaten, tříd.
3. Do školy žáci nosí pouze věci potřebné k výuce, cenné věci do školy nenosí.
4. Žáci a zaměstnanci školy odkládají osobní majetek pouze na místa k tomu určená.
Evidence úrazů
a)

Záznam o úrazu provádí zaměstnanec školy, který v době vzniku úrazu vykonával nad žáky dohled. Pokud

byl úraz ohlášen dodatečně žákem nebo jeho zákonnými zástupci, záznam provádí opět zaměstnanec, během
jehož dohledu k úrazu údajně došlo, nebo třídní učitel.

b)

V knize úrazů se evidují všechny úrazy žáků (dále jen "úraz"), ke kterým došlo při vzdělávání a s ním

přímo souvisejících činnostech a to nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy se škola (školské zařízení) o úrazu
dozví.
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Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy
a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí,
1. Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením bez dohledu
pedagoga.
2. Při výuce v tělocvičně, dílnách, v laboratoři zachovávají žáci specifické bezpečnostní předpisy pro tyto učebny,
dané 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 vyučující
záznam do třídní knihy. Poučení o BOZP a PO se provádí rovněž před každou akcí mimo školu.
3. Pedagogičtí zaměstnanci dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární
předpisy; pokud zjistí závady a nedostatky, ohrožující zdraví a bezpečnost osob, nebo jiné závady technického
rázu, nebo nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a
v rámci svých schopností a možností zabránit vzniku škody. Sledují zdravotní stav žáků a v případě náhlého
onemocnění žáka informují bez zbytečných průtahů vedení školy a rodiče postiženého žáka. Nemocný žák může
být odeslán k lékařskému vyšetření či ošetření jen v doprovodu dospělé osoby. Třídní učitelé zajistí, aby každý
žák měl zapsány v žákovské knížce tyto údaje: rodné číslo, adresu, telefonní čísla rodičů do zaměstnání a domů,
adresu a jméno ošetřujícího lékaře.
4. Při úrazu poskytnou žákovi nebo jiné osobě první pomoc, zajistí ošetření žáka lékařem. Úraz ihned hlásí vedení
školy a vyplní záznam do knihy úrazů, případně vyplní předepsané formuláře. Ošetření a vyplnění záznamů
zajišťuje ten pracovník, který byl jeho svědkem nebo který se o něm dověděl první.
5. Pedagogičtí a provozní pracovníci školy nesmí žáky v době dané rozvrhem bez dozoru dospělé osoby
uvolňovat k činnostem mimo areál školy. Škola odpovídá za žáky v době dané rozvrhem výuky žáka, včetně
nepovinných předmětů, přestávek.
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Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání
1. Při průběžném i celkovém hodnocení pedagogický pracovník (dále jen učitel) uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt
vůči žákovi.
2. Při celkovém hodnocení přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl v průběhu klasifikačního období
zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici.
3. Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. Výjimku tvoří komisionální zkoušky.
4. Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se hodnotí kvalita práce a učební výsledky,
jichž žák dosáhl za celé klasifikační období. Potom se přihlíží k systematičnosti v práci žáka po klasifikační období.
5. Hodnocení chování žáka ve škole i při akcích školy je nedílnou součástí celkového hodnocení žáka. Všechny projevy porušování
norem chování, agresivity (včetně verbálních forem), netolerance
či xenofobie je povinen řešit okamžitě ten pedagogický
pracovník, který je projevu přítomen (popř. vykonává dozor). V co nejkratší době informuje třídního učitele a v případě závažnějších
přestupků ředitele školy.
6. Případy zaostávání žáků v učení a nedostatky v jejich chování se projednávají v pedagogické radě.
7. Na konci klasifikačního období, v termínu, který určí ředitel školy, nejpozději však 48 hodin před jednáním pedagogické rady o
klasifikaci, zapíší učitelé příslušných předmětů číslicí výsledky celkové klasifikace do katalogových listů a připraví návrhy na umožnění
opravných zkoušek, na klasifikaci v náhradním termínu.
8. Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků a chování žáka získává učitel zejména těmito metodami,
formami a prostředky:
8.1. Soustavným diagnostickým pozorováním žáka.
8.2. Soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování.
8.3. Různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové) didaktickými testy.
8.4. Kontrolními písemnými pracemi a praktickými zkouškami, které vychází z učebních osnov.
8.5. Analýzou různých činností žáka.
8.6. Konzultacemi s ostatními učiteli a podle potřeby s pracovníky PPP.
8.7. Rozhovory se žákem a zákonnými zástupci žáka.
9. Žák 2. až 9. ročníku základní školy musí mít z každého předmětu alespoň čtyři známky za každé pololetí, z toho nejméně dvě za
ústní zkoušení. Známky získávají vyučující průběžně během celého klasifikačního období. Předmětová komise z českého jazyka,
cizího jazyka a matematiky si může stanovit minimální počet známek za každé pololetí ještě vyšší, než je v tomto bodě stanoveno.
10. Po ústním vyzkoušení oznámí učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě. Učitel slovně zdůvodní své hodnocení. Výsledky
hodnocení písemných zkoušek, prací a praktických činností oznámí žákovi nejpozději do 14 dnů.
11. Kontrolní a písemné práce a další druhy zkoušek se doporučují zadávat častěji a v kratším rozsahu (do 25 minut).
12. Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka a bez prodlení ji sdělovat prostřednictvím žákovské knížky
(deníčku) zákonným zástupcům žáka.

Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků
1. Sebehodnocení je přirozenou součástí procesu hodnocení. Kromě forem hodnocení práce žáků ze strany pedagogických pracovníků
mají žáci možnost používat také formy sebehodnocení. Sebehodnocení žáka s argumentací zpravidla předchází hodnocení pedagogem
s argumentací. Škola jim pro tyto formy vytváří odpovídající podmínky. Tím je zajišťována také zpětná vazba objektivity hodnocení ze
strany školy jako vzdělávací instituce.
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2. Škola může nabídnout vedle možnosti srovnávacích objektivizovaných testů (SCIO,KALIBRO,CERMAT,…), které jsou
jednoznačně formami vnější srovnávací evaluace, také možnost využívání softwarových produktů, které umožní bez jakéhokoli zásahu
pedagoga ověření stupně dosažených znalostí, dovedností,…
3. Žák by měl být veden k tomu, aby byl schopen posoudit úroveň následujících kompetencí (vč. kompetencí sociálních) :
-

schopnost přímé aplikace získaných kompetencí v praxi,
schopnost orientace v daném problému s využitím získaných vědomostí, znalostí, dovedností,
schopnost žáka prosadit se v třídním kolektivu při řešení týmového úkolu,
schopnost samostatné prezentace svých znalostí formou otevřených mluvních cvičení, psaných textů ve formě úvah,
zamyšlení se,…
schopnost výběru – pochopení významu jednotlivých částí rozsáhlejších testovacích souborů, selekce nepodstatných částí a
schopnost řešení dominantních část úloh,
schopnost změny své sociální role v kolektivu vrstevníků,
schopnost využívání mezipředmětových vazeb,
schopnost aplikovat etické principy v praxi,
schopnost pochopení rovnováhy práv a povinností,
pochopení své role v kolektivu.

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

1. Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení; za první se vydává místo vysvědčení 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.

5. Zásady pro vzájemné převedení klasifikace a slovního hodnocení obsahuje následující tabulka. V levé části
tabulky je popsána klasifikace, v pravé části odpovídající slovní hodnocení. To v případě konkrétního žáka
rozvede příslušný vyučující.
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Prospěch

Slovní hodnocení

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 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
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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
užívá vědomosti spolehlivě a uvědoměle, pracuje samostatně,
přesně a s jistotou

2 - chvalitebný

4 - dostatečný
5 - nedostatečný

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
4 - dostatečný
5 - nedostatečný

aktivní, učí se svědomitě a se zájmem
učí se svědomitě
k učení a práci nepotřebuje větších podnětů
malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty
pomoc a pobízení k učení jsou zatím neúčinné

3 - dobrý

Chování
1 - velmi dobré

Uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení vnitřního
řádu školy. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle.
Žák je však přístupný výchovnému působení a snaží se své
chyby napravit.

2 - uspokojivé
Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními
vnitřního řádu školy. Žák se dopustí závažného přestupku proti
pravidlům slušného chování nebo vnitřnímu řádu školy, nebo se
opakovaně dopustí méně závažných přestupků. Zpravidla se přes
důtku třídního učitele školy dopouští dalších přestupků, narušuje
výchovně vzdělávací činnost školy. Ohrožuje bezpečnost a
zdraví svoje nebo jiných osob.
3 - neuspokojivé
Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného
chování. Dopustí se takových závažných přestupků proti
školnímu řádu nebo provinění, že je jimi vážně ohrožena
výchova nebo bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnost školy.
Zpravidla se přes důtku ředitele školy dopouští dalších přestupků.

Stupně hodnocení a klasifikace v souladu s ustanovením §15 vyhlášky č. 48/2005 Sb.
1. Při použití klasifikace se chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou hodnotí na vysvědčení stupni:

a) 1 - velmi dobré,
b) 2 - uspokojivé,
c) 3 - neuspokojivé.

2. Při použití slovního hodnocení se výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených
školním vzdělávacím programem hodnotí tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným
výstupům jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, ke svým vzdělávacím a osobnostním předpokladům a věku. Slovní
hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka v jejich vývoji, ohodnocení přístupu žáka ke vzdělávání i v souvislostech,
které ovlivňují jeho výkon, a naznačení dalšího rozvoje žáka; obsahuje také zdůvodnění a doporučení, jak předcházet případným
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neúspěchům žáka a jak je překonávat. Výsledky vzdělávání žáka na konci prvního pololetí lze hodnotit souhrnně za všechny
předměty. Slovní hodnocení lze použít i pro hodnocení chování žáka. Při použití slovního hodnocení převede učitel interně slovní
hodnocení na známku, která se použije pro výpočet průměru.
3. Při použití klasifikace se výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním
vzdělávacím programem hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu:

a) 1 - výborný,
b) 2 - chvalitebný,
c) 3 - dobrý,
d) 4 - dostatečný,
e) 5 – nedostatečný,

4. Při hodnocení podle odstavce 3 jsou výsledky vzdělávání žáka hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl
zejména vzhledem k očekávaným výstupům jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, ke svým vzdělávacím a
osobnostním předpokladům a k věku. Klasifikace zahrnuje ohodnocení přístupu žáka ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují
jeho výkon.

5. Klasifikaci výsledků vzdělávání žáka v jednotlivých předmětech a chování žáka lze doplnit slovním hodnocením, které bude
obsahovat i hodnocení klíčových kompetencí vymezených Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.
6. Při hodnocení žáků cizinců, kteří plní v České republice povinnou školní docházku, se úroveň znalosti českého jazyka považuje za
závažnou souvislost podle odstavců 2 a 4, která ovlivňuje jejich výkon.

Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni
1.
2.
3.
4.

prospěl(a) s vyznamenáním,
prospěl(a),
neprospěl(a).
nehodnocen(a)

1.
Žák je hodnocen stupněm
1.1 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; v případě použití slovního
hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace postupuje škola podle pravidel hodnocení žáků podle § 15 odst. 2,
1.2 prospěl(a), není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení
stupněm prospěchu 5 - nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením,
1.3neprospěl(a), 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,
1.4 nehodnocen(a), není-li možné žáka hodnotit z některého z povinných předmětů stanoveným školním vzdělávacím programem na
konci prvního pololetí.

Postup do vyššího ročníku, opakování ročníku
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1. 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. Do vyššího ročníku postoupí i žák prvního stupně základní školy, který již v rámci prvního stupně opakoval
ročník, a žák druhého stupně základní školy, který již v rámci druhého stupně opakoval ročník, a to bez ohledu na prospěch
tohoto žáka.
2. 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.
3. 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.
4. 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 ode dne vydání vysvědčení, požádat
ředitele školy o přezkoumání výsledků hodnocení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, krajský úřad. Pokud
není dále stanoveno jinak, ředitel školy nebo krajský úřad nařídí komisionální přezkoušení žáka, které se koná nejpozději do 14 dnů
od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka. Česká školní inspekce poskytne součinnost na žádost
ředitele školy nebo krajského úřadu.

5. 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. 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.

Klasifikace chování
1. Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují, a s ostatními učiteli a rozhoduje o ní
ředitel po projednání v pedagogické radě.
2. Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel chování, která stanoví školní řád, během klasifikačního období.

1.

Kritéria pro jednotlivé stupně chování jsou následující:
Stupeň 1 - velmi dobré

Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a aktivně prosazuje ustanovení řádu školy. Má kladný vztah ke kolektivu třídy a školy,
přispívá k jeho upevňování a k utváření pracovních podmínek pro vyučování. Méně závažných přestupků se dopouští naprosto ojediněle.
Stupeň 2 - uspokojivé
Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům chování nebo řádu školy. Zpravidla se přes důtku třídního učitele (popř. ředitele
školy) dopouští dalších přestupků, narušuje činnost kolektivu nebo se dopouští poklesků v mravním chování.
Stupeň 3 - neuspokojivé
Chování žáka ve škole je v rozporu s pravidly chování. Zpravidla se přes důtku ředitele školy dále dopouští takových závažných
provinění, že je jimi vážně ohrožena výchova ostatních žáků. Záměrně narušuje činnost kolektivu.
Výchovná opatření podle ustanovení § 17 vyhlášky č. 48/2005 Sb.
1. Ředitel školy nebo školského zařízení může v případě závažného zaviněného porušení povinností stanovené zákonem č. 561/2004
Sb., § 31 nebo vnitřním řádem rozhodnout o podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka ze školy. Žáka lze podmíněně vyloučit
nebo vyloučit ze školy pouze v případě, že splnil povinnou školní docházku.
3. Pochvaly a ocenění ředitele školy.
3.1 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 úspěšnou práci.
4. Pochvaly a ocenění třídního učitele
4.1 Pochvala třídního učitele - třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních vyučujících
žákovi po projednání s ředitelem školy udělit pochvalu třídního učitele za výrazný projev školní iniciativy nebo za úspěšnou práci.
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4.2 Třídní učitel neprodleně oznámí udělení pochvaly a jiného ocenění a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho
zákonnému zástupci. Udělení pochvaly a se zaznamená do dokumentace školy. Udělení pochvaly ředitele školy se zaznamená na
vysvědčení za pololetí, v němž bylo uděleno.
5. Kázeňská opatření
5.1

Při porušení povinností stanovených školním řádem může být podle závažnosti tohoto porušení žákovi uloženo:

5.1.1 Napomenutí třídního učitele - ukládá třídní učitel bezprostředně po přestupku, kterého se žák dopustí; o
udělení napomenutí uvědomí třídní učitel prokazatelně rodiče - dopisem, ústní informací na pravidelných
konzultačních dnech a třídních schůzkách. Napomenutí třídního učitele se ukládá zejména za zapomínání
pomůcek a potřeb na vyučování, vyrušování při vyučování, méně závažné nevhodné chování vůči spolužákům.
5.1.2 Důtka třídního učitele – ukládá ji třídní učitel po projednání a se souhlasem ředitele školy za závažnější
či opakované porušení řádu školy, norem slušnosti. Důtka třídního učitele se uděluje před kolektivem třídy
zejména za opakování přestupků po udělení napomenutí, hrubé chování vůči spolužákům, úmyslné poškození
majetku školy, neomluvené absence ve vyučování.
5.1.3 Důtka ředitele školy - ukládá ji ředitel školy po projednání v pedagogické radě za vážná porušení řádu školy – zvláště za
porušování norem slušnosti, za neomluvené absence, za agresivitu vůči spolužákům i dospělým a další závažná provinění. Zvláště hrubé
slovní a úmyslné fyzické útoky žáka nebo studenta vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností
školního řádu a jsou postihovány tímto opatřením s následným dopadem na hodnocení chování za klasifikační období.
5.1.4 Ředitel školy nebo třídní učitel neprodleně oznámí uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem
žákovi a jeho zákonnému zástupci. Uložení napomenutí nebo důtky se zaznamená do dokumentace školy .

Sankční postup při porušení školního řádu
Zapomínání ( v jednom pololetí)
10 poznámek NTU
20 poznámek DTU
Více poznámek DŘŠ
Porušení chování při vyučování a školních akcích
Podle závažnosti a opakování bude posouzeno pedagogickou radou s možností snížení známky z chování.
Neomluvená absence
Po individuálním posouzení neomluvené absence bude řešena pohovorem s rodiči, odborem sociální péče,
výchovnou komisí, s policií ČR, kázeňským opatřením, sníženou známkou z chování.
Klasifikace ve vyučovacích předmětech
Při klasifikaci výsledků vzdělávání se hodnotí zejména:

kvalita výsledků vzdělávání,
píle žáka a jeho přístup ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon,
ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic, zákonitostí a vztahů,
kvalita a rozsah získaných dovedností vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti,
uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení společenských
a přírodních jevů a zákonitostí a jiných činnostech
6. schopnost nalézat, třídit a interpretovat informace, včetně dovednosti využívání ICT
7. kvalita myšlení, především jeho samostatnost, tvořivost, originalita
8. přesnost, výstižnost a odborná i jazyková správnost ústního a písemného projevu,
9. osvojení účinných metod samostatného studia,
10. osvojení dovednosti účinně spolupracovat.
1.
2.
3.
4.
5.
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Stupeň 1 (výborný) 100 – 90%
Žák samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti. Myslí správně. Ovládá požadované
poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně a přesně, chápe vztahy mezi nimi a smysluplně
propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí. Jeho ústní a písemný projev je správný,
přesný, výstižný, účinně se zapojuje do diskuze. Je schopen samostatně studovat vhodné texty, řešit problémy
a obhajovat svá rozhodnutí. Plně respektuje demokratické principy, uvědoměle a aktivně pracuje v týmu, jeho
působení je velmi přínosné. Je téměř vždy schopen sebehodnocení a hodnocení ostatních členů.
Stupeň 2 (chvalitebný) 89 – 75%
Žák s menšími podněty učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti. Myslí správně, v jeho myšlení se
projevuje logika a tvořivost. Ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě
uceleně, přesně a úplně, chápe vztahy mezi nimi a s menšími chybami propojuje do širších celků poznatky z
různých vzdělávacích oblastí. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a
výstižnosti. Kvalita výsledků je zpravidla bez podstatných nedostatků. Zapojuje se do diskuze. Je schopen s
menší pomocí studovat vhodné texty, řešit problémy a obhajovat svá rozhodnutí.
Respektuje demokratické principy, v podstatě uvědoměle a aktivně pracuje pro tým, jeho působení je
přínosné. Je většinou schopen sebehodnocení a hodnocení ostatních členů.
Stupeň 3 (dobrý) 74 - 45 %
Žák se v uplatňování osvojovaných poznatků a dovedností dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí
hodnocení jevů podle podnětů učitele. Má nepodstatné mezery v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení
požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a zákonitostí, s většími chybami propojuje do širších celků
poznatky z různých vzdělávacích oblastí. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele
korigovat. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, s občasnými chybami. Částečně se zapojuje do
diskuze. Je schopen studovat podle návodu učitele. Občas nerespektuje demokratické principy, v týmu
pracuje ne příliš aktivně, jeho působení je přínosné v menší míře. Je schopen sebehodnocení a hodnocení
ostatních členů.
Stupeň 4 (dostatečný) 44 - 25%
U žáka se v uplatňování osvojených poznatků a dovedností vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků
pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení
požadovaných poznatků závažné mezery, chybně propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích
oblastí. V myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má vážné
nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti, málo se zapojuje do diskuze. Závažné chyby dovede žák s
pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké těžkosti. Demokratické principy respektuje jen
občas, práce v týmu se pouze účastní. Jeho působení není příliš přínosné. Sebehodnocení a hodnocení
ostatních členů je schopen málokdy.
Stupeň 5 (nedostatečný) 24 - 0 %
U žáka se v uplatňování osvojených vědomostí a dovedností vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a
hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Žák si požadované
poznatky neosvojil, nesmyslně propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí.
Neprojevuje samostatnost v myšlení. V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti,
přesnosti, i výstižnosti, nezapojuje se do diskuze. Chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. Vůbec
nerespektuje demokratické principy, nepracuje pro tým. Svou činností narušuje spolupráci, jeho působení
není pro tým přínosné. Správného sebehodnocení a hodnocení ostatních členů není schopen.

Komisionální zkoušky
1. Žáci devátých ročníků a žáci, kteří na daném stupni základní školy dosud neopakovali ročník, kteří na konci druhého pololetí
neprospěli nejvýše ze dvou povinných předmětů s výjimkou předmětů výchovného zaměření, konají opravné zkoušky.
2. Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelem školy. Žák může v
jednom dni skládat pouze jednu opravnou zkoušku. Opravné zkoušky jsou komisionální.
3. Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitel
školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do 15. září následujícího školního roku. Do té doby je žák zařazen
do nejbližšího vyššího ročníku, popřípadě znovu do devátého ročníku.
4. V odůvodněných případech může krajský úřad rozhodnout o konání opravné zkoušky a komisionálního přezkoušení podle § 52
odst. 4 na jiné základní škole. Zkoušky se na žádost krajského úřadu účastní školní inspektor.
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5. Komisi pro komisionální přezkoušení (dále jen „přezkoušení“) jmenuje ředitel školy; v případě, že je vyučujícím daného předmětu
ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad.
6. Komise je tříčlenná a tvoří ji:
6.1 předseda, kterým je ředitel školy, popřípadě jím pověřený učitel, nebo v případě, že vyučujícím daného předmětu je ředitel školy,
krajským úřadem jmenovaný jiný pedagogický pracovník školy,
6.2 zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák zařazen, popřípadě jiný vyučující daného
předmětu,
6.3 přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací oblasti stanovené Rámcovým vzdělávacím
programem pro základní vzdělávání.
7. Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení. Výsledek přezkoušení stanoví komise hlasováním.
Výsledek přezkoušení se vyjádří slovním hodnocením podle § 15 odst. 2 vyhlášky č. 48 nebo stupněm prospěchu podle § 15 odst. 3
vyhlášky č. 48. Ředitel školy sdělí výsledek přezkoušení prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému zástupci žáka. V případě změny
hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí se žákovi vydá nové vysvědčení.
8.

O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy.

9. 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.
10. Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitel školy v souladu se školním vzdělávacím programem.
11. Vykonáním přezkoušení není dotčena možnost vykonat opravnou zkoušku.

Klasifikace žáka, který plnil povinnou školní docházku v zahraniční škole
1. Žák, který plní povinnou školní docházku v zahraniční škole, koná zkoušku ve spádové škole nebo jiné škole zapsané ve školském
rejstříku, kterou zvolil zákonný zástupce žáka, nebo ve škole zřízené při diplomatické misi nebo konzulárním úřadu České republiky
(dále jen „zkoušející škola“).:
1.1 ve všech ročnících ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura, stanoveného Rámcovým vzdělávacím
programem pro základní vzdělávání,
1.2 v posledních dvou ročnících prvního stupně ze vzdělávacího obsahu vlastivědné povahy vztahujícího se k České republice
vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět, stanoveného Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání,
1.3 na druhém stupni ze vzdělávacího obsahu vztahujícího se k České republice vzdělávacího oboru Dějepis a ze vzdělávacího obsahu
vztahujícího se k České republice vzdělávacího oboru Zeměpis, stanovených Rámcovým vzdělávacím programem pro základní
vzdělávání.
2. Žák, který plní povinnou školní docházku formou individuální výuky v zahraničí, koná zkoušku z každého předmětu uvedeného ve
školním vzdělávacím programu zkoušející školy.
2.1 Obsahem zkoušky je vzdělávací obsah za období, po které žák plnil povinnou školní docházku podle odstavce 1 nebo 2. 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.
2.2 Zkoušku lze konat za období nejméně jednoho pololetí školního roku, nejdéle však za období dvou školních roků.
2.3 Zkouška je komisionální. Komisi jmenuje ředitel zkoušející školy.
2.4 Komise je tříčlenná a tvoří ji:
2.4.1 předseda, kterým je ředitel zkoušející školy, popřípadě jím pověřený učitel,
2.4.2 zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák zařazen, popřípadě jiný vyučující daného předmětu,
2.4.3 přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací oblasti stanovené Rámcovým vzdělávacím
programem pro základní vzdělávání.
2.5 Termín konání zkoušky dohodne ředitel zkoušející školy se zákonným zástupcem žáka tak, aby se zkouška uskutečnila nejpozději
do dvou měsíců po skončení období, za které se zkouška koná. Nedojde-li k dohodě mezi zákonným zástupcem žáka a ředitelem
zkoušející školy, stanoví termín zkoušky ředitel zkoušející školy. Není-li možné žáka ze závažných důvodů v dohodnutém termínu
přezkoušet, stanoví ředitel zkoušející školy náhradní termín zkoušky tak, aby se zkouška uskutečnila nejpozději do čtyř měsíců po
skončení období, za které se zkouška koná.
2.6 Před konáním zkoušky podle § 18 odst. 1 předloží zákonný zástupce žáka řediteli zkoušející školy vysvědčení žáka za příslušný
ročník zahraniční školy a jeho překlad do českého jazyka. Pokud toto vysvědčení neobsahuje jednoznačné vyjádření o úspěšnosti
ukončení příslušného ročníku základního vzdělávání nebo pololetí školního roku, předloží zástupce žáka potvrzení zahraniční školy o
úspěšnosti ukončení příslušného ročníku základního vzdělávání nebo pololetí školního roku a jeho překlad do českého jazyka. Pro
stanovení stupně celkového hodnocení žáka devátého ročníku na konci školního roku je rozhodný výsledek zkoušky a vyjádření
zahraniční školy, že žák úspěšně ukončil devátý ročník základního vzdělávání. V případě pochybností o správnosti překladu je ředitel
zkoušející školy oprávněn požadovat předložení úředně ověřeného překladu.

Stránka 17 z 18

2.7

O zkoušce se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy.

2.8 Výsledek zkoušky stanoví komise hlasováním. Výsledek zkoušky se vyjádří slovním hodnocením podle § 15 odst. 2 nebo stupněm
prospěchu podle § 15 odst. 3 vyhlášky č: 48/2005. Ředitel zkoušející školy sdělí výsledek zkoušky prokazatelným způsobem žákovi a
zákonnému zástupci žáka.
2.9 Po vykonání zkoušek podle § 18 odst. 1 nebo 2 vyhlášky č: 48/2005 vydá ředitel zkoušející školy žákovi vysvědčení. Na vysvědčení
žák není hodnocen z chování. Na vysvědčení se uvede text „Žák(-yně) plní povinnou školní docházku podle § 38 školského zákona“.
2.10 Celkové hodnocení žáka se stanoví obdobně podle § 15 odst. 6.
2.11 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 ode dne vydání vysvědčení, požádat
ředitele školy o přezkoumání výsledků hodnocení žáka podle § 52 odst. 4 školského zákona.
2.12 Vykonal-li žák zkoušku ve škole zřízené při diplomatické misi nebo konzulárním úřadu České republiky, zašle ředitel této školy
řediteli spádové školy nebo jiné školy zapsané ve školském rejstříku, kterou zvolil zákonný zástupce žáka, kopii vysvědčení a výpis
z dokumentace školy s údaji o žákovi.
2.13 Žáka, který plnil povinnou školní docházku v zahraniční škole a pokračuje v plnění povinné školní docházky ve spádové škole
nebo jiné škole zapsané ve školském rejstříku, kterou zvolil zákonný zástupce žáka, zařadí ředitel této školy do příslušného ročníku
podle výsledků zkoušek podle § 18 odst. 1 a na základě vyjádření zahraniční školy o úspěšnosti ukončení příslušného ročníku základního
vzdělávání.
2.14 Žáka, který plnil povinnou školní docházku ve škole zřízené při diplomatické misi nebo konzulárním úřadu České republiky a
pokračuje v plnění povinné školní docházky ve spádové škole nebo jiné škole zapsané ve školském rejstříku, kterou zvolil zákonný
zástupce žáka, zařadí ředitel této školy do příslušného ročníku podle dosavadních výsledků vzdělávání doložených vysvědčením.
2.15 Žáka, který plnil povinnou školní docházku formou individuální výuky v zahraničí a pokračuje v plnění povinné školní docházky
ve spádové škole nebo jiné škole zapsané ve školském rejstříku, kterou zvolil zákonný zástupce žáka, zařadí ředitel této školy do
příslušného ročníku podle výsledků zkoušek podle § 18 odst. 2.
2.16 Žáka, na kterého se vztahuje povinná školní docházka a který nekonal zkoušky podle § 18, zařazuje ředitel spádové školy nebo
jiné školy zapsané ve školském rejstříku, kterou zvolil zákonný zástupce žáka, do příslušného ročníku po zjištění úrovně jeho
dosavadního vzdělání a znalosti vyučovacího jazyka.

V Mladé Boleslavi dne 30. 8. 2019

Mgr. Milouš Kašpar
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