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Obecná ustanovení 

Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon) vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je součástí školního řádu 

školy, podle § 30 odst.2 školského zákona („ Školní řád obsahuje také pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání 

žáků a studentů“) 

I. Cíle a zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných 

školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků 

 

1. Cíl hodnocení 

a) Poskytnout žákovi zpětnou vazbu, prostřednictvím které získává informace, jak danou problematiku zvládá, 

jak dovede zacházet s tím, co se naučil, v čem se zlepšil a v čem ještě chybuje. 

b) Součástí hodnocení musí být i návod, jak přetrvávající nedostatky odstranit. 

c) Považujeme za nezbytně důležité oslabovat vnější motivaci žáků prostřednictvím  známek a posilovat 

motivaci vnitřní, která je podporována žákovým vlastním hodnocením. 

d) Hodnocení by nemělo žáky rozdělovat na schopné a neschopné, úspěšné a neúspěšné. Mělo by se 

soustředit na individuální pokrok každého žáka. Je vhodné zvažovat, kdy by se mělo hodnocení zveřejňovat 

a kdy projednávat neveřejně. 

e) Rodičům poskytovat informace o dítěti. Informace poskytovat individuálně, ne před ostatními. 

 

2. Hodnocení prospěchu a chování se řídí těmito zásadám 

a) Být otevřený žákům, rodičům, stanovit ve spolupráci se žáky jasná kritéria pro hodnocení a dodatečně je 

všem zúčastněným vysvětlit 

b) Umožnit žákům účast na hodnotícím procesu 

c) Hodnotit individuální pokrok jednotlivce bez srovnávání s ostatními, vyvarovat se veřejně prováděného 

srovnávání. 

d) Adresnost hodnocení. 



e) Pozitivní motivace, informace p tom, jak lze dosáhnout lepších výsledků, navrhnout několik možností 

řešení, žák má možnost vybrat si pro něj nejoptimálnější způsob a tím se zvyšuje šance na úspěch, 

pravidelná zpětná vazba. 

f) Zpětná vazba je poskytována ústní nebo písemnou formou nejméně 1 x za čtvrtletí, v písemné formě je 

zapisována od 3. Třídy do žákovské knížky, v 1. A v 2. Třídě do notýsku, popřípadě je možné zvolit podobu 

osobního dopisu od třídního učitele. Míra osvojení klíčových kompetencí, praktických dovedností. 

g) Vždy porovnávat s výchozím stavem u jednotlivého žáka, vyzdvihovat osobní pokrok pomáhat řešit a 

překonávat nedostatky v problémových oblastech. Míra pochopení dílčího učiva, schopnost propojení učiva 

do větších celků, pohotovost v aplikaci učiva do praxe, komunikační schopnosti, úroveň písemného a 

ústního projevu. 

h) Zaměření na ústní projev a jeho kvalitu, na pestrost vyjadřovacích schopností, pohotovost reakce žáků 

i) Zaměření na míru samostatného myšlení, samostatné práce, zodpovědnost za vlastní práci, dovednost 

podpořit vlastní úsudek logickými argumenty. 

j) Při průběžné i celkové klasifikaci uplatňovat přiměřenou náročnost. 

k) Při celkové klasifikaci přihlížet k věkovým zvláštnostem žáka i k možnostem kolísání jeho výkonů  

způsobených objektivními příčinami, např. nevolnost, tréma, psychické rozpoložení 

l) Hodnotit průběžně i celkově klasifikovat v atmosféře bezpečí a důvěry podle předem žákům známých 

pravidel hodnocení 

m) Vyváženě hodnotit vědomosti, dovednosti, postup, práci s informacemi, úroveň komunikace a tvořivost 

žáka. 

n) Klasifikováno je jen probrané a procvičené učivo. 

o) Objektivita hodnocení. 

p) Klasifikace zahrnuje ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání. 

q) Klasifikační řás určuje učitel, který vyučuje danému předmětu. 

r) Stupeˇn prospěchu se neurčuje na základě průměru z klasifikace za příslušné období. 

s) Známka z vyučovacího předmětu nezahrnuje hodnocení žákova chování 

 

3. Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků 

a) Pravidelná dílčí zpětná vazba v jednotlivých předmětech nejméně 1 x za každé čtvrtletí. 

Komplexní zpětná vazba prospěchu, chování vždy na konci příslušného pololetí školního roku. 

 

4. Hodnocení žáků 

Pedagogičtí pracovníci zajišťují, aby žáci a zákonní zástupci žáků byli včas informováni o průběhu a 

výsledcích vzdělávání žáka. 

a) Vysvědčení 

Každé pololetí se vydává vysvědčení. Za první pololetí lze místo vysvědčení vydat žákovi výpis 

z vysvědčení. 

b) Klasifikace 



Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm (dále jen 

„klasifikace“), slovně nebo kombinací obou způsobů. O způsobu hodnocení rozhoduje ředitel. 

c) Slovní hodnocení 

U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení na základě 

žádosti zákonného zástupce žáka. 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.  

d) Výstupní hodnocení 

V Pátém ročníku základního vzdělávání vydá škola výstupní hodnocení žákovi, který se hlásí ke přijetí 

vzdělávání ve střední škole 

e) Postup do vyššího ročníku 

Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných předmětů 

stanovených školním vzdělávacím programem. Do vyššího ročníku  postoupí i žák, který již jednou v rámci 

prvního stupně opakoval ročník, a to bez ohledu na prospěch tohoto žáka. 

 

5. Výchovná opatření 

         Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. Může je  udělit či uložit ředitel  

          nebo třídní učitel. 

a) Ředitel školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních vyučujících po 

projednání v pedagogické radě udělit pochvalu nebo jiné ocenění za mimořádný projev lidskosti, občanské 

nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo za dlouhodobou úspěšnou práci 

b) Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních vyučujících udělit 

pochvalu nebo jiné ocenění za výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci 

 

Žákovi, který vykazuje kázeňské problémy závažným porušováním školního řádu, lze udělit výchovná 

opatření k posílení kázně :  

 

"NTU" - napomenutí třídního učitele  

"DTU" - důtka třídního učitele  

"DŘŠ" - důtka ředitele školy 

 

Pokud se jedná o závažný přestupek proti ustanovení Školního řádu, nemusí učitel dodržet postupnou škálu 

kázeňských opatření.  

Za neomluvené hodiny je žákovi uděleno výchovné opatření k posílení kázně takto :  

 

za 5 neomluvených hodin - DTU  

za 10 neomluvených hodin - DŘŠ  

nad 10 neomluvených hodin - snížená známka z chování (uspokojivé)  

nad 30 neomluvených - snížená známka z chování (neuspokojivé)  

 Třídní učitel neprodleně oznámí  řediteli školy uložení důtky třídního učitele. 

Důtku ředitele školy lze žákovi uložit po projednání v pedagogické radě. 

Všechna výchovná opatření oznámí ředitel školy  nebo třídní učitel prokazatelným způsobem zákonnému 

zástupci žáka. Taký se zaznamená do dokumentace školy, na vysvědčení.. 



 

 

 

 

II. Stupně hodnocení prospěchu a chování v případě požití klasifikace, zásady pro slovní hodnocení 

 

1.Chování  

Chování žáka je klasifikováno těmito stupni : 

"1" - velmi dobré  

"2" - uspokojivé  

"3" - neuspokojivé 

 

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

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

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

úřadům.  

Známka z chování je vždy uzavřena k příslušnému pololetí.  

Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné 

zaviněné porušení povinností stanovených zákonem č.561/2004 Sb.  

         

2. Prospěch 

Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech (předměty povinné, povinně volitelné a volitelné) je 

klasifikován těmito stupni:  

 

"1" - výborný  

"2" - chvalitebný  

"3" - dobrý  

"4" - dostatečný  

"5" - nedostatečný 

 

4. Celkové hodnocení žáka  

Celkové hodnocení žáka se vyjadřuje stupni:  

- prospěl/a s vyznamenáním  

- prospěl/a  

- neprospěl/a  

 

Žák je hodnocen stupněm :  

- prospěl/a s vyznamenáním = není-li v žádném povinném předmětu hodnocen při celkové klasifikaci stupněm 

horším než chvalitebným, průměr z povinných předmětů nemá horší než 1,50 a jeho chování je velmi dobré  

- prospěl/a = není-li v žádném povinném předmětu hodnocen při celkové klasifikaci stupněm nedostatečný  

- neprospěl/a = je-li v některém povinném předmětu hodnocen při celkové klasifikaci stupněm nedostatečný  

 

 

 3. Slovní hodnocení 

U žáků s vývojovou poruchou klade učitel důraz na ten druh projevu žáka (písemný nebo ústní), ve kterém 

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

žák zvládl. To ale neznamená, že žák s vývojovou poruchou nesmí psát písemné práce nebo být ústně zkoušen. 



Zákonní zástupci žáků s vývojovou poruchou diagnostikovanou odborným pracovištěm mohou požádat o slovní 

hodnocení. Na slovním hodnocení se dohodnou s třídním učitelem, který tuto skutečnost přenese i na ostatní 

příslušné vyučující.  

Použití slovního hodnocení není pouhé mechanické převádění číselného klasifikačního stupně do složitější slovní 

podoby. Smyslem hodnocení je objektivně posoudit jednotlivé složky školního výkonu žáka.  

3. Slovní hodnocení 

U žáků s vývojovou poruchou klade učitel důraz na ten druh projevu žáka (písemný nebo ústní), ve 

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

jevů, které žák zvládl. To ale neznamená, že žák s vývojovou poruchou nesmí psát písemné práce nebo být 

ústně zkoušen. Zákonní zástupci žáků s vývojovou poruchou diagnostikovanou odborným pracovištěm 

mohou požádat o slovní hodnocení. Na slovním hodnocení se dohodnou s třídním učitelem, který tuto 

skutečnost přenese i na ostatní příslušné vyučující.  

Použití slovního hodnocení není pouhé mechanické převádění číselného klasifikačního stupně do složitější 

slovní podoby. Smyslem hodnocení je objektivně posoudit jednotlivé složky školního výkonu žáka.  

 

     „1" - výborný  

      učivo předepsaného vzdělávacím programem ovládá bezpečně 

                   myšlení pohotové, bystré, dobře chápe souvislosti 

                   vyjadřování výstižné, poměrně přesné 

                   spolehlivě, uvědoměle užívá vědomostí a dovedností 

                   aktivní, učí se svědomitě a se zájmem 

 

"2" - chvalitebný  

učivo předepsaného vzdělávacím programem ovládá  

       uvažuje celkem samostatně 

       vyjadřuje se celkem výstižné 

       dovede používat vědomosti a dovednosti, dopouští se drobných chyb 

       učí se svědomitě 

 

                     "3" - dobrý  

         učivo předepsaného vzdělávacím programem podstatně ovládá 

         menší samostatnost myšlení 

         vyjadřování nedostatečně přesné 

         s pomocí učitele řeší úkoly, překonává obtíže a odstraňuje chyby, jichž se dopouští 

         k učení a práci nepotřebuje mnoho podnětů 

 

         "4" - dostatečný  

         učivo předepsaného vzdělávacím programem ovládá se značnými mezerami 



         nesamostatné myšlení 

        vyjadřuje se s obtížemi 

        dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává 

        malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty 

 

   "5" – nedostatečný 

         učivo předepsaného vzdělávacím programem neovládá  

  odpovídá nesprávně i na návodní otázky 

  nesprávné i na návodní otázky 

  praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí učitele 

  pomoc a pobízení k učení jsou neúčinné 

 

 

 

 

  

III. Klasifikace žáků při plnění povinné školní docházky v zahraničí  

1. Žák, který plní povinnou školní docházku v zahraničí, koná zkoušku ve spádové škole:  
a) ve všech ročnících ze vzdělávacího obsahu oboru Český jazyk a literatura  
b) v posledních dvou ročnících prvního stupně ze vzdělávacího obsahu oboru vlastivědné povahy vztahujícího se 

k České republice  
c) na druhém stupni ze vzdělávacího obsahu oboru Dějepis a Zeměpis vztahujícího se k České republice  
 
2. Zkoušku lze konat za období nejméně jednoho pololetí školního roku, nejdéle však za období dvou školních 
roků.  
 
3. Zkouška je komisionální a je organizována podle ustanovení čl.VIII.  
 
4. Termín zkoušky určí ředitel školy po dohodě se zákonným zástupcem nejpozději do dvou měsíců po skončení 
období, za které se zkouška koná. Není-li možno žáka přezkoušet ze závažných důvodů, stanoví ředitel školy 
náhradní termín, nejpozději do čtyř měsíců po skončení období, za které se zkouška koná.  
 

5. Po vykonání zkoušky vydá škola žákovi vysvědčení. Na vysvědčení žák není hodnocen z chování. Na 
vysvědčení se uvede text: " Žák(- yně ) plní povinnou školní docházku podle § 38 školského zákona".  

 

IV. Získávání podkladů pro hodnocení  
a) Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků a chování žáka získává učitel zejména 
těmito metodami, formami a prostředky :  
 - soustavným diagnostickým pozorováním žáka  
- soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování  
- různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové)  
- kontrolními písemnými pracemi a praktickými zkouškami  
- analýzou výsledků činnosti žáka  
- konzultacemi s ostatními učiteli a podle potřeby i s pracovníky pedagogicko-psychologických poraden a 
zdravotnických služeb  
- rozhovory se žákem a zákonnými zástupci žáka  

 
b) Žák musí být z příslušného vyučovacího předmětu vyzkoušen ústně nebo písemně několikrát za každé 
čtvrtletí.  
 
c) Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace a poukazuje na klady a nedostatky hodnocených projevů či 
výtvorů. Při ústním zkoušení oznámí učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě. Výsledky písemných zkoušek a 
prací a praktických činností oznamuje v nejbližším možném termínu.  



 
d) Termíny kontrolních písemných prací, zejména čtvrtletních, prokonzultuje učitel s třídním učitelem (případně 
učiní dopředu záznam do třídní knihy), aby se nadměrně práce z více předmětů nekumulovaly do určitého 
období.  
 
e) Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o klasifikaci žáka.  
 

f) Všechny známky jsou zapisovány do žákovské knížky. V případě, že žák "chronicky" zapomíná žákovskou 
knížku, aby se vyhnul zápisu známek, poznámek o chování či jiných sdělení, třídní učitel nebo příslušný 
vyučující tuto skutečnost oznámí jinou prokazatelnou formou zákonnému zástupci.  
 
g) Pokud je žák dlouhodobě nemocen (více než týden), učitel individuálně žákovi rozvrhne doplnění učiva a 
zpětně toto doplnění zkontroluje.  

 

V Černé v Pošumaví dne 31.8.2012 

Mgr. Věra Daňová 


