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I. ZÁSADY HODNOCENÍ PRŮBĚHU A VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ 

A CHOVÁNÍ VE ŠKOLE A NA AKCÍCH POŘÁDANÝCH ŠKOLOU, 

ZÁSADY A PRAVIDLA PRO SEBEHODNOCENÍ ŽÁKŮ. 

Zásady hodnocení 

 

Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků je jednoznačné, srozumitelné, všestranné a srovnatelné 

s kritérii, která jsou předem stanovena. Je pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doložitelné. 

Vychází z míry dosažení očekávaných výstupů tak, jak jsou formulovány ve školním vzdělávacím 

programu. 

 

Vyučující je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka průkazným způsobem tak, aby 

mohl vždy doložit správnost celkové klasifikace žáka i způsob získání podkladů (ústní zkoušení, písemné 

zkoušky). v případě dlouhodobé nepřítomnosti nebo rozvázání pracovního poměru v průběhu 

klasifikačního období předá tento klasifikační přehled zastupujícímu učiteli nebo řediteli. 

 

Při celkové klasifikaci přihlíží vyučující k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl v průběhu 

klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici.  

 

Vyučující oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace, zdůvodňuje ho a poukazuje na klady a nedostatky 

hodnocených projevů, výkonů, výtvorů. Po ústním vyzkoušení oznámí žákovi výsledek hodnocení 

okamžitě. Výsledky hodnocení písemných zkoušek a prací a praktických činností oznámí žákovi 

nejpozději do 14 dnů.   

 

O termínu písemné zkoušky, která má trvat více než 25 minut, informuje vyučující žáky nejméně 5 dní 

předem.  Ostatní vyučující o tom informuje formou zápisu do třídní knihy. v jednom dni mohou žáci konat 

jen jednu zkoušku uvedeného charakteru. 

 

• Učitel přistupuje k hodnocení vzdělávacích činností žáka s vědomím motivační funkce 

hodnocení a jeho formativního významu. 

• Učitel bere při hodnocení výsledků vzdělávání na zřetel dosažení cílů daného stupně 

vzdělávání. 

• Učitel rozvíjí dovednost sebehodnocení a vzájemného hodnocení žáků. 

• Učitel přistupuje k hodnocení objektivně, s přiměřenou náročností a pedagogickým taktem 

vůči žákovi. v případě negativního hodnocení poskytne žákovi možnost pro dosažení 

úspěšnějšího hodnocení. 

• Učitel zahrne v celkovém hodnocení kvalitu práce, aktivitu, píli, snahu a učební výsledky, 

jichž žák dosáhl za celé klasifikační období. 

• Učitel hodnotí žáka ze všech aspektů vzdělávacích činností v daném předmětu. Kvalita 

i kvantita hodnocení (klasifikace) vytváří předpoklad objektivního posouzení vzdělávání žáka. 

• Učitel oznamuje žákovi výsledek každého hodnocení a poukazuje na klady i nedostatky 

hodnocených činností, projevů, výkonů, výsledků. 

• Učitel rozvrhne písemné práce a další druhy zkoušek rovnoměrně v klasifikačním období tak, 

aby žák nebyl nadměrně přetěžován, v tomto smyslu spolupracuje s třídním učitelem. 

 

Hodnocením nevyvoláváme stres. Hodnocení nesmí být trestem. Hodnocení není sankce. Chyby 

slouží k nápravě – chyba je dar, nikoli problém. 

 

Omezujeme individuální zkoušení u tabule, které žáka často stresuje. Vhodnější je hodnotit 

vzdělávací činnosti žáka v jejich přirozené podobě a na jeho pracovním místě. Všechny důležité činnosti 

oznamujeme předem – včetně našich požadavků, které budeme hodnotit. 
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Upřednostňujeme kriteriální, individualizované hodnocení. Rozlišujeme okolnosti formativního 

a finálního hodnocení – závěrečné hodnocení (např. určitého tématu) provedeme po poskytnutí 

příležitostí se zlepšit, tj. po zpětné vazbě poskytnuté formativním hodnocením. 

 

 

Způsoby získávání podkladů pro hodnocení 

 

Podklady pro hodnocení a klasifikaci získávají vyučující zejména: soustavným diagnostickým 

pozorováním žáka, sledováním jeho výkonů a připravenosti na vyučování, různými druhy zkoušek 

(písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové ...), kontrolními písemnými pracemi, analýzou výsledků 

různých činností žáků, konzultacemi s ostatními vyučujícími a podle potřeby i poradenskými pracovníky. 

 

• pozorování z hlediska přípravy žáka na výuku, práce ve vyučování, snahy, píle, výsledků 

a sebehodnocení, 

• dialog s žákem ve všech segmentech vzdělávání (jeho příprava, práce, komunikace, spolupráce 

s ostatními, sebehodnocení) z hlediska naplňování cílových kompetencí vzdělávání, 

• testování a zkoušky, 

• konzultace s ostatními učiteli, 

• doporučení školského poradenského zařízení 

 

 

Informování žáků a jejich zákonných zástupců 

 

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

a výsledcích vzdělávání žáka. 

 

Zákonné zástupce žáka informuje o prospěchu a chování žáka: třídní učitel a učitelé jednotlivých 

předmětů v polovině prvního a druhého pololetí; třídní učitel nebo učitel, jestliže o to zákonní zástupci 

žáka požádají. Informace jsou oprávněným osobám předávány převážně při osobním jednání na třídních 

schůzkách nebo konzultačních hodinách, na které jsou písemně zvány.  

 

Hodnocení chování 

 

Hodnocení a klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří v dané třídě 

vyučují, a s ostatními učiteli. Rozhoduje o něm ředitel po projednání v pedagogické radě. Třídní učitel 

vychází z úrovně dodržování pravidel chování, jak jsou uvedena ve školním řádu, a bere v úvahu 

motivační funkci hodnocení a klasifikace chování, přihlíží k účinnosti předešlých výchovných opatření. 

Žáci jsou hodnoceni a klasifikováni za své chování v době vyučování.  

 

Pravidla pro sebehodnocení žáků 

 

Vyučující učí žáka dovednosti hodnotit sám sebe – podporuje sebehodnocení a vzájemné hodnocení jako 

přirozenou součást procesu hodnocení. Navyká žáka na situace, kdy bude hodnocení pedagogem, 

skupinou či jiným žákem předcházet sebehodnocení, s nímž bude vnější hodnocení konfrontováno. 

Sebehodnocení žáka s argumentací předchází hodnocení vyučujícího s argumentací. 

 

Sebehodnocení je zařazováno do procesu vzdělávání průběžně všemi vyučujícími, způsobem přiměřeným 

věku žáků. Sebehodnocení žáků nenahrazuje hodnocení žáka učitelem, má doplňující a aktivizační funkci. 

Při sebehodnocení se žák snaží vyjádřit, co se mu daří, co mu ještě nejde, jaké má rezervy, jak bude 

pokračovat dál, učitel vede žáka k tomu, aby komentoval svoje výkony a výsledky. Na konci pololetí žák 

písemnou nebo ústní formou provede sebehodnocení v oblastech: zodpovědnost, motivace k učení, 

sebedůvěra, vztahy. 

 
Vysvědčení a postup do dalšího ročníku 
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První pololetí školního roku se vydává žákovi výpis z vysvědčení, na konci školního roku se vydává 

vysvědčení za obě pololetí. 

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. 

 

Ředitel školy může žákovi, který splnil povinnou školní docházku a na konci druhého pololetí neprospěl 

nebo nemohl být hodnocen, povolit na žádost jeho zákonného zástupce opakování ročníku po posouzení 

jeho dosavadních studijních výsledků a důvodů uvedených v žádosti. 

 

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.  

 

Pokud je klasifikace žáka stanovena na základě písemných nebo grafických prací, vyučující tyto práce 

uschovávají po dobu, během které se klasifikace žáka určuje nebo ve které se proti ní mohou zákonní 

zástupci žáka odvolat - tzn. celý školní rok včetně hlavních prázdnin, v případě žáků s odloženou 

klasifikací nebo opravnými zkouškami až do 30. 10. dalšího školního roku. Opravené písemné práce jsou 

předloženy všem žákům a na požádání ve škole také jejich zákonným zástupcům. 

 

 

II. ZPŮSOB HODNOCENÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI 

POTŘEBAMI 

 

Třídní učitelé (výchovný poradce) jsou povinni seznamovat ostatní vyučující s doporučeními 

vyplývajícími z odborných vyšetření, která mají vztah ke způsobu hodnocení a klasifikace žáka a způsobu 

získávání podkladů. Údaje o nových vyšetřeních jsou součástí zpráv učitelů (nebo výchovného poradce) 

na pedagogické radě. 

 

Způsob hodnocení a klasifikace žáka vychází z přiznaného podpůrného opatření a uplatňuje se ve všech 

vyučovacích předmětech, ve kterých se projevuje žákova potřeba speciálního přístupu. 

 

Při způsobu hodnocení a klasifikaci žáků učitelé/lky zvýrazňují motivační složku hodnocení, hodnotí jevy, 

které žák zvládl. Při hodnocení se vyžívá různých forem hodnocení, např. bodové ohodnocení, hodnocení 

s uvedením počtu chyb apod. 

 

Způsob hodnocení projedná třídní učitel/ka a výchovný poradce s ostatními vyučujícími. Slovní hodnocení 

je zákonnému zástupci doporučeno v případech, které tento zřetel vyžadují. 

 

 Žák zařazený do zdravotní tělesné výchovy při částečném osvobození nebo při úlevách doporučených 

lékařem se klasifikuje v tělesné výchově s přihlédnutím k druhu a stupni postižení i k jeho celkovému 

zdravotnímu stavu. 
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III. STUPNĚ HODNOCENÍ PROSPĚCHU A CHOVÁNÍ, ZÁSADY PRO 

POUŽÍVÁNÍ SLOVNÍHO HODNOCENÍ. 

Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním 

vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu: 

 

a) 1 - výborný 

b) 2 - chvalitebný 

c) 3 - dobrý 

d) 4 - dostatečný 

e) 5 – nedostatečný 

 

Při hodnocení touto stupnicí jsou výsledky vzdělávání žáka ve škole a na akcích pořádaných školou 

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 a jeho přístupu ke vzdělávání i  

v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon. 

 

Při hodnocení žáka na prvním stupni se použije pro zápis stupně hodnocení číslice, na druhém stupni se 

použije slovní označení stupně hodnocení. 

 

Při hodnocení žáků cizinců, kteří plní v České republice povinnou školní docházku, se úroveň znalosti 

českého jazyka považuje za závažnou souvislost, která ovlivňuje jejich výkon. Hodnocení žáků, kteří plní 

povinnou školní docházku v zahraničí nebo v zahraniční škole, probíhá podle kritérií stanovených 

školským zákonem a prováděcím předpisem. 

 

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. 

 

  

 Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni: 

a) prospěl (a) s vyznamenáním 

b) prospěl (a) 

c) neprospěl (a) 

d) nehodnocen (a) 

 

a) prospěl(a) s vyznamenáním, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím 

programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu horším než 2 - chvalitebný, průměr stupňů 

prospěchu ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem není vyšší než 1,5 

a jeho chování je hodnoceno stupněm velmi dobré, v případě použití slovního hodnocení nebo kombinace 

slovního hodnocení a klasifikace postupuje škola podle vyhlášky pro základní vzdělávání. 

 

b) prospěl(a), není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem 

hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 - nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením. 

 

c) neprospěl(a), je-li v některém z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem 

hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 - nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením 

nebo není-li z něho hodnocen na konci druhého pololetí. 

 

d) nehodnocen(a), není-li možné žáka hodnotit z některého z povinných předmětů stanovených školním 

vzdělávacím programem na konci prvního pololetí. 
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Hodnocení výsledků práce v zájmových útvarech organizovaných školou 

 

a) pracoval(a) úspěšně 

b) pracoval(a) 

 

Stupně hodnocení chování a jejich charakteristika, kritéria 

 

Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel chování (školní řád) včetně dodržování vnitřního 

řádu školy během klasifikačního období. Při klasifikaci chování se přihlíží k věku, morální a rozumové 

vyspělosti žáka, k průběžnému transparentnímu hodnocení. 

 

Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou se v případě použití klasifikace hodnotí na 

vysvědčení stupni: 

a) 1 - velmi dobré, 

b) 2 - uspokojivé, 

c) 3 - neuspokojivé. 

 

Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace chování: 

 

Stupeň 1 (velmi dobré) 

Žák dodržuje ustanovení školního řádu a pravidla společenského chování. Chová se a jedná slušně, taktně, 

zdvořile a ohleduplně, respektuje ostatní. Ojediněle se dopouští drobných přestupků proti pravidlům 

školního řádu a požadovaného chování. 

 

Stupeň 2 (uspokojivé) 

Žák se opakovaně dopustí méně závažných přestupků proti školnímu řádu nebo pravidlům chování. 

Případně se dopustí závažnějšího přestupku. Přistupuje k výchovným opatřením s projevenou snahou své 

jednání napravit nebo zlepšit své chování. 

 

Stupeň 3 (neuspokojivé) 

Žák se dopustí závažnějšího přestupku proti školnímu řádu nebo pravidlům chování. Svým chováním 

a jednáním negativně ovlivňuje soužití ve třídě nebo škole. Svá pochybení a výchovná opatření buď 

nepřijímá, nebo je vůči nim apatický, a tak se obvykle dopouští dalších přestupků. 

 

 

 Stupně hodnocení prospěchu, kritéria 

 

Východiskem pro stanovení hodnotících stupňů je kvalita výsledků vzdělávání: 

 

• úplnost, ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných cílových znalostí (faktů, pojmů, 

definic, zákonitostí a vztahů) 

• kvalita a rozsah získaných dovedností vykonávat požadované vzdělávací činnosti 

• kvalita uplatňování osvojených znalostí a dovedností při řešení vzdělávacích úkolů 

• kvalita práce s informacemi – dovednost nalézat, třídit a prezentovat informace, včetně 

dovednosti využívání ICT 

• osvojení dovednosti účinně spolupracovat 

• píle žáka, snaha a jeho přístup ke vzdělávání 

• kvalita myšlení, především jeho samostatnost, tvořivost, originalita 

• kvalita komunikativních dovedností – přesnost, výstižnost, odborná i jazyková správnost ústního 

a písemného projevu 

• osvojení účinných metod samostatného studia – umět se učit 

 

 

 



 

 

Základní škola, Nerudova 9, České Budějovice 

Příloha školního řádu č. 1    strana 7 z počtu 14 

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 odborného zaměření.  

 

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. 

 

 Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou TEORETICKÉHO zaměření 

Převahu teoretického zaměření mají jazykové, společenskovědní, přírodovědné předměty a matematika. 

 

Jedná se o tyto předměty: 

Český jazyk, cizí jazyky, matematika, vlastivěda, dějepis, občanská výchova, výchova ke zdraví, fyzika, 

chemie, přírodopis, prvouka, přírodověda, zeměpis. 

Volitelné předměty: seminář ze společenskovědních předmětů, seminář a praktikum ze zeměpisu, seminář 

z matematiky, seminář z českého jazyka, seminář z přírodovědných předmětů, seminář z dějepisu, 

konverzace v cizím jazyce. 

 

Při klasifikaci výsledků vzdělávání se hodnotí: 

• ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic, zákonitostí 

a vztahů, kvalita a rozsah získaných dovedností vykonávat požadované intelektuální a motorické 

činnosti, 

• schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při 

výkladu a hodnocení společenských a přírodních jevů a zákonitostí, 

• kvalita myšlení, především jeho logika, samostatnost a tvořivost, 

• aktivita v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim, 

• přesnost, výstižnost a odborná i jazyková správnost ústního a písemného projevu, 

• kvalita výsledků činností, 

• osvojení účinných metod samostatného studia. 

 

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií: 

 

Stupeň 1 (výborný) 

Získané znalosti, fakta, pojmy, definice a zákonitosti žák zvládá přesně, chápe jejich souvztažnost. 

Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené znalosti a dovednosti při řešení úkolů. Bez problémů vykonává 

vzdělávací činnosti. Dokáže si zorganizovat vlastní práci, je samostatný, pilný, prokazuje snahu 

a vzdělávací aktivitu. v jeho projevu je zřetelná originalita a tvořivost. Přesně a výstižně se dokáže ústně 

i písemně vyjadřovat. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho vzdělávání jsou kvalitní, 

mohou mít pouze menší nedostatky. Ty dovede využívat ke svému zlepšení. Je schopen sebekontroly. 

Dokáže pracovat s informacemi a spolupracovat s ostatními. Dokáže samostatně studovat vhodné texty – 

učit se. 

 

 

Stupeň 2 (chvalitebný) 

Získané znalosti, fakta, pojmy, definice a zákonitosti žák zvládá v podstatě přesně, chápe jejich vzájemné 

vztahy. Samostatně a tvořivě, popř. s menší pomocí učitele, uplatňuje osvojené znalosti a dovednosti při 

řešení úkolů. K výkonu vzdělávacích činností někdy žádá drobnou pomoc učitele. Dokáže si zorganizovat 

vlastní práci, je zpravidla samostatný, pilný, většinou prokazuje snahu a vzdělávací aktivitu. v jeho 

projevu je často zřetelná originalita a tvořivost. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve 

správnosti, přesnosti a výstižnosti. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. Kvalita vzdělávání 

je bez podstatných nedostatků. Při práci s informacemi má drobné problémy, zvláště v jejich zpracování 

a uplatnění. Při spolupráci s ostatními vyžaduje pouze drobnou podporu nebo pomoc. Dokáže se učit 

s malou pomocí. 
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Stupeň 3 (dobrý) 

V získaných znalostech, faktech, pojmech, definicích a zákonitostech má žák mezery. Vyžaduje pomoc při 

řešení úkolů, kde uplatňuje osvojené znalosti a dovednosti. Při řešení teoretických a praktických úkolů se 

dopouští chyb. K výkonu vzdělávacích činností žádá pomoc učitele. Má problémy si zorganizovat vlastní 

práci, je méně samostatný, pilný, někdy prokazuje píli, snahu a vzdělávací aktivitu. Jeho projev je často 

ovlivněn okolím nebo podnětem učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, neoriginální,  

v jeho logice se vyskytují chyby. v ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti 

a výstižnosti. Grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky. v kvalitě vzdělávání se projevují 

častější nedostatky. Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele. Při práci s informacemi má 

častější problémy, nejen při jejich získávání a třídění, ale zvláště v jejich zpracování a uplatnění. Při 

spolupráci s ostatními vyžaduje podporu nebo pomoc. 

 

Stupeň 4 (dostatečný) 

V úplnosti a přesnosti osvojení požadovaných znalostí má žák závažné mezery. Ve vzdělávacích činnostech 

je málo pohotový a má větší nedostatky. Osvojené znalosti a dovednosti uplatňuje se závažnými chybami. 

Jedině s pomocí učitele je schopen zorganizovat vlastní práci. Je nesamostatný, málokdy prokazuje píli, 

snahu a vzdělávací aktivitu. Napodobuje ostatní, často i chybně, není tvořivý. Jeho ústní a písemný projev 

není výstižný, má vážné nedostatky ve správnosti a přesnosti. Grafický projev je málo estetický. v kvalitě 

výsledků vzdělávání se projevují nedostatky. Některé závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí 

učitele opravit. Při samostatném studiu má velké těžkosti. Při práci s informacemi má zásadní problémy, 

často informace nedovede zpracovat. Při spolupráci s ostatními vyžaduje výraznou podporu nebo pomoc 

ostatních, nebo je při ní pasivní. 

 

Stupeň 5 (nedostatečný) 

Ve znalostech, faktech, pojmech, definicích a zákonitostech má žák zásadní mezery. Má velmi podstatné 

nedostatky v dovednosti vykonávat požadované vzdělávací činnosti. Zpravidla prokazuje píli, jeho snaha 

je minimální nebo krátkodobá. Znalosti a dovednosti nedokáže uplatňovat, případně se při jejich aplikaci 

vyskytují velmi závažné chyby. Není samostatný v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. 

v ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita 

výsledků jeho činnosti a grafický projev mají vážné nedostatky. Závažné nedostatky a chyby nedovede 

opravit ani s pomocí učitele. Nedovede pracovat s informacemi, a to ani při jejich vyhledávání. Nedokáže 

spolupracovat s ostatními i přes pomoc a podporu. Nedovede se samostatně učit. 

 

Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou PRAKTICKÉHO zaměření. 

Převahu praktické činnosti mají: pracovní vyučování, praktika, základy techniky, domácí nauky. 

 

Jedná se o tyto předměty: 

Člověk a svět práce, informační a komunikační technologie, pracovní činnosti. 

Volitelné předměty: technika administrativy, domácnost, technické kreslení, technické činnosti. 

 

Při klasifikaci výsledků vzdělávání se hodnotí: 

• vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem, 

• osvojení praktických dovedností a návyků, zvládnutí účelných způsobů práce, 

• využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech, 

• aktivita, samostatnost, tvořivost, iniciativa v praktických činnostech, 

• kvalita výsledků činností, 

• organizace vlastní práce a pracoviště, udržování pořádku na pracovišti, 

• dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a péče o životní prostředí, 

• hospodárné využívání surovin, materiálů, energie, překonávání překážek v práci, 

• obsluha a údržba laboratorních zařízení a pomůcek, nástrojů, nářadí a měřidel. 
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Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií: 

 

Stupeň 1 (výborný) 

Žák soustavně projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. 

Pohotově, samostatně a tvořivě využívá získané teoretické poznatky při praktické činnosti. Praktické 

činnosti vykonává pohotově, samostatně uplatňuje získané dovednosti a návyky. Bezpečně ovládá postupy 

a způsoby práce; dopouští se jen menších chyb, výsledky jeho práce jsou bez závažnějších nedostatků. 

Účelně si organizuje vlastní práci, udržuje pracoviště v pořádku. Uvědoměle dodržuje předpisy 

o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a aktivně se stará o životní prostředí. Hospodárně využívá 

suroviny, materiál, energii. Vzorně obsluhuje a udržuje laboratorní zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí 

a měřidla. Aktivně překonává vyskytující se překážky. 

 

Stupeň 2 (chvalitebný) 

 

Žák projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. Samostatně, ale 

méně tvořivě a s menší jistotou využívá získané teoretické poznatky při praktické činnosti. Praktické 

činnosti vykonává samostatně, v postupech a způsobech práce se nevyskytují podstatné chyby. Výsledky 

jeho práce mají drobné nedostatky. Účelně si organizuje vlastní práci, pracoviště udržuje v pořádku. 

Uvědoměle udržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a stará se o životní prostředí. Při 

hospodárném využívání surovin, materiálů a energie se dopouští malých chyb. Laboratorní zařízení 

a pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla obsluhuje a udržuje s drobnými nedostatky. Překážky v práci 

překonává s občasnou pomocí učitele. 

 

Stupeň 3 (dobrý) 

 

Žák projevuje vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem s menšími výkyvy. Za 

pomocí učitele uplatňuje získané teoretické poznatky při praktické činnosti. v praktických činnostech se 

dopouští chyb a při postupech a způsobech práce potřebuje občasnou pomoc učitele. Výsledky práce mají 

nedostatky. Vlastní práci organizuje méně účelně, udržuje pracoviště v pořádku. Dodržuje předpisy  

o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a v malé míře přispívá k tvorbě a ochraně životního prostředí. Na 

podněty učitele je schopen hospodárně využívat suroviny, materiály a energii. K údržbě laboratorních 

zařízení, přístrojů, nářadí a měřidel musí být částečně podněcován. Překážky v práci překonává jen  

s častou pomocí učitele. 

 

Stupeň 4 (dostatečný) 

 

Žák pracuje bez zájmu a vztahu k práci, k pracovnímu kolektivu a praktickým činnostem. Získané 

teoretické poznatky dovede využít při praktické činnosti jen za soustavné pomoci učitele. v praktických 

činnostech, dovednostech a návycích se dopouští větších chyb. Při volbě postupů a způsobů práce 

potřebuje soustavnou pomoc učitele. Ve výsledcích práce má závažné nedostatky. Práci dovede 

organizovat za soustavné pomoci učitele, méně dbá o pořádek na pracovišti. Méně dbá na dodržování 

předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o životní prostředí. Porušuje zásady hospodárnosti 

využívání surovin, materiálů a energie. v obsluze a údržbě laboratorních zařízení a pomůcek, přístrojů, 

nářadí a měřidel se dopouští závažných nedostatků. Překážky v práci překonává jen s pomocí učitele. 

 

Stupeň 5 (nedostatečný) 

 

Žák neprojevuje zájem o práci a vztah k ní, ani k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. 

Nedokáže ani s pomocí učitele uplatnit získané teoretické poznatky při praktické činnosti. v praktických 

činnostech, dovednostech a návycích má podstatné nedostatky. Nedokáže postupovat při práci ani  

s pomocí učitele. Výsledky jeho práce jsou nedokončené, neúplné, nepřesné, nedosahují předepsané 

ukazatele. Práci na pracovišti si nedokáže zorganizovat, nedbá na pořádek na pracovišti. Neovládá 

předpisy o ochraně zdraví při práci a nedbá na ochranu životního prostředí. Nevyužívá hospodárně 

surovin, materiálů a energie. v obsluze a údržbě laboratorních zařízení a pomůcek, přístrojů a nářadí, 

nástrojů a měřidel se dopouští závažných nedostatků. 
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Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou VÝCHOVNÉHO zaměření 

Převahu výchovného zaměření mají: výtvarná výchova, hudební výchova, tělesná výchova. 

Volitelné předměty: sportovní výchova. 

 

Žák zařazený do zvláštní tělesné výchovy se při částečném uvolnění nebo úlevách doporučených lékařem 

klasifikuje s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu. 

 

Při klasifikaci výsledků vzdělávání se hodnotí: 

• stupeň tvořivosti a samostatnosti projevu 

• osvojení potřebných vědomostí, zkušeností, činností a jejich tvořivá aplikace 

• poznání zákonitostí daných činností a jejich uplatňování ve vlastní činnosti 

• kvalita projevu 

• vztah žáka k činnostem a zájem o ně 

• estetické vnímání, přístup k uměleckému dílu a k estetice ostatní společnosti 

• v tělesné výchově s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu žáka všeobecná, tělesná zdatnost výkonnost 

a jeho péče o vlastní zdraví 

 

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií: 

 

Stupeň 1 (výborný) 

 

Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní předpoklady 

a velmi úspěšně podle požadavků osnov je rozvíjí v individuálních a kolektivních projevech. Jeho projev 

je esteticky působivý, originální, procítěný, v hudební a tělesné výchově přesný. Osvojené vědomosti, 

dovednosti a návyky aplikuje tvořivě. Má výrazně aktivní zájem o umění, estetiku, brannost a tělesnou 

kulturu a projevuje k nim aktivní vztah. Úspěšně rozvíjí svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost. 

 

Stupeň 2 (chvalitebný) 

 

Žák je v činnostech aktivní, tvořivý, převážně samostatný na základě využívání svých osobních 

předpokladů, které úspěšně rozvíjí v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je esteticky 

působivý a má jen menší nedostatky z hlediska požadavků osnov. Žák tvořivě aplikuje osvojené 

vědomosti, dovednosti a návyky v nových úkolech. Má aktivní zájem o umění, o estetiku a tělesnou 

zdatnost. Rozvíjí si v požadované míře estetický vkus, brannost a tělesnou zdatnost. 

 

Stupeň 3 (dobrý) 

 

Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyužívá dostatečně své schopnosti  

v individuální a kolektivním projevu. Jeho projev je málo působivý, dopouští se v něm chyb. Jeho 

vědomosti a dovednosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje pomoc učitele. Nemá 

dostatečný aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu. Nerozvíjí v požadované míře svůj estetický 

vkus a tělesnou zdatnost. 

 

Stupeň 4 (dostatečný) 

 

Žák je v činnostech málo aktivní a tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo uspokojivé. 

Úkoly řeší s častými chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se značnou pomocí učitele. Projevuje 

velmi malou snahu a zájem o činnosti, nerozvíjí dostatečně svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost. 

 

Stupeň 5 (nedostatečný) 

 

Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho projev je povětšině 

chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti nedovede aplikovat. 

Neprojevuje zájem o práci a nevyvíjí úsilí rozvíjet svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost. 
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Zásady pro používání SLOVNÍHO HODNOCENÍ, kritéria 

 

O slovním hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení rozhoduje ředitel školy se souhlasem 

školské rady a po projednání v pedagogické radě. Třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních 

předmětů převede slovní hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v případě 

přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této školy nebo zákonného 

zástupce žáka. Je-li žák hodnocen slovně, převede třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních 

předmětů slovní hodnocení do klasifikace pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání. u žáka se 

speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitelka školy o použití slovního hodnocení na základě 

žádosti zákonného zástupce žáka.  

 

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.  

 

Vyučující zahrne do slovního hodnocení posouzení výsledků vzdělávání žáka v jeho vývoji, ohodnotí jeho 

píli a jeho přístup ke vzdělávání, přičemž přihlédne i k souvislostem, které ovlivňují jeho výkon, a naznačí 

další rozvoj žáka. Uvede zdůvodnění hodnocení a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům 

žáka a jak je překonávat. 

 

Při slovním hodnocení se postupuje obdobně podle zásad a kritérií pro klasifikaci, neboť musí být 

zachována vazba mezi klasifikací (číselným vyjádřením) a slovním hodnocením. Kvalitně hodnotit slovně 

vyžaduje jasné, přesné a srozumitelné vyjadřování. 

 

Znázornění výroků zastupujících jednotlivé stupně a jednotlivá kritéria hodnocení 

 

Příklad 

 

Stupeň hodnocení 

Kvalita získaných 

znalostí a 
dovedností 

Uplatňování 

znalostí a 
dovedností 

 

Kvalita myšlení 

Kvalita 
komunikativních 
dovedností 

1 – výborný Ovládá učivo Samostatně 

uplatňuje 

znalosti 

a dovednosti 

Samostatný, 
tvořivý, 

pohotový, dobře 

chápe 

souvislosti, 
originální 

Vyjadřuje se 
výstižně, 

souvisle 

a adekvátně 

věku, přesně, 

správně 

2 – chvalitebný V podstatě ovládá Vyžaduje 

drobnou 

pomoc při 

uplatňování 

znalostí a 
dovedností 

Celkem 

samostatný, 
tvořivý, pohotový 

Vyjadřuje se 

celkem výstižně, 

souvisle 

3 – dobrý Ovládá s mezerami Vyžaduje 

pomoc, je méně 

samostatný 

Méně 

samostatný, 

tvořivý, 

pohotový, 
vesměs napodobuje 
ostatní 

Vyjadřuje se  

ne vždy přesně, 

někdy 
nesouvisle, často 
dělá 
chyby 

4 – dostatečný Ovládá se 

závažnými 

mezerami 

Znalosti a 

dovednosti 

i přes pomoc 

uplatňuje se 

zásadními 

chybami 

Napodobuje 

ostatní, ovšem 

často 

chybně, 

nesamostatný, 
nechápe souvislosti 

Vyjadřuje se se 

značnými 

obtížemi, 

nesouvisle 
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5 – nedostatečný neovládá Neovládá znalosti 

a dovednosti 

Nesamostatný, 
těžkopádný, 

někdy bezradný 

Ani s pomocí 

se nedovede 

vyjádřit nebo 

jen kusým 
způsobem 

 

Příklad 

 

Stupeň hodnocení 
Píle, snaha, 

přístup ke 

vzdělání 

Kvalita 

práce 

s informace

mi 

 

Kvalita spolupráce 

Osvojení 

dovednosti 

samostatně se učit 

1 – výborný Je pilný, snaživý Dokáže 

pracovat  

s informacemi 

Dokáže 

plnohodnotně 
spolupracovat 

Dokáže se 

samostatně 

učit 

2 – chvalitebný Celkem se snaží, 

zpravidla je i pilný 

Dokáže 

pracovat 

s informacemi, 

potřebuje 

drobnou pomoc 

s jejich 
tříděním nebo 
interpretací 

Při spolupráci 
vyžaduje 

drobnou podporu 

nebo pomoc 

Dokáže se 

celkem 

samostatně 

učit, vyžaduje 

drobnou 

pomoc 

3 – dobrý K práci 

potřebuje dost 

často podnět, 

reaguje na něj 
výběrově 

Při práci 
s informacemi 

potřebuje 

pomoc 

Při spolupráci 
vyžaduje 

podporu nebo 

pomoc 

Se samostatným 

učením má 

někdy 

problémy, 

vyžaduje 
pomoc 

4 – dostatečný Malá píle, 

snaha, a to 

i přes podněty 

Při práci 
s informacemi 

dělá zásadní 

chyby 

 

Při spolupráci 

s informacemi 

vyžaduje výraznou 

podporu nebo 
pomoc 

Se samostatným 

učením má 

značné 

problémy, 

vyžaduje pomoc 

5 – nedostatečný Podněty  

k práci jsou 

neúčinné 

I přes 

poskytnutou 

pomoc 

nedokáže 

vybrat, utřídit 

nebo 

interpretovat 
informaci 

I přes výraznou 

podporu nebo 

pomoc 

nedokáže 

spolupracovat s 
ostatními 

I  přes 

poskytovanou 

pomoc se 

nedokáže 

samostatně učit 

 

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. 

 

 

 

 

 



 

 

Základní škola, Nerudova 9, České Budějovice 

Příloha školního řádu č. 1    strana 13 z počtu 14 

IV. PODROBNOSTI O KOMISIONÁLNÍCH A OPRAVNÝCH ZKOUŠKÁCH 

Komisionální zkouška 

 

Komisionální zkouška se koná v těchto případech: 

• má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého 

pololetí,  

• při konání opravné zkoušky.  

 

Komisi pro komisionální přezkoušení jmenuje ředitel školy; v případě, že je vyučujícím daného předmětu 

ředitel, jmenuje komisi krajský úřad. 

 

Komise je tříčlenná a tvoří ji: 

a) předseda, kterým je ředitel školy, popřípadě jím pověřený učitel/ka, nebo v případě, že vyučujícím 

daného předmětu je ředitel školy, krajským úřadem jmenovaný jiný pedagogický pracovník školy, 

b) zkoušející učitel/ka, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák zařazen, popřípadě jiný 

vyučující daného předmětu, 

c) přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací oblasti stanovené 

Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. 

 

Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení. Výsledek přezkoušení stanoví 

komise hlasováním. Výsledek přezkoušení se vyjádří slovním hodnocením nebo stupněm prospěchu. 

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. 

 

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

protokolu odpovídá předseda komise, protokol podepíší všichni členové komise. 

 

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. 

 

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

 

Vykonáním přezkoušení není dotčena možnost vykonat opravnou zkoušku. 

 

Třídní učitel/ka zapíše do katalogové složky žáka poznámku o vykonaných zkouškách, doplní celkový 

prospěch a vydá žákovi vysvědčení s datem poslední zkoušky. 

 

Opravná zkouška 

 

Opravné zkoušky konají: 

• žáci, kteří mají nejvýše dvě nedostatečné z povinných předmětů a zároveň dosud neopakovali 

ročník na daném stupni základní školy, 

• žáci devátého ročníku, kteří na konci druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných 

předmětů. 

Žáci nekonají opravné zkoušky, jestliže neprospěli z předmětu s výchovným zaměřením. 

 

 Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku, tj. do 31. srpna. Termín 

opravných zkoušek a konzultací žáků s příslušnými pedagogickými pracovníky stanoví ředitel školy na 

červnové pedagogické radě. Žák může v jednom dni skládat pouze jednu opravnou zkoušku. Opravné 

zkoušky jsou komisionální. 

 

Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. Ze 
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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. 

 

Žákovi, který konal opravnou zkoušku, se na vysvědčení uvede datum poslední opravné zkoušky v daném 

pololetí. 

 

Třídní učitel/ka zaznamená výsledek opravné zkoušky do katalogové složky žáka a protokol o opravné 

zkoušce založí jako přílohu. 

 

       Příloha školního řádu č.1 byla: 

Projednána pedagogickou radou dne: 30. 8. 2019 

Schválena školskou radou dne: 29. 8. 2019 

Školní řád nabývá účinnosti od: 1. 9. 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


