
    

 

 

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ – SOUČÁST PLATNÉHO ŠKOLNÍHO ŘÁDU 

SCHVÁLENO ŠKOLSKOU RADOU PER ROLLAM DNE 6. 9. 2021 

SHVÁLENO PEDAGOGICKOU RADOU DNE 30. 8. 2021 

 

HODNOCENÍ ŽÁKŮ 

Cílem a základem každého hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu, tj. co se naučil, zvládnul, v 

čem se zlepšil, v čem chybuje a jak postupovat dále. 

Hodnocení by mělo vést k pozitivnímu vyjádření a mělo by být pro žáky motivující. Je důležité si 

uvědomovat, že při hodnocení se nehodnotí osoba žáka, ale konkrétní ověřovaný problém. Důležité je 

uplatňovat přiměřenou náročnost a pedagogický takt. Soustředíme se na individuální pokrok každého 

žáka (nesmí docházet ke srovnávání žáků se spolužáky a rozdělování na úspěšné a neúspěšné). 

 

Pravidla pro hodnocení 

Tato pravidla vycházejí ze zákona č. 561/2004 Sb., Zákon o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělání, a z vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb. ze dne 18. 1. 2005, o 

základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky a jsou součástí 

školního řádu jako samostatná příloha. 

Stanovená pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků jsou zcela závazná pro všechny vyučující a musí 

být všemi vyučujícími dodržována. 

 

Pravidla hodnocení a klasifikace žáků 

1. Tuto problematiku upravuje vyhláška, § 14, a školský zákon, § 51. 

2. Hodnocení vychází z toho, že se posoudí míra dosažení očekávaných výstupů, které byly 

formulovány v učebních osnovách jednotlivých předmětů ŠVP a ze zaměření školy na kompetence, 

které budou po absolventech školy vyžadovány. 

3. Hodnocení je pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doložitelné. Při hodnocení žáka učitel 

přihlíží převážně k tomu, co žák umí. Základem klasifikace je tzv. kladná klasifikace, tj. hodnotí se to, 

čeho žák dosáhl. Učitel přihlíží převážně k tomu, co žák umí, a zohledňuje přitom věci podstatné. 

Chování neovlivňuje klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech. 

4. Při průběžném i souhrnné klasifikaci učitel uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči 

žákovi. 

5. Učitel řádně zdůvodní každou klasifikaci žákovi, popř. jeho zákonnému zástupci. Po ústním 

vyzkoušení oznámí učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě. Výsledky hodnocení písemných 

zkoušek, písemných prací a praktických činností oznámí žákovi co nejdříve. Žák má právo se 

vhodným způsobem ke klasifikaci vyjádřit. 



    

 

 

6. Při souhrnné klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl v průběhu 

klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici. 

7. Učitel je povinen si vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka. Žákovské práce archivuje do 

začátku dalšího školního roku. 

8. Žák 2. stupně musí být z naukového předmětu klasifikován alespoň dvakrát za každé klasifikační 

období. 

9. Kontrolní písemné práce a další a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní 

rok, aby se nadměrně nenahromadily. Termín kontrolní práce prokonzultuje učitel s třídním učitelem. V 

jednom dni mohou žáci konat jen jednu hodinovou písemnou zkoušku. 

10. Stupeň prospěchu se neurčuje na základě průměru z klasifikace za příslušné období. 

11. Na čtvrtletních pedagogických radách se projednají v pedagogické radě případy zaostávání žáků v 

učení a nedostatky v jejich chování. 

12. Na konci klasifikačního období, v termínu, který určí ředitel školy, zapíší učitelé příslušných 

předmětů číslicí výsledky souhrnné klasifikace do katalogového listu (platí pro 4.–9. ročníky) 

13. Zákonné zástupce žáka informuje o prospěchu a chování žáka vhodným způsobem třídní učitel 

nebo učitelé jednotlivých předmětů: 

a) na informačních schůzkách o prospěchu a chování za 1. a 3. čtvrtletí, 

b) jestliže o to zákonní zástupci žáka požádají, 

c) v případě mimořádného zhoršení prospěchu nebo chování, a to prokazatelným způsobem. 

14. Přestoupí-li žák na naši základní školu a je opožděn v probraném učivu, osvobozuje se od 

průběžné klasifikace na dobu až dvou měsíců. Tuto dobu využije žák k doplnění učiva a je hodnocen 

pouze slovně. O tomto opatření jsou vyrozuměni rodiče žáka. 

15. Součástí hodnocení je i sebehodnocení žáka podle kritérií dohodnutých s příslušným vyučujícím. 

16. Uvolnění žáka z vyučovacího předmětu upravuje školský zákon v § 50 odst. 2. 

17. Vyučující dodržují zásady pedagogického taktu. Neklasifikují žáky ihned po jejich návratu do školy 

po nepřítomnosti delší než jeden týden, nenutí žáky dopisovat do sešitů látku za dobu nepřítomnosti, 

pokud to není jediný zdroj informací, účelem zkoušení pro ně není nacházet mezery ve vědomostech 

žáka, ale hodnotit to, co umí, klasifikují jen probrané učivo a nezadávají novou látku k samostatnému 

nastudování celé třídě. Před prověřováním znalostí dají žákům dostatečný časový prostor k naučení, 

procvičení a zažití učiva a prověřování znalostí provádí až po dostatečném procvičení učiva. 

18. Třídní učitelé jsou povinni seznamovat ostatní učitele s doporučením psychologických vyšetření, 

které mají vztah ke způsobu hodnocení a klasifikace žáka a způsobů získávání podkladů. Údaje o 

nových vyšetřeních jsou součástí zpráv učitelů (nebo výchovného poradce) na pedagogické radě. 



    

 

 

19. Pro hodnocení chování, průběžné hodnocení i celkové hodnocení žáků 1., 2. a 3. ročníků prvního 

stupně se používá slovní hodnocení. Celkové slovní hodnocení je souhrnnou písemnou zpětnou 

vazbou o tom, co dítě zvládlo při osvojování konkrétních dovedností, vědomostí a návyků. 

 

 

Hodnocení a klasifikace 

V předmětech s převahou naukového zaměření 

Převahu naukového zaměření mají jazykové, společenskovědní, přírodovědné předměty a 

matematika. 

 

Při klasifikaci v těchto předmětech se hodnotí ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných 

poznatků, faktů, pojmů, definic, zákonitostí a vztahů, kvalita a rozsah získaných dovedností a 

schopnost 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 a osvojení účinných metod 

samostatného studia. 

 

Stupeň 1 (výborný) 

Žák samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti. Myslí logicky 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) 

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) 

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, v jeho logice se 

vyskytují chyby. 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) 

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 logice 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) 

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. 

 



    

 

 

V předmětech s převahou praktického zaměření 

Převahu praktické činnosti mají v základní škole pracovní vyučování, laboratorní práce. 

Při klasifikaci 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 a aktivita, samostatnost, tvořivost, iniciativa v praktických 

činnostech. Kvalita výsledků činností, organizace vlastní práce a pracoviště, udržování pořádku na 

pracovišti a 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. 

 

Stupeň 1 (výborný) 

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

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

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

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

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

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

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

nástroje, nářadí a měřidla. Aktivně překonává vyskytující se překážky. 

 

Stupeň 2 (chvalitebný) 

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

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

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

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

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

prostředí. Při hospodárném využívání surovin, materiálů a energie se dopouští malých chyb. 

Laboratorní zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla obsluhuje a udržuje s drobnými 

nedostatky. Překážky v práci překonává s občasnou pomocí učitele. 

 

Stupeň 3 (dobrý) 

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

pomoci učitele uplatňuje získané teoretické poznatky při praktické činnosti. V praktických činnostech 

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

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



    

 

 

předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a v malé míře přispívá k tvorbě a ochraně životního 

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

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

překonává jen s častou pomocí učitele. 

 

Stupeň 4 (dostatečný) 

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

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

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

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

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

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

hospodárnosti využívání surovin, materiálů a energie. V obsluze a údržbě laboratorních zařízení a 

pomůcek, přístrojů, nářadí a měřidel se dopouští závažných nedostatků. Překážky v práci překonává 

jen s pomocí učitele. 

 

Stupeň 5 (nedostatečný) 

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

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

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

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

předepsaných ukazatelů. 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. 

 

 

Ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření 

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

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

lékařem klasifikuje s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu. 

Při klasifikaci 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 se musí přihlédnout ke 



    

 

 

zdravotnímu stavu žáka, k jeho všeobecné tělesné zdatnosti, výkonnosti a péči o vlastní zdraví. 

 

Stupeň 1 (výborný) 

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

velmi úspěšně je rozvíjí. Vždy používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení. Jeho projev 

je esteticky působivý, originální, procítěný a přesný. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky 

aplikuje tvořivě. Aktivně se zajímá o umění a estetiku. Jeho tělesná zdatnost má vysokou úroveň. 

 

Stupeň 2 (chvalitebný) 

Žák je v činnostech aktivní, převážně samostatný, využívá své osobní předpoklady, které úspěšně 

rozvíjí. Používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení. Jeho projev je esteticky působivý, 

originální a má jen menší nedostatky. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje méně 

tvořivě. Má zájem o umění a estetiku. Je tělesně zdatný. 

 

Stupeň 3 (dobrý) 

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

individuálním a kolektivním projevu. Materiály, nástroje a vybavení používá bezpečně a účinně pouze 

někdy. 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 aktivní zájem o umění, estetiku a 

tělesnou kulturu. 

 

Stupeň 4 (dostatečný) 

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

Materiály, nástroje a vybavení většinou nepoužívá bezpečně a účinně. Úkoly řeší s častými chybami. 

Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se značnou pomocí učitele. Projevuje velmi malý zájem a snahu. 

 

Stupeň 5 (nedostatečný) 

Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Materiály, nástroje a 

vybavení nepoužívá téměř nikdy bezpečně a účinně. Jeho projev je většinou chybný a nemá 

estetickou hodnotu. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti nedovede aplikovat. Neprojevuje 

zájem o práci. 

 

Hodnocení a klasifikace žáků se specifickými vzdělávacími potřebami 

Způsob hodnocení a klasifikace žáka vychází ze znalosti příznaků postižení a uplatňuje se ve všech 

vyučovacích předmětech, ve kterých se projevuje postižení žáka, a na obou stupních základní školy. 



    

 

 

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. 

Při klasifikaci žáků se doporučuje upřednostnit širší slovní hodnocení. Způsob hodnocení projedná 

třídní učitel a výchovný poradce s ostatními vyučujícími. Vhodným způsobem pak také třídní učitel 

sdělí ostatním žákům ve třídě podstatu individuálního přístupu a způsobu hodnocení a klasifikace 

žáka. 

Při způsobu hodnocení a klasifikace žáků pedagogičtí pracovníci zvýrazňují motivační složku 

hodnocení, hodnotí jevy, které žák zvládl. Při hodnocení se doporučuje užívat různých forem 

hodnocení, např. bodové ohodnocení, hodnocení s uvedením počtu chyb apod. 

 

Celkové hodnocení 

Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni: 

 

Prospěl(a) s vyznamenáním 

Žák prospěl 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 § 14 odst. 1 písm. e). 

 

Prospěl(a) 

Žák prospěl, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem 

hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 – nedostatečný nebo odpovídajícím slovním 

hodnocením. 

 

Neprospěl(a) 

Žák neprospěl, je-li v některém z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem 

hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 – nedostatečný nebo odpovídajícím slovním 

hodnocením. 

 

Hodnocení žáků, kteří nejsou státními občany ČR 

Při hodnocení žáků, kteří nejsou občany ČR a plní v ČR povinnou školní docházku, se dosažená 



    

 

 

úroveň znalosti českého jazyka považuje za závažnou souvislost, která ovlivňuje výkon žáka. Při 

hodnocení těchto žáků ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura určeného 

Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání se na konci tří po sobě jdoucích pololetí 

po zahájení docházky do školy v ČR vždy považuje dosažená úroveň znalosti českého jazyka za 

závažnou souvislost, která ovlivňuje výkon žáka. 

 

Sebehodnocení 

Žák se prostřednictvím učitelova hodnocení postupně učí, jaké jsou meze a perspektivy jeho výkonu, 

sféry jeho úspěchů a úspěšného uplatnění. Vyučující vytváří vhodné prostředí a příležitosti, aby žák 

mohl poučeně a objektivně hodnotit sebe a svoji práci. Žák je veden k tomu, aby dokázal objektivně 

popsat, co se mu daří, co mu ještě nejde a jak bude pokračovat dál. Oba názory jsou průběžně 

konfrontovány, žáci si zkouší některé práce i sami opravovat. 

Učitel a žák na konci klasifikačního období společně hodnotí průběh výkonů žáka tak, aby se shodli na 

výsledné známce. Autonomní hodnocení se nesmí stát prostředkem nátlaku na učitele. Cílem je 

ideální shoda obou hodnocení tak, aby byla pro žáka motivační do dalšího období. 

 

Slovní hodnocení 

Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním 

vzdělávacím programem a chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou jsou v případě 

použití slovního hodnocení popsány tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělávání žáka, které dosáhl 

zejména ve vztahu k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých 

předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobním předpokladům a k věku 

žáka. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka v jejich vývoji, ohodnocení píle 

žáka a jeho přístup ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon, a naznačení dalšího 

rozvoje žáka. Obsahuje tak zdůvodnění hodnocení a doporučení, jak předcházet případným 

neúspěchům žáka a jak je překonávat. 

O slovním hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení rozhoduje ředitel školy. U žáka s 

vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení na základě žádosti 

zákonného zástupce žáka. 

Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním 

vzdělávacím programem a chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou jsou v případě 

použití slovního hodnocení popsány tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména 

ve vztahu k očekávaným výstupům, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka. 

Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka v jejich vývoji, ohodnocení píle žáka 

a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon, a naznačení dalšího rozvoje 



    

 

 

žáka. Obsahuje také zdůvodnění hodnocení a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům 

žáka a jak je překonávat. 

Zásady pro převedení slovního hodnocení do klasifikace a naopak 

 

Prospěch 

1 – výborný = ovládá bezpečně 

2 – chvalitebný = ovládá 

3 – dobrý = v podstatě ovládá 

4 – dostatečný = ovládá se značnými mezerami 

5 – nedostatečný = neovládá 

 

Úroveň myšlení 

1 – výborný = pohotový, bystrý, dobře chápe souvislosti 

2 – chvalitebný = uvažuje celkem samostatně 

3 – dobrý = menší samostatnost v myšlení 

4 – dostatečný = nesamostatné myšlení 

5 - nedostatečný = odpovídá nesprávně i na návodné otázky 

 

Úroveň vyjadřování 

1 – výborný = výstižné a poměrně přesné 

2 – chvalitebný = celkem výstižné 

3 – dobrý = myšlenky vyjadřuje ne dost přesně 

4 – dostatečný = myšlenky vyjadřuje se značnými obtížemi 

5 - nedostatečný = i na návodné otázky odpovídá nesprávně 

 

Celková aplikace vědomostí, řešení úkolů, chyby, jichž se žák dopouští 

1 – výborný = užívá vědomostí a dovedností spolehlivě a uvědoměle, pracuje samostatně, přesně a s 

jistotou 

2 – chvalitebný = dovede používat vědomosti a dovednosti při řešení úkolů, dopouští se jen menších 

chyb 

3 – dobrý = řeší úkoly s pomocí učitele a s touto pomocí snadno překonává potíže a odstraňuje chyby 

4 – dostatečný = dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává 

5 - nedostatečný = praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí 

 



    

 

 

Píle a zájem o učení 

1 – výborný = aktivní, učí se svědomitě a se zájmem 

2 – chvalitebný = učí se svědomitě 

3 – dobrý = k učení a práci nepotřebuje větších podnětů 

4 – dostatečný = malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty 

5 - nedostatečný = pomoc a pobízení k učení jsou zatím neúčinné 

 

Chování 

1 – velmi dobré 

Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení vnitřního řádu školy. Méně závažných 

přestupků se dopouští ojediněle. Žák je však přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby 

napravit. 

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 své 

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. 

 

Kázeňská opatření při neomluvené absenci 

1 neomluvená hodina – napomenutí třídního učitele 

2-3 neomluvené hodiny – důtka třídního učitele 

4-7 neomluvených hodin – důtka ředitele školy 

8-14 neomluvených hodin – 2. stupeň z chování 

15 a více neomluvených hodin – 3. stupeň z chování 

Komisionální přezkoušení 

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

pololetí, může do tří pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději 



    

 

 

však do tří pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o komisionální přezkoušení 

žáka. 

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

je ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad. 

Komise je tříčlenná a tvoří ji: 

- 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, 

- zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák zařazen, popřípadě jiný 

vyučující daného předmětu, 

- 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 podle §15 odst. 3. 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. 

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. 

 

Opravná zkouška 

Žák koná opravnou zkoušku v případě, že byl na konci druhého pololetí klasifikován stupněm 

nedostatečně nejvýše ve dvou předmětech. 

Komisi pro opravnou zkoušku jmenuje ředitel školy. 

Termíny opravných zkoušek určí ředitel školy tak, aby byly vykonány nejpozději do 31. srpna. Pokud 

se žák v tomto termínu z vážných důvodů nemůže k opravné zkoušce dostavit, lze povolit vykonání 

opravné zkoušky nejpozději do 15. září. Do té doby žák navštěvuje podmínečně nejbližší vyšší ročník. 

Žák může v jednom dnu skládat pouze jednu opravnou zkoušku. 

O termínu konání opravné zkoušky informuje třídní učitel písemně zákonného zástupce. Žák, který se 

bez vážných důvodů ve stanoveném termínu k opravné zkoušce nedostaví a do dvou dnů se 

neomluví, je klasifikován z daného předmětu stupněm prospěchu nedostatečný. 

 



    

 

 

Dodatečná zkouška 

Dodatečnou zkoušku koná žák: 

- který nemohl být klasifikován pro závažné objektivní příčiny na konci prvního pololetí. 

Termín dodatečné zkoušky určí ředitel školy tak, aby klasifikace mohla být provedena nejpozději do 

dvou měsíců po skončení prvního pololetí, ve výjimečných případech do konce klasifikačního období 

za druhé pololetí. 

- který nemohl být klasifikován pro závažné objektivní příčiny na konci druhého pololetí. 

Termín dodatečné zkoušky určí ředitel školy tak, aby klasifikace mohla být provedena do 31. srpna 

příslušného školního roku, nejpozději do 15. října. Do té doby žák navštěvuje podmíněně vyšší ročník. 

Žák, který z vážných důvodů nemohl být klasifikován ani do 15. října, opakuje ročník. 

 

- který podle posouzení vyučujícího nemá v daném předmětu dostatečný počet známek ve srovnání s 

ostatními žáky třídy z důvodu vysoké absence. O dodatečné zkoušce rozhoduje pedagogická rada na 

návrh vyučujícího daného předmětu. 

 

Postup do dalšího ročníku 

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

předmětů stanovených 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. 

Hodnocení výsledků vzdělávání v distančním vzdělávání 

Při distančním vzdělávání, zajišťovaném jakoukoli formou, žák vždy dostane aktuální zpětnou vazbu o 

výsledcích svého vzdělávání a plnění zadaných úkolů, je uplatňováno především formativní 

hodnocení. 

Výsledky vzdělávání prezenční formou jsou dokládány i písemnými pracemi žáka (testy, prověrky), při 

distanční výuce výsledky jeho práce ukládány ve formě osobního portfolia, v listinné, nebo digitální 

podobě. 

Zapojení žáka či nedostačující míra zapojení do on-line výuky se neodrazí v hodnocení klasifikačním 

stupněm. 

Zákonní zástupci jsou při distančním vzdělávání informováni průběžně, pravidelně ve stanovených 

intervalech, prostřednictvím 



    

 

 

- komunikační platformy školy (Bakaláři, e-mail, Google případně 

- skupinovým chatem, videohovory, které nahrazují klasické třídní schůzky, případně 

- písemnou korespondencí, telefonicky, osobně. 

Při hodnocení v 1. a 3. čtvrtletí, dostane žák i zákonný zástupce souhrnnou zprávu o výsledku 

vzdělávání za dané období. 

Závěrečné hodnocení za 1. i 2. pololetí může být doplněno slovním komentářem k výsledné známce 

od vyučujícího daného předmětu (jedná se o doplňující komentář, daný dokument není oficiální 

součástí hodnocení žáka). Je v plně v kompetenci vyučujícího, zda daný komentář využije, a to pro 

celou třídu nebo pouze pro jednotlivce. 

 

V Českém Krumlově dne 30. 8. 2021 
 
 
 
 
 


