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Školní řád je vydán v souladu s ustanovením §30 odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve 
znění pozdějších předpisů. 

Školní řád je základním dokumentem školy, který upravuje základní práva a 
povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců, specifikuje provoz školy a vnitřní režim školy 
včetně zajištění bezpečnosti žáků a podmínek zacházení s majetkem školy, specifikuje 
pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a spolupráci školy se zákonnými zástupci 
žáků. Řád respektuje platné právní normy včetně Úmluvy o právech dítěte a Listiny 
základních práv a svobod. 

Žákovské desatero 
1) Vstoupil jsi – pozdrav, odcházíš – rozluč se. 
2) Chceš – řekni prosím, dostaneš – řekni děkuji. 
3) Používej i ostatní kouzelná slova, která k sobě lidi přibližují. 
4) Neskákej nikomu do řeči, každý má právo na svůj názor. 
5) Nikomu neubližuj, jen slaboši a zbabělci si musí dokazovat svou sílu. 
6) Nenič, každá věc, která ti posloužila, poslouží i druhým. 
7) Mluv pravdu, lež a pomluva mezi slušné lidi nepatří. 
8) Braň všechny hodnoty, které chceš, aby jiní respektovali. 
9) Neboj se překonávat překážky, neboj se neúspěchu. 
10) Važ si sám sebe i druhých. 
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I. Práva žáků 
Žák má právo na: 

- vzdělávání. 
- na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání. 
- zakládání samosprávných orgánů žáků v rámci školy, volit a být do nich volen, 

pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel 
školy je povinen se stanovisky a jejich vyjádřením zabývat. 

- vyjádření vlastního názoru ve všech oblastech vzdělávání, které se ho týkají. 
- ochranu před fyzickým nebo psychickým násilím (a to i formou tzv. kyberšikany), 

nedbalým zacházením, sociálně patologickými jevy, před všemi formami sexuálního 
zneužívání a před kontaktem s narkotiky a psychotropními látkami. 

Žák se speciálními vzdělávacími potřebami má právo na poskytnutí podpůrných 
opatření jeho vzdělávání a vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní, 
na poradenskou pomoc školy a školského poradenského zařízení. 

II. Práva zákonných zástupců. 
Zákonní zástupci mají právo na: 

- svobodnou volbu školy pro své dítě. 
- informace o průběhu a vzdělávání svého dítěte, vyjadřovat se ke všem rozhodnutím 

týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání žáka. 
- informace o škole podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 
- volit a být zvoleni do školské rady. 
- nahlížet do výroční zprávy, pořizovat z ní opisy a výpisy. 
- informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení 

v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona. 

III. Povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců 
Žáci jsou povinni: 

- pravidelně a včas docházet do školy, řádně se vzdělávat a připravovat na výuku včetně 
domácích úkolů, účastnit se činností organizovaných školou.  (Účast na vyučování 
nepovinných a volitelných předmětů je pro přihlášené žáky závazná. Odhlášení je 
možné vždy na konci pololetí.) 

- nosit do školy učebnice a ostatní školní potřeby podle rozvrhu hodin a pokynů učitele. 
- dodržovat školní a vnitřní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a 

bezpečnosti. 
- plnit pokyny pedagogických a provozních pracovníků školy. 
- svým chováním neohrozit zdraví svoje ani ostatních. 
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- chodit vhodně a čistě oblečen a upraven, obuv a svrchní část oděvu si odložit do 
uzamykatelné šatní skříňky a přezout se. 

- zacházet šetrně s učebnicemi a školními pomůckami, udržovat své místo, třídu i 
ostatní školní prostory v čistotě a pořádku, chránit majetek školy před poškozením. 

- V případě svévolného poškození školního majetku nahradit vzniklou škodu. 

Zákonní zástupci jsou povinni: 

- zajistit, aby žák docházel do školy včas, řádně připraven a čistě a vhodně oblečen a 
v dobrém zdravotním stavu. 

- pravidelně kontrolovat průběh vzdělávání žáka. 
- dostavit se do školy na vyzvání učitele nebo ředitele školy. 
- oznamovat škole údaje podle § 28 odst. 2 a 3 školského zákona další údaje potřebné 

pro řádné vedení školní matriky, a které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo 
bezpečnost žáka a o změnách v těchto údajích. 

- informovat třídního učitele o nepřítomnosti žáka do 3 kalendářních dnů od počátku 
nepřítomnosti.  

- respektovat právo pedagogických pracovníků na využívání metod a forem práce dle 
vlastního uvážení v souladu se zásadami a cíli vzdělávání při přímé pedagogické 
činnosti. 

 

IV. Provoz, vnitřní režim školy a podmínky 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků 

- Do školy přicházej nejdříve 20 minut před začátkem vyučování (Členům školního 
klubu a školní družiny je škola otevřena od 7.00 hodin.), abys byl nejpozději 5 minut 
před zahájením vyučování na svém místě ve třídě. 

- Během vyučování je vstup do školy umožněn hlavním vchodem přes recepci. 
- Oděvy a obuv si odkládej do své skříňky, kterou zamykej – předejdeš tak ztrátě. 
- V době vyučování, činností školního klubu, družiny nebo kroužků odcházej jen se 

souhlasem pedagogického pracovníka. Nesmíš opustit svévolně školní budovu nebo 
třídu a třídní kolektiv při akcích mimo areál školy. 

- Pokud nemáš nepovinný či volitelný předmět, zájmový kroužek v klubu nebo družině, 
opusť prostor školní budovy ihned po skončení vyučování. 

- Pokud máš odpolední vyučování, můžeš využít prostory školního klubu o polední 
přestávce pouze v případě, že jsi přihlášen. 

- Při pohybu v areálu školy či na školních akcích mimo budovu školy se chovej tak, 
abys neohrozil zdraví svoje ani svých spolužáků a jiných osob. 

- Každý úraz nebo poranění ihned oznam nejbližšímu pedagogickému pracovníkovi. 
- Bezdůvodně nenos do školy větší obnosy peněz a cenné předměty. Nenos ani 

předměty nesouvisející s výukou, a které by mohly ohrozit zdraví a bezpečnost jiných 
osob. 
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- Zachovávej pravidla společenského chování. 
- Chovej se v prostorách školy tiše, aby nebyla rušena výuka a dbej pokynů 

pedagogického dohledu nebo jiných pověřených osob. 
- Udržuj pořádek a čistotu v učebnách a ostatních prostorách školy. Při odchodu ze třídy 

si ukliď své místo a jeho okolí, po poslední vyučovací hodině zvedni židli. 
- Při odchodu na oběd vyčkej na určeném místě na vyučujícího, který vás společně 

odvede do školní jídelny. Dodržuj domluvené časy k příchodu do jídelny. 
- Pokud chodíš do družiny nebo klubu, čekáš na určeném místě na vyzvednutí 

vychovatelkou družiny nebo klubu. 

V. Pravidla omlouvání a uvolňování žáků 
- Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování 

nejpozději do 3 kalendářních dnů telefonicky, SMS, e-mailem. Tato nepřítomnost je 
po příchodu zaznamenána v omluvném listu v žákovské knížce. 

- V případě opakovaných krátkodobých absencí (přesahujících 100 hodin) škola bude 
požadovat potvrzení současně od lékaře a zákonného zástupce. 

- Pokud chce zákonný zástupce uvolnit žáka z vyučování během výuky, musí si žáka 
osobně vyzvednout na recepci školy. Žák o svém odchodu informuje vyučujícího, 
popřípadě třídního učitele. Pouze v době polední přestávky mezi dopoledním a 
odpoledním vyučováním může žák odejít na základě předchozí písemné omluvenky. 
V době polední přestávky škola neručí za bezpečnost žáka, pokud není přihlášen do 
poledního klubu. 

- Na předem známou nepřítomnost je potřeba vyžádat předem souhlas třídního učitele 
nebo ředitele školy (na méně než 3 dny třídního učitele, na více než 3 dny ředitele 
školy) tiskopisem, který je vydáván na recepci školy. 

- Pokud žák odchází ze školy např. z důvodu náhlé nevolnosti v průběhu vyučování, 
oznámí to třídnímu učiteli nebo učiteli nebo vyučujícímu, ten ho s doprovodem odešle 
na recepci, která vyrozumí zákonného zástupce, který si žáka převezme. 

VI. Pravidla chování ve třídě při hodině 
- Se zvoněním buď ve třídě na svém místě, měj připravené pomůcky na vyučování. 

Pozdní příchod se zaznamenává do třídní knihy. 
- Řiď se řádem učeben a poučením o bezpečnosti. 
- Jestliže ses nemohl z vážných důvodů připravit na vyučování, nebo jsi nebyl přítomen 

na předchozí hodině, omluv se na začátku hodiny. 
- Do školy nos pravidelně žákovskou knížku, kterou předkládej na vyzvání 

vyučujícímu. Žákovskou knížku udržuj v pořádku. Její případnou ztrátu ihned nahlas 
třídnímu učiteli. 

- Při vyučování dodržuj pravidla, na kterých jste se shodli s vyučujícím na začátku 
školního roku nebo hodiny. Dodržuj zasedací pořádek. 

- Přihlas se o slovo zvednutím ruky, nevykřikuj. Nenarušuj průběh hodiny. 
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- Udržuj své pracovní místo v čistotě. 

VII. Pravidla chování o přestávce 
- Přestávky využívej pro přesun mezi jednotlivými učebnami, osobní hygienu (WC, 

pitný režim, svačina) a přípravu na vyučování. 
- Dále pak pro odpočinek, konverzaci se spolužáky, včetně možnosti pohybu na chodbě 

při dodržování bezpečnosti a zásad společenského chování, oslovení vyučujících za 
účelem konzultace nebo organizace výuky, vyřízení osobní administrativy. 

- Velké přestávky jsou za příznivého počasí určeny k pobytu mimo budovu školy. 

O přestávkách není dovoleno: 

- svévolné pobíhání po chodbách 
- vytváření nadbytečného hluku 
- provozovat jakékoliv aktivity intimního a sexuálního charakteru 
- opouštět budovu školy 
- otevírat okna 

VIII. Žákům je zakázáno 
- používání mobilních telefonů a elektronických zařízení během vyučování (Výjimku 

může učinit vyučující, pokud uzná za vhodné použití mobilního telefonu v dané 
situaci.) 

- na mobilní telefony a elektronická zařízení pořizovat jakékoliv zvukové a obrazové 
záznamy. 

- otevírat okna bez souhlasu vyučujícího nebo během přestávek. 
- přinášet do školy cigarety a jiné tabákové výrobky (týká se i elektronických cigaret), 

přinášet a požívat alkoholické nápoje, užívat omamné psychotropní látky jejich 
distribuci a přechovávání. Vztahuje se i na akce mimo školu. 

- přinášet do školy a konzumovat energetické nápoje. 
- přinášet střelné, bodné nebo sečné zbraněči jiné předměty ohrožující zdraví. 
- přinášet a manipulovat se zábavnou pyrotechnikou. 
- manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením bez dohledu 

pedagoga. 
- přivlastňovat si cizí věci. 
- jakékoliv fyzické, psychické útoky vůči spolužákům, projevy šikany a rasismu. 
- hrubé slovní a fyzické útoky vůči pracovníkům školy. 
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-  

IX. Pravidla pro hodnocení chovánía výsledků 
vzdělávání žáka 

Výchovná opatření 

Pochvala  

- Ředitel školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné 
právnické či fyzické osoby po projednání v pedagogické radě udělit pochvalu nebo 
jiné ocenění za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, za 
záslužný nebo statečný čin nebo za dlouhodobou úspěšnou práci. 

- Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních 
vyučujících žákovi udělit pochvalu nebo jiné ocenění za výrazný projev školní 
iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci. 

- Žák může obdržet modrou kartu za mimořádnou aktivitu a pomoc. 
- Udělení pochvaly a jiného ocenění se zaznamenává do dokumentace školy. 

Kázeňská opatření 

- Při porušení povinností stanovených tímto školním řádem lze podle závažnosti 
porušení žákovi uložit:  

napomenutí třídního učitele 

důtku třídního učitele 

důtku ředitele školy 

snížený stupeň chování 

a to škola neprodleně oznámí prokazatelným způsobem jeho zákonnému zástupci 
s odůvodněním a zaznamená je do dokumentace žáka. 
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Bodový systém, systém karet 

Jednotlivé přestupky jsou během pololetí zapisovány do elektronické třídní knihy. Žák 
i zákonný zástupce má přehled o tom, kolik přestupků žák udělal. 
Chování během přestávek je hodnoceno podle systému karet. Karty jsou vyvěšeny na 
chodbách a na webu školy s popisem jednotlivých přestupků. Bodový systém se 
vyhodnocuje za každé čtvrtletí samostatně. 
 

- 1 bod zapomínání pomůcek, domácích úkolů, pozdní příchod na hodinu 
- 3 body nevhodné chování v hodině, manipulace s elektronickými zařízeními bez 

souhlasu vyučujícího v hodině 

Žlutá karta – nevhodné chování o přestávce (3 body) 

- nepřezouvání  
- běhání během přestávek po chodbách i ve třídě  
- nošení čepic, kapuce v prostorách školy  
- vulgární výrazy na své spolužáky  
- házení míčů a různých předmětů ve třídách a na chodbách  
- plivání ve škole, znečišťování chodeb, odpadky apod.  
- nošení pití od automatu  
- hlasitá hudba o přestávce  
- nevhodné chování vůči spolužákovi  
- veřejné projevy vzájemné náklonnosti se sexuálním podtextem 

Červená karta – nevhodné chování o přestávce (9 bodů) 

- fyzické napadení 
- vulgární výrazy vůči vyučujícím  
- opakované ignorování pokynů vyučujícího  
- otevírání oken  
- ničení školního majetku  
- použití učitelského počítače ve třídě  
- kouření v budově školy (i elektronické cigarety), včetně jejich držení 
- manipulace s topením  
- manipulace s hasicím přístrojem 

Modrá karta – za prospěšnou aktivitu, může sloužit k vymazání žluté karty 

- 15 - 24 bodů = napomenutí třídního učitele 
- 25 - 34 bodů = důtka třídního učitele, 
- 35 - 44 bodů = důtka ředitele školy, Individuální výchovný plán 
- nad 45 bodů více = snížený stupeň z chování 
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Vzhledem k individuálnímu přístupu v hodnocení chování je v případě záměru 
udělení kázeňského opatření typu důtka ředitele školy, snížený stupeň z chování 
prováděna matice, ve které je podrobně a konkrétně analyzováno chování dotyčného 
žáka. S těmito žáky bývá zpravidla sepisován individuální výchovný plán. 

Pravidla pro hodnocení žáků odpovídají vyhlášce MŠMT č.48/2005 Sb. v 
platném znění a v případě novely budou opatřena dodatkem. 

Je uplatňována zásada  - přiměřené náročnosti a pedagogického taktu 
- zohlednění věkových zvláštností žáka  
- zohlednění individuálních potřeb žáka  
- ohledu na kolísavé výkony  
- poskytnutí „druhé šance“  

Získávání podkladů pro klasifikaci: 

- soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování  
- ústním zkoušením, zkouškou písemnou, praktickou, pohybovou, testy apod.  
- za předem daných kritérií  
- pouze z probraného učiva, s přihlédnutím k osobní iniciativě žáka při samostudiu 

Významná písemná práce (např. čtvrtletní) přesahující trvání 30 minut smí být pouze  
jedna v průběhu jednoho dne, v třídní knize předem zapsána pro informaci ostatních 
vyučujících a předem ohlášena žákům s předstihem alespoň jednoho týdne.  

Při hodnocení skupinové práce jsou vypracována zvláštní kritéria pro každou 
hodnocenou činnost za skupinu nebo jednotlivce.  

Na konci klasifikačního období se hodnotí kvalita práce a učební výsledky žáka za 
celé období, přihlíží se k systematičnosti práce žáka, stupeň prospěchu se neurčuje na základě 
průměru známek za příslušné období.  
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Slovní hodnocení 

Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech 
stanovených školním vzdělávacím programem a chování žáka 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 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.  

V prvním a třetím čtvrtletí podle uvážení vyučujícího probíhá v 1. a 2. ročníku slovní 
hodnocení, popřípadě tripartita. 

 

Hodnocení ve vyučovacích předmětech s převažující naukovou náplní 

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 a přesný, výstižný, účinně se 
zapojuje do diskuse. Je schopen samostatně studovat vhodné texty, řešit problémy a obhajovat 
svá rozhodnutí. Plně respektuje demokratické principy, uvědoměle a aktivně pracuje v rýmu, 
jeho působení je velmi přínosné. Je téměř vždy schopen sebehodnocení a hodnocení ostatních 
členů týmu.  

Stupeň 2 (chvalitebný)  

Žák uplatňuje s menšími podněty učitele své 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 diskuse. Je schopen s menší dopomocí 
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 týmu.  

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 osvojených 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 diskuse. 
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Je schopen studovat podle návodu učitele. Občas nerespektuje demokratické principy, v týmu 
pracuje nepříliš aktivně, jeho působení je přínosné v menší míře. Je schopen sebehodnocení a 
hodnocení ostatních členů týmu.  

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 diskuse. 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 týmu 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 a výstižnosti, nezapojuje se 
do diskuse. 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 týmu není schopen.  

Hodnocení ve vyučovacích předmětech s převažující výchovnou náplní 

Stupeň 1 (výborný)  

Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá svých 
osobních předpokladů 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 svých osobních 
předpokladů, které úspěšně rozvíjí. Používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení. 
Jeho projev je esteticky působivý, originální a má je menší nedostatky. Osvojené vědomosti, 
dovednosti a návyky aplikuje méně tvořivě. Má zájem o umění a estetiku. Je tělesně zdatný.  
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Stupeň 3 (dobrý)  

Žák je v činnostech méně aktivní, samostatný a pohotový. Nevyužívá dostatečně 
svých schopností 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 účinně. Úkoly 
řeší s častými chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje 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 
nedokáže aplikovat. Neprojevuje zájem o práci.  

Hodnocení v předmětech: Sociální výchova, Rodinná výchova a Občanská 
výchova 

V těchto předmětech využíváme bodové hodnocení s těmito kritérii:  

Aktuality - 10 bodů  
Zapojení do výuky - 10 bodů  
Písemky, testy - 40 bodů  
Skupinová práce - 30 bodů  
Referáty - 15 bodů  
Domácí úkoly s podpisem - 10 bodů  
Samostatná práce, projekty - 40 bodů  
Vedení sešitu - 10 bodů  
Tyto body se sčítají a převádějí na známku následujícím způsobem:  
1 = 140 - 150 bodů  
2 = 115 - 139 bodů  
3 = 80 - 114 bodů  
4 = 50 - 79 bodů  
5 = 49 a méně bodů  
Body přesahující hranici 150 bodů jsou převedeny do druhého pololetí.   
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Hodnocení a klasifikace žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami 

Hodnocení ve vyučovacích předmětech s převažující naukovou náplní 

Stupeň 1 (výborný)  

Žák ovládá bezpečně požadovaná fakta, pojmy, definice a poznatky. Má pohotové 
myšlení, dobře chápe souvislosti, myslí logicky správně. Je schopen samostatně studovat 
vhodné texty. Pracuje uvědoměle a aktivně v týmu, jeho působení je velmi přínosné. Je téměř 
vždy schopen sebehodnocení a hodnocení ostatních členů týmu. Vyjadřuje se výstižně a 
poměrně přesně. Umí použít a používá kompenzační pomůcky. Pracuje spolehlivě s 
upraveným textem. Po zadání práce pracuje samostatně.  

Stupeň 2 (chvalitebný)  

Žák v podstatě uceleně ovládá požadovaná fakta, pojmy definice a poznatky. Myslí 
logicky správně. Je schopen s menší dopomocí samostatně studovat vhodné texty. Pracuje 
částečně aktivně v týmu, jeho působení je přínosné. Je téměř vždy schopen sebehodnocení a 
hodnocení ostatních členů týmu. Vyjadřuje se méně výstižně, ale poměrně přesně. Dovede 
použít kompenzační pomůcky. Pracuje spolehlivě s upraveným textem. Po zadání práce 
učitelem pracuje s jistotou.  

Stupeň 3 (dobrý)  

Žák má nepodstatné mezery v ucelenosti, přesnosti a úplnosti požadovaných faktů, 
pojmů, definic a poznatků. Myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v logice se vyskytují 
chyby. Je schopen studovat vhodné texty podle návodu učitele. Pracuje částečně aktivně v 
týmu, jeho působení je částečně přínosné. Je schopen sebehodnocení a hodnoceno ostatních 
členů týmu s dopomocí učitele. Vyjadřuje se obtížně a nepřesně. Dovede použít kompenzační 
pomůcky s návodem učitele. Pracuje spolehlivě s upraveným textem. Nepřesnosti a chyby 
dovede za pomoci učitele korigovat.  

Stupeň 4 (dostatečný)  

Žák má závažné mezery v ucelenosti, přesnosti a úplnosti požadovaných faktů, pojmů, 
definic a poznatků. V myšlení se vyskytují závažné chyby. Je nesamostatný v práci s 
vhodnými texty. Práce v týmu se pouze účastní, jeho působení je občas přínosné. Málokdy je 
schopen sebehodnocení a hodnocení ostatních členů týmu. Kompenzační pomůcky používá s 
návodem učitele obtížně a s chybami. Má velké obtíže při práci s upraveným textem. Závažné 
chyby dovede s pomocí učitele opravit.  

Stupeň 5 (nedostatečný)  

Žák si požadované poznatky neosvojil. Neprojevuje samostatnost myšlení. Je 
nesamostatný v práci s vhodnými texty ani s podněty učitele. Nepracuje pro tým. Správného 
sebehodnocení ani hodnocení ostatních členů týmu není schopen. Jeho ústní a písemný projev 
má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kompenzační pomůcky nedovede 
využívat ani s návodem učitele. S upraveným textem nedovede pracovat. Chyby nedovede 
odstranit ani s pomocí učitele.  
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Hodnocení ve vyučovacích předmětech s převažující výchovnou náplní 

Stupeň 1 (výborný)  

Žák je v činnostech velmi aktivní, má zájem o umění, estetiku a tělesnou zdatnost. 
Pracuje velmi tvořivě, samostatně, plně využívá osobních předpokladů a velmi úspěšně je 
rozvíjí. Jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný a přesný. Osvojené 
dovednosti, vědomosti a návyky aplikuje tvořivě.  

Stupeň 2 (chvalitebný)  

Žák je v činnostech méně aktivní, převážně samostatný. Úspěšně rozvíjí své osobní 
předpoklady. Projev je esteticky působivý, originální a má jen menší nedostatky. Osvojené 
dovednosti, vědomosti a návyky aplikuje samostatně, má zájem o umění, estetiku, tělesnou 
zdatnost.  

Stupeň 3 (dobrý)  

Žák je v činnostech méně aktivní, samostatný, pohotový, občas i pasivní. Nevyužívá 
dostatečně svých schopností v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je málo 
působivý, dopouští se v něm chyb. Jeho dovednosti a vědomosti mají četnější mezery a při 
jejich aplikaci potřebuje pomoc učitele. Nemá aktivní zájem o umění, estetiku, tělesnou 
zdatnost.  

Stupeň 4 (dostatečný)  

Žák je v činnostech málo tvořivý, často pasivní. Rozvoj jeho schopností a jeho projev 
jsou málo upokojivé. Úkoly řeší s častými chybami. Dovednosti a vědomosti aplikuje jen se 
značnou pomocí učitele. Projevuje malý zájem a snahu.  

Stupeň 5 (nedostatečný)  

Žák je v činnostech skoro vždy pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho 
projev je většinou chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené dovednosti a 
vědomosti nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o práci, práci druhým znemožňuje.  

 

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 ve vzdělávacím oboru Český 
jazyk a literatura určeného Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání se na 
konci tří po sobě jdoucích pololetích po zahájení docházky v ČR vždy považuje dosažená 
úroveň znalosti českého jazyka za závažnou souvislost, která ovlivňuje výkon žáka.  
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Hodnocení nadaných žáků 

Ředitel školy může mimořádně nadaného nezletilého žáka přeřadit do vyššího ročníku bez 
absolvování předchozího ročníku. Podmínkou přeřazení je vykonání zkoušek z učiva nebo části učiva 
ročníku, který žák nebo student nebude absolvovat. Obsah a rozsah zkoušek stanoví ředitel školy. 

Individuálně vzdělávaný žák koná za každé pololetí zkoušky z příslušného učiva. Nelze-li 
individuálně vzdělávaného žáka hodnotit na konci příslušného pololetí, určí ředitel školy pro jeho 
hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po 
skončení pololetí. Ředitel školy zruší povolení individuálního vzdělávání, pokud žák na konci druhého 
pololetí příslušného školního roku neprospěl, nebo nelze-li žáka hodnotit na konci pololetí ani 
v náhradním termínu. 

Celkové hodnocení 

Za klasifikační období je žák na vysvědčení hodnocen celkovým stupněm prospěchu:  

- 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) nebo odpovídajícím slovním hodnocením, průměr stupňů prospěchu ze všech 
povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem není vyšší než 1,5 a jeho 
chování je hodnoceno stupněm velmi dobré.  

- 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. 

 

Ve Velvarech 3. 9. 2018     Mgr. Petr Došek 
           Ředitel školy 
 


