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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÝN NAD 

BEČVOU, OKRES PŘEROV, PŘÍSPĚVKOVÁ 

ORGANIZACE 

 

ŠKOLNÍ ŘÁD 
 

I. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ A JEJICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ  

 

1. PRÁVA ŽÁKŮ  

(Podle úmluvy o právech dítěte, již přijalo 20.11.1989 Valné shromáždění OSN) 

1. Žák má právo na svobodu projevu. Připomínky na adresu školy může vznést 
prostřednictvím rodičů.  

2. Žák má právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženství. Za svoje názory nemůže 
být postihován (tělesně ani duševně).  

3. Žák má svobodu ve výběru kamarádů.  

4. Žák má svobodu pohybu ve školních prostorách, jež jsou k tomu určeny.  

5. Žák má právo, aby byl ze strany pedagogických pracovníků respektován soukromý 
život jeho rodiny.  

6. O způsobu výchovy žáka v rodině rozhodují oba rodiče, tudíž nesou i primární 
zodpovědnost za něj.  

7. Žák má právo být chráněn před jakýmkoli tělesným i duševním násilím, zneužíváním, 
urážením a zanedbáváním.  

8. Žák má právo na volný čas, přiměřený odpočinek, účast při hře či oddechové 
umělecké a sportovní činnosti úměrné jeho věku. 

 Žáci mají dále právo:   

9. Na vzdělávání a školské služby podle tohoto zákona. 

10. Na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání.  

11. Zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků a studentů, volit a být do nich 
voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitelku školy s tím, že 
ředitelka školy je povinna se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů 
zabývat.  

12. Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich 
vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající 
jejich věku a stupni vývoje.   

13. Na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v 
záležitostech týkajících se vzdělávání podle tohoto zákona.  
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2. POVINNOSTI ŽÁKŮ  

 Žáci a studenti jsou povinni:  

1. Řádně docházet do školy nebo školského zařízení a řádně se vzdělávat. 

2. Dodržovat Školní řád, Vnitřní řád školní družiny,  Řád Školní jídelny a předpisy a 
pokyny školy a školského zařízení k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli 
seznámeni. 

3. Plnit pokyny pedagogických pracovníků škol a školských zařízení vydané v souladu s 
právními předpisy a Školním řádem nebo Vnitřním řádem ŠD, ŠJ. 

 

3. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ ŽÁKA (DÁLE RODIČŮ)  

Rodiče mají právo: 

1. Na informace o průběhu a výsledcích  vzdělávání svých dětí. 

2. Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí  vzdělávání 
svých dětí. 

3. Volit a být voleni do školské rady.  

4. Na informace a poradenskou pomoc školy. 

Další práva a povinnosti rodičů, zákonných zástupců:  

5. Znáte žákovský řád? 

Vedou-li rodiče žáky v duchu žákovského školního řádu, pak by neměly vznikat mezi 

školou a rodinou vážné rozdíly v působení na dítě. Rodiče dbají na přípravu žáků do 

školy, pravidelně kontrolují jejich školní práci – oceňují úspěchy a podpoří při 

neúspěchu. Vhodně reagují na zápisy v Deníčcích pro 1. a 2. roč., v Žákovské knížce 

nebo v notýscích, které jsou v některých ročnících zavedeny a její pravidelnou 

kontrolu potvrzují podpisem.  

6. Rodiče mají právo se zúčastnit vyučování. 

Rodiče mají právo se zúčastnit vyučování, být seznámeni s nároky a s hodnocením a 

klasifikací žáků. Při návštěvě školy svým jednáním přispívají k pozitivní atmosféře ve 

škole.  

Škola nabízí možnost být přítomen ve vyučování v rámci Dne otevřených dveří nebo 

na základě dohodě s vyučujícím. 

Na požádání učitele či ředitelky školy se dostaví do školy.  

7. Rodiče odpovídají za školní docházku svých dětí.  

Rodiče zajistí, aby žáci přicházeli do školy na vyučování a školní akce včas, správně 

vybaveni a připraveni, nebyli infikováni, nemocni a intoxikováni. 

8. Dodržujte pravidla omlouvání nepřítomnosti žáka ve škole a na školních akcích: 

a. nemoc: omlouvat osobně, telefonicky nebo písemně do 3 dnů od začátku 

absence a po ukončení nepřítomnosti písemně v žákovské knížce. V průběhu 

nemoci informujte školu o nástupu žáka do školy,  

b. uvolnění z hodin v průběhu vyučovacího dne: na písemnou žádost rodičů 

v žákovské knížce omlouvá třídní učitel 



3 

 

c. absence:  

- krátkodobé (1 – 3 dny):  písemná žádost rodičů v žákovské knížce -

omlouvá třídní učitel 

- dlouhodobé (delší než 3 dny): písemná žádost na ředitelství školy 

prostřednictvím třídního učitele, na kterou ředitelství školy odpovídá pouze 

v případě zamítnutí žádosti.  

Nezapomeňte, že je nutné si po dobu nepřítomnosti průběžně doplňovat zameškané 

učivo.  

Rodič dítěte má povinnost si průběžně během nemoci úkoly ve škole vyzvedávat u 

vyučujícího učitele. 

9. Škola má oznamovací povinnost – chráníme děti! 

V případě neomluvené absence, časté nepřítomnosti žáka ve škole a při pozdních 

omluvách absencí je škola povinna informovat o docházce žáka Oddělení péče o 

dítě. V souladu s Pravidly pro hodnocení výsledků žáků při velké absenci a 

chybějících klasifikačních podkladech může být žák vyučujícím před pololetím 

vyzkoušen – nebo může  být žákovi odložena klasifikace.  

10. Třídní schůzky a konzultace. 

Pravidelně jsou svolávány třídní schůzky a konzultace, při kterých mají všichni rodiče 

právo uplatňovat své návrhy a připomínky například prostřednictvím zápisu ze 

třídních schůzek. Kromě třídních schůzek mají rodiče možnost informovat se o 

chování a prospěchu svých dětí po předchozí dohodě s vyučujícím a zásadně v době 

mimo vyučování – je lépe si schůzku předem domluvit.  

11. Rodiče mají právo volit a být voleni do školské rady. 

12. Rodiče dětí a nezletilých žáků jsou povinni informovat školu o změně zdravotní 
způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo žáka nebo jiných závažných 
skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, dále pak oznamovat 
škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 a 3  další údaje, které jsou 
podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a žáka, a změny v těchto 
údajích. 

 

II. PROVOZ A VNITŘNÍ  REŽIM ŠKOLY  

 

1.  REŽIM ŠKOLY  

1. Vstup do školní budovy je možný v 7:40 hod pro všechny žáky. Dříve mohou vstoupit 
do budovy žáci jen výjimečně. Začíná-li vyučování 0 vyučovací hodinu, přicházejí žáci 
do školy v 7:00 hod.  

2. Po příchodu ke škole před zahájením vyučování se žáci chovají slušně a vstupují do 
školy ukázněně.  

3. Po příchodu do budovy si žáci odkládají obuv a svršky v šatnách. V šatnách se děti 
zbytečně nezdržují a odcházejí do tříd.  
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4. Do začátku vyučování (8hod) musí být všichni žáci ve třídách, na svých místech a být 
připraveni na výuku.  

5. Nepřítomnost ve vyučování z důvodu nemoci jsou povinni zástupci žáka oznámit 
nejpozději do 3 dnů písemně nebo telefonicky. Písemnou omluvenku v deníčku nebo 
v žákovské knížce přinese žák ihned po skončení absence. Omluvu podepisuje jeden 
z rodičů. Při podezření na bezdůvodné absence si třídní učitel vyžádá potvrzení 
lékaře. Škola může uvolnit žáka z vyučování na určitou dobu na žádost rodičů 
předem. Z jedné vyučovací hodiny uvolňuje příslušný vyučující, na jeden až tři dny 
uvolňuje třídní učitel, na delší ředitelka školy. Při uvolnění delším tří dnů podávají 
rodiče písemnou žádost. I tato nepřítomnost musí být však omluvena v omluvném 
listě v žákovské knížce a omluvenka předložena třídnímu učiteli ihned při návratu do 
školy.  

6. Provoz školní družiny je od 12:05 do:16.05 hodin. Žáci jsou ze školní družiny 
propouštěni po příchodu rodičů či jiných zástupců rodičů, nebo na základě 
písemného sdělení o odchodu žáka (sdělení může mít trvalou platnost). 

 

2.  ZÁSADY CHOVÁNÍ ŽÁKŮ VE ŠKOLE A PŘI ČINNOSTECH MIMO ŠKOLU  

1. Žáci zdraví ve škole všechny dospělé osoby pozdravem „Dobrý den“.  

2. Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně svému třídními učiteli. Žáci dbají na dostatečné 
zajištění svých věcí.  

3. Žákům není v době mimo vyučování dovoleno zdržovat se v prostorách školy ani na 
školním pozemku bez dozoru učitele.  

4. Při zájmové činnosti si žáky vyzvedne vedoucí kroužku ze ŠD před zahájením 
činnosti. Vedoucí nad nimi vykonává dozor po celou dobu pobytu ve škole a dohlíží 
na ně až do ochodu z budovy.  

5. Žáky, kteří jsou přihlášeni do školní družiny, předává vyučující  vychovatelce. Ostatní 
žáci odcházejí individuálně domů.  

6. Do školy nosí žáci pouze věci potřebné k výuce, cenné věci se nedoporučuje s sebou 
nosit. Hodinky, šperky, apod. mají neustále u sebe, pokud je musí odložit, např. 
v hodině tělesné výchovy, svěřují je do úschovy vyučujícímu.  

7. Nedovoluje se dětem nosit do školy mobilní telefon. 

8. Nalezené věci předá nálezce ihned třídní učitelce nebo vychovatelce.  

9. Dojíždění žáků do školy na kole tento školní řád neřeší a škola také nezodpovídá za 
možný úraz žáků a ztráty kol.  

10. Žáci odpovídají škole za své chování i mimo školu, školu musí náležitým chováním 
reprezentovat i na veřejnosti.  

 

3.  CHOVÁNÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ  

1. Do jídelny odcházejí s vychovatelkou, vyučujícím dle stravovacího plánu. 

2. V jídelně se žáci chovají ukázněně a dbají pokynů p. vychovatelky.  

3. Žáci šetří zařízení a vybavení jídelny, hradí svévolně způsobené škody.  
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4. Z jídelny se neodnáší žádné jídlo, žáci vše snědí v jídelně.  

5. Žáci se podřizují pokynům vyučujících i personálu školní kuchyně.  

6. Po obědě odcházejí žáci společně z jídelny.  

 

III. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ  
DĚTÍ A JEJICH OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ  PATOLOGICKÝMI  JEVY 
A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE,NEPŘÁTELSTVÍ  NEBO NÁSILÍ  

 

1. Žáci jsou povinni přezouvat se, dbát na hygienu zvlášť před jídlem a při použití WC.  

2. Všichni pracovníci školy a žáci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby 
neohrozili zdraví svoje ani svých spolužáků či jiných osob.  

3. Žáci chodí slušně a čistě oblečeni a upraveni. 

4. Každý úraz, poranění či nehodu, k nimž dojde během vyučování ve třídě, na chodbě 
nebo na hřišti, jsou žáci povinni hlásit ihned svému třídnímu učiteli nebo někomu 
z vyučujících.  

5. Také úrazy, ke kterým došlo při společenské činnosti žáků mimo školu, je třeba bez 
odkladu hlásit vedení školy. Těžké úrazy žáků a pracovníků je třeba rovněž hlásit 
škole. Každý úraz je nutno zapsat do knihy úrazů, která je uložena u ředitelky školy.  

6. Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, nedotýkat se ani přívodních 
šňůr, sahat do zásuvek, atd.  

7. Při přecházení žáků na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy se žáci řídí 
pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Před těmito akcemi 
doprovázející učitel žáky zvlášť poučí o bezpečnosti. Pro společné zájezdy tříd, 
lyžařské kurzy, školy v přírodě platí zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými jsou 
žáci předem seznámeni.  

8. Při výuce v tělocvičně, dílně  a popřípadě na jiných místech školy zachovávají žáci 
bezpečnostní předpisy dané vnitřním řádem určité učebny. Vyučující daného 
předmětu jsou povinni s nimi seznámit žáky při první vyučovací hodině školního roku 
a dodatečně poučit žáky, kteří při první hodině chyběli. O poučení žáků provede učitel 
záznam do přehledu v třídní knize. Řády odborných učeben tvoří přílohu vnitřního 
řádu školy.  

9. Ve všech prostorách školy platí přísný zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání 
návykových látek.  

10. Doporučuje se nenechávat peníze v hotovosti a osobní cenné věci volně v lavicích ve 
třídách, ve skříňkách v šatně ani  ve školní družině a nenechávat je ve škole přes 
noc.  

11. Při výchově a vzdělávání dbají pedagogičtí pracovníci na bezpečnost a zdraví žáků, 
především v předmětech, při nichž může častěji docházet k ohrožení zdraví žáků. 

12. Pedagogický pracovník je povinen poskytnout první pomoc žákům, popř. přivolat 
lékařskou pomoc nebo zajistit převoz do lékařského zařízení – se souhlasem rodičů. 
O úrazu či jiné události týkajícího se zdravotního stavu žáka, škola neprodleně 
informuje jeho zákonného zástupce. 
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13. Škola je rovněž odpovědna za ochranu a bezpečnost žáka ve Školách v přírodě, při 
školních aj. akcích organizovaných školou podle učebních osnov. 

 

IV. PODMÍNKY ZACHÁZENÍ S  MAJETKEM ŠKOLY  

 

1. Poškodí-li žák úmyslně nebo z nedbalosti školní majetek, majetek žáků, učitelů či 
jiných osob, jsou rodiče tohoto žáka povinni škodu nahradit.  

2. Žák nosí učebnice a žákovskou knížku řádně zabalené.  

3. Psaní po lavici a do učebnic budou posuzovány jako úmyslné poškozování 
společného majetku. 

 

V.PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ  

 

1. HODNOCENÍ A KLASIFIKACE ŽÁKŮ  

1.1. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PRO POUŽITÍ KLASIFIKACE 

1. Známka z vyučovacího předmětu neobsahuje hodnocení žákova chování. 

2. Klasifikujeme jen probrané a procvičené učivo. Žáci mají vždy dostatek času 
k naučení, procvičení  a zažití látky. 

3. Obsahem klasifikace a hodnocení jsou vědomosti, dovednosti, postup, práce 
s informacemi, úroveň komunikace a tvořivost žáků. 

4. Při klasifikaci se používá 5 klasifikačních stupňů. 

5. Všechny písemné práce jsou zakládány. 

6. Písemné práce jsou včas oznámeny, žáci mají vždy dostatek času na přípravu. 

7. Tradiční ústní zkoušení u tabule je nahrazováno efektivnějšími způsoby zjišťování 
vědomostí a dovedností žáků. 

8. Neodmítáme chybu – je důležitým prvkem procesu učení. Žáci mají právo udělat 
chybu, chybami se také učí.Je to příležitost naučit se to lépe. 

 

1.2. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PRO POUŽITÍ SLOVNÍHO HODNOCENÍ 

1.  Hodnocení je zaměřeno na poskytování zpětné vazby o průběhu a výsledku činností 
žáka. Žák také dostává informace o tom, jakým způsobem může dosáhnout lepších 
výsledků v problémové oblasti. 
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2. Hodnotíme vždy osobní pokrok žáka, je vždy porovnáván  jeho aktuální výkon 
s předchozími výsledky. 

3. Hodnocení je vždy adresné a obracíme se v něm k tomu, komu je určeno – k žákovi. 

4. V 1. ročníku budou žáci hodnoceni v předmětech Jazyk český, Matematika a Prvouka 
(Člověk a jeho svět) slovně, v ostatních předmětech klasifikačním stupněm. 

5. Od 2. ročníku jsou žáci hodnoceni klasifikačním stupněm ve všech předmětech. 

6. V průběhu vzdělávání a výchovy jsou rodiče žáků 2.- 3. ročníku informováni o 
výsledcích vzdělávání slovním hodnocením – v 1. a 3 čtvrtletí. 

7. Ve 4.- 5. ročníku může být čtvrtletní klasifikace také doplněna slovním hodnocením – 
formou osobního dopisu žákovi. 

8. Pro hodnocení práce žáků se může také použít žákovské portfolio, což je 
shromažďování různých materiálů, které dokládá stav vědomostí a dovedností žáka. 
Shromažďují se jen ty práce, ze kterých je patrné částečné nebo úplné zvládnutí 
dané problematiky. 

Při zařazování prací do portfolia chceme spolupracovat se žákem – žák musí vědět, 

co je do portfolia zařazeno. V průběhu školního roku je možné materiály v portfoliu 

měnit,třídit, nahrazovat novými. 

Materiály mohou být různého charakteru – písemná podoba, ale mohou to být i 

výrobky žáka, osobní záznamy žáka, aj. Učitel může do portfolia vkládat své 

záznamy, např. popis výkonu, pokrok. 

 

1.3. 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. Oba názory jsou 

průběžně konfrontovány. 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. 

 

2. KRITÉRIA HODNOCENÍ  

2.1. KLASIFIKAČNÍ PRAVIDLA 

2.1.1 OBECNÉ ZÁSADY 

1. Při hodnocení a při průběžné i celkové klasifikaci učitel uplatňuje přiměřenou 
náročnost a pedagogický takt vůči žákovi.   

2. Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým  zvláštnostem žáka i k tomu, že žák 
mohl v průběhu  klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro  určitou 
indispozici.   
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3. 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.   

4. 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. 

   

2.1.2 ZÍSKÁVÁNÍ PODKLADŮ PRO HODNOCENÍ A KLASIFIKACI 

Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně  vzdělávacích výsledků a chování žáka 

získává učitel  zejména těmito metodami, formami a prostředky:   

1. Soustavným diagnostickým pozorováním žáka.  

2. Soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti  na vyučování. 

3. Různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické,  praktické, pohybové), didaktickými 
testy. 

4. Kontrolními písemnými pracemi. 

5. Analýzou výsledků činnosti žáka. 

6. Konzultacemi s ostatními učiteli a podle potřeby  i s pracovníky PPP a SPC, zejména 
u žáka se speciálními vzdělávacími potřebami žáků. 

7. Rozhovory se žákem a zákonnými zástupci žáka. 

8. Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne  učitel rovnoměrně na celý 
školní rok, aby se nadměrně  nenahromadily v určitých obdobích. V jednom dni 
mohou žáci konat jen jednu  zkoušku uvedeného charakteru. 

9.  Učitel vede soustavnou evidenci o každé  klasifikaci žáka. 

   

2.1.3 KLASIFIKACE ŽÁKA 

1. Žáci se klasifikují ve všech vyučovacích předmětech  uvedených v učebním plánu 

příslušného ročníku.   

2. Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje  příslušnému předmětu.   

3. Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech  na konci klasifikačního 
období se hodnotí kvalita práce  a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé 
klasifikační  období. Přitom se přihlíží k systematičnosti v práci  žáka po klasifikační 
období. Stupeň prospěchu se  neurčuje na základě průměru z klasifikace za příslušné  
období.   

4. Při určování klasifikačního stupně posuzuje učitel  výsledky práce žáka objektivně, 
nesmí podléhat žádnému  vlivu subjektivnímu ani vnějšímu.   

5. Případy zaostávání žáků v učení a nedostatky v jejich  chování se projednají v 
pedagogické radě.   

6. Na konci klasifikačního období, v termínu, který určí  ředitel školy, zapíši učitelé 
příslušných předmětů  číslicí výsledky celkové klasifikace do třídního výkazu  a 
připraví návrhy na umožnění opravných zkoušek, na  klasifikaci v náhradním termínu 
apod. 
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7. Zákonné zástupce žáka informuje o prospěchu a chování   

a. učitel jednotlivých předmětů dle pokynů ředitele školy  (třídní schůzky, 
konzultační dny..), 

b. třídní učitel, nebo učitel, jestliže o to zákonní  zástupci žáka požádají,   

c. ředitel v případě mimořádného zhoršení prospěchu nebo  chování, 
bezprostředně a prokazatelným způsobem. 

8. Přechází-li žák do jiné školy, zašle ředitel dosavadní  školy škole, na niž žák přechází, 
dokumentaci o žákovi  a záznam o jeho chování a prospěchu za neukončené  
klasifikační období.   

9. Přechází-li žák do jiné školy po 15. listopadu nebo 15.  dubnu, dokumentace 
obsahuje návrh klasifikace chování,  hodnocení a klasifikaci v jednotlivých 
předmětech jako  podklad pro celkovou klasifikaci žáka na konci  klasifikačního 
období. 

     

2.1.4 KLASIFIKACE VE VYUČOVACÍCH  PŘEDMĚTECH S PŘEVAHOU TEORETICKÉHO 
ZAMĚŘENÍ 

Převahu teoretického zaměř ení mají jazykové,  společenskovědní, přírodovědné předměty a 

matematika.  Při klasifikaci výsledků v těchto vyučovacích předmětech  vychází vyučující z 

požadavku RVP a školních výstupů ŠVP ZV. Při klasifikaci sleduje zejména: 

1. Ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných  poznatků, faktů, pojmů, 

definic, zákonitostí a vztahů.   

2. Kvalitu a rozsah získaných dovedností.    

3. Schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při  řešení teoretických a 
praktických úkolů. 

4. Kvalitu myšlení, především jeho logiku, samostatnost  a tvořivost.   

5. Aktivitu v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah  k nim.   

6. Přesnost, výstižnost a odbornou i jazykovou správnost  ústního a písemného projevu. 

7. Kvalitu výsledků činností.  

8. Osvojení účinných metod samostatného studia. 

     

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto  kriterií: 

Stupeň 1 (výborný) 

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice  a zákonitosti uceleně, přesně a 

úplně a chápe vztahy  mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální  a motorické 

činnosti. Samostatně a tvořivě uplatňuje  osvojené poznatky a dovednosti při řešení 

teoretických  a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů  a zákonitostí. Myslí logicky 

správně, zřetelně se u něho  projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný  

projev je správný, přesný a výstižný. Grafický projev je  přesný a estetický. Výsledky jeho 

činnosti jsou  kvalitní, pouze s menšími nedostatky. Je schopen  samostatně studovat 

vhodné texty. 
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Stupeň 2 (chvalitebný) 

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice  a zákonitosti v podstatě uceleně, 

přesně a úplně.  Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické  činnosti. 

Samostatně a produktivně nebo podle menších  podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky 

a dovednosti  při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu  a hodnocení jevů a 

zákonitostí. Myslí správně, v jeho  myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný  

projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti  a výstižnosti. Kvalita výsledků 

činnosti je zpravidla  bez podstatných nedostatků. Grafický projev je  estetický, bez větších 

nepřesností. Je schopen  samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty. 

 Stupeň 3 (dobrý) 

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení  požadovaných poznatků, faktů, pojmů, 

definic  a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání  požadovaných intelektuálních a 

motorických činností  projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby  dovede za 

pomoci učitele korigovat. V uplatňování  osvojených poznatků a dovedností při řešení 

teoretických  a praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky  a provádí hodnocení 

jevů a zákonitostí podle podnětů  učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo  tvořivé, v 

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

přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho  činnosti se projevují častější nedostatky, 

grafický  projev je méně estetický a má menší nedostatky. Je  schopen samostatně studovat 

podle návodu učitele. 

Stupeň 4 (dostatečný) 

Žák má v ucelenosti,přesnosti a úplnosti osvojení  požadovaných poznatků závažné mezery. 

Při provádění  požadovaných intelektuálních a motorických činností je  málo pohotový a má 

větší nedostatky. V uplatňování  osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických  a 

praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při  využívání poznatků pro výklad a 

hodnocení jevů je  nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné  chyby, myšlení 

není tvořivé. Jeho ústní a písemný projev  má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti  a 

výstižnosti.V kvalitě výsledků jeho činnosti  a v grafickém projevu se projevují nedostatky, 

grafický  projev je málo estetický. Závažné nedostatky a chyby  dovede žák s pomocí učitele 

opravit. Při samostatném  studiu má velké těžkosti. 

Stupeň 5 (nedostatečný) 

Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně  a úplně, má v nich závažné a 

značné mezery. Jeho  dovednost vykonávat požadované intelektuální a motorické  činnosti 

má velmi podstatné nedostatky. V uplatňování  osvojených vědomostí a dovedností při 

řešení  teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi  závažné chyby. Při výkladu a 

hodnocení jevů  a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani  s podněty učitele. 

Neprojevuje samostatnost v myšlení,  vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním  

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

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

chyby nedovede opravit ani s pomocí  učitele. Nedovede samostatně studovat. 
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2.1.5 KLASIFIKACE VE VYUČUJÍCÍCH PŘEDMĚTECH S PŘEVAHOU  PRAKTICKÉHO 
ZAMĚŘENÍ 

Převahu praktické činnosti mají na základní škole pracovní činnosti. Při klasifikaci v těchto 

předmětech vychází z požadavku  RVP ZV a školních výstupů ŠVP.Při  klasifikaci sleduje 

zejména: 

1. Vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým  činnostem. 

2. Osvojení praktických dovedností a návyků, zvládnutí  účelných způsobů práce. 

3. Využití získaných teoretických vědomostí v praktických  činnostech. 

4. Aktivitu, samostatnost, tvořivost, iniciativu  v praktických činnostech. 

5. Kvalitu výsledků činností. 

6. Organizaci vlastní práce a pracoviště, udržování  pořádku na pracovišti. 

7. Dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při  práci a péče o životní 

prostředí, 

     

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto  kriterií: 

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. 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.. 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. Překážky  v práci 

překonává jen s častou pomocí učitele.   
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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 životním prostředí. Porušuje zásady hospodárnosti  využívání surovin, materiálů 

a energie.  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.   

 

2.1.6 KLASIFIKACE VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH S PŘEVAHOU VÝCHOVNÉHO 
ZAMĚŘENÍ 

Převahu výchovného zaměření mají: výtvarná výchova, hudební výchova a zpěv, tělesná a 

sportovní výchova.  

Při klasifikaci v těchto předmětech se v souladu s požadavky RVP ZV školních výstupů ŠVP  

hodnotí: 

1. Stupeň tvořivosti a samostatnosti projevu, 

2. Osvojení potřebných vědomostí, zkušeností, činností a jejich tvořivá aplikace, 

3. Poznání zákonitostí daných činností a jejich uplatňování ve vlastní činnosti, 

4. Kvalita projevu, 

5. Vztah žáka k činnostem a zájem o ně, 

6. Estetické vnímání, přístup k uměleckému dílu a k estetice ostatní společnosti, 

7.  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  
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tělesné výchově přesný. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě. Má 

výrazně aktivní zájem o umění, estetiku,  a tělesnou kulturu a projevuje k nim aktivní vztah. 

Úspěšně rozvíjí svůj estetický vkus, 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. 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 a 

tělesnou zdatnost. 

 Stupeň 3 (dobrý) 

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

schopnosti v individuálním 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 převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho projev je 

povětšině chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti 

téměř nikdy neaplikuje. Jeho zájem o práci je velmi nízký a pasivní. Téměř nevyvíjí úsilí 

rozvíjet svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost. 

Stupeň 5 (nedostatečný) 

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

 

2.2. HODNOCENÍ A KLASIFIKACE CHOVÁNÍ ŽÁKŮ  

Chování žáka je klasifikováno těmito stupni: 

1 - velmi dobré 

2 - uspokojivé 

3 - neuspokojivé 

 

Obecné zásady 

1. Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po  projednání s učiteli, kteří ve třídě 

vyučují  a rozhoduje o ní ředitelka po  projednání v pedagogické radě. 

2. Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel  chování  včetně dodržování 

Školního řádu  školy během klasifikačního období. 
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3. Při klasifikaci chování se přihlíží k věku, morální  a rozumové vyspělosti žáka; k 

uděleným opatřením  k posílení kázně se přihlíží pouze tehdy, jestliže tato  opatření 

byla neúčinná. 

  

Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace chování : 

Stupeň 1 (velmi dobré) 

Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a aktivně  prosazuje ustanovení vnitřního řádu 

školy. Má kladný  vztah ke kolektivu třídy a školy, přispívá k jeho  upevňování a k utváření 

pracovních podmínek pro  vyučování a pro výchovu mimo vyučování. Méně závažných  

přestupků se dopouští ojediněle. 

Stupeň 2 (uspokojivé) 

Chování žáka je v podstatě v souladu s pravidly chování  a s ustanoveními vnitřního řádu 

školy. Dopouští se  závažnějšího přestupku, nebo se opakovaně dopustí méně  závažných 

přestupků. Nepřispívá aktivně k upevňování  kolektivu. Žák je však přístupný výchovnému 

působení  a snaží se své chyby napravit.   

Stupeň 3 (neuspokojivé) 

Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům  chování nebo vnitřního řádu školy; 

zpravidla se i přes  důtku ředitele školy dopouští dalších přestupků,  narušuje činnost 

kolektivu nebo se dopouští poklesků  v mravném chování. 

 

2.3. VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI 

U žáka se smyslovou nebo tělesnou vadou, vadou řeči, prokázanou specifickou vývojovou 

poruchou učení nebo chování se při jeho hodnocení a klasifikaci přihlédne k charakteru 

postižení. U žáka prvního až pátého ročníku s prokázanou specifickou vývojovou poruchou 

učení nebo chování rozhodne ředitel školy o použití širšího slovního hodnocení na základě 

žádosti zástupce žáka. 

 

2.3.1.   ZJIŠŤOVÁNÍ VĚDOMOSTÍ  A DOVEDNOSTÍ ŽÁKA  

Pro zjišťování úrovně žákovských vědomostí a dovedností volí učitel takové formy a druhy 

zkoušení, které odpovídají schopnostem žáka a na něž nemá porucha negativní vliv. 

Kontrolní práce a diktáty píší tito žáci po předchozí přípravě. Pokud je to nutné, nebude dítě 

s vývojovou poruchou vystavováno úkolům, v nichž vzhledem k poruše nemůže přiměřeně 

pracovat a podávat výkony odpovídající jeho předpokladům. Jde např. o hlasité čtení před 

celou třídou nebo přemíru psaní (přepisování) u dysgrafiků. Jindy můžeme posuzovat výkon, 

který dítě podalo v daném časovém limitu, a to, co nestačilo, nehodnotíme - např. v diktátu 

nebo v pětiminutovce u dyspraktického dysgrafika (kombinace poruchy psaní s poruchou 

vývoje motoriky). 

U žáků s vývojovou poruchou je žádoucí klást důraz na ten druh projevu (písemný nebo 

ústní), ve kterém má předpoklady podávat lepší výkony. Za obecně platnou je třeba pokládat 

zásadu, že při klasifikaci nevycházíme z prostého počtu chyb, ale z počtu jevů, které žák 
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zvládl. V některých případech nás nesmí zmýlit zjištění, že žák sice určitou dovednost zvládl 

(např. analýzu slov), ale přesto při zkoušce selhává. Každá zkouška totiž představuje 

komplexní situaci, při které se vždy uplatňují obavy, strach, vyšší tempo, nutnost soustředit 

se na větší počet jevů - např. kvalitu písma, aplikace pravidel; nepříznivě působí minulé 

selhání, obava z trestu apod. 

 

2.3.2   HODNOCENÍ A KLASIFIKACE ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI 

Klasifikace jako jedna z forem hodnocení na kvantifikující stupeň umožňuje snadnější 

srovnání výkonů. Vyžaduje se, aby i klasifikace byla provázena hodnocením, tj. vyjádřením 

pozitivních stránek výkonu, objasněním podstaty neúspěchu, návodem, jak mezery a 

nedostatky překonávat, jak dále prohlubovat úspěšnost apod. Jestliže v některých případech 

nebude žák klasifikován, neznamená to, že by mělo být současně omezeno jeho hodnocení. 

Zejména u těch žáků, kteří nejsou klasifikováni, je na místě hodnotit co nejčastěji a mít na 

zřeteli motivační a diagnostickou funkci hodnocení i jeho funkci regulativní. 

Děti, u kterých je diagnostikována dyslexie nebo dysortografie, mohou být se souhlasem 

rodičů během celého jejich vzdělání (nejen na základní škole), hodnoceny z mateřského 

jazyka a z jiných jazyků slovně (a to jak v průběhu školního roku, tak na pololetním a 

závěrečném vysvědčení). Mohou být osvobozeny od přijímacích zkoušek na střední školy z 

mateřského jazyka a dalších jazyků, přičemž se budou vzhledem k dalším uchazečům 

posuzovat, jako by tuto zkoušku úspěšně složily. 

U dětí s diagnostikovanou dyskalkulií bude totéž platit pro matematiku a další předměty, kde 

výsledky mohou být touto poruchou ovlivněny. 

Kromě slovního hodnocení v jazycích a matematice, lze u dětí se specifickými poruchami 

učení hodnotit dítě slovně (průběžně i na vysvědčení) po dohodě s rodiči a odborníkem 

prakticky ve všech předmětech, do nichž se porucha promítá. Užití tohoto postupu závisí na 

konkrétním dítěti i na metodách, užívaných při výuce, které mohou některé dítě 

znevýhodňovat. Jakmile žák překoná nejvýraznější obtíže, je vhodné postupně přecházet k 

běžné klasifikaci. 

Za určitých okolností může být pro dítě výhodnější klasifikace známkou s tím, že se 

specifická porucha dítěte vezme v úvahu a odrazí se v mírnější známce ( o jeden stupeň i o 

několik stupňů). Při uplatňování všech těchto možností je třeba postupovat velmi 

individuálně, s využitím všech dostupných informací, zejména informací z odborných 

vyšetření, podpořit jeho možnosti být úspěšný ( jedna z podstatných podmínek pro zdravý 

rozvoj osobnosti). 

 

2.4. HODNOCENÍ ŽÁKŮ NA VYSVĚDČENÍ 

1. Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou se v případě použití 

klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni: 

1- velmi dobré 

2- uspokojivé 

3- neuspokojivé 
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2. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech 

stanovených ŠVP 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 formulovaným 

v učebních osnovách jednotlivých předmětů ŠVP, k jeho vzdělávacím a osobnostním 

předpokladům a k věku žáka. 

Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků 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. 

3. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech 

stanovených ŠVP se v případě klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu: 

1- výborný 

2- chvalitebný 

3- dobrý 

4- dostatečný 

5- nedostatečný 

4. Při hodnocení žáka podle odstavců 1 a 3 se na 1. stupni použije pro zápisu stupně 

hodnocení číslice. 

5. Jestliže je žák z výuky některého předmětu v prvním nebo ve druhém pololetí 

uvolněn, uvádí se na vysvědčení místo hodnocení ,,uvolněn(a)“ 

6. Nelze-li žáka z některého předmětu v prvním nebo ve druhém pololetí hodnotit ani 

v náhradním termínu, uvádí se na vysvědčení místo hodnocení  ,,nehodnocen(a)“ 

7. Celkové hodnocení 

Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni: 

a. 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. 2  

b. 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. 

c. neprospěl(a) 
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Žák neprospěl, 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), 

Žák je nehodnocen,  není-li možné žáka hodnotit z některého z povinných předmětů 

stanovených Školním vzdělávacím programem na konci prvního pololetí. 

 

3. VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ  

1. Ředitelka školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné 

právnické či fyzické osoby žákovi po projednání v pedagogické radě udělit pochvalu 

nebo jiné ocenění za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, 

záslužný nebo statečný čin nebo za mimořádně úspěšnou práci. 

2. Třídní učitel může na základě vlastního rozhodování nebo na základě ostatních 

vyučujících žákovi po projednání s ředitelem školy udělit pochvalu nebo jiné ocenění 

za výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci. 

3. Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto 

porušení žákovi uložit: 

a. napomenutí třídního učitele 

b. důtku třídního učitele 

c. důtku ředitele školy 

4. Třídní učitel neprodleně oznámí ředitelce školy uložení důtky tř. učitele. 

5. Důtku ředitelky školy lze žákovi udělit pouze po projednání v pedagogické radě. 

6. Ředitelka školy nebo třídní učitel neprodleně oznámí udělení pochvaly a jiného 

ocenění nebo uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným 

způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci. 

 

4. KOMISIONÁLNÍ PŘEZKOUŠENÍ  

1. Komisi pro komisionální přezkoušení jmenuje ředitelka školy; v případě, že je 

vyučujícím daného předmětu ředitelka školy, jmenuje komisi krajský úřad. 

2. Komise je tříčlenná a tvoří ji: 

a. předsedkyně, kterou je ředitelka školy, popřípadě jí pověřený učitel nebo 

v případě, že vyučujícím daného předmětu je ředitelka školy, krajským úřadem 

jmenovaný jiný  pedagogický pracovník školy 
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b. zkoušející učitel, 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 

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

přezkoušení stanoví komise hlasováním. Výsledek přezkoušení se vyjádří slovním 

hodnocením podle § 15 odst. 2 nebo stupněm prospěchu 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. 

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

5. 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. 

6. Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitelka školy v souladu se školním 

vzdělávacím programem. 

7. Vykonáním přezkoušení není dotčena možnost vykonat opravnou zkoušku. 

8. Žáci, kteří na daném stupni základní školy dosud neopakovali ročník, kteří na konci 

druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných předmětů s výjimkou 

předmětů výchovného zaměření, konají opravné zkoušky. 

9. Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu 

stanoveném ředitelkou školy. Žák může v jednom dni skládat pouze jednu opravnou 

zkoušku. Opravné zkoušky jsou komisionální. 

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

neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitelka školy žákovi stanovit náhradní 

termín opravné zkoušky nejpozději do 15. září následujícího školního roku. Do té 

doby je žák zařazen do nejbližšího vyššího ročníku. 

11. V odůvodněných případech může krajský úřad rozhodnout o konání opravné zkoušky 

a komisionálního přezkoušení podle § 52 odst. 4 na jiné základní škole. 

12.  Zkoušky se na žádost krajského úřadu účastní školní inspektor. 

 

5. POSTUP DO DALŠÍHO ROČNÍKU  

  

1. 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 to bez ohledu na prospěch tohoto 

žáka. 
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2. Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitelka školy pro jeho 

hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno 

nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné hodnotit ani 

v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí. 

3. Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitelka školy pro jeho 

hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno 

nejpozději do konce září následujícího školního roku. V období měsíce září do doby 

hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník. 

4. Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního 

nebo druhého pololetí, může se do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení 

prokazatelně dověděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne vydání 

vysvědčení, požádat ředitelku o přezkoumání výsledků hodnocení žáka, je-li 

vyučujícím žáka v daném předmětu ředitelka školy, krajský úřad. Pokud není dále 

stanoveno jinak, ředitelka školy nebo krajský úřad nařídí komisionální přezkoušení 

žáka, které se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu 

dohodnutém se zákonným zástupcem žáka. ČŠI poskytne součinnost na žádost 

ředitelky školy nebo krajského úřadu. 

5. V případě, že se žádost o přezkoumání výsledků hodnocení žáka týká hodnocení 

chování nebo předmětů výchovného zaměření, posoudí ředitelka školy, je-li 

vyučujícím žáka ředitelka, krajský úřad, dodržení pravidel pro hodnocení výsledků 

vzdělávání žáka stanovených podle § 30, odst. 2. V případě zjištění porušení těchto 

pravidel ředitelka nebo krajský úřad výsledek hodnocení změní,  nebyla-li pravidla pro 

hodnocení výsledků vzdělávání žáků porušena, výsledek hodnocení potvrdí, a to 

nejpozději do 14 dnů ode dne doručení žádosti. 

6. Žák, který plní povinnou školní docházku, opakuje ročník, pokud na konci druhého 

pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen. To neplatí o žákovi, který na daném 

stupni základní školy již jednou ročník opakoval. Ředitelka školy může povolit žákovi 

na žádost jeho zákonného zástupce,  a to 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. 

 

VI. PRÁVA A POVINNOSTI PRACOVNÍKŮ ŠKOLY  

1. Pro pedagogické pracovníky a provozní pracovníky jsou závazné pokyny dané 

pracovním řádem, zákoníkem práce, organizačním řádem školy, předpisy a zákony 

platnými pro oblast školství, zejména školským zákonem č.472/2011/90 Sb., 

zákonem o státní správě a samosprávě ve školství č.594/90 Sb., vyhláškou o 

základní škole č.48/2005 Sb.,., vyhláškou o zájmovém vzdělávání č.74/2005 Sb. a 

vyhláškou  č.73/2005 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 

2. Všichni pracovníci plní úkoly dané plánem práce školy pro školní rok a úkoly dané 

týdenním plánem práce.  

3. Věnují individuální péči dětem z málo podnětného rodinného prostředí a dětem se 

zdravotními problémy. Berou ohled na výsledky lékařských vyšetření, zpráv o 

vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně a na sdělení rodičů o dítěti. Třídní 
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učitelé průběžně seznamují ostatní pedagogy o nových skutečnostech zjištěných u 

žáka (problémy s chováním, prospěchem, zdravotními a rodinnými problémy). Všichni 

vyučující zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví žáků při činnostech, které přímo 

souvisejí s výchovou a vzděláním.  

4. Pravidelně a soustavně informují zástupce žáka o prospěchu žáka, sdělují jim 

všechny závažné známky zápisem do žákovské knížky. Informují je o každém 

mimořádném zhoršení  prospěchu žáka.  

5. Dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární 

předpisy.  

6. Sledují zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění žáka informují bez 

zbytečných průtahů rodiče postiženého žáka. Nemocný žák může být odeslán 

k lékařskému vyšetření či ošetření jen v doprovodu dospělé osoby, se souhlasem 

rodičů. 

7. Do školy přicházejí nejméně 15 minut před zahájením vyučování a výchovné činnosti. 

Ve škole se všichni přezouvají. Neplánovaný pozdní příchod omluví ihned vedení 

školy, plánovaný pozdní příchod nahlásí předem ředitelce.  

8. 8. Při úrazu poskytnou žákovi nebo jiné osobě první pomoc, zajistí ošetření žáka 

lékařem. Úraz ihned hlásí vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů, případně 

vyplní předepsané formuláře.  

9. Po skončení poslední vyučovací hodiny překontrolují pořádek ve třídě, uzavření oken 

a vodovodního kohoutku. Učitel odchází ze třídy poslední.  

10. Odchod se žáky na plánovanou akci mimo školu hlásí předem vedení školy, aby 

mohla být uvedena v plánu práce.  

11. Organizační, administrativní záležitosti stejně jako návštěvy rodičů si vyučující vyřizují 

v době mimo vyučování a plánovaných porad a schůzí.  

12. Učitelé pověření dozorem kontrolují vykonávání všech ustanovení vnitřního řádu 

školy. O závadách a vážných přestupcích informují třídního učitele, případně vedení 

školy.  

13. V případě onemocnění je učitel povinen oznámit svou nepřítomnost nejpozději 20 

minut před zahájením vyučování ředitelce. Pokud mu to umožňuje zdravotní stav, 

předá přípravy či jiné pokyny k výuce suplujícím. Též oznámí, kdy jde na kontrolu a 

posléze, který den nastoupí do školy. Při předvídané absenci předloží učitel plány 

učiva pro potřebu zastupujících.  

14. Všichni učitelé, kteří budou vyučovat v odborných pracovnách, ručí za to, že žáci 

opustí pracovnu v naprostém pořádku. Bez pokynu vyučujícího nesmí žáci vcházet 

do učeben.  

15. Učitelé I. stupně úzce spolupracují se školní družinou.  

16. Všechny problémy týkající se kázně je třeba řešit ihned.  

17. Všechny pracovníky školy uvolňuje za jakýmkoliv účelem ředitelka školy.  

18. Není dovoleno v době vyučování posílat žáky mimo budovu školy k vyřizování 

soukromých i služebních záležitostí učitelů, není dovoleno pouštět žáky samotné 
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k lékaři. Škola odpovídá za žáky v době dané rozvrhem výuky žáka včetně 

nepovinných předmětů, přestávek a stravování.  

19. Pracovník má nárok na volno s náhradou mzdy k vyšetření nebo ošetření ve 

zdravotnickém zařízení na nezbytně dlouhou dobu, pokud jej nebylo možno provést 

mimo pracovní dobu. O návštěvě zdravotnického zařízení předloží vedení školy 

potvrzenou propustku či doklad potvrzený lékařem, které bude obsahovat datum, čas, 

razítko a podpis lékaře.  

20. Za řádný výkon dozoru při zajištění bezpečnosti žáků, jejich chování apod. se 

považuje fyzická přítomnost vyučujícího v úseku, který mu byl rozpisem určen a 

postupné procházení učeben a přilehlých volně přístupných míst, během dozoru 

nesmí vyučující vykonávat žádné jiné činnosti (oprava sešitů, četba knih, apod.). 

Pokud nemůže vyučující z jakýchkoli důvodů dozor vykonávat, je povinen tuto 

skutečnost předem oznámit ředitelce.  

 

Třídní učitelé 

1. Vedou řádně a pečlivě pedagogickou dokumentaci určenou předpisy a vedením 

školy.  

2. Věnují pozornost zdravotnímu stavu žáků, vlivu rodinného prostředí na prospěch a 

chování žáků. O závažných skutečnostech informují ostatní vyučující, zejména o 

závěrech lékařských vyšetření a nálezů z psychologické poradny.  

3. Přesně evidují a kontrolují absenci žáků. Vyžadují omluvu nepřítomnosti do 24 hodin. 

Od žáků po nepřítomnosti vyžadují písemnou omluvenku ihned po návratu ze školy.  

4. Pravidelně informují rodiče o prospěchu a chování žáků prostřednictvím sešitů a 

žákovských knížek, při informacích a osobních schůzkách s rodiči. Souhrnné 

hodnocení píší podle potřeby do žákovských knížek tak, aby byla zajištěna 

informovanost rodičů o prospěchu a chování žáků podle požadavků klasifikačního 

řádu. U problémových žáků píší hodnocení prospěchu pravidelně na konci měsíce. 

Sledují, zda rodiče kontrolují zápisy v žákovských knížkách, kontrolu žákovské knížky 

1x měsíčně stvrzují parafou.  

5. Třídní učitelé zajistí, aby každý žák měl zapsány v žákovské knížce tyto údaje: 

telefonní čísla rodičů do zaměstnání a domů, rodné číslo, adresu, jméno ošetřujícího 

lékaře, zdravotní pojišťovnu.  

6. Stanovují žákovské služby ve třídách.  

7. Dbají o estetický vzhled učebny, poškození a závady hlásí ředitelce školy.  
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Projednáno v  pedagogické radě dne: 11.března 2013 

Schváleno Radou školy :                      8. dubna 2013 

Školní  řád nabývá účinnosti dnem :     9. dubna 2013 

    

 

        

V Týně nad Bečvou 7. března 2013.                           Stanislava Schotliová, ředitelka školy 

          

 

          

 


