Příloha č. 1

2. základní škola Plzeň, Schwarzova 20,
příspěvková organizace

Pravidla pro hodnocení výsledků
vzdělávání žáků
Obecná ustanovení
Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků vycházejí ze zákona č. 561/2004 Sb. o
předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve
znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých
náležitostech plnění povinné školní docházky v platném znění a vyhlášky č. 27/2016 Sb., o
vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných v platném znění a
jsou přílohou Školního řádu 2. ZŠ.
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Závěrečná ustanovení

I . Obecné zásady a pravidla pro hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání

žáků


Hodnocení je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu ve škole. Hodnocení
žáků je běžnou činností, kterou učitel ve škole vykonává průběžně po celý rok. Cílem
každého hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu a spravedlivě ohodnotit to, co
se naučil, zvládl, v čem se zlepšil.
Zásady hodnocení žáků:
- nutnost zpětné vazby,
- hodnocení by mělo motivovat,
- přiměřená náročnost a pedagogický takt,
- sledování individuálního pokroku,
- uplatnění sebehodnocení.

















Hodnocení je pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doložitelné a respektuje
individuální vzdělávací potřeby žáků.
Žáci jsou jasně a srozumitelně seznámeni s formou, způsobem a kritériem hodnocení.
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. K hodnocení znalostí, vědomostí a dovedností získaných během výchovně
vzdělávacího procesu jsou využívány různé způsoby ověřování (písemné a ústní).
Jednotlivé formy mohou mít různou klasifikační váhu.
Pravidla, zásady a kritéria hodnocení a klasifikace sjednocují příslušné předmětové
komise a metodická sdružení (dle potřeby je možné pravidla během školního roku
aktuálně přizpůsobovat).
Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace, klasifikaci zdůvodňuje a
poukazuje na klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů, výtvorů.
Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu (případně
dlouhodobě zastupující učitel). Při dlouhodobějším pobytu žáka mimo školu (léčebné
pobyty, dočasné umístění v ústavech apod.) vyučující respektuje známky žáka, které
mu sdělí škola při instituci, kde byl žák umístěn; žák se znovu nepřezkušuje.
Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního
období se hodnotí kvalita práce, aktivita a učební výsledky (míra a kvalita dosažení
očekávaných výstupů pro jednotlivé předměty školního vzdělávacího programu), jichž
žák dosáhl za celé klasifikační období. Stupeň prospěchu se neurčuje na základě
průměru z klasifikace za příslušné období.
Hodnocení výsledků vzdělávání nezahrnuje hodnocení žákova chování (chování tvoří
samostatný celek).
Důraz je kladen i na sebehodnocení žáků.
Případy zaostávání žáků ve studijních výsledcích a projevy problémového chování se
projednávají na pedagogické radě.
V případě mimořádného zhoršení prospěchu žáka (velmi slabý a nedostatečný
prospěch) informuje zákonného zástupce žáka třídní učitel, případně příslušný
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vyučující bezprostředně a prokazatelným způsobem (žákovská knížka nebo
doporučený dopis).
Všichni učitelé sledují průběžnou aktualizaci přehledu žáků s přiznanými podpůrnými
opatřeními a respektují závěry a doporučení školského poradenského zařízení, která
mají vztah ke způsobu hodnocení a klasifikaci žáka.

I I . Získávání podkladů pro hodnocení
Základní zásadou pro klasifikaci a hodnocení žákova výkonu je probrání a procvičení dané
oblasti, tématu, učební látky (míra dosažení očekávaných výstupů).
Podklady pro hodnocení a klasifikaci získávají učitelé zejména:
a) soustavným diagnostickým pozorováním žáka;
b) soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování;
c) různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové, alternativní),
didaktickými testy;
d) analýzou výsledků různých činností žáka;
a) konzultacemi s ostatními učiteli (podle potřeby i s jinými odbornými pracovníky, např.
speciálními pedagogy nebo psychology, etopedy);
b) rozhovory se žákem a zákonnými zástupci žáka.
Hodnocení chování probíhá průběžně (slovně, písemně – poznámky, důtka třídního učitele,
důtka ředitele školy apod.). V případě závažného porušení školního řádu při osobním pozvání
zákonného zástupce do školy (pohovor, výchovná komise apod.).
Konkrétní postupy, zásady:










Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý
školní rok, aby se nadměrně nenahromadily v určitých obdobích (u prací zásadního
charakteru, např. čtvrtletní práce sdělují vyučující žákům termín s dostatečným
předstihem – je možno psát pouze jednu práci denně).
Krátké kontrolní práce nemusí být žákům předem oznámeny (drobnější opakování
učiva).
V případě výrazně nepovedené práce (s přihlédnutím ke konkrétní situaci) je na
zvážení učitele, zda umožní žákovi její opravu.
Pokud žák zadaný úkol nevypracuje nebo neodevzdá ve stanoveném termínu, je
učitelem vyzván k dodatečnému předložení práce (přihlédnuto k objektivním
důvodům, pro které žák práci neodevzdal).
Žák, který se při prověřovací práci jakéhokoli druhu a jakéhokoli rozsahu dopustí
podvodu nebo použije nedovolené prostředky, bude z dalšího pokračování práce
(zkoušky) vyloučen. Tím ale není dotčena možnost, aby žák, po domluvě s učitelem,
prokázal zvládnutí učiva v náhradním termínu.
Hodnocení a klasifikaci žákovy práce při všech formách ústního zkoušení sdělí učitel
žákovi bezprostředně. S výsledky písemných prací a testů učitel seznámí žáky
zpravidla do 14 dnů od napsání. Známka bude zapsána do žákovské knížky.
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Pokud se žák z důvodu omluvené nepřítomnosti prokazatelně nemohl zúčastnit
plánovaného termínu písemné práce nebo testu, bude mu umožněno psát práci v
náhradním termínu.
Žáci musí mít z každého předmětu alespoň dvě známky za každé čtvrtletí (s
přihlédnutím k okolnostem, např. dlouhodobá nepřítomnost žáka, časová dotace
předmětu).
Při hodnocení v průběhu školního roku lze využít i alternativní způsoby hodnocení
(např. procenta, body, razítka, obrázky).
Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání žáka v 1. ročníku má výrazně motivační
charakter.
Stupeň hodnocení (klasifikaci) za 1. čtvrtletí a 3. čtvrtletí zapíší jednotliví učitelé do
žákovské knížky a zákonný zástupce žáka výsledek hodnocení stvrdí svým podpisem.
Vyučující dodržují zásady pedagogického taktu vůči žákovi (např. učitel klasifikuje
jen probrané učivo, neklasifikuje žáka ihned po příchodu do školy v případě jeho delší
nepřítomnosti, přihlíží k případné indispozici žáka, přiměřená náročnost).
Písemné práce vyučující uchovávají po dobu, během které se klasifikace žáka určuje
nebo ve které se k ní mohou zákonní zástupci odvolat. Čtvrtletní písemné práce se
archivují a skartují dle spisového a skartačního plánu. S ostatními pracemi bude
nakládáno v souladu s nařízením o ochraně osobních a citlivých údajů.
Zákonný zástupce má možnost nahlédnout do testů, písemných prací (popř. si vyžádat
kopii).
V případě, že žák přestoupí z jiné školy před koncem pololetí a škola nemá dostatek
vlastních podkladů pro hodnocení výsledků vzdělávání žáka, musí vycházet
z podkladů předchozí školy.
Přestupuje-li žák na jinou školu v průběhu školního roku po ukončeném klasifikačním
období (1. čtvrtletí, 3. čtvrtletí), zašle příslušná škola nové škole zprávu o jeho chování
a klasifikaci v jednotlivých předmětech.

III. Zásady a pravidla pro sebehodnocení








Součástí hodnocení žáků je jejich sebehodnocení.
Vyučující vytváří vhodné prostředí, aby žák mohl objektivně hodnotit sebe a svoji
práci přiměřeně svému věku.
Žák je veden k tomu, aby dokázal dle svých možností popsat, co se mu daří, co mu
ještě nejde a jak bude pokračovat dál (analyzovat své rezervy, odhalit příčiny
neúspěchu).
Chybu je třeba chápat jako přirozenou součást učení. Hodnocení žákova výkonu je
doprovázeno rozborem chyb. Žáci se zároveň učí kombinovat sebehodnocení,
hodnocení spolužákem a učitelem.
Součástí sebehodnotících aktivit žáků je prezentace vlastních prací (např. prezentací,
referátů, projektových a tematických prací apod.). Žáci jsou učitelem vedeni k
formulaci kladů a záporů své práce, k porovnání práce s ostatními žáky,
ke zdůvodnění zvoleného postupu řešení apod.
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Sebehodnocení posiluje sebevědomí žáků, aktivizuje žáka.
Sebehodnocení doplňuje a rozšiřuje evaluační procesy.
Žáci 2. stupně provádí vlastní sebehodnocení v závěru 1. a 3. čtvrtletí písemnou
formou do žákovské knížky.

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na vysvědčení

IV.

Výsledky vzdělávání žáka jsou hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které
dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům jednotlivých předmětů školního
vzdělávacího programu, ke svým vzdělávacím a osobnostním předpokladům a věku.
Klasifikace zahrnuje ohodnocení přístupu žáka ke vzdělávání i v souvislostech, které
ovlivňují jeho výkon.
Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení (za první pololetí výpis vysvědčení).
Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm,
slovně nebo kombinací obou způsobů. O způsobu hodnocení rozhoduje ředitel školy se
souhlasem školské rady.
1. Prospěch žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech je klasifikován stupni:
a)
b)
c)
d)
e)

1 – výborný,
2 – chvalitebný,
3 – dobrý,
4 – dostatečný,
5 – nedostatečný.

Jestliže je žák z výuky některého předmětu v prvním pololetí nebo druhém pololetí uvolněn,
uvádí se na vysvědčení místo hodnocení slovo „uvolněn (a)“.
Nelze-li žáka z některého nebo ze všech předmětů v prvním nebo ve druhém pololetí hodnotit
ani v náhradním termínu, uvádí se na vysvědčení místo hodnocení slovo „nehodnocen (a)“.
2. Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni:
a) Prospěl (a) s vyznamenáním,
b) Prospěl (a),
c) Neprospěl (a).
Žák je hodnocen stupněm:
a) prospěl (a) s vyznamenáním, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených
školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu
horším než 2 - chvalitebný, průměr stupňů prospěchu ze všech povinných předmětů
stanovených školním vzdělávacím programem není vyšší než 1,5 a jeho chování je
hodnoceno stupněm velmi dobré;
b) prospěl (a), není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním
vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 –
nedostatečný;
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c) neprospěl (a), je-li v některém z povinných předmětů stanovených školním
vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 –
nedostatečný nebo není-li z něho hodnocen na konci druhého pololetí;
d) nehodnocen (a), není-li možné žáka hodnotit z některého z povinných předmětů
stanovených školním vzdělávacím programem na konci prvního pololetí.
Postup do vyššího ročníku a další ustanovení














V.

Nelze-li žáka hodnotit v řádném termínu na konci prvního pololetí, určí ředitel školy
pro jeho hodnocení náhradní termín (nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního
pololetí). Není-li možné hodnotit ani v náhradním termínu, je žák za první pololetí
nehodnocen.
Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení
náhradní termín (nejpozději do konce září následujícího školního roku). V období
měsíce září do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník, popřípadě znovu
devátý ročník.
Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech
povinných předmětů s výjimkou předmětů výchovného zaměření a předmětů, z nichž
byl uvolněn.
Do vyššího ročníku postoupí i žák prvního stupně, který již v rámci prvního stupně
opakoval ročník, a žák druhého stupně, který již v rámci druhého stupně opakoval
ročník, a to bez ohledu na prospěch tohoto žáka.
Ředitel školy může povolit žákovi na žádost jeho zákonného zástupce a na základě
doporučujícího vyjádření odborného lékaře opakování ročníku z vážných zdravotních
důvodů, a to bez ohledu na to, zda žák na daném stupni již opakoval ročník.
Žákovi, který byl rozhodnutím soudu svěřen do střídavé péče rodičů a který plní
povinnou školní docházku střídavě ve dvou základních školách, vydává vysvědčení
základní škola, ve které zahájil vzdělávání dříve, pokud k tomu nebyla dohodou rodičů
nebo rozhodnutím soudu určena druhá škola. Škola, která bude vydávat vysvědčení za
pololetí školního roku, zohlední v hodnocení i výsledky vzdělávání žáka na škole
druhé.
Ředitel školy může žákovi, který po splnění povinné školní docházky nezískal
základní vzdělávání, povolit po posouzení důvodů uvedených v žádosti jeho
zákonného zástupce a na základě dosavadních výsledků vzdělávání žáka pokračování
v základním vzdělávání (nejdéle však do konce školního roku, v němž žák dosáhne
osmnáctého roku věku).

Kritéria hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání

Při provádění průběžného a celkového hodnocení vzdělávání se vychází z míry a kvality
dosažení očekávaných výstupů formulovaných pro jednotlivé předměty a kritérií pro
jednotlivé skupiny předmětů.
Obecná kritéria hodnocení:
-

zvládnutí výstupů (učiva),
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-

schopnost řešení problému,
účelnost řešení,
kreativita řešení,
úroveň práce s informacemi,
proměny a pokroky v chování.

Pro potřeby klasifikace se předměty dělí do tří skupin:
-

předměty s převahou teoretického zaměření,
předměty s převahou výchovného zaměření,
předměty s převahou praktického zaměření.

1. Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření
Převahu teoretického zaměření mají jazykové, společenskovědní, přírodovědné předměty,
matematika a volitelné předměty vycházející z daných předmětů. Při klasifikaci praktických a
výchovných činností, které jsou součástí předmětů, postupuje učitel dle bodů, které jsou
věnované předmětům s převahou daného zaměření.
Předměty s převahou teoretického zaměření – kritéria
Stupeň 1 (výborný)
Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti, uceleně, přesně a
úplně a chápe vztahy mezi nimi. 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. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní,
pouze s menšími nedostatky. Je schopen samostatně studovat vhodné texty, využívat různé
informační zdroje. Přiměřeně svému věku provádí sebehodnocení, je schopen posoudit
správnost řešení, analyzovat a odstranit chyby. Dokáže spolupracovat s ostatními.
Stupeň 2 (chvalitebný)
Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně,
přesně a úplně. 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. 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. Je schopen samostatně nebo s menší pomocí
studovat vhodné texty, využívat různé informační zdroje. S menší dopomocí je schopen
provést sebehodnocení, posoudit správnost řešení, analyzovat a odstranit chyby. Při
spolupráci s ostatními vyžaduje pouze drobnou podporu nebo pomoc.
Stupeň 3 (dobrý)
Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků, faktů, pojmů,
definic a zákonitostí nepodstatné mezery. 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
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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. Je
schopen samostatně studovat podle návodu učitele. Při práci s informacemi má častější
problémy, jak při jejich získávání a třídění, tak zvláště v jejich zpracování a uplatnění. Při
spolupráci s ostatními vyžaduje podporu a pomoc.
Stupeň 4 (dostatečný)
Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků závažné mezery.
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 se projevují nedostatky. Závažné nedostatky a chyby dovede žák s
pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké těžkosti. Při práci s informacemi má
zásadní problémy, často je nedovede zpracovat. Při spolupráci s ostatními vyžaduje výraznou
podporu nebo pomoc ostatních.
Stupeň 5 (nedostatečný)
Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné
mezery. 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. Výsledky jeho činností mají
kvalitativní vážné nedostatky. Závažné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí
učitele. Nedovede samostatně studovat, pracovat s informacemi, má problémy s jejich
vyhledáváním. Nedokáže spolupracovat s ostatními i přes jejich pomoc a podporu.
2. Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření
Převahu výchovného zaměření mají občanská výchova, hudební výchova, výtvarná výchova,
tělesná výchova, výchova ke zdraví a volitelné předměty vycházející z daných výchovných
předmětů. Při klasifikaci teoretických poznatků a praktických činností, které jsou součástí
předmětů, postupuje učitel dle bodů, které jsou věnované předmětům s převahou daného
zaměření.
Předměty s převahou výchovného zaměření – kritéria
Stupeň 1 (výborný)
Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní
předpoklady a velmi úspěšně je rozvíjí v individuálních a kolektivních projevech. Jeho projev
je esteticky působivý, originální, procítěný, v hudební a tělesné výchově přesný. Osvojené
vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě. Má výrazně aktivní zájem o umění, estetiku,
a tělesnou kulturu a projevuje k nim aktivní vztah. Úspěšně rozvíjí svůj estetický vkus a
tělesnou zdatnost.
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Stupeň 2 (chvalitebný)
Žák je v činnostech aktivní, tvořivý, převážně samostatný. Využívá své osobní předpoklady,
které úspěšně rozvíjí v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je esteticky působivý
a má jen menší nedostatky z hlediska požadavků osnov. Žák tvořivě aplikuje osvojené
vědomosti, dovednosti a návyky v nových úkolech. Má aktivní zájem o umění, o estetiku a
tělesnou zdatnost. Rozvíjí si v požadované míře estetický vkus 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 činnosti, nerozvíjí v požadované míře svůj
estetický vkus a tělesnou zdatnost.
Stupeň 4 (dostatečný)
Žák je v činnostech málo aktivní a tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo
uspokojivé. Úkoly řeší s častými chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se značnou
pomocí učitele. Projevuje jen velmi malou snahu a zájem o činnosti, nerozvíjí dostatečně svůj
estetický vkus a tělesnou zdatnost.
Stupeň 5 (nedostatečný)
Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho projev je
většinou 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.
3. Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou praktického zaměření
Převahu praktického zaměření mají předměty praktické činnosti, pracovní výchova a volitelné
předměty vycházející z daných předmětů. Při klasifikaci teoretických poznatků a výchovných
činností, které jsou součástí předmětů, postupuje učitel dle bodů, které jsou věnované
předmětům s převahou daného zaměření.
Předměty s převahou praktického zaměření – kritéria
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.
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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.
Výsledky jeho práce jsou nedokončené, neúplné, nepřesné. Práci na pracovišti si nedokáže
zorganizovat, nedbá na pořádek na pracovišti. Neovládá předpisy o ochraně zdraví při práci a
nedbá na ochranu životního prostředí. Nevyužívá hospodárně surovin, materiálů a energie. V
obsluze a údržbě laboratorních zařízení a pomůcek, přístrojů a nářadí, nástrojů a měřidel se
dopouští závažných nedostatků.
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VI.

Hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, žáků
mimořádně nadaných a žáků cizinců

Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) se rozumí osoba, která k naplnění svých
vzdělávacích možností nebo k uplatnění nebo k užívání svých práv na rovnoprávném základě
s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření.
Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se SVP vychází z posouzení míry dosažení výstupů pro
jednotlivé předměty školního vzdělávacího programu, případně vzdělávacích výstupů
v individuálním vzdělávacím plánu.
Zásady hodnocení
 Hodnocení vychází ze zjištěných specifik žáka (např. vývojové poruchy učení,
neznalost vyučovacího jazyka). Nastavují se taková kritéria hodnocení, která žákovi
umožní dosahovat osobního pokroku.
 Užívá se různých forem hodnocení, jejichž kritéria respektují charakter obtíží nebo
specifik žáka, včetně jeho nadání nebo mimořádného nadání.
 Z hodnocení jsou zřejmé konkrétní individuálně specifické podoby činnosti
vyžadované po žákovi, jsou jasně a srozumitelně formulována hodnoticí kritéria.
 Při hodnocení žáků se uplatňuje sumativní a především formativní hodnocení.
Sumativní hodnocení žáků s potřebou podpůrných opatření zohledňuje jak omezení
žáka, tak zejména jeho pokroky ve vzdělávání. Formativní hodnocení směřuje k
zpětnovazební podpoře efektivního učení žáků a je pro ně informativní a korektivní;
podporuje rozvoj autonomního hodnocení.
 V hodnocení zohledňujeme stupeň přiznaného podpůrného opatření a zaměřujeme se
na pozitivní stránky výkonu žáka a tím na podporu jeho motivace učení.
 O slovním hodnocení rozhoduje ředitel školy na základě žádosti zákonného zástupce a
doporučení školského poradenského zařízení.
 Mimořádně nadaného žáka může ředitel školy přeřadit do vyššího ročníku na základě
komisionálních zkoušek nebo může umožnit vzdělávání nadaného žáka v jednotlivých
předmětech ve vyšších ročnících.
 Žáci s odlišným mateřským jazykem jsou hodnoceni s přihlédnutím k jejich neznalosti
vzdělávacího jazyka (to znamená, že při hodnocení těchto žáků v jakémkoliv
předmětu přihlížíme k úrovni jejich jazyka). Do hodnocení je započítáván pokrok v
osvojování českého jazyka. Sumativní hodnocení v pololetí je realizováno na základě
doporučení zákonných předpisů, případně dle doporučení poradenského zařízení, které
doporučí podpůrná opatření, jejichž součástí je změna metod a forem práce, případně
změny v očekávaných výstupech a navazující hodnocení.
 Na konci prvního pololetí nemusí být žák – cizinec hodnocen na vysvědčení, a to ani
v náhradním termínu. Pokud by žák ale nebyl hodnocen na vysvědčení na konci 2.
pololetí, znamenalo by to, že musí opakovat ročník.

VII. Výchovná opatření
Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření.
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Ředitel školy nebo třídní učitel neprodleně oznámí udělení pochvaly a jiného ocenění
nebo uložení napomenutí nebo důtky a společně s jejich důvody prokazatelným
způsobem sdělí žákovi a jeho zákonnému zástupci.
Všem výchovným opatřením předchází pedagogičtí pracovníci prevencí, opakováním
pravidel chování, individuálními rozhovory s žáky, spoluprací se zákonnými zástupci
a kolegy apod.
Při udělování kázeňských opatření, pochval a jiných ocenění se přihlíží ke všem
známým a zjištěným skutečnostem a okolnostem, které ovlivňují žákovo chování, k
závažnosti přestupku, k četnosti a opakování přestupku, k hodnocení žáka ostatními
pedagogickými pracovníky, k tomu, zda již bylo žákovi uděleno některé z opatření na
posílení kázně, k charakteru a četnosti zápisů v žákovské knížce a v třídní knize.
V případě zvláště hrubého a opakovaného slovního a úmyslného fyzického útoku žáka
vůči zaměstnancům školy nebo vůči ostatním žákům ředitel školy oznámí tuto
skutečnost příslušným orgánům.
Kázeňským opatřením je též podmíněné vyloučení a vyloučení žáka ze školy (opatření
je platné pouze pro žáky, kteří splnili povinnou školní docházku a navštěvují základní
školu).

1. Kázeňská opatření
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.








Třídní učitel neprodleně oznámí řediteli školy uložení důtky třídního učitele.
Napomenutí třídního učitele (NTU), důtku třídního učitele (DTU) navrhuje třídní
učitel na základě svého rozhodnutí nebo z podnětu ostatních vyučujících.
Třídní učitel neprodleně oznámí uložení NTU nebo DTU a jeho důvody
prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci (zápis do žákovské
knížky).
Důtku ředitele školy lze žákovi udělit na návrh třídního učitele nebo na základě
podnětu ostatních vyučujících po projednání na pedagogické radě. Důtka ředitele
školy je zákonným zástupcům oznámena úředním dopisem.
Při řešení kázeňských přestupků může třídní učitel (dle závažnosti i ve spolupráci
s výchovným poradcem, školním metodikem prevence či vedením školy) využít např.
třídnické hodiny, pohovor se zákonným zástupcem žáka, svolání výchovné komise
(lze i za účasti zástupce příslušného odboru sociálně právní ochrany dítěte), svolání
mimořádného aktivu rodičů, doporučení zákonným zástupcům využít služeb školního
poradenského pracoviště (na škole realizováno 1x měsíčně zdarma), doporučení
zákonným zástupcům na dobrovolné umístění žáka do střediska výchovné péče či
diagnostického ústavu.
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Udělení výchovného opatření se zaznamená bez zbytečného odkladu do dokumentace
školy. Udělení pochvaly za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní
iniciativy, záslužný nebo statečný čin se zaznamená na vysvědčení za pololetí, v němž
bylo uděleno.
U udělení kázeňského opatření nemusí platit pravidlo posloupnosti (NTU – DTU –
DŘŠ), ale přihlíží se zejména k závažnosti jednání, přestupku. Důtky lze ukládat
během pololetí opakovaně.

1.1 Kritéria udělování kázeňských opatření
a) Napomenutí třídního učitele se uděluje za méně závažné porušení školního řádu, většinou
ojedinělé (zápis do žákovské knížky, záznam do dokumentace školy).
Za méně závažné porušení školního řádu se považuje např.:
-

drobné kázeňské napomenutí (ojedinělé zápisy v žákovské knížce, třídní knize);
ojedinělé nepřezouvání se;
občasná nepřipravenost na hodinu (zapomínání pomůcek, sešitů, učebnic, žákovské
knížky, sportovního oblečení a obuvi na výuku tělesné výchovy apod.);
neplnění úkolů zadaných učitelem (ojediněle);
pozdní příchody na vyučování (ojedinělé);
zpravidla za 1 – 2 neomluvené hodiny;
náznak nevhodného chování (vůči spolužákům);
neplnění povinností třídní služby;
drobné poškozování školního majetku;
nedovolená manipulace s cizí věcí;
nevhodné chování o přestávkách.

b) Důtka třídního učitele se uděluje za závažnější porušení školního řádu – opakované drobné
přestupky, jednorázové závažnější přestupky (zápis do žákovské knížky, záznam do
dokumentace školy).
Za závažnější porušení školního řádu se považuje např.:
-

časté zápisy (poznámky) v žákovské knížce (třídní knize);
časté zapomínání, nepřipravenost na hodinu;
zpravidla za 3 - 5 neomluvené hodiny;
svévolné opuštění školy v době vyučování;
prokazatelný podvod a lhaní (přepsání známky, falšování podpisu, opisování při
testech apod.);
opakované pozdní příchody na vyučování;
opakované a záměrné nepřezouvání;
opakované nevhodné chování o přestávkách;
opakovaná nekázeň při výuce, narušování výuky;
vyvolávání konfliktů se spolužáky;
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-

kouření (včetně elektronické cigarety);
svévolné poškození nebo ničení majetku a zařízení školy, poškození výzdoby;
vyhazování odpadků z oken;
úmyslné poškození věcí spolužáků;
ojedinělé porušení pravidel a pokynů pro použití mobilu a jiného elektronického
zařízení;
opakované narušování bezpečnosti školní počítačové sítě (instalace programů,
připojování vlastních zařízení, použití cizích hesel apod.);
náznaky šikany, rasismu apod.;
nevhodné chování ke spolužákům s náznakem agresivity;
drobné krádeže věcí spolužáků;
nevhodný způsob jednání s pedagogickými pracovníky a zaměstnanci školy;
opakované neplnění pokynů pedagogických pracovníků;
nošení do školy věcí, které nesouvisí s výukou.

c) Důtka ředitele školy se uděluje za vážné porušení školního řádu – soustavné přestupky,
jednorázové závažné přestupky (zápis do dokumentace školy, zákonným zástupcům se DŘŠ
sděluje úředním dopisem).
Za vážné porušení školního řádu se považuje např.:
-

opakování přestupků, za které byla udělena DTU;
hrubé a vulgární chování vůči ostatním žákům, učitelům či zaměstnancům školy;
počáteční stadia šikany;
agresivní útok;
úmyslné narušování výuky zvláště nevhodným chováním;
opakované používání mobilů a jiných elektronických zařízení;
zpravidla do10 neomluvených hodin;
opakované kouření (včetně elektronické cigarety);
chování ohrožující zdraví a bezpečnost žáka i ostatních;
vandalismus v prostorách školy a na školních akcích;
krádeže (mobil, peníze apod.) nebo spoluúčast na krádeži;
záměrné vpouštění cizích osob do budovy školy.

V případě závažného porušení pravidel chování nebo dlouhodobého, opakovaného porušování
pravidel spolupracuje škola intenzivně se zákonnými zástupci, může iniciovat svolání
výchovné komise ve spolupráci s odbornými institucemi - úřady, které pomáhají v řešení v
této oblasti.
1.2 Kritéria udělování pochval
a) Ředitel školy může udělit pochvalu nebo jiné ocenění na základě vlastního rozhodnutí nebo
na základě podnětu jiné právnické či fyzické osoby žákovi po projednání v pedagogické radě.
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Pochvala ředitele školy (na vysvědčení, záznam do dokumentace školy) – kritéria udělení,
např.:
-

mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy,
záslužný nebo statečný čin,
mimořádně úspěšná práce (reprezentace školy – sportovní, vědomostní, dlouhodobá
svědomitá práce v žákovském parlamentu apod.).

b) Třídní učitel může udělit pochvalu nebo jiné ocenění na základě vlastního rozhodnutí nebo
na základě podnětu ostatních vyučujících po projednání s ředitelem školy.
Pochvala třídního učitele (žákovská knížka, záznam do dokumentace školy) – kritéria udělení,
např.:
-

vzorná reprezentace školy,
pomoc škole při organizaci školních akcí,
nezištná pomoc spolužákům nebo učitelům v rámci celé školy,
svědomité plnění svěřených úkolů a funkcí,
déletrvající úspěšná školní práce.

c) Drobná pochvala třídního učitele nebo jiného učitele (do žákovské knížky) – kritéria
udělení, např.:
-

vzorné plnění třídní služby,
pomoc spolužákovi,
reprezentace školy,
aktivity v rámci třídního kolektivu,
aktivity spojené s celoškolními aktivitami,
ocenění velmi pěkné práce v hodině.

VIII. Hodnocení chování na vysvědčení
Při použití klasifikace se chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou hodnotí na
vysvědčení stupni:
a) 1 – velmi dobré,
b) 2 – uspokojivé,
c) 3 – neuspokojivé.
Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace chování:
a) stupeň 1 - velmi dobré - žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení školního
řádu. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle. Žák je však přístupný výchovnému
působení a snaží se své chyby napravit;
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b) stupeň 2 – uspokojivé - chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními
školního řádu. Žák se dopustí závažného přestupku nebo se opakovaně dopustí méně
závažných přestupků. Zpravidla se i po udělení DTU nebo DŘŠ dopouští dalších přestupků,
narušuje výchovně vzdělávací činnost školy, ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných
osob;
c) stupeň 3 – neuspokojivé – chování žáka je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování,
žák se dopouští závažných přestupků proti školnímu řádu, záměrně ohrožuje bezpečnost a
zdraví svoje nebo jiných osob. Přes udělení opatření k posílení kázně pokračuje v asociálním
chování a nemá snahu své chyby napravit.
Za závažné přestupky se považuje zejména:
-

vnášení a užívání alkoholu, cigaret a jiných omamných látek do školy, distribuce
těchto látek;
zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči spolužákům nebo
zaměstnancům školy;
šikana a kyberšikana, pořizování a šíření elektronických záznamů pedagogických,
pracovníků na mobil a jiná elektronická zařízení;
opakovaná neomluvená absence (zpravidla nad 10 hodin);
opakovaná krádež;
záměrné a soustavné narušování vyučování;
soustavné neplnění základních školních povinností;
projevy fašismu, rasismu a jiných extrémistických směrů.

Za zvláště závažné porušení pravidel se považuje hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka
vůči druhým, ponižování, formy týrání, ohrožení bezpečnosti a zdraví svého i druhých ve
škole, nerespektování pokynů pedagogického pracovníka, které vedou k ohrožení bezpečnosti
a zdraví druhých, neomluvená neúčast ve vyučování.
O udělení stupně 2 nebo 3 z chování rozhoduje ředitelka školy na základě projednání v
pedagogické radě, a to na základě návrhu třídního učitele. Třídní učitel je povinen předjednat
před pedagogickou radou návrh na snížení známky z chování s ostatními pedagogickými
pracovníky, kteří daného žáka učí. Při hodnocení chování se vychází z žákova chování za celé
pololetí (při hodnocení, které odpovídá stupni 2 nebo 3 nemusí nutně předcházet udělení
NTU, DTU nebo DŘŠ).

IX.

Zásady pro používání slovního hodnocení

Žák může být slovně hodnocen na základě písemné žádosti zákonného zástupce. O použití
slovního hodnocení rozhoduje ředitel školy.
Při použití slovního hodnocení se výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a
nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem hodnotí tak, aby byla
zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům
jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, ke svým vzdělávacím a osobnostním
předpokladům a věku. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka v
jejich vývoji, ohodnocení přístupu žáka ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho
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výkon, a naznačení dalšího rozvoje žáka; obsahuje také zdůvodnění a doporučení, jak
předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat.
 Klasifikaci výsledků vzdělávání žáka v jednotlivých předmětech a chování žáka lze
doplnit slovním hodnocením, které bude obsahovat i hodnocení klíčových kompetencí.
 Výsledky vzdělávání žáka na konci prvního pololetí lze hodnotit souhrnně za všechny
předměty.
 Slovní hodnocení lze použít i pro hodnocení chování žáka.
 Škola převede slovní hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení
v případě přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost
této školy nebo zákonného zástupce žáka.
 Je-li žák hodnocen slovně, převede škola slovní hodnocení do klasifikace pro účely
přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání.
Při stanovení celkového hodnocení žáka na vysvědčení v případě použití slovního hodnocení
se vychází z formulací uvedených v charakteristice jednotlivých klasifikačních stupňů
povinných a nepovinných předmětů a z kritérií pro jednotlivé stupně hodnocení chování na
vysvědčení.
Vyučující využívá pro vyjádření hodnocení obratů a formulací uvedených u jednotlivých
klasifikačních stupňů. Pro přehlednost jsou nejčastěji využívané obraty uspořádány do
tabulky.
Zásady pro vzájemné převedení klasifikace a slovního hodnocení
Prospěch
Ovládnutí výstupů, učiva
1 – výborný

ovládá bezpečně

2 – chvalitebný

ovládá

3 – dobrý

v podstatě ovládá

4 – dostatečný

ovládá se značnými mezerami

5 - nedostatečný

neovládá

Myšlení
1 – výborný

pohotový, bystrý, dobře chápe souvislosti, samostatný

2 – chvalitebný

uvažuje celkem samostatně

3 – dobrý

menší samostatnost v myšlení

4 – dostatečný

nesamostatné myšlení, pouze s nápovědou
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5 - nedostatečný

odpovídá nesprávně i na návodné otázky

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

nedokáže se samostatně vyjádřit, i na návodné otázky
odpovídá nesprávně

Celková aplikace vědomostí, řešení úkolů
1 – výborný

užívá vědomostí a spolehlivě a uvědoměle dovedností,
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

Aktivita, 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

U vzájemného převedení klasifikace a slovního hodnocení v případě chování se použijí
formulace uvedené v článku VIII. – Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace chování.
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X. Komisionální přezkoušení a opravná zkouška
1. Komisionální přezkoušení
Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo
druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně
dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne vydání vysvědčení, požádat ředitele
školy o přezkoumání výsledků hodnocení žáka (je-li vyučující daného předmětu ředitel školy,
žádá ředitel školy příslušný krajský úřad).
Komisi pro přezkoušení žáka jmenuje ředitel školy. Komise je tříčlenná:
a) 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;
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.
Vykonáním přezkoušení není dotčena možnost vykonat opravnou zkoušku.
2. Opravná zkouška






Žáci devátých ročníků a 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.
Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu
stanoveném ředitelem školy. Žák může v jednom dni skládat pouze jednu opravnou
zkoušku. Opravné zkoušky jsou komisionální (viz. bod 1).
Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví,
neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín
opravné zkoušky nejpozději do 15. 9. následujícího školního roku. Do té doby je žák
zařazen do nejbližšího vyššího ročníku, popřípadě do devátého ročníku.

Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitel školy v souladu se školním vzdělávacím
programem. Výsledek přezkoušení stanoví komise hlasováním (vyjádří se stupněm prospěchu
nebo slovním hodnocením, např. v případě žáka se SVP, o kterém rozhodl ředitel školy. O
komisionální a opravné zkoušce se pořizuje protokol. Výsledek přezkoušení, který je
konečný, sdělí ředitel školy prokazatelným způsobem zákonnému zástupci žáka. Žákovi se
vydá nové vysvědčení.
3. Zkoušky při plnění povinné školní docházky v zahraničí nebo v zahraniční škole na
území ČR
Pravidla stanoví Vyhláška č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech
plnění povinné školní docházky v platném znění (§ 18).
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Závěrečná ustanovení
Přílohu č. 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků:
-

projednala a schválila pedagogická rada dne 19. 6. 2018;

-

schválila školská rada dne 19. 6. 2018;

-

nabývá účinnosti dne 1. 9. 2018.

Podle § 30 školského zákona č. 561/2004 Sb. zveřejňuje ředitel školy Pravidla pro hodnocení
výsledků vzdělávání žáků následujícím způsobem: vyvěšením na chodbě v přízemí školy, ve
sborovně školy, dále umístěním na webových stránkách školy.
Na vyžádání je k dispozici v kanceláři ředitele školy.

Mgr. Jaroslava Kuklová

V Plzni dne 29. 6. 2018

ředitelka školy
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