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2.   Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 

 
 
Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků vycházejí z ustanovení zákona č. 
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), vyhlášky č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání v 
aktuálním znění a vyhlášky č. 27/20016 Sb. 
 
Obsah: 
 
2.1. Cíle a zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole, 
zásady pro používání slovního hodnocení  
 
 
2.2.  Stupně hodnocení prospěchu a chování v případě použití klasifikace, způsob 
sebehodnocení žáků 
 
2.3. Podrobnosti o komisionálních a opravných zkouškách 
 
2. 4. Způsob získávání podkladů pro hodnocení prospěchu a chování, získávání 
podkladů pro sebehodnocení žáků 
 
2. 5. Zásady a způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků 
nadaných  
 
2.1. Cíle a zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a 
chování ve škole 
 
Hodnocení výsledků vzdělávání žáků vychází z posouzení míry dosažení 
výstupů pro jednotlivé předměty školního vzdělávacího programu. Hodnocení 
je pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doložitelné a respektuje 
individuální vzdělávací potřeby žáků a doporučení školského poradenského 
zařízení. 
 
 1. Pedagogičtí pracovníci zajišťují, aby žáci a zákonní zástupci žáků byli včas 
informováni o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka. 
 
2. Žákovi je za první pololetí vydán výpis z vysvědčení, na konci školního roku 
obdrží každý žák vysvědčení s klasifikací za obě pololetí. 

Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním 
stupněm (dále jen "klasifikace"), slovně nebo kombinací obou způsobů. O 
způsobu hodnocení rozhoduje ředitel školy se souhlasem školské rady. 

U žáka se SVP rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení na základě 
žádosti zákonného zástupce žáka. Výsledky vzdělávání žáka v základní škole 
speciální se hodnotí slovně. 
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3. Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze 
všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem s 
výjimkou předmětů výchovného zaměření stanovených rámcovým vzdělávacím 
programem a předmětů, z nichž byl uvolněn. Do vyššího ročníku postoupí i 
žák prvního stupně základní školy, který již v rámci prvního stupně opakoval 
ročník, a žák druhého stupně základní školy, který již v rámci druhého stupně 
opakoval ročník, a to bez ohledu na prospěch tohoto žáka. 

 

4. Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel 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. 

 

5. Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel 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, popřípadě 
znovu devátý ročník. 

 

6. 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 od 
vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o komisionální přezkoušení žáka, je-
li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, krajský úřad. Komisionální 
přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu 
dohodnutém se zákonným zástupcem žáka. 

 

7. Žák, který plní povinnou školní docházku, opakuje ročník, pokud na konci 
druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen. 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.  
 

8. Ředitel školy může žákovi, který splnil povinnou školní docházku a na konci 
druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen, povolit na žádost jeho 
zákonného zástupce opakování ročníku po posouzení jeho dosavadních 
studijních výsledků a důvodů uvedených v žádosti. 

 

9. Žák, který úspěšně ukončil základní vzdělávání, nebo žák, který splnil 
povinnou školní docházku a nepokračuje v základním vzdělávání, přestává být 
žákem školy 30. června příslušného školního roku. Žák, který splnil povinnou 
školní docházku a koná opravnou zkoušku nebo bude hodnocen v náhradním 
termínu, je žákem školy do termínu konání těchto zkoušek, pokud mu nebylo 
povoleno opakování ročníku. Žák, který byl přijat ke vzdělávání ve střední 
škole, je považován za žáka základní školy do 31. srpna příslušného školního 
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roku. 

 

Žák, který po splnění povinné školní docházky nezískal základní vzdělání, může 
po splnění podmínek stanovených tímto zákonem a na základě žádosti jeho 
zákonného zástupce pokračovat v základním vzdělávání, nejdéle však do 
konce školního roku, v němž žák dosáhne osmnáctého roku věku. 

Žákovi se zdravotním postižením může ředitel školy ve výjimečných případech 
povolit pokračování v základním vzdělání do konce školního roku, v němž žák 
dosáhne dvacátého roku věku. V uvedených případech, pokud jde o přípravu 
na výkon povolání nebo pracovní činnosti, spolupracuje ředitel školy s 
příslušným úřadem práce. 

 

Cíle hodnocení žáků:  
 
- zpětná vazba pro žáky a učitele  
- motivace žáků pro zvýšení aktivity  
- cesta ke zdokonalování žáků 
- informace pro rodiče a jejich motivace pro spolupráci  
- informace pro učitele o úrovni zvládnutí učiva ze strany žáků  
- základ pro sebehodnocení žáků o úrovni jejich znalostí  
- posila zdravého sebevědomí  
- doporučení, jak předcházet případným neúspěchům 
 
 

Zásady pro hodnocení žáků: 

 

- posuzování žáka komplexně  
- stejná náročnost na všechny žáky s přihlédnutím na specifické vzdělávací  
potřeby  
- uplatňování přiměřené náročnosti  
- kladná motivace  
 
 
Zásady pro používání slovního hodnocení  
 
1. O slovním hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení rozhoduje 
ředitel školy po projednání v pedagogické radě.  
 
2. Třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů převede slovní 
hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v případě 
přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této 
školy nebo zákonného zástupce žáka.  
 
3. Je-li žák hodnocen slovně, převede třídní učitel po projednání s vyučujícími 
ostatních předmětů slovní hodnocení do klasifikace pro účely přijímacího řízení 
ke střednímu vzdělávání.  
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4. U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního 
hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce žáka.  
 
5. 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 výkon, a naznačení dalšího rozvoje žáka; obsahuje také 
zdůvodnění a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak 
je překonávat. Výsledky vzdělávání žáka na konci prvního pololetí lze hodnotit 
souhrnně za všechny předměty. Slovní hodnocení lze použít i pro hodnocení 
chování žáka.  
 
 
6. Klasifikaci výsledků vzdělávání žáka v jednotlivých předmětech a chování 
žáka lze doplnit slovním hodnocením, které bude obsahovat i hodnocení 
klíčových kompetencí vymezených Rámcovým vzdělávacím programem pro 
základní vzdělávání. 
 
 
Zásady pro sebehodnocení žáků 
 
Učitel vytváří vhodné prostředí pro sebehodnocení žáka.  
Učitel seznámí žáka s očekávanými výstupy a s možnostmi hodnocení.  
Učitel vede žáka k objektivitě při sebehodnocení.  
 
 
Výchovná opatření 
 
Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. 
Pochvaly, jiná ocenění a další kázeňská opatření může udělit či uložit ředitel 
školy a vyučující. 
 
1. Ředitel 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 rozhodnutí nebo na základě podnětu 
ostatních vyučujících žákovi po projednání s ředitelem školy udělit pochvalu za 
výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci.  
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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 
 
Pravidla pro udělování pochval a ukládání napomenutí a důtek jsou součástí 
školního řádu. 
 
Třídní učitel neprodleně oznámí řediteli školy uložení důtky třídního učitele. 
Důtku ředitele školy lze žákovi uložit pouze po projednání v pedagogické radě. 
 
Ředitel 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.  
 
Udělení pochvaly ředitele školy a uložení napomenutí nebo důtky se 
zaznamená do dokumentace školy. Udělení pochvaly ředitele školy se 
zaznamená na vysvědčení za pololetí, v němž bylo uděleno. 
 
 
 
2. 2. Stupně hodnocení chování a prospěchu v případě použití 
klasifikace, způsob sebehodnocení žáků  
 
Stupně hodnocení chování žáků 
 
1. 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 hodnocení chování žáků jsou následující:  
 
1. stupeň z chování (velmi dobré)  
Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení vnitřního řádu školy. 
Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle. Žák je však přístupný 
výchovnému působení a snaží se své chyby napravit.  
 
2. stupeň z chování (uspokojivé)  
Za neomluvené vyučovací hodiny (obvykle od 10 hodin), úmyslné ublížení na 
zdraví, prokázaná závažná šikana, hrubé a vulgární chování nebo jiné 
přestupky (ústní, písemné, fyzické) vůči spolužákovi, učiteli či jiné osobě, 
úmyslné poškozování školního majetku, kouření a požívání alkoholu v 
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prostorách školy, školního pozemku a na školních akcích, dokázaná krádež 
školních pomůcek nebo věcí spolužáků v budově školy, úmyslné opakování 
přestupků vůči školnímu řádu a kyberšikana vůči spolužákům, vyučujícím a 
ostatním zaměstnancům. 
 
3. stupeň z chování (neuspokojivé)  
Za neomluvené hodiny (obvykle více než 20 hodin), opakované krádeže ve 
škole, opakované úmyslné poškození školního majetku, opakované kouření a 
požívání alkoholu v prostorách školy, školního pozemku a na školních akcích, 
opakované velmi nevhodné vulgární chování vůči spolužákům, vyučujícím, 
ostatním zaměstnancům či jiným osobám, opakovaná prokázaná šikana, 
distribuce nebo užívání drog v budově školy, úmyslné těžké poškození zdraví, 
nošení střelných a bodných zbraní do školy a obzvlášť závažná kyberšikana 
vůči spolužákům, vyučujícím a ostatním zaměstnancům. Obtěžování druhých 
prostřednictvím mobilního telefonu, např. SMS, MMS nebo nepříjemnými 
telefonáty.  
 
2. O konkrétním uložení výchovného opatření rozhoduje pedagogická rada po 
zvážení všech okolností porušení školního řádu.  
 
3. O sníženém stupni z chování rozhoduje ředitel školy po zvážení všech 
okolností porušení školního řádu a projednání s pedagogickou radou.  
 
 
Stupně hodnocení prospěchu žáků  
 
1. Při použití klasifikace se výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných 
a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem 
hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu:  
 
a) 1 - výborný 
b) 2 - chvalitebný  
c) 3 - dobrý  
d) 4 - dostatečný 
e) 5 - nedostatečný  
 

Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření  

 Převahu teoretického zaměření mají jazykové, společenskovědní, přírodovědné 
předměty a matematika. Při klasifikaci výsledků v těchto vyučovacích 
předmětech  vychází vyučující z požadavků učebních osnov a 
standardu  základního vzdělání. Při klasifikaci sleduje zejména: 

a)    ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných  poznatků, faktů, 
pojmů, definic, zákonitostí a vztahů 
b)    kvalitu a rozsah získaných dovedností vykonávat  požadované 
intelektuální a motorické činnosti 
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c)    schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při  řešení 
teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení společenských a 
přírodních jevů  a zákonitostí 
d)    kvalitu myšlení, především jeho logiku, samostatnost a tvořivost 
e)    aktivitu v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah  k nim 
f)     přesnost, výstižnost a odbornou i jazykovou správnost ústního a 
písemného projevu 
g)    kvalitu výsledků činností 
h)    osvojení účinných metod samostatného studia  

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:  

Stupeň 1 (výborný) 
Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice  a zákonitosti 
uceleně, přesně a úplně; 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.  

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.  
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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. 

 Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného, uměleckého 
zaměření a praktických činností 

Stupeň 1 (výborný) 
Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá 
své osobní předpoklady a velmi úspěšně podle požadavků osnov je rozvíjí 
v individuálních a kolektivních projevech. Jeho projev je esteticky působivý, 
originální, procítěný, v hudební a tělesné výchově přesný. Osvojené 
vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě. Má výrazně aktivní zájem 
o umění, estetiku, 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 osnov. Žák tvořivě aplikuje osvojené 
vědomosti, dovednosti a návyky v nových úkolech. Má aktivní zájem o umění, 
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 
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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, brannost a tělesnou kulturu. Nerozvíjí 
v požadované míře svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost. 

 Stupeň 4 (dostatečný) 
Žák je v činnostech málo aktivní a tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho 
projev jsou málo uspokojivé. Úkoly řeší s častými chybami. Vědomosti a 
dovednosti aplikuje jen se značnou pomocí učitele. Projevuje velmi malou 
snahu a zájem o činnosti, nerozvíjí dostatečně svůj estetický vkus a tělesnou 
zdatnost.  

Stupeň 5 (nedostatečný) 
Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. 
Jeho projev je povětšině chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální 
osvojené vědomosti a dovednosti nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem 
o práci a nevyvíjí úsilí rozvíjet svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost. 

 

Při hodnocení těmito stupnicemi jsou výsledky vzdělávání žáka hodnoceny tak, 
aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména vzhledem k 
očekávaným výstupům jednotlivých předmětů školního vzdělávacího 
programu, ke svým vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku. 
Klasifikace zahrnuje ohodnocení přístupu žáka ke vzdělávání i v souvislostech, 
které ovlivňují jeho výkon. 

Klasifikaci výsledků vzdělávání žáka v jednotlivých předmětech a chování žáka 
lze doplnit slovním hodnocením, které bude obsahovat i hodnocení klíčových 
kompetencí vymezených Rámcovým vzdělávacím programem pro základní 
vzdělávání.  
 
Při hodnocení žáků cizinců, kteří plní v České republice povinnou školní 
docházku, se úroveň znalosti českého jazyka považuje za závažnou souvislost, 
která ovlivňuje jejich výkon.  
 
Jestliže je žák z výuky některého předmětu v prvním nebo ve 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 termínu21), uvádí se na vysvědčení místo 
hodnocení slovo "nehodnocen(a)".  
 
Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni:  
 
a) prospěl(a) s vyznamenáním 
b) prospěl(a) 
c) neprospěl(a) 
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d) nehodnocen(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; v případě 
použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace 
postupuje škola podle pravidel hodnocení žáků podle § 14 odst. 2. 
  
b) Prospěl(a), není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním 
vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 - 
nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením.  
 
c) Neprospěl(a), je-li v některém z povinných předmětů stanovených školním 
vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 - 
nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením nebo není-li z něho 
hodnocen na konci druhého pololetí.  
 
d) Nehodnocen(a), není-li možné žáka hodnotit z některého z povinných 
předmětů stanovených školním vzdělávacím programem na konci prvního 
pololetí.  
 
Při hodnocení žáků cizinců, kteří plní v České republice povinnou školní 
docházku, se úroveň znalosti českého jazyka považuje za závažnou souvislost 
podle odstavců 2 a 4, která ovlivňuje jejich výkon. 
 
 
2. 3. Podrobnosti o komisionálních a opravných zkouškách. 
 
 

1. Žáci devátého ročníku a žáci, kteří na daném stupni základní školy dosud 
neopakovali ročník, a kteří na konci druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou 
povinných předmětů s výjimkou předmětů výchovného zaměření, konají opravné 
zkoušky.  
 
2. 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.  
 
3. 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. září následujícího školního 
roku. Do té doby je žák zařazen do nejbližšího vyššího ročníku, popřípadě znovu 
do devátého ročníku.  
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4. V odůvodněných případech může krajský úřad rozhodnout o konání opravné 
zkoušky a komisionálního přezkoušení na jiné základní škole. Zkoušky se na 
žádost krajského úřadu účastní školní inspektor.  
 
5. Komisi pro komisionální přezkoušení jmenuje ředitel školy; v případě, že je 
vyučujícím daného předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad.  
 
6. Komise je tříčlenná a tvoří ji:  
 
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 
 
7. Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení. 
Výsledek přezkoušení stanoví komise hlasováním. Výsledek přezkoušení se vyjádří 
slovním hodnocením nebo stupněm prospěchu. Ředitel školy sdělí výsledek 
přezkoušení prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému zástupci žáka.           
V případě změny hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí je vydáno 
nové vysvědčení.  
 
8. O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy. 
  
9. 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.  
 
10. Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitel školy v souladu se 
školním vzdělávacím programem.  
 
11. Vykonáním přezkoušení není dotčena možnost vykonat opravnou zkoušku.  
 
 
2. 4. Způsob získávání podkladů pro hodnocení prospěchu a chování, 
získávání podkladů pro sebehodnocení žáků 
 
 
Získávání podkladů pro hodnocení prospěchu  
 
Za podklad pro hodnocení prospěchu žáka jsou považovány: 
 
- písemné práce a testy, prověrky, krátké orientační získávání podkladů pro 
hodnocení 
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- domácí úkoly, samostatné práce  
- referáty, projekty, demonstrace, výklad 
- skupinová práce, prezentace 
- četba, zvládnutí textu, jeho pochopení 
- zapojení do diskuse, spolupráce 
- rozhovory v cizím jazyce  
- ústní zkoušení, rozhovor s učitelem  
- snaha a kreativita  
 
1. Při celkovém hodnocení přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že 
žák mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro 
určitou indispozici.  
 
2. Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků pedagogickými 
pracovníky je jednoznačné, srozumitelné, srovnatelné s předem stanovenými 
kritérii, věcné, všestranné, pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a 
doložitelné.  
 
3. Podklady pro hodnocení a klasifikaci získávají vyučující zejména: soustavným 
diagnostickým pozorováním žáka, sledováním jeho výkonů a připravenosti na 
vyučování, různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, 
pohybové,…) kontrolními písemnými pracemi, analýzou výsledků různých činností 
žáků, konzultacemi s ostatními vyučujícími a podle potřeby i psychologickými a 
zdravotnickými pracovníky. 
 
Zákonné zástupce žáka informuje o prospěchu a chování žáka třídní učitel a 
učitelé jednotlivých předmětů na informačních schůzkách; třídní učitel nebo učitel, 
jestliže o to zákonní zástupci žáka požádají. 
 
V případě mimořádného zhoršení prospěchu žáka informuje rodiče vyučující 
předmětu bezprostředně a prokazatelným způsobem. 
 
 
 
Získávání podkladů pro hodnocení chování 
 
a) Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve 
třídě vyučují, a s ostatními učiteli a rozhoduje o ni ředitel po projednání 
v  pedagogické radě. Pokud třídní učitel tento postup nedodrží, mají možnost 
podat návrh na pedagogické radě i další vyučující. Kritériem pro klasifikaci 
chování je dodržování pravidel chování (školní řád) včetně dodržování vnitřního 
řádu školy během klasifikačního období.  
 
b) Při klasifikaci chování se přihlíží k věku, morální a rozumové vyspělosti žáka a k 
dříve uděleným opatřením k posílení kázně.  
 
Získávání podkladů pro sebehodnocení žáků:  
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- individuálními konzultacemi s vyučujícími  
- prostřednictvím hodnocení ostatních žáků  
- porovnáváním měřitelných poznatků a jejich postupným zlepšováním 
 
 2. 5. Zásady a způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami  
 
1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných se řídí 
vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a vyhláškou č. 27/2016 Sb. 
 
2. Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami se rozumí žák s přiznanými 
podpůrnými opatřeními. Tímto se rozumí žák s mentálním, tělesným, zrakovým 
nebo sluchovým postižením, vadami řeči, souběžnými postiženími více vadami, 
autismem a vývojovými poruchami učení nebo chování. Dále také žák se 
zdravotním znevýhodněním, zdravotním oslabením, dlouhodobou nemocí nebo 
lehčí zdravotní poruchou vedoucí k poruchám učení a chování, které vyžadují 
zohlednění při vzdělávání. Žák se sociálním znevýhodněním, rodinným prostředím 
s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožený sociálně patologickými jevy, 
nařízenou ústavní výchovou anebo uloženou ochrannou výchovou, nebo 
postavením azylanta a účastníka řízení o udělení azylu na území České republiky.  
 
3. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vytvoření podpůrných 
opatření prvního až pátého stupně.  
 
4. Při hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíží k povaze 
postižení nebo znevýhodnění. Vyučující respektují doporučení PPP, SPC a 
uplatňují je při klasifikaci a hodnocení chování žáků. Volí vhodné a přiměřené 
způsoby získávání podkladů.  
Způsob práce s hodnocením žáků je jmenovitou součástí podpůrných opatření. 
 
5. O použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace 
rozhoduje ředitel na základě žádosti zákonného zástupce žáka.  
 
6. Pro zjišťování úrovně žákových vědomostí a dovedností volí učitel takové formy 
a druhy zkoušení, které odpovídají schopnostem žáka a na něž nemá porucha 
negativní vliv. Dítě nebude vystavováno úkolům, ve kterých vzhledem k poruše 
nemůže přiměřeně pracovat a podávat výkony odpovídající jeho předpokladům.  
 
7. Vyučující klade důraz na ten druh projevu, ve kterém má žák předpoklady 
podávat lepší výkony. Při klasifikaci se nevychází z prostého počtu chyb, ale z 
počtu jevů, které žák zvládl.  
 
8. Způsob hodnocení a klasifikace žáka vychází ze znalosti příznaků postižení a 
uplatňuje se ve všech vyučovacích předmětech, ve kterých se projevuje postižení 
žáka, a na obou stupních základní školy.  
Při způsobu hodnocení a klasifikaci žáků pedagogičtí pracovníci zvýrazňují 
motivační složku hodnocení, hodnotí jevy, které žák zvládl. 
Klasifikace je provázena hodnocením, tzn. vyjádřením pozitivních stránek výkonu, 
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objasněním podstaty neúspěchu, návodem, jak mezery a nedostatky překonávat.  
 
9. V hodnocení se přístup vyučujícího zaměřuje na pozitivní výkony žáka a tím na 
podporu jeho poznávací motivace k učení na místo jednostranného zdůrazňování 
chyb.  
 
10. Všechna navrhovaná pedagogická opatření se zásadně projednávají s rodiči.  
 
11. Pokud je ve třídě školy vzděláván individuálně integrovaný žák, vytvoří ředitel 
školy podmínky odpovídající individuálním vzdělávacím potřebám žáka vedoucí k 
jeho všestrannému rozvoji. Třídní učitel sdělí vhodným způsobem ostatním žákům 
ve třídě podstatu individuálního přístupu a způsobu hodnocení a klasifikace žáka.  
 
 
Hodnocení nadaných žáků  
 
1. Vzdělávání žáků nadaných se řídí vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním 
vzdělávání a vyhláškou č. 27/2016 Sb. 
 
2. Ředitel školy může mimořádně nadaného nezletilého žáka přeřadit do vyššího 
ročníku bez absolvování předchozího ročníku. Podmínkou přeřazení je vykonání 
zkoušek z učiva nebo části učiva ročníku, který žák nebo student nebude 
absolvovat. Obsah a rozsah zkoušek stanoví ředitel školy. 
 
3. Individuálně vzdělávaný žák koná za každé pololetí zkoušky z příslušného 
učiva, a to ve škole, do níž byl přijat k plnění povinné školní docházky. Nelze-li 
individuálně vzdělávaného žáka hodnotit na konci příslušného pololetí, určí ředitel 
školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení bylo 
provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení pololetí. Ředitel školy zruší 
povolení individuálního vzdělávání, pokud žák na konci druhého pololetí 
příslušného školního roku neprospěl, nebo nelze-li žáka hodnotit na konci pololetí 
ani v náhradním termínu. 
 

 
 

 

 

 

 

 
  


