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   Školní řád 

 
I. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců, pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných 

zástupců žáků se zaměstnanci ve škole. 

 

A. Práva a povinnosti žáků ve škole 

1. Žáci mají právo 

2. Žáci jsou povinni 

3. Žákům je zakázáno 

B. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků ve škole 

1. Zákonní zástupci mají právo 

2. Zákonní zástupci mají povinnost 

 3. Pravidla vzájemných vztahů rodičů a zákonných zástupců žáků s pedagogickými pracovníky 

školy 

 

II.  Provoz a vnitřní režim školy 

 

A. Režim činnosti ve škole 

B. Chování žáků 

 

III. Zacházení se školním majetkem, učebnicemi a školními potřebami 

 

IV. Postup při ztrátě věci ve škole nebo při školní akci 

 

V. Povinnosti žákovské služby 

 

VI. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před  sociálně patologickými 

jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí  

I. Práva a povinnosti žáků, jejich zákonných zástupců, pravidla vzájemných vztahů žáků a 

zákonných zástupců žáků se zaměstnanci školy 

A. Práva a povinnosti žáků  

1. Žáci mají právo  

 na vzdělávání a školské služby podle školského zákona  

 na dodržování Úmluvy o právech dítěte , na ochranu  svých osobních údajů  

 na rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností 

 být informováni o průběhu a výsledcích svého vzdělávání  

    na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání  
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    na ochranu před vlivy a informacemi, které negativně ovlivňují jejich rozumovou a mravní 

výchovu 

    na ochranu před fyzickým, psychickým násilím, sexuálním zneužíváním 

    na ochranu před návykovými látkami, které ohrožují jejich tělesný vývoj 

    pokud nerozumí učivu, požádat o pomoc učitele 

    omluvit se učiteli na začátku hodiny, pokud se z vážných důvodů nemohli připravit na vyučování 

    znát kritéria hodnocení své práce a být hodnoceni objektivně a tak, aby svému hodnocení rozuměli  

    vhodnou formou se sami nebo prostřednictvím svého zástupce vyjadřovat  ke všem rozhodnutím 

týkajícím se podstatných záležitostí svého vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být 

věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje, odvolat se ke svému třídnímu učiteli, 

případně ředitelce školy, pokud jsou přesvědčeni o nespravedlivém hodnocení své činnosti nebo 

chování  

    zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat v nich  

    na svobodu pohybu ve školních prostorech v rámci patra své kmenové třídy  

   na návštěvy sourozenců mezi 1. a 2. stupněm v druhých pavilonech (a však jen ve výjimečných 

případech a se souhlasem třídního učitele 

2. Žáci  jsou povinni  

 pravidelně a včas docházet do školy, vzdělávat se podle svých schopností a podle rozvrhu hodin se 

účastnit   činností organizovaných školou  

 dodržovat školní a provozní řád, řád školní jídelny, žáci ve školní družině vnitřní řád školní 

družiny a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a  bezpečnosti, s  nimiž byli seznámeni 

 plnit a respektovat pokyny pedagogických a provozních pracovníků školy vydané v souladu s 

právními předpisy a školním řádem 

 dodržovat základní normy společenského chování  

 při vstupu do školy se přezouvat do zdravotně a hygienicky vhodné obuvi, která neznečišťuje 

prostory školy 

 účastnit se výuky všech předmětů a mimoškolních aktivit, na které se přihlásili 

 zacházet s učebnicemi a školními potřebami šetrně, udržovat své místo, třídu i ostatní školní 

prostory v čistotě a pořádku, chránit   majetek před poškozením   

    chránit své zdraví i zdraví spolužáků  

    nosit vhodné sportovní oblečení a obuv na TV   

    předkládat zákonným zástupcům žákovskou knížku alespoň 1x týdně 

    informovat se o průběhu vzdělávání v době své nemoci a doplnit si učivo do týdne po návratu do 

školy 

   denně nosit ŽK na 1. stupni 

   žáci 2. stupně mají jen „ Omluvný list a jiná sdělení“, hodnocení prospěchu prostřednictvím školy 

on-line 

3. Žákům je zakázáno 

 jsou zakázány  všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé (např. kouření, včetně elektronických 

cigaret, pití alkoholických a energetických nápojů, užívání návykových a zdraví škodlivých   látek) 

 držení, distribuce a užívání návykových látek v prostorách školy a při akcích pořádaných školou. 

Porušení tohoto zákazu bude klasifikováno jako hrubý přestupek. V této souvislosti využije ředitel 

školy všech možností daných mu příslušnými zákony včetně možnosti dát podnět k zahájení 

trestního stíhání osob, které se na porušení tohoto zákazu podílely. Ředitel školy nebo jím pověřený 

pracovník bude informovat zákonné zástupce žáků, u nichž bylo zjištěno porušení tohoto zákazu, o 

zjištěních v tomto směru, a zároveň je seznámí s možnostmi odborné pomoci. 

 nosit do školy předměty, které nesouvisejí s výukou a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost, způsobit 

úraz, nebo ohrožovat mravní výchovu svou i spolužáků. Nosit také cenné předměty, které se 



 3 

nepotřebují k výuce, a větší obnosy peněz (šperky, mobilní telefony odkládat pouze na místa k tomu 

určená se souhlasem vyučujícího – hlavně před TV 

 vpouštět do budovy školy osoby, které neznají nebo o nich vědí, že nejsou žáky ani zaměstnanci 

školy 

 během výuky a školních akcí není povoleno používání osobních přehrávačů a nahrávacích zařízení  

(použití pouze se souhlasem vyučujícího) 

 z důvodu jejich bezpečnosti používat ve školních prostorách mobilní telefon. Jen ve výjimečných 

případech může žák se souhlasem učitele využít mobil ke kontaktu se zákonným zástupcem. Přístroj 

bude mít žák vždy vypnutý a uložený v batohu. Za ztrátu mobilního telefonu škola nezodpovídá. 

 ponechávat mobilní telefon na lavicích a v lavicích během vyučovací hodiny 

 vracet se do uzamčené třídy bez doprovodu spolužáka a bez vědomí vyučujícího 

 ukládat jízdní kola ve školní budově  

 jezdit v botách s kolečky v prostorech školy 

 manipulovat a přemisťovat objemné  části vybavení sportovišť (branky a jiné sportovní nářadí) 

a používat k účelu, pro které nejsou konstruovány (zákaz houpání, věšení, odkládání oblečení…) 

 o přestávkách manipulovat s výpočetní technikou ve třídách (počítače, interaktivní tabule). Žáci 

nemanipulují s elektrickými spotřebiči, ventilacemi, žaluziemi bez přítomnosti učitele.  

 používat elektrické zásuvky k dobíjení svých mobilních telefonů, notebooků atp. 

 otvírat velká okna o přestávkách bez souhlasu učitele a sedět na topení a okenních parapetech. 

 sedat si na učitelskou židli (bez souhlasu vyučujícího) a využívat katedru 

4.  Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči spolužákům i vůči pracovníkům školy se vždy 

považují za závažné  porušení povinností stanovených tímto školním řádem.  

5.  Při porušení povinností stanovených tímto školním řádem budou použita kárná opatření a opatření 

k posílení kázně v souladu s pravidly pro hodnocení. 

Přestupky žáka řeší vyučující ve spolupráci s třídním učitelem, výchovným poradcem, metodikem 

prevence a vedením školy. Dále jsou  projednávány ve výchovné komisi a  na pedagogické radě. 

Výchovnou komisi tvoří výchovný poradce-předseda, třídní učitel, zákonný zástupce žáka, zástupce 

ředitelky školy, ředitelka školy, pouze pokud je nutná její přítomnost, dle potřeby může být přizván 

pracovník oddělení sociálně právní ochrany dětí a práce s rodinou, pracovník PPP psycholog, zástupce 

zřizovatele, zástupce policie a další.  

Škola neprodleně oznámí uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a 

jeho zákonnému zástupci a zaznamená je do dokumentace školy.  

 

B. Práva a povinnosti  zákonných zástupců 

1.  Zákonní zástupci mají právo  

 být informováni o průběhu vzdělávání svého dítěte, jeho chování a o dalších záležitostech  

souvisejících se školní docházkou od vyučujících a třídních učitelů, a to kdykoli po předchozí 

telefonické domluvě s učitelem a během třídních aktivů  

 mít přihlašovací údaje do ŠKOLY ON-LINE 

 znát kritéria hodnocení, vznášet dotazy a jednat s kterýmkoliv zaměstnancem školy  

 vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich dětí, přičemž jejich 

vyjádření musí být věnována pozornost 

 na ochranu osobních údajů o dítěti a rodině  

 hájit přiměřeným způsobem oprávněné zájmy svého dítěte  
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 písemně požádat o uvolnění žáka z výuky třídního učitele – uvolňuje na dva dny, ředitelku školy na 

více dní 

 písemně požádat ředitelku školy o uvolnění žáka ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů zcela 

nebo zčásti z vyučování některého předmětu 

 písemně požádat ředitelku školy o povolení vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu, 

zákonný zástupce je povinen vytvořit pro vzdělávání odpovídající podmínky 

 volit a být zvoleni do Školské rady  

 vznášet podněty a připomínky k práci školy u vyučujících, vedení školy, Školské rady a Spolku 

rodičů 

2.  Zákonní zástupci mají povinnost  

 zajímat se o průběh vzdělávání a chování svého dítěte, na vyzvání pedagogických  pracovníků se 

dostavit do školy k projednání záležitostí, které se týkají jejich dítěte 

 oznamovat škole údaje podle § 28 odst. 2, 3 školského zákona č. 561/2004 Sb., a další údaje, které 

jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a změny v těchto údajích (školní 

matrika) -  informovat o zdravotním stavu dítěte a všech skutečnostech, které jsou pro 

školu   důležité k zabezpečení vhodného způsobu vzdělávání a k zajištění ochrany zdraví žáka  

 zajistit pravidelnou docházku svého dítěte do školy, odhlásit své dítě z  výuky nepovinného 

předmětu nebo zájmového kroužku vždy ke konci pololetí, ze školní družiny ke konci měsíce, 

v případě, že nemají o nabízené služby zájem  

 omluvit žáka již první den jeho nepřítomnosti ve škole, k takovému omluvení může dojít telefonicky 

nebo emailem 

 doložit důvody nepřítomnosti  ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od návratu žáka do 

školy; škola, pokud to považuje za nezbytné, může požadovat doložení nepřítomnosti žáka z důvodu 

nemoci lékařem, a to pouze jako součást omluvenky vystavené zákonným zástupcem 

 předem známou nepřítomnost dítěte ve škole omluvit před jejím započetím  

  pravidelně, alespoň 1x týdně kontrolovat zápisy v žákovské knížce a toto potvrdit podpisem 

 ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost jeho 

zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu; zároveň určí náhradní 

způsob vzdělávání žáka v době vyučování tohoto předmětu. 

 v předmětu tělesná výchova ředitel školy uvolní žáka z vyučování na základě posudku vydaného 

registrujícím lékařem, pokud má být žák uvolněn na pololetí školního roku nebo na školní rok. Na 

první nebo poslední vyučovací hodinu TV může být žák uvolněn se souhlasem zákonného zástupce 

bez náhrady. 

 

3. Pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců žáků se zaměstnanci školy 

 

 Pedagogičtí pracovníci školy vydávají žákům a zákonným zástupcům žáků pouze takové pokyny, 

které bezprostředně souvisejí s plněním školního vzdělávacího programu, školního řádu a dalších 

nezbytných organizačních opatření. 

 Všichni zaměstnanci školy chrání žáky před všemi formami špatného zacházení, sexuálním násilím a 

zneužíváním. Dbají, aby žáci nepřicházeli do styku s materiály a informacemi pro ně nevhodnými. 

Nevměšují se do jejich soukromí.  Chrání žáky před nezákonnými útoky na jejich pověst. Zjistí-li, že 

dítě je týráno, krutě trestáno nebo je s ním jinak špatně zacházeno, spojí se s orgány na pomoc dítěti. 

Speciální pozornost věnují ochraně před návykovými látkami. 

 Informace, které zákonný zástupce žáka poskytne do školní matriky nebo jiné důležité informace o 

žákovi (zdravotní způsobilost, …), jsou důvěrné. Všichni pedagogičtí pracovníci se řídí se zákonem 

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. 

 Vyzve-li ředitelka školy nebo jiný pedagogický pracovník zákonného zástupce k osobnímu 

projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka, konzultuje termín schůzky se zákonným 

zástupcem žáka. 
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 Všichni pedagogičtí pracovníci se zúčastňují třídních schůzek, na kterých informují zákonné 

zástupce žáků o výsledcích výchovy a vzdělávání. V případě omluvené nepřítomnosti pedagogického 

pracovníka zajistí, aby zákonní zástupci byli informováni jiným způsobem. 

 V odůvodněných případech má třídní učitel právo vyžadovat na omluvu nepřítomnosti žáka lékařské 

potvrzení.  

II. Provoz a vnitřní režim školy  

A. Režim činnosti ve škole   

 Školní budova se pro žáky otevírá v 7.40 hodin, žákům je umožněn vstup do budovy 20 minut před 

začátkem dopoledního vyučování a 20 minut před začátkem odpoledního vyučování. V jinou dobu 

vstupují žáci do školy pouze na vyzvání zaměstnanců školy, kteří nad nimi zajišťují pedagogický 

dohled. Žáci, kterým začíná vyučování nultou hodinu, vstupují do budovy školy v 6.50 hodin s 

vyučujícím, na kterého čekají před školou. Dohled nad žáky je zajištěn po celou dobu jejich pobytu 

ve školní budově, přehled je vyvěšen na všech úsecích, kde dohled probíhá.  

 Vyučování začíná v 8.00 hodin a končí nejpozději v 17.00 hodin. Vyučování výjimečně zařazené na 

dřívější dobu nesmí  začínat dříve než v 7.00 hodin.  Vyučovací hodina trvá 45 minut. Vyučování 

probíhá podle časového rozvržení vyučovacích hodin a přestávek, žáci i jejich zákonní zástupci jsou 

s ním seznámeni vždy na začátku školního roku a následně při případných změnách. Řád je veřejně 

přístupný. Školní vzdělávací program školy může žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

vzdělávat podle doporučení PPP. V odůvodněných případech lze vyučovací hodiny dělit a spojovat, 

v tomto případě je odlišná doba ukončení vyučování oznámena rodičům.  

 O všech přestávkách je umožněn pohyb dětí mimo třídu v rámci patra kmenové třídy, kde je držen 

dohled.  Za příznivého počasí je umožněn pobyt dětí o velké přestávce mimo budovu školy na hřišti 

nebo v atriu, zde rovněž platí školní řád. 

 Mezi dopoledním a odpoledním vyučováním je umožněn vstup a pobyt v budově školy  20 minut 

před vyučováním. 

 Provoz školy probíhá ve všedních dnech od 7.00 do 16.30 hodin. Do kabinetů, kanceláře školy 

vstupují žáci po zaklepání a až tehdy, když jsou vyzváni. 

 Žáci vstupují do školy nejpozději v 7.50 hodin, šatnu opouštějí nejpozději v 7.55 hodin, kdy se šatna 

zamyká. 

 Na vyučovací hodiny přicházejí včas, aby si stačili připravit potřebné pomůcky. 

 V době vyučování navštěvují lékaře jen v nutných případech. Uvolnění v době vyučování pouze při 

osobním vyzvednutí zákonným zástupcem. Před ukončením vyučování bez souhlasu vyučujícího 

neopouští žák školu. Svévolné opuštění školy je 

posuzováno jako závažné porušení řádu školy. V případě nevolnosti žáka v průběhu vyučování bude 

informován zákonný zástupce žáka, který si pro dítě přijde a nebo se domluví na jiném způsobu 

odchodu žáka ze školy. 

 Při organizaci výuky jinak než v rozvrhem určených vyučovacích hodinách  a při s vyučováním 

souvisejících akcích stanoví zařazení a délku přestávek pedagog pověřený vedením akce, a to podle 

charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků.   

 Za uzamčení šaten na 1. stupni zodpovídají třídní učitelé. 

 Třída je po dobu nepřítomnosti žáků uzamčena. 

 Po skončení vyučování (dopoledního i odpoledního) odcházejí žáci 2. stupně sami,  

vyučující1.stupně odvádí žáky k šatnám a předává žáky, kteří jsou přihlášeni do školní družiny, 

vychovatelkám školní družiny.  

 Při akcích konaných mimo budovu školy zajišťují učitelé nebo zaměstnanci školy dohled 15 minut 

před stanovenou dobou shromáždění. Místo, čas shromáždění žáků a skončení akce oznámí 

pedagogičtí pracovníci zajišťující dohled nejméně dva dny předem zákonným zástupcům žáků 

prostřednictvím žákovské knížky. 

 Z hygienických důvodů se během školního roku provádí kontrola skříněk.  
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Škola při plánování takovýchto akcí stanoví tato pravidla: 

 Každou plánovanou akci mimo budovu školy předem projedná organizující pedagog se zástupkyní 

ředitelky školy svého stupně, zejména s ohledem na zajištění BOZ. 

 Akce se považuje za schválenou uvedením v týdenním plánu práce školy, kde zároveň s časovým 

rozpisem uvede ředitelka školy jména doprovázejících osob. 

 Při přecházení žáků na místa vyučování a při akcích konaných mimo budovu   školy se žáci řídí 

pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob.  

 Před takovýmito akcemi doprovázející učitel žáky prokazatelně poučí o bezpečnosti. Pro společné 

zájezdy tříd, lyžařské   kurzy, školy v přírodě platí zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými jsou 

žáci předem seznámeni. Při pobytu v ubytovacích   zařízeních se žáci podřizují vnitřnímu řádu tohoto 

zařízení a dbají   všech pokynů pracovníků tohoto zařízení.  

 Pro pořádání mimoškolních akcí platí směrnice školy zahrnující i oblast bezpečnosti a ochrany zdraví 

žáků: 

 směrnice pro školy v přírodě 

 lyžařské výcvikové kurzy 

 zahraniční výjezdy 

 školní výlety, exkurze 

 zajištění bezpečnosti mimo budovu 

Za dodržování předpisů o BOZ odpovídá vedoucí akce, který je určen ředitelkou školy. 

B. Chování žáků 

 

 Dodržují pravidla slušného chování a vystupování, neužívají hrubá a vulgární slova (zdraví všechny 

dospělé osoby srozumitelným pozdravem „ Dobrý den, Na shledanou“).  

 Dodržují pravidla hygieny a bezpečnosti ve škole i mimo školu. Při každém svém počínání mají na 

paměti nebezpečí úrazu.  

 Po zvonění jsou žáci na svém místě. Pokud se nedostaví vyučující 5 minut po zvonění, oznámí 

služba jeho nepřítomnost v kanceláři školy. 

 Aktivně se účastní vyučování a nenarušují nevhodně průběh vyučovacích hodin. 

Jsou zodpovědní za své studijní výsledky a chování, doma si připravují věci na vyučování, žáci 

 1. stupně dávají k podpisu žákovskou knížku, kterou denně nosí do školy. 

 Pomáhají slabším spolužákům i dalším lidem.  

 O přestávkách a v době vyučování neopouštějí budovu školy.  

 Po vstupu do školy se přezouvají v šatně do zdravotně a hygienicky vhodných přezůvek, které 

neznečišťují prostory školy, a odkládají svrchní oděv. Nenechávají ve skříňkách a v šatně cenné 

předměty a peníze. V průběhu vyučování vstupují do šatny pouze v doprovodu šatnáře. Žáci 1. – 4. 

tříd mají možnost si ponechávat podepsané přezůvky v šatně (uložené v plátěném sáčku) na věšáku 

ve školní šatně. V případě zájmu je nutné se individuálně domluvit s třídní učitelkou nebo učitelem.  

 Během přestávek se volně pohybují na patře kmenové třídy, ale musí při tom dodržovat pravidla 

slušného chování a bezpečnosti.  

 Nevolnost, úraz ohlásí ihned vyučujícímu, který vykonává dohled, v případě nutnosti  se obrátí na  

kteréhokoliv zaměstnance školy. 

 Během hlavní přestávky (při pěkném počasí) mohou být žáci na hřišti nebo v atriu v areálu školy. I 

zde žáci dodržují školní řád.  

 Do kabinetů a kanceláře školy vstupují žáci po zaklepání a až tehdy, budou-li  vyzváni. 

 Do jiných tříd žáci přecházejí ukázněně. Do tělocvičny, odborných učeben a učebny výpočetní 

techniky vstupují s učitelem, v případě zájmových činností jen se svým vedoucím. 

 Žáci dodržují řády odborných učeben.  

 V šatnách zůstávají žáci jen po nezbytně nutnou dobu.  
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 Do tělocvičny vstupují po přezutí do vhodné sportovní obuvi, při cvičení nenosí hodinky, šperky, 

nemají volně rozpuštěné vlasy. 

 V budově školy je zakázáno používat kolečkové brusle, koloběžky, kola, apod. 

 Nalezené věci žáci odevzdávají do kanceláře školy nebo na vrátnici. 

 Mobilní telefon není věcí potřebnou k vyučování, ale osobní věcí žáka. Škola neručí za jeho 

případnou ztrátu či poškození, proto žáci neponechávají mobilní telefon volně položený. Během 

vyučovacích hodin je mobilní telefon vypnutý.  

 Pokud žák zjistí ztrátu osobní věci, okamžitě musí ohlásit tuto skutečnost vyučujícímu nebo učiteli, 

který koná dohled, a také třídnímu učiteli. 

 Žáci dbají na čistotu ve škole, školní jídelně, v celém areálu školy a v jeho okolí, udržují své 

pracovní místo v čistotě a po skončení vyučování opustí své místo uklizené. 

 

III. Zacházení se školním majetkem, učebnicemi a školními potřebami   

 
 Žáci mají právo užívat zařízení školy, pomůcky a učebnice v souvislosti s výukou. 

 Žáci jsou povinni udržovat v pořádku všechny věci, které tvoří zařízení školy a třídy. 

 Šetrně zacházejí s učebnicemi a se všemi věcmi, které jim byly svěřeny do 

osobního užívání. 

 Žáci udržují své pracovní místo v pořádku. Před odchodem ze třídy každý žák uklidí své pracovní 

místo a jeho okolí. Služba odpovídá za čistotu prostoru kolem tabule a za pořádek v celé třídě. 

Proběhla-li daný den v učebně poslední vyučovací hodina, uloží židli (zpravidla na lavici). 

 Každé poškození zařízení nebo závadu v učebně hlásí žáci třídnímu učiteli, případně vyučujícímu. 

 Žáci rovněž nemanipulují s elektrickými rozvody v odborných učebnách, s vybavením odborných 

učeben, s uloženými exponáty a modely bez přítomnosti učitele. 

 Při svévolném poškození majetku školy bude škola požadovat úhradu vzniklé škody (např. úhradu 

nákladů na opravu) nebo opravení majetku (dle situace žákem, zákonným zástupcem žáka nebo 

kvalifikovaným pracovníkem). 

 Při úmyslném zničení majetku školy nebo jeho ztrátě (např. ztrátě učebnice) bude škola požadovat 

úhradu vzniklé škody nebo věcnou náhradu. 

 Úhradu škody způsobenou na majetku školy žákem bude škola vymáhat u zákonného zástupce žáka. 

 Projevy vandalismu jsou posuzovány jako hrubé porušení školního řádu. 

 

IV. Postup při ztrátě věci ve škole nebo během školní akce 

 

 Ztrátu ihned žák oznámí třídnímu učiteli (zastupujícímu třídnímu učiteli). 

 Pokud se nepovede věc najít, oznámí třídní učitel ztrátu v sekretariátu školy a sepíše záznam o 

pojistné události. 

 Zákonný zástupce doloží cenu ztracené věci paragonem nebo čestným prohlášením, které předá v 

sekretariátu školy. 

 Hlášení pojistné události vyřizuje s pojišťovnou sekretářka školy. 

 Hlášení pojistné události se nevztahuje na předměty, které nebyly na místě k tomu určeném. 

 V případě podezření na krádež cenné věci se zákonný zástupce obrací na PČR, škola nemůže vést 

vyšetřování. 

 

V. Povinnosti žákovské služby  

 
 Služba zamyká šatnu těsně před vyučováním a klíč vezme do třídy. Klíče je zakázáno vynášet z 

budovy.  

 Služba hlásí u ZŘ nebo v kanceláři školy, nedostaví-li se vyučující 5 minut po zvonění do hodiny. 

 Služba zajišťuje potřebné pomůcky pro výuku podle pokynů vyučujících, dbá na čistotu tabule před 

zahájením a po ukončení vyučovací hodiny.  
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VI.     Podmínky zajištění bezpečnosti ve škole, ochrany zdraví dětí a zamezení projevům 

rizikového chování  

 Bezpečnost a ochranu zdraví žáků ve škole zajišťuje škola svými zaměstnanci, pedagogickými i 

nepedagogickými. Zaměstnance, který není pedagogickým pracovníkem, může ředitelka školy k 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků určit pouze, pokud je zletilý a způsobilý k právním 

úkonům.  

 Všichni žáci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby   neohrozili zdraví a majetek svůj 

ani jiných osob.  

 Žáci se mimo vyučování nezdržují v prostorech školy, kde není vykonáván dohled způsobilou 

osobou.   

 Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků ve školní budově nebo mimo 

budovu při akci pořádané školou,  žáci hlásí ihned vyučujícímu, nebo pedagogickému dohledu.  

 Škola vede evidenci úrazů žáků, k nimž došlo při činnostech školy, vyhotovuje a předává záznam o 

úrazu stanoveným orgánům a institucím. 

 Ve školní budově lze používat pouze evidované elektrické spotřebiče.  

 Při výuce na všech sportovištích školy, všech odborných pracovnách, na pozemcích, v pracovně 

chemie, fyziky zachovávají žáci specifické bezpečnostní předpisy pro tyto učebny,   dané vnitřním 

řádem odborné učebny. Vyučující daného předmětu provedou prokazatelné poučení žáků v první 

vyučovací hodině školního roku a dodatečné poučení žáků, kteří při první hodině chyběli. O 

poučení   žáků provede učitel záznam do elektronické třídní knihy. Poučení o BOZ a PO se provádí 

rovněž před každou akcí mimo školu.  

 Všichni zaměstnanci školy přihlížejí k základním fyziologickým potřebám  žáků  a vytváří podmínky 

pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení rizikového chování. Poskytují žákům nezbytné informace 

k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. 

 Učitelé sledují zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění žáka nebo úrazu   informují bez 

zbytečných průtahů zákonné zástupce postiženého žáka. Při úrazu poskytnou žákovi nebo jiné osobě 

první pomoc, zajistí ošetření žáka lékařem. Úraz ihned hlásí vedení školy.  Vyplní záznam do knihy 

úrazů, případně vyplní předepsané formuláře. Nemocný (zraněný) žák může být odeslán k 

lékařskému vyšetření či ošetření jen v doprovodu dospělé osoby.  Ošetření a vyplnění záznamů 

zajišťuje ten pracovník, který byl svědkem, nebo který se o něm dověděl první.   

 Třídní učitelé zodpovídají za to, že každý žák má zapsány v žákovské knížce tyto údaje: adresu, 

aktuální telefonní čísla zákonných zástupců do zaměstnání a domů, adresu a jméno ošetřujícího 

lékaře, zdravotní pojišťovnu.   

 Pedagogičtí a provozní pracovníci školy nesmí žáky v době dané rozvrhem bez dohledu dospělé 

osoby uvolňovat k činnostem mimo budovu, nesmí je samotné posílat k lékaři atd. Škola odpovídá za 

žáky v době dané   rozvrhem výuky žáka, včetně nepovinných předmětů, času přestávek  a 

stravování.  

 Projevy šikanování, rasismu, xenofobie, násilí, omezování osobní svobody, ponižování...jsou přísně 

zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti školnímu řádu. 

 

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků 
 

klasifikace a hodnocení vychází z § 30 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vychází z ustanovení § 14 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o 

základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky v platném znění. 

1. Obecné zásady hodnocení a klasifikace 

 
Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků se uskutečňuje jako systematický proces, který 

vede k určení úrovně vzdělání žáka, kvalit a výkonů žákem vykazovaných. Probíhá s přihlédnutím k 

věkovým zvláštnostem žáka a jeho individuálním vzdělávacím a osobnostním předpokladům. 

1.1. Součástí hodnocení je i sebehodnocení žáků, které má umožnit žákům účast   
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na hodnotícím procesu. 

1.2. Hodnocení musí být pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doložitelné. 

1.3. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním 

stupněm (dále jen klasifikace). Změna způsobu hodnocení, které může být vyjádřeno také slovně nebo 

kombinací obou způsobů, je vázána na souhlas školské rady. 

1.4. Třídní učitel po projednání s příslušnými vyučujícími převede: 

a) klasifikaci do slovního hodnocení v případě přestupu žáka na školu, která 

hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této školy nebo zákonného zástupce žáka, 

b) slovní hodnocení výsledků vzdělávání do klasifikace pro účely přijímacího 

řízení ke střednímu vzdělávání. 

1.5. Pedagogičtí pracovníci zajišťují, aby o průběhu a výsledcích vzdělávání a chování žáků byli žáci i jejich 

zákonní zástupci řádně informováni. 

Informovanost žáků je zajišťována v závislosti na formě hodnocení: 

a) bezprostředně poté, kdy pedagogický pracovník provedl hodnocení (např. 

jako výsledek ústní zkoušky žáka), nebo 

b) s prodlením (např. jako výsledek hodnocení kontrolních písemných zkoušek 

a prací nebo v případě obšírné slovní obsahové analýzy výkonu). 

Informovanost zákonných zástupců je zajišťována: 

a) průběžně prostřednictvím žákovských knížek, školy on-line  

b) v případech odůvodněných z hlediska vývoje prospěchu a chování žáka 

individuálním prokazatelným oznámením a projednáním se zákonnými zástupci, 

c) zejména před koncem každého čtvrtletí prostřednictvím třídních schůzek 

d) v případě, že zákonní zástupci o informaci požádají. 

1.6. Hodnocení a klasifikace žáka jsou přiměřeně náročné a pedagogický pracovník při nich uplatňuje vůči 

žákovi patřičný takt a respektuje jeho individuální zvláštnosti. 

1.7. Pedagogický pracovník při klasifikaci přihlíží k psychickým a fyzickým vlastnostem a předpokladům 

žáka, k tomu, že žák mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech, dále přihlíží 

k jeho věkovým a individuálním zvláštnostem, k případnému zdravotnímu postižení, zvláště ke specifickým 

poruchám učení, a k dalším okolnostem, které by mohly kvalitu práce žáka ovlivnit. 

2. Zásady a způsob hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání 

Podklady pro hodnocení a klasifikaci prospěchu 

 soustavné diagnostické sledování žáka, kvality jeho práce a připravenosti na vyučování  

 míra dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých předmětů 

 kontrolní písemné práce 

 další zkoušky: 

- ústní  

- písemné 

- grafické (výtvarné) 

- praktické 

- pohybové 

- didaktické testy 

 výsledky dalších činností žáka 

 konzultace s ostatními učiteli, výchovným poradcem, popř. s pracovníky pedagogicko - 

psychologické poradny 

 

Kritéria pro hodnocení a klasifikaci prospěchu 

 

 žáci jsou klasifikováni ve všech vyučovacích předmětech uvedených v učebním plánu příslušného 

ročníku, včetně nepovinných předmětů 

 klasifikační stupeň určí učitel příslušného předmětu; klasifikace prospěchu nesouvisí s klasifikací 

chování  
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 v předmětu, ve kterém vyučuje více učitelů, určí výsledný stupeň za klasifikační období příslušní učitelé 

po vzájemné dohodě 

 při hodnocení a klasifikaci učitel sleduje:  

- v jaké míře a kvalitě si žák osvojuje poznatky a dovednosti  

- píli žáka a jeho přístup ke vzdělávání 

- jak dovede žák používat získané vědomosti a dovednosti 

- jak žák ovládá základní komunikační prostředky 

- jak se u žáka projevují rysy samostatného myšlení 

- jak ovládá důležité učební postupy a způsoby samostatné práce 

- jak žák chápe a s jakým porozuměním přijímá mravní a občanské hodnoty, s kterými se 

setkává v průběhu svého vzdělávání a jsou významné pro jeho rozhodování a jednání 

v dalším životě 

- jak se žák projevuje a jaké má vlastnosti (spolehlivost, odpovědnost, snaha, spolupráce, 

vstřícnost, tolerance, zachovávání pravidel kulturního chování a soužití)  

 obsah zkoušek a písemných kontrolních prací musí odpovídat učivu požadovanému učebními osnovami 

a tematickými plány pro příslušné období, vyloženému a procvičenému do doby před konáním zkoušky 

 jednotlivé zkoušky a písemné kontrolní práce je nutno rovnoměrně rozvrhnout na dobu celého pololetí; 

písemnou kontrolní práci může žák v jednom dnu konat pouze jednu, vyučující termín předem oznámí 

žákům a označí jej v třídní knize (písemná práce není orientační písemná zkouška v délce do 20 minut) 

 pro hodnocení a klasifikaci se využívá různých druhů a forem zkoušek, jejichž klasifikace má různou 

váhu. Celkové hodnocení žáka tedy nelze určit matematickým průměrem 

 počet zkoušek se řídí hodinovou dotací daného předmětu, žák 2. až 9. ročníku musí být během čtvrtletí 

klasifikován nejméně dvakrát. Počet klasifikovaných zkoušek se řídí hodinovou týdenní dotací.  

 zkoušení je prováděno zásadně před kolektivem třídy, není přípustné individuální přezkušování po 

vyučování v kabinetech (výjimkou je diagnostikovaná vývojová porucha, kdy tento způsob doporučí ve 

zprávě z vyšetření psycholog) 

 při ústním zkoušení oznámí učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě, klasifikaci zdůvodňuje a 

poukazuje na klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů a výtvorů 

 výsledky hodnocení písemných zkoušek a prací, popř. praktických činností oznámí žákovi nejpozději do 

14 dnů 

 hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání musí být jednoznačné, srozumitelné žákovi i jeho rodičům, 

srovnatelné s kritérii stanovenými klasifikačním řádem, věcné a všestranné 

 učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka 

 klasifikace všech zkoušek je zaznamenávána v evidenci vyučujícího, v žákovských knížkách a v systému 

školy on-line 

 uzávěrka za pololetí je zaznamenávána  

- v evidenci vyučujícího  

- v katalogovém listu žáka 

- na vysvědčení 

- v PC v systému školy on- line 

 o klasifikaci jsou prokazatelným způsobem informováni zákonní zástupci žáka třídním učitelem a 

učiteli jednotlivých předmětů: 

a) průběžně prostřednictvím žákovské knížky 

b) před koncem každého čtvrtletí 

c) kdykoli na požádání zákonných zástupců žáka 

d) prostřednictvím školy on - line 

 v případě mimořádného zhoršení prospěchu informuje učitel zákonné zástupce žáka bezprostředně a 

prokazatelným způsobem 

 

3. Stupně hodnocení prospěchu 

 

Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených vzdělávacím 

programem se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu:      
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1 -  výborný 

2 -  chvalitebný 

3 -  dobrý 

4 -  dostatečný 

5 -  nedostatečný 

  -  nehodnocen/a 

 

3.1. Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretických předmětů 

(jazyky, společenskovědní a přírodovědné předměty, matematika) 

 

Při klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření se v souladu s 

požadavky učebních osnov hodnotí:  

- ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic, zákonitostí a 

vztahů, kvalita a rozsah získaných dovedností vykonávat požadované intelektuální a motorické 

činnosti, 

- schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při 

výkladu a hodnocení společenských a přírodních jevů a zákonitostí, 

- kvalita myšlení, především jeho logika, samostatnost a tvořivost, 

- aktivita v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim, 

- přesnost, výstižnost a odborná i jazyková správnost ústního a písemného projevu, 

- kvalita výsledků činností, 

- osvojení účinných metod samostatného studia. 

 

Stupeň 1„výborný“  

Žák užívá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, objasní vztahy mezi nimi. 

Pohotově vykonává požadované intelektuální a praktické činnosti. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené 

poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů. Myslí logicky, správně, zřetelně se u něj 

projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný a výstižný. Grafický 

projev je přesný a estetický. Samostatně studuje vhodné texty. 

 

Stupeň 2 „chvalitebný“ 

Žák užívá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně. 

Pohotově vykonává požadované teoretické a praktické činnosti. Samostatně nebo podle menších podnětů 

učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení úkolů. Myslí logicky, je tvořivý. Ústní a 

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

je zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický projev je přesný a estetický, bez větších nepřesností. 

Samostatně nebo s pomocí studuje vhodné texty. 

 

Stupeň 3 „dobrý“  

Žák prokazuje v ucelenosti, přesnosti a úplnosti požadovaných poznatků, pojmů a zákonitostí nepodstatné 

mezery. Při vykonávání požadovaných činností projevuje nedostatky. Podstatné nepřesnosti a chyby za 

pomoci učitele koriguje. Při aplikaci osvojených poznatků a dovedností se dopouští chyb. Jeho myšlení je 

vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. V ústním a písemném projevu prokazuje 

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

nedostatky. Samostatně studuje učební texty podle návodu učitele. 

 

Stupeň 4 „dostatečný“ 

Žák prokazuje v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, pojmů a zákonitostí 

závažné mezery. Při provádění požadovaných činností je málo pohotový a pracuje se závažnými nedostatky. 

Při uplatňování osvojených poznatků a dovedností je nesamostatný, dopouští se podstatných chyb. V jeho 

logice se objevují závažné chyby, jeho myšlení není tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má vážné 

nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Závažné chyby žák s pomocí učitele opraví. Při 

samostatném studiu prokazuje velké nedostatky. 
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Stupeň 5 „nedostatečný“ 

Žák si požadované poznatky, pojmy a zákonitosti neosvojil uceleně, prokazuje v nich závažné mezery. Jeho 

schopnost vykonávat požadované intelektuální a praktické činnosti má velmi podstatné nedostatky. 

V uplatňování osvojených vědomostí se vyskytují časté závažné chyby. Při výkladu jevů a zákonitostí 

neuplatňuje své vědomosti ani s pomocí učitele. Jeho myšlení není samostatné, dopouští se zásadních 

logických chyb. V ústním a písemném projevu prokazuje závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti a 

výstižnosti. Nedovede samostatně studovat. 

 

Nehodnocen/a 

nelze-li žáka pro závažné objektivní příčiny hodnotit na konci pololetí 

 

3.2. Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou praktického zaměření (praktické činnosti, 

informatika aj.) 

Při klasifikaci v předmětech s převahou praktického zaměření se v souladu s požadavky učebních osnov 

hodnotí:      

- vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem, 

- osvojení praktických dovedností a návyků, zvládnutí účelných způsobů práce, 

- využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech, 

- aktivita, samostatnost, tvořivost, iniciativa v praktických činnostech, 

- kvalita výsledků činností, 

- organizace vlastní práce a pracoviště, udržování pořádku na pracovišti, 

- dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a péče o životní prostředí, 

- hospodárné využívání surovin, materiálů, energie, překonávání překážek v práci, 

- obsluha a údržba laboratorních zařízení a pomůcek, nástrojů, nářadí a měřidel. 

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií: 

 

 Stupeň l „výborný“ 

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

a tvořivě využívá získané teoretické poznatky při praxi. Práci vykonává pohotově, samostatně uplatňuje 

získané vědomosti a návyky. Bezpečně ovládá postupy a způsoby práce; dopouští se jen menších chyb, 

výsledky jeho práce jsou bez závažnějších nedostatků. Účelně si organizuje vlastní práci, udržuje pracoviště 

v pořádku, uvědoměle dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a aktivně se stará o životní 

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

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

         

Stupeň 2 „chvalitebný“ 

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

s menší jistotou využívá získané teoretické poznatky při praxi. Práci vykonává samostatně, v postupech a 

způsobech práce se nevyskytují podstatné chyby. Ve výsledcích jeho práce se projevují drobné nedostatky. 

Účelně si organizuje vlastní práci, pracoviště udržuje v pořádku. Uvědoměle dodržuje předpisy o 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 činnostem s menšími výkyvy. Za pomoci učitele 

uplatňuje získané teoretické poznatky při praxi. Při práci se dopouští chyb a při postupech a způsobech práce 

potřebuje občasnou pomoc učitele. Výsledky práce vykazují  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 hospodárně využívá suroviny, 

materiály a energie. K údržbě laboratorních zařízení, přístrojů, nářadí a měřidel musí být částečně 

podněcován. Překážky v práci překonává jen s častou pomocí učitele.  

 

Stupeň 4 „dostatečný“ 
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Žák pracuje bez zájmu a vztahu k práci, k pracovnímu kolektivu a činnostem. Získané teoretické poznatky 

využívá při činnosti jen za soustavné pomoci učitele. Při práci, dovednostech a návycích se dopouští větších 

chyb. Při volbě postupů a způsobů práce potřebuje soustavnou pomoc učitele. Ve výsledcích práce vykazuje 

závažné nedostatky. Práci organizuje 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. V obsluze a údržbě laboratorních zařízení a pomůcek, 

přístrojů a 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 činnostem. Neuplatňuje ani 

s pomocí učitele získané teoretické poznatky v praxi. V práci, dovednostech a návycích  prokazuje 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. 

Nevyužívá hospodárně surovin, materiálů a energie. V obsluze a údržbě laboratorních zařízení a pomůcek, 

přístrojů a nářadí, nástrojů a měřidel se dopouští závažných nedostatků. 

   

Nehodnocen/a 

nelze-li žáka pro závažné objektivní příčiny hodnotit na konci pololetí 

 

3.3.  Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného a uměleckého zaměření 

(výtvarná výchova, hudební výchova a zpěv, tělesná a sportovní výchova, rodinná výchova, 

občanská výchova) 

Při klasifikaci v předmětech s převahou výchovného zaměření se v souladu s požadavky učebních osnov 

hodnotí: 

- stupeň tvořivosti a samostatnosti projevu, 

- osvojení potřebných vědomostí, zkušeností, činností a jejich tvořivá aplikace, 

- poznání zákonitostí daných činností a jejich uplatňování ve vlastní činnosti, 

- kvalita projevu, 

- vztah žáka k činnostem a zájem o ně, 

- estetické vnímání, přístup k uměleckému dílu a k estetice ostatní společnosti, 

- v tělesné výchově s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu žáka všeobecná tělesná zdatnost, výkonnost, 

píle a jeho péče o vlastní zdraví. 

- vybavenost žáka požadovanými pomůckami 

- v tělesné výchově lze klasifikovat pouze v případě splnění praktických dovedností. V případě 

dlouhodobé nepřítomnosti je možné kombinovat praktickou zkoušku s teorií. 

 

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií: 

 

Stupeň l „výborný“ 

Žák se projevuje v činnostech velmi aktivně. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní 

předpoklady a velmi úspěšně, podle požadavku osnov, je rozvíjí v individuálních a kolektivních projevech. 

Jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný, v hudební a v tělesné výchově přesný. Osvojené 

vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě. Projevuje výrazně aktivní zájem o umění, estetiku a 

tělesnou kulturu a projevuje k nim aktivní vztah. Úspěšně rozvíjí svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost.  

 

Stupeň 2 „chvalitebný“ 

Žák se projevuje v činnostech aktivně, tvořivě, převážně samostatně 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. Projevuje aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou zdatnost. 

Rozvíjí si v požadované míře estetický vkus a tělesnou zdatnost.  
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Stupeň 3 „dobrý“ 

Žák se projevuje v činnostech méně aktivně, tvořivě, samostatně a pohotově. 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. Neprojevuje 

dostatečný aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu. Nerozvíjí v požadované míře svůj estetický 

vkus a tělesnou zdatnost.   

 

Stupeň 4 „dostatečný“ 

Žák se projevuje v činnostech málo aktivně a tvořivě. 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 se projevuje v činnostech převážně pasivně. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho projev je 

většinou chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti v praxi neaplikuje. 

Neprojevuje zájem o práci a nevyvíjí úsilí rozvíjet svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost.  

  

Nehodnocen/a 

nelze-li žáka pro závažné objektivní příčiny hodnotit na konci pololetí 

 

4. Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků 

 

 Sebehodnocení žáků je důležitou součástí hodnocení žáků. Má umožnit žákům účast na hodnotícím 

procesu. Zapojování žáků do procesu hodnocení zajišťují pedagogičtí pracovníci školy. 

 Zapojování žáků do procesu hodnocení ve škole: 

a) žáky aktivizuje a vede je k přijímání zodpovědnosti za své vzdělávání, 

b) pomáhá jim rozvíjet schopnosti hodnotit sebe, své výkony i práci a hledat cesty k rozvoji svých 

kompetencí. 

 Předpokladem sebehodnocení žáků je předcházející pedagogická práce s formativním hodnocením, 

na jehož základě si žáci utvářejí hodnotící a sebehodnotící dovednosti. 

 Sebehodnocení žáků ve smyslu sebereflexe se děje různými aktivitami žáků, ve kterých mohou 

zejména: 

a) skupiny žáků hodnotit celoskupinové činnosti, 

b) členové skupiny hodnotit jeden druhého, 

c) jednotlivci hodnotit sami sebe. 

 Při sebehodnocení se žák např. usiluje popsat: 

a) co se mu daří, 

b) co mu ještě nejde, 

c) jak bude pokračovat dál  

d) proč tomu tak je. 

 Pedagogičtí pracovníci vedou žáky k tomu, aby se při sebehodnocení učili používat odpovídajících 

kritérií pro hodnocení, všímali si toho, co je významné a podstatné 

 

5.      Slovní hodnocení 

 
5.1. Zásady pro používání slovního hodnocení  

 o slovním hodnocení výsledků vzdělávání žáků na vysvědčení rozhoduje ředitelka školy se 

souhlasem Školské rady a po projednání v pedagogické radě, 

 třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů převede slovní hodnocení o klasifikace 

nebo klasifikaci do slovního hodnocení v případě přestupu žáka na školu,  

 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, 

 u žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitelka školy o použití slovního hodnocení na 

základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka, 
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 výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním 

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

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

ve vztahu k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů 

vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka. Slovní 

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

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

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

žáka a jak je překonávat. 

 

5.2. Zásady pro stanovení celkového hodnocení žáka na vysvědčení v případě použití   slovního 

hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace 

Zásady pro převedení slovního hodnocení do klasifikace nebo klasifikace do slovního hodnocení pro 

stanovení celkového hodnocení žáka na vysvědčení 

 

Prospěch 

Ovládnutí učiva předepsaného osnovami 

1 - výborný ovládá bezpečně 

2 - chvalitebný ovládá 

3 - dobrý v podstatě ovládá 

4 - dostatečný ovládá se značnými mezerami 

5 - nedostatečný neovládá 

Úroveň myšlení 

1 - výborný pohotový, bystrý, dobře chápe souvislosti 

2 - chvalitebný uvažuje celkem samostatně 

3 - dobrý menší samostatnost v myšlení 

4 - dostatečný nesamostatné myšlení 

5 - nedostatečný odpovídá nesprávně i na návodné otázky 

Úroveň vyjadřování 

1 - výborný výstižné a poměrně přesné 

2 - chvalitebný celkem výstižné 

3 - dobrý myšlenky nevyjadřuje příliš přesně 

4 - dostatečný myšlenky vyjadřuje se značnými obtížemi 

5 - nedostatečný odpovídá nesprávně i na návodné otázky 

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

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 učitele 

Píle a zájem o učení  

1 - výborný aktivní, učí se svědomitě a se zájmem 

2 - chvalitebný učí se svědomitě 

3 - dobrý k učení a práci nepotřebuje větších podnětů 

4 - dostatečný malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty 

5 - nedostatečný pomoc a pobízení k učení jsou neúčinné 

 

 

 

6.    Hodnocení a klasifikace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
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 učitel vychází ze znalosti příznaků postižení  

 volí takové formy a druhy zkoušení, které odpovídají schopnostem žáka a na něž nemá porucha 

negativní vliv 

 volí podpůrná opatření, která vycházejí z opatření Vyhlášky č. 27/2016 Sb., v platném znění 

 kontrolní práce a diktáty píší tito žáci po předchozí přípravě 

 důraz klade učitel převážně na ten druh projevu, ve kterém má dítě předpoklady podávat lepší výkon 

 při klasifikaci hodnotí učitel jevy, které dítě zvládlo 

 klasifikace musí být provázena hodnocením, tj. vyjádřením pozitivních stránek výkonu, návodem, jak 

překonávat mezery, jak prohlubovat úspěšnost atd. 

 při hodnocení nadaných žáků vychází z § 17 Vyhlášky č. 27/2016 Sb., v platném znění 

 

7. Hodnocení žáka v náhradním termínu  

 

 nelze – li žáka pro závažné objektivní příčiny hodnotit na konci 1. pololetí, určí ředitelka školy pro 

jeho hodnocení náhradní termín; toto hodnocení musí být provedeno nejpozději do dvou měsíců po 

skončení l. pololetí; není-li možné žáka hodnotit ani v náhradním termínu, žák je za první pololetí 

nehodnocen  

 nelze-li žáka pro závažné objektivní příčiny hodnotit na konci 2. pololetí, určí ředitelka školy pro 

jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení žáka mohlo být provedeno nejpozději do 31. 

srpna, ve výjimečných případech do 15. září, do té doby žák navštěvuje podmínečně nejbližší vyšší 

ročník, případně devátý ročník.  

 žák, který nemohl být ze závažných objektivních, zejména zdravotních důvodů klasifikován ani 

v náhradním termínu, opakuje ročník  

 

7.1 zkoušky pro doplnění klasifikace 

Pokud je aktivní účast v daném předmětu menší než 50%, může vyučující navrhnout doplnění 

klasifikace zkouškou zahrnující učivo celého klasifikačního období. Zkoušení provádí vyučující daného 

předmětu v dohodnutém termínu jedním z uvedených způsobů. 

 v rámci vyučovací hodiny před třídou 

 za přítomnosti dalšího vyučujícího příbuzného předmětu a třídního učitele 

 

Výsledná známka je dána známkou z této zkoušky a ze známek, které žák získal v průběhu klasifikačního 

období 

 

8.     Komisionální přezkoušení žáka (pochybnosti ze strany zákonného zástupce) 

 

Má-li rodič nebo zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti klasifikace v jednotlivých předmětech na 

konci l. nebo 2. pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, 

nejpozději však do 3 dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitelku školy o jeho komisionální přezkoušení. 

Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti.  

 komisi pro přezkoušení žáka jmenuje ředitelka školy; v případě, že je vyučujícím daného předmětu 

ředitel, jmenuje komisi krajský úřad 

 komise je tříčlenná, tvoří ji:  

a) předseda, kterým je ředitelka školy, popřípadě jí pověřený učitel 

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  

 výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení 

 výsledek přezkoušení stanoví komise hlasováním; vyjádří se slovním hodnocením nebo stupněm 

prospěchu 

 ředitelka školy sdělí výsledek přezkoušení prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému zástupci žáka 

 o komisionální zkoušce se pořizuje protokol 
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 žák může v jednom dni konat přezkoušení pouze z jednoho předmětu, není-li možné žáka ze závažných 

důvodů ve stanoveném termínu přezkoušet, stanoví orgán jmenující komisi náhradní termín přezkoušení 

 konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitelka školy v souladu se vzdělávacím programem 

 vykonáním přezkoušení není dotčena možnost vykonat opravnou zkoušku 

 

9. Opravná zkouška 

 
 opravnou zkoušku koná žák školy, který je na konci 2. pololetí klasifikován nejvýše ze dvou povinných 

předmětů stupněm nedostatečný  

 opravné zkoušky nekonají žáci, kteří neprospěli z předmětů výchovného zaměření 

 termín opravné zkoušky stanoví ředitelka nejpozději do konce příslušného školního roku, tj. do 31. 

srpna; konzultace žáka s příslušnými pedagogickými pracovníky stanoví ředitelka školy na červnové 

pedagogické radě 

 nemůže-li se žák ze závažných důvodů dostavit k opravným zkouškám, umožní mu ředitelka vykonání 

opravné zkoušky nejpozději do 15. září následujícího školního roku, do té doby žák navštěvuje 

podmíněně vyšší ročník, popřípadě devátý ročník 

 žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo nedostaví-li se k jejímu konání, neprospěl 

 žák může v jednom dni skládat pouze jednu opravnou zkoušku 

 opravná zkouška je komisionální (postupuje podle bodu 9) 

 

10. Pravidla pro hodnocení chování žáků 

 

 chování žáka se hodnotí v průběhu celého školního roku 

 o chování žáka je zák. zástupce prokazatelně informován prostřednictvím on-line ŽK, případně ŽK nebo 

při osobním jednání 

 

10.1. Pochvaly a jiná ocenění 

 

 pochvalu třídního učitele může žáku udělit třídní učitel na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě 

podnětu ostatních pedagogických pracovníků po projednání s ředitelkou školy za výrazný projev školní 

iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci. 

 

 pochvalu ředitelky školy může žáku udělit ředitelka na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě 

podnětu ostatních pedagogických pracovníků, jiné právnické či fyzické osoby, po projednání 

v pedagogické radě, a to za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo 

statečný čin nebo za mimořádně úspěšnou práci.  

  

 pochvala zapsaná na vysvědčení může být udělena po projednání v pedagogické radě; tuto pochvalu 

předkládá pedagogické radě třídní učitel na základě návrhu vyučujících, ředitelky školy, zástupce obce 

nebo jiného nadřízeného orgánu; tuto pochvalu a pochvalu ředitelky školy zaznamenává třídní učitel do 

katalogového listu žáka 

 

10.2 Kázeňská opatření a snížené známky z chování 

 za porušení povinností žáka lze podle závažnosti tohoto porušení žákovi uložit:   

a. napomenutí třídního učitele 

b. důtku třídního učitele 

c. důtku ředitelky školy 

d. 2. stupeň z chování 

e. 3. stupeň z chování 

 

 třídní učitel může žákovi podle závažnosti provinění uložit napomenutí nebo důtku třídního učitele 

 o napomenutích a důtkách třídního učitele si vede třídní učitel vlastní evidenci (kdy, kdo a za co)  



 18 

 uložení napomenutí i důtky a jejich důvody zapíše žákovi do žákovské knížky a zároveň do evidence 

žáka v počítači v programu škola on-line 

 v případě závažného provinění vůči pravidlům chování ukládá ředitelka školy po projednání 

v pedagogické radě důtku ředitelky školy; o uložení důtky ředitelky školy a jejím důvodu musí být 

prokazatelně uvědomeni zákonní zástupci žáka; třídní učitel zapíše důtku ředitelky školy do evidence 

v počítači v programu škola on-line 

 chování se klasifikuje vždy v závěru obou pololetí, klasifikaci chování navrhuje třídní učitel po 

projednání s ostatními učiteli; sníženou známku z chování projednává pedagogická rada 

 škola nehodnotí chování žáka mimo školu 

 při výsledném hodnocení chování žáka na vysvědčení nemusí při hodnocení, (které odpovídá stupni 2 

nebo 3 nutně) předcházet udělení výchovných opatření (NTU, DTU, DŘŠ) 

 

Výchovná opatření Kritérium Uděluje 

Napomenutí třídního 

učitele (NTU) 

 za drobné přestupky proti 

školnímu řádu  
třídní učitel 

Důtka třídního učitele 

(DTU) 

 za závažný přestupek proti 

školnímu řádu 

 za opakované drobné přestupky 

proti školnímu řádu 

třídní učitel 

Důtka ředitele školy 

(DŘŠ) 

 za závažný přestupek proti 

školnímu řádu 

 za šikanování – 1. stádium 

 za opakovaný závažný 

přestupek proti školnímu řádu 

ředitelka školy po 

projednání 

v pedagogické radě 

 

Hodnocení chování navrhuje většinou třídní učitel po projednání s ostatními učiteli v metodickém sdružení 

nebo předmětových komisích. Pedagogická rada návrh projedná. Konečné rozhodnutí má ředitelka školy. 

 

 O výchovných opatřeních informuje třídní učitel neprodleně a prokazatelně zákonné zástupce žáka. 

 Výchovná opatření se ukládají podle míry přestupku.  

 Uložení přísnějšího opatření není podmíněno uložením předcházejícího mírnějšího opatření. 

 

 

Drobný kázeňský přestupek  Závažný kázeňský přestupek  

 vyrušování při výuce  šikanování – 1. stádium  

 zapomínání pomůcek, ŽK  napadení spolužáka – hrubé násilí 

 nerespektování pokynů vyučujících  hrubé a neomalené chování 

 pozdní příchod do vyuč. hodiny  záškoláctví – do 2 h- DTU, 3 -8 h DRŠ 

 přinášení věcí nesouvisejících s vyučo-

váním 
 lhaní a podvádění  

 vyhazování předmětů z oken  vandalismus 

 odmítnutí předložení ŽK učiteli 
 úmyslné poškozování osobního majetku 

spolužáků, majetku školy 

 ztráta ŽK  vulgární vyjadřování 

 zapomenutí sportovního oblečení nebo 

sportovní obuvi na TV 
 kouření cigaret, pití alkoholu, drogy 

  přinášení věcí, které mohou vážným 

způsobem ohrozit ostatní 

 
 krádež nebo spoluúčast na krádeži 
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  podvod s omluvenkou nebo uvolněním 

ze školy 

  opakovaná manipulace s mobilem při 

vyučování 

 
 opakované záměrné rušení vyučování 

 
 vpouštění cizích osob do budovy 

 

Žák bude klasifikován 2. stupněm z chování: 

 

 za opakovaně neomluvené hodiny (nad 8 hodin), maximálně do 3 školních dnů 

 pokud přijde do školy nebo na akci pořádanou školou pod vlivem alkoholických nebo jiných 

omamných látek 

 pokud přinese do školy či na akci pořádanou školou alkoholické nápoje, omamné či návykové látky 

 pokud bude ve škole nebo na akci pořádané školou kouřit, požívat alkoholické nápoje či omamné 

látky 

 za krádež  

 zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči zaměstnancům školy nebo  

školského zařízení se vždy považují za závažné nebo vůči ostatním žákům se považují za zvláště 

závažné zaviněné porušení povinností stanovených školským zákonem 

 za opakované projevy vandalismu 

 za 2. stádium šikany 

 za nevhodné chování, které je považováno za šikanování (tzn. jakékoliv chování, jehož záměrem je 

ublížit, ohrozit nebo zastrašovat jiného člověka - slovní šikanování a zastrašování, ničení a 

manipulace s věcmi, fyzická agrese, násilné manipulační příkazy, ataky sexuálního charakteru atp.)  

 

Žák bude klasifikován 3. stupněm z chování : 

 

 za opakovaně neomluvené hodiny, jejichž počet bude přesahovat 3 školní dny 

 za opakované užívání alkoholických nápojů či jiných návykových látek ve škole nebo na akcích 

pořádaných školou 

 za opakovanou krádež cenných předmětů 

 za opakované chování, které je považováno za velmi hrubé, včetně šikanování ve 3. – 5. stádiu 

 za opakované hrubé slovní či fyzické útoky vůči zaměstnancům školy 

 

 

Zásady pro stanovení hodnocení chování žáka na vysvědčení v případě použití slovního hodnocení 

nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace 

 

Chování 

 
1 – velmi dobré Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení vnitřního 

řádu školy. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle. Žák 

je však přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby 

napravit. 

2 - uspokojivé Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními 

vnitřního řádu školy. Žák se dopustí závažného přestupku proti 

pravidlům slušného chování nebo vnitřnímu řádu školy; nebo se 

opakovaně dopustí méně závažných přestupků. Zpravidla se přes 

důtku třídního učitele školy dopouští dalších přestupků, narušuje 

výchovně vzdělávací činnost školy. Ohrožuje bezpečnost a zdraví 
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svoje nebo jiných osob. 

3 - dobré Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného 

chování. Dopustí se takových závažných přestupků proti školnímu 

řádu nebo provinění, že je jimi vážně ohrožena výchova nebo 

bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně narušuje hrubým 

způsobem výchovně vzdělávací činnost školy. Zpravidla se přes 

uloženou důtku ředitele školy dopouští dalších přestupků. 

 

11. Celkové hodnocení  

    Shrnuje výsledky hodnocení žáka v závěru každého pololetí.  

    Do celkového prospěchu se nezapočítávají známky z nepovinných předmětů. 

Celkový prospěch žáka v 1. – 9. ročníku 

           stupně:  

- Prospěl (a) s vyznamenáním 

- Prospěl (a) 

- Neprospěl (a) 

- Nehodnocen (a) (v 1.pololetí) 

     Žák je hodnocen stupněm:  

- „prospěl (a) s vyznamenáním“, není-li v žádném z povinných předmětů hodnocen na vysvědčení stupněm 

prospěchu horším než „2 - chvalitebný“ nebo odpovídajícím slovním hodnocením, průměr stupňů prospěchu 

ze všech  povinných předmětů 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 

 

- „ prospěl (a)“, není-li v žádném z povinných předmětů hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu horším 

než „4 - dostatečný“ nebo odpovídajícím slovním hodnocením; v případě použití slovního hodnocení nebo 

kombinace slovního hodnocení a klasifikace postupuje škola podle pravidel hodnocení žáků 

 

- „ neprospěl (a)“, je-li v některém z povinných předmětů hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu „5 - 

nedostatečný“ nebo odpovídajícím slovním hodnocením nebo není-li z něho hodnocen na konci 2. pololetí; 

v případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace postupuje škola 

podle pravidel hodnocení žáků 

 

„ nehodnocen (a)“, není-li možné žáka hodnotit z některého z povinných předmětů na konci 1. pololetí, za 1. 

pololetí budou žáci dostávat výpis z katalogového listu, který bude podepsán pouze třídním učitelem  


