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1. Hodnocení  žáka ve škole 
 

Pravidla hodnocení žáků obsahují : 

 zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích 

pořádaných školou 

 stupně hodnocení a jejich charakteristiku  

 zásady pro používání slovního hodnocení 

 způsob získávání podkladů pro hodnocení 

 podrobnosti o opravných zkouškách 

 způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

 vliv hodnocení na další rozvoj osobnosti žáka, na jeho přístup k celoživotnímu 

vzdělávání a na jeho další uplatnění ve společnosti 

 způsob hodnocení žáků, kteří plnili povinnou školní docházku v zahraničí 

 zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků 

 

Hodnocení žáka – kritéria hodnocení  
Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků je :  

 jednoznačné   

 srozumitelné 

 srovnatelné s předem stanovenými kritérii  

 věcné 

 všestranné 

 

 

       Hodnocení žáků by mělo být adresné a vyhýbat se jednostrannostem. V souladu  

s cíli školního vzdělávacího programu by se mělo zaměřovat na široké spektrum projevů žáka 

v oblasti poznávací, činnostní a hodnotové. Při hodnocení by měl učitel sledovat : 

  

1. v jaké míře a kvalitě si žák osvojuje poznatky, dovednosti a zručnosti dané 

povahou jednotlivých vyučovacích předmětů, (jak pevně a trvale si osvojuje poznatky 

podstatné, důležité pro sledování a pochopení dalšího učiva, jak rozumí učivu, jak chápe smysl 

a význam učiva v širších celcích) a zda projevuje zájem o obohacování svých vědomostí a 

dovedností v některých předmětech a oborech;  

2. jak dovede žák používat získané dovednosti a vědomosti při řešení úkolů (slovních i 

písemných ), při řešení poznávacích a praktických situací a problémů, jak dovede osvojené a 

získané vědomosti, dovednosti a postupy demonstrovat na příkladech a aplikovat v podmínkách 

běžného života;  

3. jak žák ovládá základní komunikační prostředky, které mu umožňují užívat a uplatňovat 

získané vědomosti a dorozumívat se ve škole i mimo ni (jak umí naslouchat, jak se umí 

srozumitelně, souvisle a věcně vyjadřovat, klást otázky, formulovat své myšlenky, zapojovat se 

do rozhovoru), na jaké úrovni je jeho písemný projev, jakou má slovní zásobu a jak s ní dovede 

pracovat v jednotlivých předmětech, jak dovede vyprávět, sdělovat své zkušenosti, zážitky, 

vysvětlovat své názory a pracovní postupy; 

4. jak se u žáka projevuji rysy samostatného myšlení (jak chápe souvislosti věcí, faktů, jevů 

a procesů, jak dovede třídit, rozlišovat podstatné od nepodstatného, hledat příčiny a následky, 

jak dovede zdůvodňovat, vyvozovat jednoduché závěry a zobecnění), zda si tvoří o věcech a 

jevech samostatný úsudek a zda dovede tento úsudek opřít o argumenty; 

5. jak ovládá důležité učební postupy a způsoby samostatné práce ( jak dovede pracovat 

s učebnicí, pracovními sešity a listy, s atlasy, tabulkami, slovníky, jak dovede vyhledávat 
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informace v různých zdrojích a jednoduchým způsobem je zpracovávat, zda a jak dovede 

zhotovovat různé nákresy, schémata, grafy, přehledy); 

6. 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 si žák utváří kritéria k rozeznávání dobrých a špatných názorů, postojů a 

činů lidí;  v jaké míře je otevřený a vnímavý k hodnotám národního společenství, k národním 

tradicím a k národní kultuře, jaký má vztah k svému domovu, k přírodě, k životnímu prostředí);  

7. jak se žák projevuje, jaké má vlastnosti ( jak spolehlivě a odpovědně plní své povinnosti, 

jak je snaživý, zda dovede spolupracovat ve vyučování, být vstřícný a tolerantní ke svým 

spolužákům, zachovávat elementární pravidla kulturního chování a lidského soužití). 

 

     Při hodnocení a při průběžné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník uplatňuje 

přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi. 

     Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl 

v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici. 

 

 

2. Hodnocení žáka –podklady pro hodnocení a klasifikaci  

 

 
2.1.  Podklady pro hodnocení 

 

     Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků a chování žáka 

získává učitel zejména těmito metodami, formami a prostředky :  

 soustavným diagnostickým pozorováním žáka 

 soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování 

 různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové), didaktickými 

testy 

 kontrolními písemnými pracemi a praktickými zkouškami 

 analýzou výsledků činnosti žáka 

 konzultacemi s ostatními učiteli a podle potřeby i s pracovníky pedagogicko-  

psychologických poraden a zdravotnických služeb, zejména u žáka s trvalejšími  

psychickými a zdravotními potížemi a poruchami 

 rozhovory se žákem a zákonnými zástupci žáka. 

 

     Žák 5. -9. ročníku základní školy musí být z předmětu vyzkoušen ústně nebo písemně  

alespoň dvakrát za každé pololetí, z toho nejméně jednou ústně. Učitel oznamuje žákovi 

výsledek každé klasifikace a poukazuje na klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů, 

výtvorů. Při ústním vyzkoušení oznámí učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě. Výsledky 

hodnocení písemných zkoušek a prací a praktických činností oznámí žákovi nejpozději  

do 14 dnů. 

     Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní 

rok, aby se nadměrně nenahromadily v určitých obdobích.  

     Termín kontrolní práce prokonzultuje učitel s třídním učitelem. V jednom dni mohou žáci 

konat jen jednu zkoušku uvedeného charakteru. 

     Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka.  

 

 

2.2 Hodnocení – vyučovací předměty a klasifikace 
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 Žáci se klasifikují ve všech vyučovacích předmětech uvedených v učebním plánu 

příslušného ročníku. 

 Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. 

- V předmětu, ve kterém vyučuje více učitelů, určí výsledný stupeň za klasifikační 

období příslušní učitelé po vzájemné dohodě.  

 Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního 

období se hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační 

období. Přitom se přihlíží k systematičnosti v práci žáka po klasifikační období. Stupeň 

prospěchu se neurčuje na základě průměru z klasifikace za příslušné období.  

 Při určování klasifikačního stupně posuzuje učitel výsledky práce žáka objektivně, 

nesmí podléhat žádnému vlivu subjektivnímu ani vnějšímu. 

 Ředitel školy určí způsob, jakým budou třídní učitelé a vedení školy informování o stavu 

klasifikace ve třídě.  

 Případy zaostávání žáků v učení a nedostatky v jejích chování se projednají 

v pedagogické radě.  

 Na konci klasifikačního období, v termínu, který určí ředitel školy, zapíší učitelé 

příslušných předmětů číslicí výsledky celkové klasifikace do třídního výkazu a připraví 

návrhy na umožnění opravných zkoušek, na klasifikaci v náhradním termínu. 

 Zákonné zástupce žáka informuje o prospěchu a chování  

- učitel jednotlivých předmětů dle pokynů ředitele školy ( třídní schůzky, 

konzultační dny) 

- třídní učitel, nebo učitel, jestliže o to zákonní zástupci žáka požádají  

- ředitel v případě mimořádného zhoršení prospěchu, nebo chování, bezprostředně 

a   prokazatelným způsobem. 

 Přechází-li žák do jiné školy, zašle ředitel dosavadní školy škole, na niž žák přechází, 

dokumentaci o žákovi a záznam o jeho chování a prospěchu za neukončené klasifikační 

období. 

 Přechází-li žák do jiné školy po 15. listopadu nebo 15. dubnu, dokumentace obsahuje 

návrh klasifikace chování, hodnocení a klasifikaci v jednotlivých předmětech jako 

podklad pro celkovou klasifikaci žáka na konci klasifikačního období. 

 

 

2.3 Klasifikace 

 

Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni : 

1 – výborný 

2 – chvalitebný 

3 – dobrý 

4 – dostatečný 

5 – nedostatečný 

 

2.3.1 Klasifikace v 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 požadavku učebních osnov a standardu základního vzdělání. Při klasifikaci sleduje zejména: 

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

zákonitostí a vztahů, 
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 kvalitu 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, 

 kvalitu myšlení, především jeho logiku, samostatnost a tvořivost, 

 aktivitu v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim, 

 přesnost, výstižnost a odbornou i jazykovou správnost ústního a písemného projevu, 

 kvalitu výsledků činností, 

 osvojení účinných metod samostatného studia 

 

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kriterií : 

 

Stupeň 1 (výborný) 

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

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

Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a 

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

se u něho projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný a 

výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, pouze 

s menšími nedostatky. Je schopen samostatně studovat vhodné texty. 

 

Stupeň 2 (chvalitebný) 

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

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

a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti 

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

správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný projev mívá menší 

nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez 

podstatných nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností.  

Je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty. 

 

Stupeň 3 (dobrý) 

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

definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných intelektuálních a 

motorických činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci 

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

praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů a zákonitostí 

podle podnětů učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se 

vyskytují chyby. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a 

výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují častější nedostatky, grafický projev je 

méně estetický a má menší nedostatky. Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele. 

 

Stupeň 4 (dostatečný) 

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

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

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

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

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

Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. 
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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 poznatků 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. 

 

     Při hodnocení žáků, kteří nejsou státními občany České republiky a plní v České republice 

povinnou školní docházku, se přihlédne k dosažené úrovni znalosti českého jazyka. Při 

hodnocení těchto žáků ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura 

určeného rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání se na konci tří po sobě 

jdoucích pololetích po zahájení docházky do školy v České republice vždy přihlédne 

k možnostem dosažení výsledků vzdělávání žáka.  

 

 

2.3.2. Klasifikace v předmětech s převahou praktického zaměření : 

 

Převahu praktické činnosti mají na základní škole pracovní činnosti, informatika,domácnost. 

Při klasifikaci v těchto předmětech vychází vyučující z požadavku učebních osnov a standardu 

základního vzdělání. Při klasifikaci sleduje zejména: 

 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, 

 aktivitu, samostatnost, tvořivost, iniciativu v praktických činnostech, 

 kvalitu výsledků činností, 

 organizaci vlastní práce a pracoviště, udržování pořádku na pracovišti, 

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

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

obsluhu a údržbu laboratorních zařízení a pomůcek, nástrojů, nářadí a měřidel. 

 

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií : 

 

Stupeň 1 (výborný) 

Žák soustavně projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým 

činnostem. Pohotově, samostatně a tvořivě využívá získané teoretické poznatky při praktické 

činnosti. Praktické činnosti vykonává pohotově, samostatně uplatňuje získané dovednosti a 

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

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

pracoviště v pořádku. Uvědoměle dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a 

aktivně se stará o životní prostředí. Hospodárně využívá suroviny, materiál, energii. Vzorně 

obsluhuje a udržuje laboratorní zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla. Aktivně 

překonává vyskytující se překážky. 
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Stupeň 2 (chvalitebný) 

Žák projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. 

Samostatně, ale méně tvořivě a s menší jistotou využívá získané teoretické poznatky při 

praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává samostatně, v postupech a způsobech práce se 

nevyskytují podstatné chyby. Výsledky jeho práce mají drobné nedostatky. Účelně si 

organizuje vlastní práci, udržuje pracoviště v pořádku. Uvědoměle dodržuje předpisy o 

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a stará se o životní prostředí. Při hospodárném  využívání 

surovin, materiálů a energie se dopouští malých chyb. Laboratorní zařízení a pomůcky, nástroje, 

nářadí a měřidla obsluhuje a udržuje s drobnými nedostatky. Překážky v práci překonává 

s občasnou pomocí učitele.  

 

Stupeň 3 (dobrý) 

Žák projevuje vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem s menšími 

výkyvy. Za pomoci učitele uplatňuje získané teoretické poznatky při praktické činnosti. V 

praktických činnostech se dopouští chyb a při postupech a způsobech práce potřebuje občasnou 

pomoc učitele. Výsledky jeho práce mají nedostatky. Vlastní práci organizuje méně účelně, 

udržuje pracoviště v pořádku. Dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a 

v malé míře přispívá k tvorbě a ochraně životního prostředí. Na podněty učitele je schopen 

hospodárně  využívat suroviny, materiály a energii. K údržbě laboratorních zařízení a pomůcek, 

nástrojů, nářadí a měřidel musí být částečně podněcován. Překážky v práci překonává jen s 

častou pomocí učitele. 

 

Stupeň 4 (dostatečný) 

Žák pracuje bez zájmu a vztahu k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. 

Získané teoretické poznatky dovede využít při praktické činnosti jen za soustavné pomoci 

učitele. V praktických činnostech, dovednostech a návycích se dopouští větších chyb. Při volbě 

postupů a způsobů práce potřebuje soustavnou pomoc učitele. Ve výsledcích práce má závažné 

nedostatky. Práci dovede organizovat za soustavné pomoci učitele, méně dbá o pořádek na 

pracovišti. Méně dbá na dodržování  předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o 

životním prostředí. Porušuje zásady hospodárnosti využívání surovin, materiálů a energie. 

V obsluze a údržbě laboratorních zařízení a pomůcek, nástrojů, nářadí a měřidel se dopouští 

závažných nedostatků. Překážky v práci překonává jen s pomocí učitele. 

 

Stupeň 5 (nedostatečný) 

Žák neprojevuje zájem o práci a vztah k ní, ani k pracovnímu kolektivu a k praktickým 

činnostem. Nedokáže ani s pomocí učitele uplatnit získané teoretické poznatky při praktické 

činnosti. V praktických činnostech, dovednostech a návycích má podstatné nedostatky.        

Nedokáže postupovat při práci ani s pomocí učitele. Výsledky jeho práce jsou nedokončené, 

neúplné, nepřesné, nedosahují předepsané ukazatele. Práci na pracovišti si nedovede 

organizovat, 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, nástrojů, nářadí a měřidel se dopouští 

závažných nedostatků.  
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2.3.3 Klasifikace v předmětech s převahou výchovného zaměření : 

 

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

výchova, sportovní hry, házená, výchova ke zdraví, občanská výchova, 

     Žák zařazený do zvláštní tělesné výchovy se při částečném uvolnění nebo úlevách 

doporučených lékařem klasifikuje s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu. 

 

 

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií : 

Stupeň 1 (výborný) 

Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní 

předpoklady a velmi úspěšně, podle požadavků osnov je rozvíjí v individuálních a kolektivních 

projevech. Jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný, v hudební, tělesné výchově 

přesný. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě. Má výrazně aktivní zájem 

o umění, estetiku a tělesnou kulturu a projevuje k nim aktivní vztah. Úspěšně rozvíjí svůj 

estetický vkus a tělesnou zdatnost. 

  

Stupeň 2 (chvalitebný) 

Žák je v činnostech aktivní, tvořivý, převážně samostatný, na základě využívání svých  

osobních předpokladů, které úspěšně rozvíjí v individuálních a kolektivních projevech. 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 kulturu. Rozvíjí si v požadované míře  svůj estetický vkus a 

tělesnou zdatnost. 

  

Stupeň 3 (dobrý) 

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

schopnosti v individuálních a kolektivních projevech. Jeho projev je málo působivý, dopouští 

se v něm chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje 

pomoc učitele. Nemá dostatečný aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu. Nerozvíjí 

si 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. 
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2.3.4 Hodnocení a klasifikace prospěchu žáka – předměty volitelné a nepovinné, 

zájmové útvary 

 

     Hodnocení a klasifikace prospěchu žáka v předmětech volitelných a nepovinných má stejná 

pravidla jako hodnocení a klasifikace prospěchu žáka v předmětech povinných. 

      

Výsledky práce v zájmových útvarech školy se hodnotí těmito stupni : 

- pracoval úspěšně 

- pracoval 
 

 

2.3.5 Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení 

 

     Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení; za první pololetí lze místo vysvědčení vydat 

žákovi výpis z vysvědčení. 

 

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. 

 

Hodnocení výsledků žáka na vysvědčení v jednotlivých předmětech je následovné : 

     Při hodnocení žáka na 1. stupni se použije pro zápis stupně hodnocení číslice, na 2. stupni 

slovní ekvivalent :  1 - výborný 

2 - chvalitebný 

3 - dobrý 

4 - dostatečný 

5 - nedostatečný 
 

Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni : 

- prospěl(a) s vyznamenáním 

- prospěl(a)  

- neprospěl(a) 

 

Žák je hodnocen stupněm 

a) prospěl(a) s vyznamenáním, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním 

vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu horším než chvalitebný, 

průměr stupňů prospěchu stanovených školním vzdělávacím programem není horší než 1,50 a 

jeho chování je hodnoceno stupněm velmi dobré. U předmětů hodnocených slovním 

hodnocením škola převede pro účely určení celkového hodnocení slovní hodnocení na 

klasifikaci 

b) prospěl(a), není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím 

programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu nedostatečný nebo odpovídajícím 

slovním hodnocením 

c) neprospěl(a), je-li v některém z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím 

programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu nedostatečný nebo odpovídajícím 

slovním hodnocením 

     Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení 

náhradní termín, a to tak, aby hodnocení bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po 

skončení prvního pololetí. Není-li možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první 

pololetí nehodnotí.  
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2.3.6 Postup žáka do vyššího ročníku  

 

     Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl z 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 1. stupně opakoval 

ročník, a žák 2. stupně základní školy , který již v rámci 2. stupně opakoval ročník, a to bez 

ohledu na prospěch tohoto žáka. 

     Žáci devátých ročníků a žáci, kteří na daném stupni základní školy dosud neopakovali 

ročník, kteří na konci druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných předmětů 

s výjimkou předmětů výchovného zaměření, konají opravné zkoušky.  

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

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

Opravné zkoušky jsou komisionální. 

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

neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitel školy stanovit žákovi náhradní termín opravné 

zkoušky nejpozději do 15. září následujícího školního roku. Do té doby je žák zařazen do 

nejbližšího vyššího ročníku, po případě znovu do 9. ročníku. 

     V odůvodněných případech může krajský úřad rozhodnout o konání opravné zkoušky a 

komisionálního přezkoušení podle § 52 odst. 4 na jiné základní škole. Zkoušky se na žádost 

krajského úřadu účastní školní inspektor.  

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

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

školy již jednou ročník opakoval, tomuto žákovi může ředitel školy na žádost jeho zákonného 

zástupce povolit opakování ročníku pouze z vážných zdravotních důvodů. 

 

 

 

 

2.3.7 Hodnocení a klasifikace prospěchu žáka – pochybnosti o správnosti 

 

     Má-li zástupce žáka pochybností o správnosti klasifikace v jednotlivých předmětech na 

konci 1. nebo 2. pololetí, může do tří pracovních dnů ode dne, kdy se hodnocení prokazatelně 

dozvěděl, nejpozději do tří pracovních dnů ode dne vydání vysvědčení, požádat ředitelé školy 

o jeho komisionální přezkoušení. 

     Komisi pro komisionální přezkoušení (dále jen přezkoušení) jmenuje ředitel školy; 

v případě, že je vyučujícím daného předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad. 

     Komise je tříčlenná a tvoří ji: 

a) předseda, kterým je ředitel školy popřípadě jím pověřený učitel, 

b) zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák zařazen; na 

prvním stupni vyučující daného ročníku, 

c) přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací 

oblasti stanovené rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. 

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

stanoví komise hlasováním. Výsledek zkoušky se vyjádří slovním hodnocením podle § 12 odst. 

2 nebo stupněm prospěchu podle § 12 odst. 3. Ředitel školy sdělí výsledek přezkoušení 

prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému zástupci nezletilého žáka. V případě změny 

hodnocení na konci 1. nebo 2. pololetí se žákovi vydá nové vysvědčení.  

     O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy.  
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2.3.8 Hodnocení a klasifikace prospěchu žáka – specifické poruchy učení  

 

     Klasifikace jako jedna z forem hodnocení na kvantifikující stupeň umožňuje snadnější 

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

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

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

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

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

motivační a diagnostickou funkci hodnocení i jeho funkci regulativní.  

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

rodičů během celého jejich vzdělání hodnoceny z mateřského jazyka a jiných jazyků slovně ( a 

to jak v průběhu školního roku, tak na pololetním a závěrečném vysvědčení). 

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

výsledky mohou být touto poruchou ovlivněny. Kromě slovního hodnocení v jazycích a 

matematice, lze u dětí se specifickými poruchami učení hodnotit dítě slovně po dohodě s rodiči 

a odborníkem prakticky ve všech předmětech, do nichž se porucha promítá. Užití tohoto 

postupu závisí na konkrétním dítěti i na metodách, užívaných při výuce. Jakmile žák překoná 

nejvýraznější obtíže, je vhodné postupně přecházet k běžné klasifikaci.  

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

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

několik stupňů).  

     U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení na 

základě žádosti zákonného zástupce žáka. Návrh na slovní hodnocení je předložen ke schválení 

školské radě. 

     Škola převede slovní hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení 

v případě přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této školy 

nebo zákonného zástupce žáka. Škola, která hodnotí slovně, převede pro účely přijímacího 

řízení ke střednímu vzdělávání slovní hodnocení do klasifikace.  

     Formulace k vyjádření širšího slovního hodnocení žáka nejsou centrálně stanovené.  

 

 

 

2.3.9 Hodnocení a klasifikace prospěchu žáka – náhradní termín 

 

     Nelze-li žáka pro závažné objektivní příčiny klasifikovat na konci prvního pololetí, určí 

ředitel pro jeho klasifikaci náhradní termín, a to tak, aby klasifikace žáka mohla být provedena 

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

v náhradním termínu, žák se za první pololetí neklasifikuje.  

     Nelze-li žáka pro závažné objektivní příčiny klasifikovat na konci druhého pololetí, určí 

ředitel školy pro jeho klasifikaci náhradní termín, a to tak, aby klasifikace žáka mohla být 

provedena nejpozději do konce září. Do té doby žák navštěvuje nejbližší vyšší ročník. Žák, 

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

v náhradním termínu, opakuje ročník.  

     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. 
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Podrobnosti o komisionálních a opravných zkouškách 

1. Žáci devátých ročníků a žáci, kteří na daném stupni základní školy dosud neopakovali ročník, 

kteří na konci druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných předmětů s výjimkou 

předmětů výchovného zaměření, konají opravné zkoušky. 

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. 

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. 

 

3. Hodnocení chování na vysvědčení 

 

Chování žáka na vysvědčení je klasifikováno těmito stupni : 

 1 – velmi dobré 

 2 – uspokojivé  

 3 – neuspokojivé 

 

Stupeň 1 – velmi dobré  
     Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a aktivně prosazuje ustanovení vnitřního řádu 

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

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

přestupků se dopouští ojediněle. 

 

Stupeň 2 – uspokojivé 

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

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

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

působení a snaží se své chyby napravit.  

 

Stupeň 3 – neuspokojivé 

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

zpravidla se přes důtku ředitele školy dopouští dalších přestupků. Narušuje činnost kolektivu, 

nebo se dopouští poklesku v mravním chování.  

     Klasifikaci chování žáka navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují 

a s ostatními učiteli a rozhoduje o ní ředitel po projednání v pedagogické radě. Kritériem pro 

klasifikaci chování je dodržování pravidel chování (školní řád) včetně dodržování vnitřního 

řádu školy během klasifikačního období. 

 

4. Sebehodnocení žáka 

 

     Součástí finálního hodnocení žáka v pololetí nebo na konci školního roku je sebehodnocení 

žáka, které může mít podobu ústní nebo písemnou. Sebehodnocení sestaveno buď z volných 

výpovědí, nebo žáci odpovídají na připravené otázky.  
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            5. Pomůcka pro převod hodnocení mezi klasifikačními stupni a slovním 

hodnocením 

 

 

Zásady pro vzájemné převedení klasifikace a slovního hodnocení  

Prospěch 

 

 

Ovládnutí učiva   

1 – výborný ovládá bezpečně  

2 – chvalitebný ovládá 

3 – dobrý v podstatě ovládá 

4 – dostatečný ovládá se značnými mezerami 

5 - nedostatečný neovládá 

  

Myšlení  

1 – výborný pohotový, bystrý, dobře chápe souvislosti, samostatný 

2 – chvalitebný uvažuje celkem samostatně 

3 – dobrý menší samostatnost v myšlení 

4 – dostatečný nesamostatné myšlení, pouze s nápovědou 

5 - nedostatečný odpovídá nesprávně i na návodné otázky 

  

Vyjadřování  

1 – výborný výstižné a poměrně přesné  

2 – chvalitebný celkem výstižné 

3 – dobrý myšlenky vyjadřuje ne dost přesně 

4 – dostatečný myšlenky vyjadřuje se značnými obtížemi 

5 - nedostatečný nedokáže se samostatně vyjádřit, i na návodné otázky odpovídá 

nesprávně 

  

Celková aplikace vědomostí  

1 – výborný užívá vědomostí a spolehlivě a uvědoměle dovedností, pracuje 

samostatně, přesně a s jistotou  

2 – chvalitebný dovede používat vědomosti a dovednosti při řešení úkolů, 

dopouští se jen menších chyb 

3 – dobrý řeší úkoly s pomocí učitele a s touto pomocí snadno překonává 

potíže a odstraňuje chyby 

4 – dostatečný dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává 

5 - nedostatečný praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí 

  

Aktivita, zájem o učení  

1 – výborný aktivní, učí se svědomitě a se zájmem 

2 – chvalitebný učí se svědomitě 

3 – dobrý k učení a práci nepotřebuje větších podnětů 

4 – dostatečný malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty 

5 - nedostatečný pomoc a pobízení k učení jsou zatím neúčinné 
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Chování 

 

 

1 – velmi dobré 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 svoje nebo jiných osob. 

3 - neuspokojivé 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 důtku ředitele školy dopouští dalších 

přestupků. 

 

 

 

Slovní hodnocení – výběr znaků : 

- intelekt : obecné rozumové schopnosti, speciální schopnosti ( např. matematicko-

logické), 

organizační schopnosti, bystrost, plánovitost 

- fantazie : bohatost fantazijních představ, tvůrčí a umělecká fantazie 

- vyjadřovací schopnosti : řeč vytříbená, stručná, bohatá, výrazná, spisovná, jasná 

- paměť : rychlost vštípení látky, délka zapamatování, kvalita zapamatovaného 

obsahu 

- pozornost : vytrvalost pozornosti, délka a hloubka pozornosti 

- city : soucitnost s druhými, citový vztah ke zvířatům a věcem, hloubka a trvalost 

citu 

- temperament : vzrušivost, živost, rychlost reakce 

-  povahové ladění : optimistické, pesimistické 

- zájmy a ideály : bohatost a kvalita zájmů, zájmy o matematiku, literaturu, hudbu 

… 

- vztah k učení a práci : pečlivost, zájem o učení, zájem o manuální a duševní práci 

- vztah k učitelům a představeným : uznává autoritu učitele a školy, přímost, 

úslužnost 

- vztahy k lidem, spolužákům, společenskost : ochota pomoci, slušnost ve 

vystupování 

- extroverze, introverze : společenskost – uzavřenost, rád – nerad se stýká 

s druhými 

- společenské způsoby a vystupování : zdvořilost, takt, ochota, úslužnost 

- zevnějšek : čistota, upravenost, vkusnost 

- volní vlastnosti : vytrvalost, cílevědomost, píle, neústupnost, smysl pro povinnost 

- samostatnost : úkoly řeší samostatně 

- smysl pro pořádek : úklid vlastních věcí, pečlivost v sešitě 
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- ctižádost : zvýšená, snížená, průměrná 

- sebehodnocení : sebekritičnost, přeceňování, podceňování 

- nebojácnost : není trémistou, dovede oponovat 

- dominace – submisivita : chce řídit druhé, panovačnost, chce být veden, 

ústupnost 

- mravní vlastnosti : upřímnost, pravdomluvnost, altruismus, zodpovědnost 

- sociální aktivita: průbojnost, hlásí se při vyučování 

- motorika : pohybová obratnost celková, jemná koordinace pohybu prstů a rukou 

 

     Seznam lze chápat z různých pohledů. Jde jen o výběr těch znaků, které se nejčastěji 

uvádějí ve školních hodnoceních.  

     Text širšího slovního hodnocení má formu vět, ne hesel. Z textu hodnocení musí jasně 

vyplývat zda žák v daném období prospěl či neprospěl. Toto hodnocení se zapisuje na zvláštní 

formulář a zakládá se do katalogového listu, kde do klasifikace daného předmětu zapíše 

vyučující zkratku SH a do rubriky Údaje týkající se změn u žáka zapíše školní rok – předmět 

– širší slovní hodnocení. 

     V méně závažných případech je možno využít slovního hodnocení jako doplnění klasifikace. 

Žák je klasifikován známkou a vysvědčení se doplňuje písemným hodnocením na formuláři. 

Opis se zakládá do katalogového listu.  

 

 

 

 

 

Výpis tohoto klasifikačního řádu je uveden i v řádu školy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


