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6. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

6.1. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ

6.1.1. Způsoby hodnocení

•

•

6.1.2. Kritéria hodnocení

Pravidla pro hodnocení prospěchu a chování a pravidla pro sebehodnocení žáků

Způsob získávání podkladů pro hodnocení

1.

2.

3.

4.

5.

Žák 2. až 9. ročníku základní školy musí mít z každého předmětu, alespoň dvě

známky za každé pololetí. Známky získávají vyučující průběžně během celého

klasifikačního období.  

Není přípustné ústně přezkušovat žáky koncem klasifikačního období z látky celého

tohoto období. Zkoušení je prováděno zásadně před kolektivem třídy, nepřípustné je

individuální přezkušování po vyučování v kabinetech. Výjimka je možná jen při

diagnostikované vývojové poruše, kdy je tento způsob doporučen ve zprávě

školského poradenského zařízení.        

Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace, klasifikaci zdůvodňuje a

poukazuje na klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů, výtvorů. Po ústním

vyzkoušení oznámí učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě. Výsledky

hodnocení písemných zkoušek a prací a praktických činností oznámí žákovi

nejpozději do 14 dnů. Učitel sděluje zástupcům žáka všechny známky, které bere v

úvahu při celkové klasifikaci prostřednictvím zápisů do žákovské knížky a zápisem

do školy on-line, současně se sdělováním známek žákům.     

Pravidla pro hodnocení žáků jsou podrobně zpracována v příloze Školního řádu pod

názvem "Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků" 

Klasifikaci výsledků vzdělávání žáka v jednotlivých předmětech a chování žáka lze

doplnit slovním hodnocením, které bude obsahovat i hodnocení klíčových

kompetencí vymezených Rámcovým vzdělávacím programem pro základní

vzdělávání.

V případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a

klasifikace postupuje škola podle pravidel hodnocení žáků podle § 14 odst. 2

vyhlášky č. 48/2005 Sb.

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.  

Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků pedagogickými

pracovníky je jednoznačné, srozumitelné, srovnatelné s předem stanovenými

kritérii, věcné, všestranné, pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doložitelné.

Podklady pro hodnocení a klasifikaci získávají vyučující zejména: soustavným

diagnostickým pozorováním žáků, sledováním jeho výkonů a připravenosti na

vyučování, různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické,

pohybové...), kontrolními písemnými pracemi, analýzou výsledků různých činností

žáků, konzultacemi s ostatními vyučujícími a podle potřeby i psychologickými a

zdravotnickými pracovníky. 
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Zákonné zástupce žáka informuje o prospěchu a chování: třídní učitel a učitelé

jednotlivých předmětů na pravidelných třídních aktivech nebo při individuálních

konzultacích.

Údaje o klasifikaci a hodnocení chování žáka jsou sdělovány pouze zákonným

zástupcům žáka.

Pokud je klasifikace žáka stanovena na základě písemných nebo grafických prací,

vyučující tyto práce uschovávají po dobu, během které se klasifikace žáka určuje

nebo ve které se k ní mohou zákonní zástupci žáka odvolat - tzn. celý školní rok

včetně hlavních prázdnin, v případě žáků s odloženou klasifikací nebo opravnými

zkouškami až do 30. 10. dalšího školního roku. Opravené písemné práce musí být

předloženy všem žákům a na požádání ve škole také rodičům.

Vyučující zajistí zapsání všech známek také do školy on-line a to nejdéle do konce

týdne, ve kterém byla známka udělena. 

Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. Při

dlouhodobějším pobytu žáka mimo školu (lázeňské léčení, léčebné pobyty, dočasné

umístění v ústavech, apod.) respektuje vyučující známky žáka, které škole sdělí

škola při instituci, kde byl žák umístěn; žák se znovu nepřezkušuje. 

Vyučuje-li předmět více učitelů, určí na začátku školního roku ředitel školy jednoho 

z nich, který bude zodpovědný za součinnost při výuce i klasifikaci žáků.

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. Stupeň prospěchu se neurčuje jen na základě průměru z

klasifikace za příslušné období. Výsledná známka za klasifikační období musí

odpovídat známkám, které žák získal a které byly sděleny rodičům.  

O případech zaostávání žáků v učení, zejména zhoršení hodnocení o 2 stupně a

nedostatcích v jejich chování, bezprostředně a prokazatelným způsobem informuje

třídní učitel zákonné zástupce, se kterými dané problémy projedná a stanoví

opatření k nápravě.  

Na konci klasifikačního období, v termínu, který určí ředitel školy, uzavřou

vyučující klasifikaci a provedou uzávěrku ve škole on-line. Učitelé příslušných

předmětů připraví návrhy a podklady na umožnění opravných zkoušek, které

písemně předají třídnímu učiteli.   

Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace, klasifikaci zdůvodňuje a

poukazuje na klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů, výtvorů. Po ústním

vyzkoušení oznámí učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě. Výsledky

hodnocení písemných zkoušek a prací a praktických činností oznámí žákovi

nejpozději do 14 dnů. Učitel sděluje zástupcům žáka všechny známky, které bere v

úvahu při celkové klasifikaci prostřednictvím zápisů do žákovské knížky a zápisem

do školy on-line, současně se sdělováním známek žákům.     

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

školní rok, aby se nadměrně nenahromadily v určitých obdobích.

O termínu písemné zkoušky, která má trvat více než 25 minut, informuje vyučující

žáky dostatečně dlouhou dobu předem. Ostatní vyučující dané třídy o tom také

s předstihem informuje, neboť v jednom dni mohou žáci konat jen jednu zkoušku

uvedeného charakteru.

Vyučující je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka průkazným

způsobem tak, aby mohl vždy doložit správnost celkové klasifikace žáka i způsob

získání známek (ústní zkoušení, písemné,...). V případě dlouhodobé nepřítomnosti

nebo rozvázání pracovního poměru v průběhu klasifikačního období předá tento

klasifikační přehled zastupujícímu učiteli nebo vedení školy.  
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18.

19.

Hodnocení chování

1.

2.

1 - velmi dobré

2 - uspokojivé

3 - neuspokojivé.

•

•

•

Při klasifikaci chování se přihlíží k věku, morální a rozumové vyspělosti žáka. K

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

byla neúčinná. Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou se v případě

použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni:

Stupeň 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.     

Stupeň 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; opakovaně se

dopustí méně závažných přestupků. Zpravidla se přes důtku třídního učitele

dopouští dalších přestupků, narušuje výchovně vzdělávací činnost školy,

ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob. Žák má neomluvenou

absenci 20 a více hodin.

Stupeň 3 (neuspokojivé): chování žáka ve škole je v příkrém rozporu

s pravidly slušného chování. Dopustí se takových závažných přestupků proti

vnitřnímu řádu školy 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. Žák má neomluvenou absenci 30 a více hodin.

Vyučující dodržují zásady pedagogického taktu, zejména: - neklasifikují žáky ihned

po jejich návratu do školy po nepřítomnosti delší než jeden týden, - žáci nemusí

dopisovat do sešitů látku za dobu nepřítomnosti, pokud to není jediný zdroj

informací, - účelem zkoušení není nacházet mezery ve vědomostech žáka, ale

hodnotit to, co umí, - učitel klasifikuje jen probrané učivo. Zadávání nové látky k

samostatnému nastudování celé třídě z učebnic či jiného zdroje (internet) není

přípustné. Lze jej použít pouze, jde-li o suplovanou hodinu. Před prověřováním

znalostí musí mít žáci dostatek času k naučení, procvičení a zažití učiva.

Třídní učitelé (výchovný poradce) jsou povinni seznamovat ostatní vyučující s

doporučením psychologických vyšetření, která mají vztah ke způsobu hodnocení a

klasifikace žáka a způsobu získávání podkladů. Údaje o nových vyšetřeních jsou

součástí zpráv učitelů (nebo výchovného poradce) na pedagogické radě.         

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

vyučují, s ostatními učiteli a rozhoduje o ní ředitel školy po projednání v

pedagogické radě. Pokud třídní učitel tento postup nedodrží, mají možnost podat

návrh na pedagogické radě i další vyučující. Kritériem pro klasifikaci chování je

dodržování pravidel chování (školní řád) včetně dodržování vnitřního řádu školy

během klasifikačního období.
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Hodnocení vzdělávání

1 - výborný,

2 - chvalitebný,

3 - dobrý,

4 - dostatečný,

5 - nedostatečný.

1.

2.

prospěl (a) s vyznamenáním,

prospěl (a),

neprospěl (a)

nehodnocen (a).

•

•

•

•

Při hodnocení žáků cizinců, kteří plní v České republice povinnou školní docházku, se 

úroveň znalosti českého jazyka považuje za závažnou souvislost podle odstavců 2 a 4 

vyhlášky 48/2005 Sb.

Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni:

Žák je hodnocen stupněm

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

stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení

stupněm prospěchu horším než 2 - chvalitebný, průměr stupňů prospěchu ze

všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem

není vyšší než 1,5 a jeho chování je hodnoceno stupněm velmi dobré. V

případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a

klasifikace postupuje škola podle pravidel hodnocení žáků v souladu s § 14,

odst. 2 Vyhl. 48/2005 Sb. 

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

vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 -

nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením,

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

vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 -

nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením nebo není-li z něho

hodnocen na konci druhého pololetí,

nehodnocen(a), není-li možné žáka hodnotit z některého z povinných

předmětů stanovených školním vzdělávacím programem na konci prvního

pololetí.

Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech

stanovených školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na

vysvědčení stupni prospěchu:

Při hodnocení touto stupnicí jsou výsledky vzdělávání žáka hodnoceny tak, aby byla

zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména vzhledem k očekávaným

výstupům jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho

vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku. Klasifikace zahrnuje

ohodnocení přístupu žáka ke vzdělávání s přihlédnutím k okolnostem, které

ovlivňují jeho výkon.
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Pravidla pro sebehodnocení žáků

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

sebedůvěra

vztahy v třídním kolektivu

vztahy s vyučujícími

návrh vlastních opatření ke zlepšení

Třídní učitel sebehodnocení žáka vyhodnotí a v nejbližším vhodném termínu

zkonzultuje se žákem. V případě zjištění závažných skutečností neprodleně

informuje vedení školy.

co mu ještě nejde, jaké má rezervy

jak bude pokračovat dál

Pedagogové vedou žáka, aby komentoval svoje výkony a výsledky.

Sebehodnocení žáků nemá nahradit klasické hodnocení (hodnocení žáka

pedagogem), ale má pouze doplňovat a rozšiřovat evaluační procesy a více

aktivizovat žáka. 

Na konci každého pololetí provedou žáci II. stupně pod vedením TU písemnou

formou  sebehodnocení v oblasti:  

motivace k učení

Sebehodnocení je důležitou součástí hodnocení žáků, posiluje sebeúctu a

sebevědomí žáků.

Je zařazováno do procesu vzdělávání průběžně všemi vyučujícími, způsobem

přiměřeným věku žáků.

Chyba je přirozená součást procesu učení. Pedagogičtí pracovníci se o chybě se

žáky baví, žáci mohou některé práce sami opravovat, hodnocení žákova výkonu

nelze provést jen klasifikací, musí být doprovázeno rozborem chyb žáka. Chyba je

důležitý prostředek učení.

Při sebehodnocení se žák snaží vyjádřit: 

co se mu daří


