PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ
Způsoby hodnocení žáků
Žáci jsou hodnoceni dvěma způsoby – klasifikací nebo ústním hodnocením. Rodiče mají
právo si způsob hodnocení svého dítěte vybrat. Rodiče upřednostňují zpravidla hodnocení
pomocí klasifikační stupnice. O slovní hodnocení žádají písemnou formou ředitelství školy.

Kritéria hodnocení žáků
I. Chování žáka je klasifikováno těmito 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;
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.
 Stupeň 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.
II. Výchovná opatření jsou pochvaly a jiná ocenění a opatření k posílení kázně.
 Pochvala
Třídní učitel, ředitel školy, zástupce obce nebo školského úřadu může žákovi po projednání v
pedagogické radě udělit za mimořádný projev humánnosti, občanské a školní iniciativy, za
záslužný nebo statečný čin, za dlouhodobou úspěšnou práci pochvalu nebo jiné ocenění (dále
jen "pochvala"). Ústní nebo písemnou pochvalu uděluje žákovi před kolektivem třídy nebo
školy třídní učitel nebo ředitel školy. Písemná pochvala se uděluje zpravidla formou zápisu do
žákovské knížky, na zvláštním formuláři školy, výjimečně v doložce na vysvědčení. Pochvaly
a jiná ocenění se zaznamenávají do třídních výkazů.
 Opatření k posílení kázně
Opatření k posílení kázně žáků se ukládá za závažné nebo opakované provinění proti
školnímu řádu. Toto opatření předchází zpravidla před snížením stupně z chování. Podle
závažnosti provinění se ukládá některé z těchto opatření: napomenutí třídního učitele, důtka
třídního učitele, důtka ředitele školy. Třídní učitel může žákovi podle závažnosti provinění
udělit napomenutí nebo důtku; udělení důtky neprodleně oznámí řediteli školy. Ředitel školy
uděluje důtku po projednání v pedagogické radě. Napomenutí a důtky se udělují před
kolektivem třídy nebo školy.
Ředitel školy nebo třídní učitel oznámí důvody udělení výchovného opatření písemně
prokazatelným způsobem zástupci žáka. Opatření se zaznamenává do katalogového listu žáka,
nezaznamenává se na vysvědčení.
Za jeden přestupek se uděluje žákovi pouze jedno opatření k posílení kázně.

III. Klasifikace a hodnocení žáků s vývojovými poruchami
U žáka se smyslovou nebo tělesnou vadou, vadou řeči, prokázanou specifickou vývojovou
poruchou učení nebo chování se při jeho hodnocení a klasifikaci přihlédne k charakteru
postižení. Vyučující respektují doporučení psychologických vyšetření žáků a uplatňují je při
klasifikaci a hodnocení chování žáků a také volí vhodné a přiměřené způsoby získávání
podkladů.
Pro zjišťování úrovně žákových vědomostí a dovedností volí učitel takové formy a druhy
zkoušení, které odpovídají schopnostem žáka a na něž nemá porucha negativní vliv. Kontrolní
práce a diktáty píší tito žáci po předchozí přípravě. Vyučující klade důraz na ten druh projevu,
ve kterém má žák předpoklady podávat lepší výkony.
Při klasifikaci se nevychází z prostého počtu chyb, ale z počtu jevů, které žák zvládl.
Klasifikace je provázena hodnocením, t.j. vyjádřením pozitivních stránek výkonu, objasněním
podstaty neúspěchu, návodem, jak mezery a nedostatky překonávat.
Děti, u kterých je diagnostikována dyslexie nebo dysortografie, mohou být se souhlasem
rodičů během celého jejich vzdělávání hodnoceny z mateřského jazyka a z 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 další předměty, kde
výsledky mohou být touto poruchou ovlivněny. Dítě lze hodnotit dítě slovně (průběžně i na
vysvědčení) po dohodě s rodiči a odborníkem prakticky ve všech předmětech, do nichž se
porucha promítá.
Jakmile žák překoná nejvýraznější obtíže, je vhodné postupně přecházet k běžné klasifikaci.
Klasifikovat lze i známkou s tím, že se specifická porucha dítěte vezme v úvahu a odrazí se v
mírnější známce o jeden stupeň, tak i o několik stupňů.
Při uplatňování všech těchto možností vyučující postupují velmi individuálně, s využitím
všech dostupných informací (odborná vyšetření, spolupráce s rodiči).

IV. Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je hodnocen klasifikační stupnicí
nebo slovně.
 Hodnocení klasifikační stupnicí
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 si 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 si požadovaných poznatků závažné mezery.
Při provádění požadovaných intelektuálních a motorických činností je málo
pohotový a má větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení
teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro
výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby,
myšlení není tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti,
přesnosti a výstižnosti.V kvalitě výsledků jeho činnosti a v grafickém projevu se projevují
nedostatky, grafický projev je málo estetický. Závažné nedostatky a chyby dovede žák s
pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké těžkosti.
Stupeň 5 (nedostatečný)
Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné
mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti má velmi
podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení
teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a
hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele.
Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a
písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstižnosti. Kvalita
výsledků jeho činnosti a grafický projev mají vážné nedostatky. Závažné nedostatky a chyby
nedovede opravit ani s pomocí učitele. Nedovede samostatně studovat.
Použití klasifikačních stupňů během školního roku
Český jazyk, matematika
- v úlohách na procvičování daného jevu za 2 chyby ještě stupeň 2, za 4 chyby stupeň 3 atd.
- v kontrolních úlohách v ročnících 1.-3. za 2 chyby v procvičeném jevu stupeň 2 atd.
- v kontrolních úlohách v ročnících 4. a 5. za 1 chybu v procvičeném jevu stupeň 2 atd.
Anglický jazyk
- v prvním roce výuky je přihlíženo k náročnosti, proto je hodnocen předmět mírněji
- ve 3.ročníku v procvičovacích úlohách je písemný projev nehodnocen, jen v případech
zvládnutí učitel hodnotí stupněm 1 nebo 2 v případě drobných chyb
- v ročníku 4. a 5. jsou procvičovací úlohy hodnoceny za 2 chyby stupněm 2 atd. a
v kontrolních úlohách na procvičené jevy za 1 chybu stupeň 2 atd.
Prvouka, přírodověda, vlastivěda
- v kontrolních testech jsou odpovědi žáků bodovány
- přibližně poloviční počet bodů odpovídá stupni 3 atd.
 Hodnocení slovně
- žák je individuálně hodnocen
- ve vynikající práci je jako ocenění použit symbolický stupeň 1
- v běžných úlohách se zapisuje počet chyb v daném jevu

- u dětí se SPU přehlížíme potíže v diakritice a v dysortografických chybách
- klademe důraz na ústní zkoušení
U žáka se smyslovou nebo tělesnou vadou, vadou řeči, prokázanou specifickou vývojovou
poruchou učení nebo chování se při jeho hodnocení a klasifikaci přihlédne k charakteru
postižení. Klasifikace těchto žáků se řídí metodickým pokynem MŠMT ČR č.j.23 472/92-21.
V. Celkový prospěch žáka je hodnocen v 1. – 5. ročníku školy těmito stupni:
"prospěl s vyznamenáním" - není-li v žádném povinném předmětu hodnocen při celkové
klasifikaci stupněm horším než"chvalitebný", průměr z povinných předmětů nemá horší než
1, 5 a jeho chování je velmi dobré
"prospěl" - není-li v žádném z povinných předmětů hodnocen při celkové klasifikaci
stupněm "nedostatečný"
"neprospěl" - je-li v některém povinném předmětu hodnocen při celkové klasifikaci stupněm
"nedostatečný"
Do vyššího ročníku postupuje žák, který při celkové klasifikaci na konci druhého pololetí
nebo při opravných zkouškách dosáhl stupně hodnocení alespoň "prospěl". Pokud žák
z jakýchkoliv příčin nedosáhne hodnocení „prospěl“, opírá se klasifikace o klasifikační řád
v plné šíři, viz. příloha.
VI. Výsledky práce v zájmových útvarech organizovaných školou se hodnotí těmito stupni:
pracoval úspěšně
pracoval
Získávání podkladů pro hodnocení žáka
 Možnosti získávání podkladů
- soustavné diagnostické pozorování žáků
- sledování jeho výkonů a připravenosti na vyučování
- různé druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové,...)
- kontrolní písemné práce
- analýza výsledků různých činností žáků
- konzultace s ostatními vyučujícími
- konzultace podle potřeby s psychologickými a zdravotnickými pracovníky
 Pravidla získávání podkladů
Žák 2. až 5. ročníku základní školy musí mít z každého předmětu, alespoň dvě známky za
každé pololetí, z toho nejméně jednu za ústní zkoušení. Známky získávají vyučující průběžně
během celého klasifikačního 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 psychologa.
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 všechny známky,
které bere v úvahu při celkové klasifikaci, zástupcům žáka a to zejména prostřednictvím
zápisů do žákovské knížky - současně se sdělováním známek žákům.
O termínu písemné zkoušky, která má trvat více než 25 minut, informuje vyučující žáky
dostatečně dlouhou dobu předem. Ostatní vyučující o tom informuje ústní formou. V jednom
dni mohou žáci konat jen jednu zkoušku uvedeného charakteru.
Případy zaostávání žáků v učení a nedostatky v jejich chování se projednají v pedagogické
radě, a to zpravidla k 15. listopadu a 15. dubnu.

