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školni řád základni ško11, Včtrník
Vyšší odborná školao střední škola, jazyková škola s právem státní
jazykové zkoušky a ákladní škola a mate řská škola MILLS, s. r. o.

Sidlo štioly: nám. 5. května 2, 250 88 ČeHkovice

'|'enlo ško|ni řádjc vydfut Ťld]lclkou škol) podle § 30 odsl. l šLolské}o Zilonn.
Yychi*í ze školskiho zákona a. 5ótl]001 Sb- r,pozdč|šin znčrrí. ryhlišk.v č, ,18/2005 Sb.
v rnzlčjšim znčni o zikladnin] lldčlá\árri nčklerý.h n:ilcžitost!,ch plnčni povinrré školrrí
dochžl1 a vyhlášk] č.73i]005 Sb. r pozdi,išin zněni o tzdčlá\,áni dr.lti. áků a studcnlu se
spcciá:íimi vzděláyacimi polřcbami a dčri. ákú 1§ludentu mimoiídnč nadaných,

čunck l.

l. právr řjkú

na \zdčlá\áni a škol\ké služby podle školslého llild|u
na ro\ný přístup Lc l z-dčtárri bcz jal.'koli diskrirninacc z du\(xlu ras}, tan}
pleti. pohluvi.jlwyka. riry a nábožťnst\i. núodrrosti, cInického ncbo *xiálniho
původu. nrajctll rodu a zdnvotniho §avu nebo.iiného po§ii}eni občana
na §vobodu myšleni. projcvu a nábožen§t\i a na rljádřcní vlastního nli"-oru

formou. ktcni lteodpoíujc ob!,cnýnr ZisadiilŤl slušlosti l r.lobrcho soužili
na inlbrmace o pniibčhu a \jslcdcich s\ého \zdl]iváni
na ocfuanu osobnich údaiů
bi1 chninčni přcd jakým!,oli lč|e§ným i duševninr násilí . zneuživiinim.
uniženim a zanedbávánim

g) na odpočineh a odduchové činnosti orlpor,írlaj ici jtj ich lr.\ku

h) přichiict ini.i&ailně sť §ii]nj podnčl)
i) Žáci s€ spcci:ilnimi rzděláracirrri potřcbami ,raji pritro na lzrJčláváni. jchož

obsah. tbmry a metorl1, orJporidaji jejich rzr]člár,acirn polřebám a možnoslcm
(§ o']l.dcm na možnosti školy).

j) na zrkladč pisemného doporučeni škrrlskúho poradenslélm zaliz.cni maji žáci
práto na \zdě]áváni podle individuilniho \/-da|í\aciho Ptánu \' přip.tdč. žc



maji speciální vzdělávací potřeby nebo mají mimořádné nadání. Toto
vzdělávání se uskuteční na základě žádostijejich zákonného zástupce.

2- Povinnosti žáků

a) řádně doch&et do školy a řádně se vzdělávat
b) iádně a systemalick) se piipra\o\at na \)učování
c) dodťovat školni iád, řády odbomých učeben, tělocvičny a šatny a předpisy a

pokyny školy k bezpečnosti a ochraně zdraví. s nimiž byli srozuměni
d) ve školní družině se žáci řídi řádem školni družiny
e) žáci jsou povinni v době vyučování a na všech akcích pořádaných školou

dodžovat pravidla slušného chování vůči pedagogickým i nepedagogickýrn
zaměstnancům školy a ostatním osobám a vůči spolužákům. Nedodrženi pravidel

slušného chováni se považuje za porušení školního řádu, hrubé neslušnosti a
urrižlivé chováni se považuje za hrubé porušení školního řádu.

1-) nepodkočitelné minimum pravidel slušného chování a společenské etikcty je

vyjádřeno ve,,Školním kodexu žákď' (viz příloha)
g) dbát pokynů a respektovat pedagogické pracovniky a ostatni zaměstnance školy
h) před ukončenim \Tučováni nesmí žáci Z bezpečnostních důvodů opustit školní

budovu bez vědomí vyučujících. v době mimo vyučování zůstávají žáci ve škole
jen se svolenim a pod dozorenr vyučujících

i) vyvarovat se projevů diskriminace, nepřátelstvi nebo násili
j) dochlíZet do školy vhodně a čistě oblečen a upravetr

k) zachž]:]et s učebnicemi a školnimi potřebami šetrně, udržovat své místo, třidu a

ostatni prostory školy v čistotě a pořádku. ohleduplně zachrizet s majetkem školy
l) jakoukoli ztrátu osobních věci hlásit třídnímu učiteli nebo učiteli konajicímu

dozor
m) nenosit do školy a na akce pořádané školou předměty. které nesouvisí s výukou a

mohly by ohrozit zdravi, bezpečnost nebo mťavní výchovu jiných osob, nebo

nalušuií výchovně vzdělávací proces. Vyučujíci může žákovi včc dočasné

odebrat a vrátí ji žákovi v nejbližši možné době, tj. po skončení vyučovaci

hodiny nebo po skončeni vyučovlíni daného dne. Jedná se tak o dočasné odložení
věci na misto, kde s ní žák nemůže manipulovat, cenné předměty, včetně šperků.

mobilnich telefonů. notebooků a jiných dotykových zařízeni, nosí žák na vlastni

nebezpečí.
n) mobilnimi telefony lze telefonovat, přijimat hovory, posílat a přijimat SMS a

využívat jiné služby mobilnich operátoťů pouze o piestávkách. Během výuky jc

výpnutá hlasitá zvuková signalizace a telefon nebo jiné dotykové zaíízení 1e

uióženo ve školní tašce. Pořizováni zvukových 1 obrazo,tých zíanramů na mobilní
telefon nebo jiné zařízení je bez předchoziho souhlasu vyučujícího a osoby na

zí.z,íram'u zakázáno.

Při porušeni povinností uložených tímto školnim řádem lze žákovi uložit kámé opatřeni

(viz článek V, 4. Výchovná opatření).



3. Přáva zákonných zá§tupců

a) na infotmace o průběhu a výsledcích vzdělávání ditěte. informace jsou zákonným
zástupcům předávány přostřednictvím žákovské krrížky nebo notýsku. v době
třídnich schůzek nebo konzultačních hodin, nebo individuálních předem

domluvených schůzek s vyučujícím
b) na poradenskou pomoc školy v záležitostech týkaj ícich se vzděláváni žáka
c) vyjadřovat se k rozhodnutim týkajícím se podstatných áležitostí vzdělávání jejich

dětí
d) na účast ve vyučováni formou náslechu jedenkát za čtvťleti v termínu předem

dohodnutém s vyučujicí
e) na odvolání se ploti lozhodnutí ředitelky školy ke statutámímu zástupci školy
t) požádat o komisionálni přezkounriání výsledkú hodnocení žáka, mají-li

pochybnosti o správnosti hodnocení na konci 1. nebo 2. pololeti,
g) na ochranu osobnich údajů
h) volit a být voleni do školské rady

4. Povinnosti zákonných zásúupců

a) zajistit pfavidelnou a včasnou dochiiku dítěte do školy
b) informovat školu o změně zdlavotní způsobilosti, zdravotních obtižich nebo iiných

Závažných skutečnostech, které by mohly rnit vliv na průběh vzděláváni
c) informovat školu o změně osobních údajů (bydliště, telefonické spojeni) a dalšich

údajů, kteréjsou podstatné pro průběh vzdělávání
d) dokládat důvody nepřítomnosti ve vyučováni v souladu s podmínkami stanovenými

školninr řádem
e) spolupřacovat se školou, řešit případné problémy, které se

vyskytnou
f,; na vyzvráni učitelky nebo ředitelky školy se osobně zúčastnit

otázek týkajicich se vzděIáýáí\í žáka
g) dodržovat obsah smlou\ry o poskytnutí vzděIání

Povinnosti školy

v průběhu vzdělávání

projednání závažných

a)
b)
c.)

d)
e)

0
s)
h)

D
j)

vzdělávat a vychovávat v
zajistit bezpečnost žíků

souladu se školnín vzdělávacim programem

škole a na mimoškolnich akcichseznámit žáky se zásadami bezpečného choÝáni ve
vytvářet podminky pro zdravý vývoj žáků
ochraňovat žáky před sociálně patologickými jevy
informovat ziikonné zástupce o výsledcích vzdělávání
ochraňovat osobni údaje
poskytovat poradenskou činnost v Záležitostech vzdělávání žákťl
poskytnout učebni mateliály
seznámit rodiče se školnim řádem a řádem školní družiny



clánek ll.

ořganizace vzdělávání

a)
b)
c)
d)

Žák chodi do školy pravidelně a včas podle rozvrhu l,todin.

Vyučováni začíná v 8.30 hod.
Vyučující piicházejí do školy nejpozději v 8.00 hod.
Vstup žíkům do školy je umožněn již od 7,00 hod v ránrci programu ranní
družiny, kde jsou žáci pod odborným pedagogickým dozorem, Podminky
docházky a organizace školní družiny jsou zakotveny v samostatném
dokumentu .,Řád školni družiny",
Před zahájením vyučovriní je třeba. aby žák byl ve škole přitomen
nejpozději do 8.15 hod.
Žáci se přezují v šatně a odloží věci do skříněk, na hodinu tělesné výchovy
se žáci převlékají do cvičebního úboru v šatně tělocvičny.
Přestávky mezi vyučovacími hodinami jsou nejnréně desetiminutové.
během dopoledního vyučování, zpravidla po druhó vyučovaci hodině je
zařazena dvacetiminutová přestávka, Přestávka mezi dopoledním a
odpoledním vyučováním trvá nejnéně 50 minut. V připadech hodných
zvláštniho zřetele lze zkrátit některé desetiminutové přestávky na nejméně

5 minut a přestávku mezi dopoledním a odpolednim vyučovánim na
nejméně 30 minut. Při zkťacováni přestávek přihlédne ředitelka školy
k ákladním fyziologickým potřebám žáků.
S rozvrhem vyučovacích hodin a přestávek pro příslušný školní rok jsou

zákonni zástupci informování nejpozději v poslednim srpnovém týdnu
prostřednictvím webu školy a dáIe potom na úředni desce ve škole.
o přestávce mezi vyučovacími hodinami se žáci. zdrb|i ve třídě nebo
v připadě přiznivého počasi na zahradě školy. a to vždy v doprovodu
vlučujici. Nezdr,iujise žbytečně na WC.
o přestávce mezi dopolednim a odpolednim vyučovánim je unožněno
ákům setrvat ve třidě ncbo v připadě příznivého počasí na zahradě školy
pod kvalifikovaným dozorem (učitclka nebo vychovatelka družiny). Tímto
jc žákovi zajištěn bezpečný pob),t ve školním prostředí. vzhledem k tomu,

že poledni přestávka neni součástí povinného vyučování, je na rozhodnutí
zákonného zástupce, zda možnosti školniho dohledu v průběhu poledni
přestávky využije. v připadě, že se zákonný zástupce rozhodne nevyužit
této možnosti, učiní tak íormou písemného prohlášeni,
Žáci mohou mít v dopolednim vyučování nejvýše 6 vyučovacích hodin a
v odpoledním vyučování nejvýše 6 vyučovacich hodin.
Po skončení vyučováni. v prúběhu vyučováni. po obědě nebo v průběhu

odpoledne si žáka vyzvedává jeho zákonný zástupcc nebo osoba k tomu

oprávněná (pověřená zákonným zástupcan1 a uvedená v příslušném
seznamu). Samostatně bez doprovodu zákonného zástupce nebo osoby jím
pověřené může žák opustit školu nebo školní družinu pouze na základě
pisemného povolení zákonného zástupce, které zákonný zástupce osobně
předem předá učitelce nebo vychovatelce v družině.

m) Na oběd žáky doprovázi pani vychovatelka nebo vyučujíci.
n) Střavování žáků zajišťuje škola ve smluvnim stravovacim zaříZeni,

o) Škola zajišťuje odpoledni družinu do 17.00 hod,

e)

f)

c)

h)

D

j)

k)

l)



q)

r)

p) Zákonný Zástupce omlouvá nepřítomnost žáka ve vyučování telefonicky
nebo emailem v týž den a následně písemně do notýsku nebo žákovské
knižky po skončení nepřitomnosti, a to nejpozději do tří dnů po skončeni
absence.
Zákonný zást|tpce může požádat o uvolnění žáka z vyučováni. Do dvou
dnů uvolňuje vyučující, na více dni ředitelka školy.
V období školního vyučování může ředitelka školy ze závažných důvodů,
zejména organizačních a technických vyhlásit pro žáky nejvýše 5 dnů
volna ve školním roce.
Součásti \"ýuky je také výuka plavání a škola v piírodě. Do výuky mohou
být zařazeny také další aktivityjako lyžaiský kurz a další sportovní kurzy.
Těchto aktivit se mohou zúčastnitjen žáci zdravotně způsobili.
Bezpečnost a ochranLl zdÉví žáků při zapojení školy do soutěží po dobu
dopravy (na soutěže a zpět) zajišťuje škola. pokud se se zákonným
zástupcem nedohodne jinak. V průběhu soutěže zajišťuje bezpečnost a
ochranu zdravi žáků organizátor, pokud není jinak dáno organizačním
řádem soutěže, v tomto případě zajištuje bezpečnost a ochťanu zdravi žáků
škola v plném rozsahu,
Prostory základni školy jsou pod uzamčením. Přistup cizim osobám je

umožněn na základě prokizání totožnosti a účelu návštěvy.

0

u)

s)

článek IIl.

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před §ociálně
patologickými je\Y a před projery diskriminace, nepřátelství nebo ná§ilí

a) Žáci se chovaji při pobltu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili Zdraví a majetek

svůj anijiných osob.
b) Žáiům není v době mimo vyučováni povoleno zdřžovat se v prostorách školy, pokud

nad nimi není vykonáván dozor způsobilou osobou.
c) Každý úraz, poranění či nehodu. k níž dojde běhenr pobytu žáků ve školní budově

nebo mimo ni na akcich pořádaných školou žáci hlási ihned vyučujicimu, Uraz je

neprodleně zaznamenán do ,.Knihy úrazů".
d) Všichni zaměstnanci jsou povinni oznalnovat údaje souvisejici s úíazy žÁkú,

poskytovat pryní pomoc a vést evidenci úrazů podle pokynů ředitelky školy.
e; Při vyuce v tělocvičně se žáci řídi specifickýrni bezpečiostními předpisy danými

řádem tělocvičny.
! všicbni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během provozu školy povinni

přihlížet k základním fyziologickým potřebám žáků a v},tvářet podmínky plo jcjich

)dravý vývoj a pro předclrázení vzniku sociálně patologických jevů po§kytovat žákům

nezb}tné informace k zajištění bezpečnosti a ochjany zdravi.
g) Každý zaměstnance školy nebo žák, ktelý zjisti. že dochází k projevům diskriminace,

nepřátelství nebo násili. je povinen v rámci svých možnosti těmto jevůn zabránit, o
tě;hto událostech je povinnost informovat školniho preventistu. výchovného poradce

nebo ieditelku školy,
h) Žákům je zakázáno kouření (včetně elektronických cigaret), poživání alkoholu,

nošení, dÉeni, distribuce a zneužíyálí návykových látek v areálu školy a v okolí
školy. Tento zákaz platí i pro všechny akce pořádané školou,



D Všichni pedagogičtí pracovníci a zaměstnanci školy mají povinnost předcházet všem

náznakům násilí a šikanování.
Za :účelem prevence je třeba zabývat se vztahy v kolektivu. dbát na vytváření
bezpečného, respektujícího a spolupracujícího prostředí. zaměřit se na oblast
komunikace a vztahů mezi žáky a jejlch začlenění do kolektivu. uplatňovat spolupráci
mezi žÁky aíozvíjetjejich vzájemný respekt, podporovat solidaritu toleranci.
Je nezb),tné zajistit dohled pedagogických pracovníků nad áky zejména ve škole před

vyučováním. o pře§távkách mezi vyučovacími hodinami, mezi dopoledním a
odpoledním vyučováním. při přecházení žáků do zaíízEni školniho stravování a do

školni družiny a v dalších prostorách. kde by k šikaně mohlo dojit,

Šikanováni je jakékoliv chováni, jehož záměrem je ublížit. ohrozit nebo zastrašovat

áka, případně skupinu žáků, Spočívá v cilených a opakovaných fyzických a

psychických útocích jedincem nebo skupinou vůči jedinci či skupině žáků. kteří se
neumi nebo z nejruznějších důvodů nemohou bránit. Zahrnuje jak fyzické útoky v
podobě biti, vydíráni, loupeží, poškozování věci. tak i útoky slovní v podobě nadávek,
pomluv, vyhrožování či ponižování. Může nrít iformu sexuálního obtěžováni až

zneužíváni. Nově se může Iealizovat i plostřednictvim elektronické konrunikace. jedná

se o tzv, kyberšikanu. Ta zahrnuje útoky pomoci e-mailů. sms zpráv. vyvěšování

uražli{ch materiálů na intemclovi §lránky apod. Šikana se projevuje iv nepiime
podobě jako demonstrativní přehli7eni a ignoro\ ání.

Šikanováni v jakékoli formě a podobě nesmí být pracovníky školy akceptováno a o
jeho případných projevech informovat třídní učitelku a ředitelku školy. které dále při
jeho řešeni postupují v souladu s Minimálnim preventivním plogramem.

čhnek Iv.

Podmínky zacházení s majetkem školy ze §třany žáků

a) U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy. majetku žáků. učitelů

či jiných osob žákem jc vyžadována úhrada od zákonných zástupců žáka, který
poškození způsobil. Pokud byl vznik škody umožněn nedostatečným dozoíem nad

žákem, na náhradu škody od zákonných zástupců není právní nářok.

b) Ztráty věcí a poškozeni majetku hiásí žáci neprodleně svému vyučujícímu. Žáci
dbají na dostatečné zajištěni svých věcí (uzamykáni skříněk a tříd).



čtenek V.

Hodnocení žáků

1. kla§iíikace a hodnocení

a) Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků je jednoznačné,

srozumitelné, srovnatelné s předem stanovenými kritérii, věcné a všestranné. vychází
z posouzení miťy dosaženi očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách
jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu. Hodnoceni je pedagogicky

zdůvodněné, odbomě správné a doložitelné.
b) Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení; za l. pololetí lze místo vysvědčeni vydat

žákovi výpis z vysvědčeni.
c) Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačnim

stupněm, slovně nebo kombinací obou způsobů.
d) Škola převede slovní hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovniho hodnocení

v přípádě přestupu žáka na školu, která hodnoti odlišným způsobem. a to na žádost

této školy nebo zákonného zástupce žáka.
e) U áka s vývojovou poruchou učeni rozhodne ředitclka školy o použiti slovního

hodnoceni na základě žádosti zákonného Zástupce žáka.
f,) Do vyššiho ťočniku postoupi žák, který na konci 2, pololeti prospěl ze všech

povinných předmětů stanovených školninr vzdělávacim progÉínem s výjimkou
předmětů výchovného zaměřeni stanovených ráncovým vzdělávacím pťogramem a

předínětů, z nichž byl uvolněn. Do vyššiho ťočníku postoupi i žák 1. stupně základní

školy, ktelý již v rámci 1. stupně opakoval ročtrik.
g) NelzeJi žáka hodnotit na konci 1. pololetí, určí ředitelka školy pro jcho hodnoceni

náhradní temín. a to tak. aby hodnoceni za 1. pololeti bylo provedeno nejpozději do

dvou měsiců po skončeni 1. pololeti. nejpozději však do 30,6. Nenili možné hodnotit

ani v náhndnim telmínrr, žák se za 1. pololeti nehodnotí.
h) Nelze-li žáka hodnotit na konci 2. pololeti, urči ředitel školy pro jeho hodnoceni

náhradní temrín, a to tak, aby hodnoceni za 2, pololetí bylo provedeno nejpozději do

konce září následujiciho školního roku. v obdobi měsicc září do doby hodnocení

navštěvuje žiik nejbližší vyšší ročník.
i) MáJi zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnoceni na konci 1, nebo 2,

pololeti, může do tří pracovních dnů ode dne. kdy se o hodnocení prokazatelně

dozvěděl, nejpozději vlak do tří pracovuich dnů od vydáni vysvědčení, požádat

ředitelku školy o přezkoumání výsledků lrodnocení žáka; je-li vyučujícím žáka v
daném předmětu ředitelka školy. krajský úřad. Přezkoumání hodnocení proběhnc

nejpozdEji do 14 dnů od doručeni žádosti n€bo v teminu dohodnutém se zákonným

"aiiup""rn 
ZaU. Komisi pro přezkoumári jnrenujc ředitelka školy; v případě, že je

vyučujícím daného předmětu ředitelka školy. jmcnuje kornisi krajský úřad, Komise je

tříčlenná a tvoříji:

o předseda, kterýn je ředitelka školy, popř. jí pověřený učitel. nebo v připadě, že

vyučujícím daného předmětu je ředitclka školy, krajským úřadenr jmenovaný

jiný pedagogický pracovník školy
o zkoušející učitel, jimž je vyučující daného přednrětu ve třidě, v níž je žák

zařazen, popř. jiný vyučující daného předmětu



. přísedici. ktcrým je jiný vyučující daného přcdmětu nebo piedmětu stejné
vzdčlávací oblasti stanovené Rámcovým vzdělávacim programem pro ákladní
vzdělávání

j) Výsledek přezkoumáni již nelze napadnout novou žádostí. Výsledek přczkoumání
slanovi komise hlasovánim. Vyjádři sc slovninr hodnocenim nebo siupněm prospěchu,
Reditelka školy sdéli výslcd9k přezkoušení pťokazatelným způsobem žákovi a
zákonnému zástupci žáka, V připadě Změny hodnocení na konci l. nebo 2, pololetí se
ákovi vydá nové vysvědčení. O přczkoušení sc pořizuje protokol. který sc stává
součásti dokumentace školy, Žák můžc v jednonr dni vykonat přczkoušeni pouze z
jednoho předmětu, Neni-li možné žáka ze závažu,jch důvodů ve stanovenén telmínu
přczkoušet. stanovi orgán jmcnujici komisi náhradni termín přezkoušení. Konkretni
obsah a rozsah přezkoušení stanovi ředitelka školy v souladu se školnim vzdčlávacím
programem. Přezkoušenim žáka není dotčena možnost vykonat opravnou zkoušku.

k) Žák- který plní povinnou školní docházku. opakujc ročník. pokud na konci 2. pololeti
ncprospěl nebo ncmohl být hodnocen, To neplati o žákovi. kteqý na danóm stupni
zák|adni školyjižjcdnou ločnik opakoval: tomuto žákovi nlúže ředilcl školy na žádo§t
jcho zákonného Zástupcc povolit opakování ročniku pouze z ýžůných zdravotních
důvodů.

l) Opravné zkoušky se konaji neipozději do koncc piislušného školniho roku v tcrminu
stanovenim ředjtelcm školy, Žák může v jednon dni skládat pouz_c jednu opravnou
zkoušku. Opravné zkouškyjsou komisionální. Žák. ktcď ncvykoná opravnou zkoušku
úspěšně ncbo se k jcjimu konání nedostaví. ncpro§pěI. Ze závažných důvodů můžc
ředitel školy žákovi stanovit náhradní 1cťnrín opravné zkoušky nejpozdčji do 15. záři
náslcdujicího školniho roku. Do té dobyje žák zařazen do ncjbližšilro vyššiho ročniku.
V odůvodněných připadech múže krajský úřad rozhodnout o konání opravné zkoušky
a komisionálního přczkoušení na jiné základní škole, Zkoušky sc na žádost krajského
úřadu účastní školni inspektor.

2. Hodnocení žáků na lasvědčení

a) Chováni žka ve škole a na akcíclr pořádaných školou sc v připadč použiti
klasiíikace hodnotí na vysvědčeni stupni: l - velmi dobré. 2 - uspokojivé. 3
neuspokojivé.

b) výsledky vzděláváni žáka v jednotlivých povinných a ncpovinných předlnčtech
stanovcných školním vzdčIávacim programcm se v případč použiti klasifikace
hodnoti na vysvčdčeni stupni prospčchu: l - výborný. 2 - chvalitebný. 3 - dobď. 4
dostalečný. 5 - ncdostatečný.

c) Při hodnoceni žáka se na l. stupni použiie pro ápis slupnč hodnoccní čís|icc.
d) Výsledky vzdělávání žáka a chování žáka jsou v případč použití slovního

hodtroceni popsány tak. aby byla zřejnrá úroveň vzděláni žáka. ktcrc dosáhl
zejména ve vztahu k očekávaným výstupům formulovalrým v učebních osnovách
jednotlivých přcdmětů. kjeho vzdělávacím a osobnoshím předpokladům a k věku
žáka, Slovni hodnoceni zahrnujc posouzeni výsledků vzděláváni žáka v jeho
vývoji- hodnoccni píle žáka a jcho přístupu ke vzděláváni. Obsahuje také
zdůvodnční hodnocení a doporučení. jak předcházet případným neúspěchúm žáka
ajakje překonávat.



e) Celkové hodnoceni žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni:

. prospěl (a) s \Tznamenáním - neni-li v žádném z povinných předmětŮ
stanovených školním vzdělávacim prograínem hodnocen na vysvědčení
stupněm prospěchu holším než 2 - chvalitebný, pťůměr stupňů prospěchu

ze všech povinných předmětů neni vyšší než 1,5 a jeho chování je

hodnoceno stupněm 1 - velmi dobré nebo odpovidajícím slovním
hodnocením
prospěl (a) - neni-li v žádném z povinných přednrětů hodnocen na
vysvědčení stupněm prospěchu 5 - nedoslatečný nebo odpovídajícim
slovním hodnocením;
nepťo§pěl (a) - jeJi v něktelém z povinných předmětů lrodnocen na
vysvědčení stupněm prospěchu 5 - nedostatečný nebo odpovídajícim
slovním hodnocením.

. nehodnocen (a) - nenlli nrožné žáka hodnotit z některého z povinných
předmětů stanovených školnim vzdělávacím programem na konci prvniho
pololetí

í) Při hodnocení žáků, kteří nejsou státními občany České republiky a plni povinnou
školní dochrizku, ve vzdělávacim oboru český jazyk a literatula se na konci tří po

sobě jdoucích pololetí po zahájeni docházky do školy přihliží především k píli
žáka ajeho pii§lupu ke \,/dělá\áni.

3. Výchovná opatření

a) Za přikladné clrování je možno žákovi udělit pochvalu třídni učitelky nebo

ředitelky.

pochvala třidní učitelky

Třídní učitelka může na základě vlastního rozhodnuti nebo na základě podnětu

ostatních vyučujících žákovi po projednání s ředitelkou školy udělit pochvalu nebo
jiné oceněni za výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvajici úspěšnou práci,

irojednáni s ředitelkou školy o udělení pochvaly může třidni učitelka provést

bezodkladně nebo na klasifikační poradě pedagogické rady.
Kritéria pro udělení pochvaly třidní učitelky:

. za aktivni přístup k plněni školních povinnosti

. za zlepšování třidniho a školniho pťostředí

. za aktivni a nezištnou pomoc spolužákťlm nebo učitelce (učiteli)

. za déletrvajíci příkladné chováni

. za pokroky při svém vzdělávání

. za pravidelnou příkladnou přípravu na vyučováni

. za pomoc při organizování školních aktivit"

. za reprezentací školy

pochvala ředitelky školv

Ředitelka školy núže na základě vlastního rozhodnuti nebo na základě podnětu jiné

právnické či fýzické osoby žákovi po projednání v pedagogické radě udělit pochvalu



nebo jiné oceněni za mimořádný projev lidskosti. občanské nebo školní iniciativy.
záslužný nebo statečný čin nebo za dlouhodobou úspěšnou práci.

Kritéria pro udělení pochvaly ředitelky školy

o za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školni inciativy
. za zás]užný nebo §tatečný čin
. za dlouhodobou úspěšnou práci (žák dlouhodobě splňuic vice kritérii pro

pochvalu třídní učitelky)

Pochvaly ředitelky školy se uvádějí na zadní stranu vysvědčení a do dokumentace

školy. Udělená pochvalaje neprodleně oznánena žákovi a zákonnému zástupci.

b) Za poťušeni povinnosti stanovených školním řádcnr lze podlc závažnosti tohoto

uložit napomenuti třídni učitelky. důtku třidního učitelky. důtku ředitelky školy.

Napomenutí třidni učitelky

Následuic po méně závažných porušeni školního iádu. např.:

- pozdní piichody, nekázeň při vyučová,ti. nevhodné chování o přestávkáclr.

zapomináni a nepřevlékáni do cvičebního úboťu. zapomináni školnich pomůcek a

domáciclr úkolů. nepořádek na pracovním mistě. nepi€Zouváni, používání

vulgámích slov, nošení nebezpečných ncbo nevlrodných věcí do školy apod.

Třídní učitelka po projednání výchovného opatřeni s icditelkou školy neprodleně

oznámi napomenutí žákovi a zákonnému zástupci.

Důtka třídni učitelkv

Uděleni náslcduje v případě opakovaného porušováni škoiniho řádu (např,

neomluvená absence, opoušlění budovy školy bcz dovolcní apod.) nebo při

pokřačováni v přestupcích. za které žákovi bylo udělcno napomcnutí třidní učitelky,

Tří<]ní učitelka po projednáni výchovného opatřeni s Ťcditelkou školy neprodleně

oznámí uděleni důtky žákovi a zákonnému zástupci,

Důtka ředitelkv školv

Uclěluje se po projednání v pedagogické ťadě za opakované nebo záva,žné porušování

školního řárlu (zvláště za agťesivitu. úmyslné ubliženi. porušování norem slušnosti.

krádež. projevy rasismu, šikany. pa<lělání onrluvenek. vnesení návykových látek do

školy apod,) nebo za pokračování v přestupcích. za které bylo oddělení napomenutí

fid;í učitelky ncbo důtka ředitelky. Udělení tohoto výchovného opatřeDi je

nepťodleně oztlán'leno žákovi a zákonnému zástupci.

Napomenutí a důtkyjsou zaznamenány v dokumcntaci školy.



4. Zásady klasifikace

a) Při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci učitel(ka) uplatňuje piiměřenou
náročnost a pedagogický takt vůči žákovi.

b) Při celkové klasifikaci přihlíží učitel(ka) k věkovým zvláštnostcm žáka i k tomu,
že žák mohl v průběhu klasifikačního období zakolisat v učebnich výkonech pro

určitou indispozici.
c) v předmětu, ve kterém vyučuje více učitelů. urči výsledný stupeň za klasifikační

období příslušní učitelé po vzájemné dohodě.
d) Přo potřeby klasifikace se piedměty děli do tři skupin.

. předměty s převahou teoretického zaměření

. předměty s přcvahou praktického zaměření

. předměty s převahou výchovného zaměření

5. Zíslrávání podk|adů pro klasiíikaci

a) Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků a chování žáka
ziskává vyučLliící těmito metodami, formanri a prostředky:

. soustavným diagnostickým pozorovánim žáka

. soustavným §ledováním výkonů žáka ajeho připravenosti na vyučováni

. různými druhy zkoušek (pisemné, ústní. grafické, praktické. pohybové)

. kontťolními písemnými pracenri a praktickými zkouškami
r analýzou výsledků činnosti žáka
. konzultacemi s ostatními učiteli a podle potřeby s pracovniky pedagogicko-

psychologických poraden a zdravotnických služeb
. rozhovory se žákem a zákonnýni zástupci žáka

b) Žák musí mít z každého předmětu alcspoň čtyři znánrky za kždé pololetí (s výjimkou
1, pololetí 1. ročniku).

c) Zkoušení je prováděno zásadně před kolektivenr třídy, nepřípushé je individuálni
přezkušování po vyučováni. Výjimka jc možná jen při diagnostikované vývojové
poruše. kdyje tento způsob doporučen ve zprávě psychologa. Za zí§kání dostatečných
podkladů odpovidá vyučující přislušného předmětu. Výjimkoujsou situacc, kdy časté,

opakované či dlouhodobé absence nebo omluvy žáka znemožní této povinnosti dostát,

Známky získávají vyučujíci průběárě bělrern celého klasifikačniho obdobi-

d) Vyučuiici oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace, klasifikaci zdůvodni, por-rkáže

na klady a nedostatky. Po ústniDr vyzkoušeni oznámí vyučující žákovi výsledek

hodnoccní okamžitč, výsledky hodnocení písenných praci oznámí žákovi nejpozděii

do 7 dnů.
e) Kontrolní pisemné práce rozvrhne vyučujici rovnoměmě na celý školní rok. Čtvrtletni

pisemnou práci mohou žáci konat pouzejednu za delr.

9 Úeitetlta) .je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka průkazným

způsobem tak, aby mohl vždy doložit správnost celkové klasiíikace žáka, v případě

diouhodobé nepřítomnosti nebo rczvázání pracovniho poměru v průbělru

klasifikačního obdobi předá tento klasifikační přehlcd zastupujicímu učiteli nebo

vedeni školy,
g) Učitel(ka) Zajisti zapsání známekzal.iza2. pololetí do katalogovýclr listů tak. aby- 

nejpozději 48 hodin před konáním klasifikační pedagogické rady byly známky



uzavřeny a zapsány, v případě předpokládané klasifikace stupněm nedostatečný
informují příslušní učitelé zákonné zástupce žáka s dostatečnýn předstihem,
nejpozději dva týdny před klasifikační pedagogickou radou. Do katalogových listů
jsou zapisovány známky z jednotlivých předmětů, udělená výchovná opatřeni a další
údaje o chování žáka,jeho pracovní aktivitě a činnosti ve škole,

h) Klasifikační stupeň uřčí učitel(ka), který vyučuje příslušnému předmětu. Při
dlouhodobějším pobytu žáka mimo školu (lázeňské léčení, léčebné pobyty. dočasné
umistěni v ústavech atd.) vyučujici respektuje známky žáka, které škole sděli škola při

instituci. ve které byl žák umistěn; žák sc znovu nepřezkušujc,
i) v případě minrořádného zhoršení prospěchu žáka informuje zákonné zástupce

učitel(ka) předmětu bezplostředně a přokazatelným způsobem.
j) Učitelé(ky) dodržují zásady pedagogickélro taktu, zejména neklasifikuji žáky ihned po

jejich návťatu do školy po nepiitotnnosti delší než jeden týden. účelem zkoušeni není

nacházet mezely ve vědomostech žáka, ale hodnotit to. co umí. Učitel(ka) klasifikuje

ien probrané učivo, zadáváni nového povinného učiva k samostatnému nastudováni a

následnému zkoušení v celé třídě neni přípustné. před prověřovánim znalostí musi mít
žák do§tatek času k naučeni. plocvičeni a Zažiti učiva,

6. Kla§ilikace ve }Tučovacích předmětech s

a) Pievahu leoretického /améření mají
předměty, matematika a infonnatika.

b) Při klasifikaci těchto předtnětů se zejména sleduje:

ucelenost. piesnost a trvalost osvojeni požadovaných poznatků. faktů, pojmů,

definic, zákonitosti a váahů
kvalita a rozsah ziskaných dovedností vykonávat požadované intelektuální a

motorické činnosti
. schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řcšení teoretických a

plaktických úkolů, při výkladu a hodnoceni společenských a přirodních jevů a
zákonitosti

. kvalita myšlení, předevšímjeho logika. samostatnost a tvořivost

. aktivita v přístupu k činnostem. zájem o ně a vztah k nim

. přesnost, Výstižnost a odborná i jazyková správnost ústniho a písemného
projevu

o kvalita výsledků činnosti
. osvojení účinných metod san]ostatného studia

c) výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podlc těchto kritérii:

převahou teoř€tickóho zaměření

jazykové, společenskovědni a přírodovědné

o stupeň l (výbořný)
Žáťovládá požadované poznatky, fakta, pojnry, definice a zákonitosti uceleně,

přesně a úplně a chápe vztahy mezi nimi. Polrotově vykonává intelektuálni a

motorické činnosti. samostatně a tvořivě uplatňuje osvojenó ponatky a

dovedlrosti při řešení teoretických a plaktických úkolů. při výkladu a

hodnoceníjevů a zákonitosti, Myslí logicky spťávnč. Zřetelně se u něho

projevuje samostatnost a tvořivost, Jeho ústní a písemný projevje správný,

přesný a výstižný. Grafický plojevje přesný a estetický. Výsledkyjcho
činnostijsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky. kteréje schopen



samostatně odhalovat a korigovat, Je §chopen samostatně studovat vhodné
texty.

stupeň 2 (chvalitebný)
Žák oyládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v
podstatě uceleně, přesně a úplně, Pohotově vykonává požadované intelektuální
a motoťické činnosti. samostatně a produktivně nebo podle menších podnětů

učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešeni teoretických a

praktickych úLolů. pii ljkladu a hodnocent jeru a ákonitoslí. M)sli sprá\ně.
vjeho myšlení se projcr uje logila a t\oii\osl. Ustni a písemný projev mi\á
menší nedostatky ve spřávnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků
činnosti ie zpravidla bez podstatných nedostatků. Drobných chyb a nepřesností

se dopoušti pouze ojediněle a opravuje je samostatně. Grafický projev je
e§tetický, bez větších nepřesností. Je schopen saúostatně ncbo s menší pomocí
studovat vhodné texty.

§tupeň 3 (dobrý)
Žáťmá v ucelenosti. piesnosti a úplnosti osvojených požadovaných poznatků.,

faktů, pojmů, definic a zákonitosti nepodstatné mezery. Při vykonávání
požadovaných intelektuálnich a notorických činnosti přojevuje nedostatky.

Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede korigovat pouze za pomoci učitele. V
uplatňováni osvojených poznatků a dovednosti. při iešeni teoretických a

praktických úkolů se dopouští většího množstvi drobnějších chyb. nedostatků a

nepřesností nebo jedné až dvou chyb závažných. Uplatňuje poznatky a provádí

hodnocení jevů a zákonitostí podle podnětů učitele. Jeho myšleni je vcelku
správné, ale málo tvořivé. v jeho logice se vyskytují chyby, V ústním a
písemném projevr-r má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V
kvalitě výsledkůjeho činnosti se projevuji častějši nedostatky. grafický projev
je méně estetický a má menši nedostatky, Je schopen samostatně studovat

podle návodu učitele.

§tUpeň 4 (do§tátečný.)
ŽáL má v ucelcnorti, přesnosli a úplnosli osrojených poiadovan)ch poznatku

záýažDé mezety. Při provádění požadovaných intelektuálních a nrotorických
činnosti je málo pohotový a má větší nedostatky, v uplatňováni osvojených
poznatků a dovedností, při řešení teoretickýclr a praktickýclr úkolů se vyskytují
,áuuzne 

"hyby. 
Při využíváni poznatků pro výklad a hodnoceni jevů je

nesamostatný, V logice myšlení se vyskytují závažné chyby. myšlení ncní

tvořivé. Jeho ústní a pisemný projev má vážné nedostatky ve správnosti,

přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledkůjeho činnosti a v grafickém projevu

se projevují nedostatky, graíický projevje málo estetický. Závažné nedostatky

a clyby dovede žák s pomocí učitele opravit, Při samostatném studiu má velké

těžkosti.

stupeň 5 (nedostatečný)
ŽáÉ si požadované poznatky neosvojil uceleně. přesně a úplně, má v nich

záyažné a značné mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuálni

a motolické činnosti má velmi podstatné nedostatky, V uplatňování

osvoiených vědonrostí a dovedností při řešeni teoretických a praktických úkolů



se vyskytují velmi záýažné cllyby. Při výkladu a hodrrocení jevů a zákonitostí
nedovede §vé vědonrosti uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje
samostatnost v myšlení. vyskytují se u něho časté logické nedostatky. v
ústním a pisemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti i
výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický projev maji vážné
nedostatky. Závažné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomoci
učitele, Nedovede samostatně studovat.

7. Kla§ifikace ve lTučovacích předmětech § převahou praktického zaměření

Na základní škole sejedná o předměty "praktické činnosti"
Při klasifikaci se hodnotí zejména:

. vztah k pnici, k pracovnimu kolektivu a k praktickýnr činnostem

. osvojeni praktických dovedností a návyků, zvládnutí účelných způsobů práce

. využití získaných teoretických včdomosti v praktických činnostech

. aklivita. samostatnosl.1\oři\ost, inic ia li\ a

. kvalita výsledků činnosti

. olganizace vlastni práce a pracoviště, udržování pořádku na pracovišti

. dodržování předpisů o Bozp a péěe o životní prostředí
o hospodárné využiváni surovin. materiálu. energie, přckonávání překážek v

práci

c) výchovně vzdělávaci výsledky se klasifikuji podle těchto kritérii:

a)
b)

súupeň l (výborný)
Žák soustavně projevuje kladný vztah k práci. k pracovnimu kolektivu a k
praktickým činnostem. Pohotově. samostatně a tvořivě využivá ziskané
teoretické poznatky pň 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 oťganizuje vlastní přáci, udržuje
pracoviště v pořádku. Uvědoměle dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně

zdravi při práci a aktivně se stará o životni prostředí. Hospodfuně využivá
suroviny, materiál. energii. Vzomě obsluhuje a udržuje laboftíomi zaíízeí\í a
pomůcky. ná§troje. nářadí a nrěřidla. Aktivně překonává vysk}tujicí se
překážky.

§tupcň 2 (chvalitebný)
Žrik projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým

činnostem. samostatně. ale méně tvořivě a s menši jistotou využivá získané

teoretické poznatky při praktické činnosti, Praktické činnosti vykonává

samostatně, v postupech a způsobech práce se nevyskytují podstatné chyby,

Vjsledly ieho práce maji drobné ncdostatky. lteri je samostatné schopcn

odhalovar a LoriAo\at. Ú('elni si organi7uje \laslni práci. praco\ iště udržujc V

pořádku, Uvědoměle dodržuje předpisy o bezpečnosti při práci a stalá §e o

;ivotni prostředi. Při hospodárném využívání surovin, mate álů a energie se

dopoušti malých chyb. Laboratorni zařízení a pomůcky. nástroje. nářadí a
m8řidla obsluhuje a udržuje s drobnými nedostatky. Piekfiky v práci

překonává s občasnou pomocí učitele,



Stupeň 3 (dobď)
Zák projcvuje vztah k pnici. k pracovnimu kolcktivu a k pmktickým činnoslcm
s menšími výkyvy. Za pomoci učitele uplatňuje získanó tcoretické poznatky při
praktické činrrosti. v pťaktických činnostcclr se dopoušti chyb a při postupcclr
a způsobech práce potřebuje občasnou pomoc učitclc. výsledky práce maji
častější nedostatky. ktcré koriguje pouze za pomoci učitele. vlastni práci
organizuje méně účclně, udržuje pracovištč v pořádku, Dodržujc předpisy o
bezpečnosti při práci a v malé miře přispivá k tvolbě a ochraně životního
prostředi. Na podnčty učitelc je schopcn hospodámč využívat suťoviny.
materiály a energii. K údržbě laboratomích zařizení. přístroj, náfudí a měřidcl
musí být částečně podněcován. Překážky v pláci překonává jcn s častou
pomocí učitelc,

§tupeň 4 (do§tatečný)
Zák pracuje bez zájmu a vztahu k práci. k pracovnímu kolektivu a praktickým
činnostem, Získané tcoretické poznatky dovedc využít při praktické činnosti
jcn za souslavné pomoci učitclc. V praktických činnostcch. dovcdnostech a
návycích se dopoušti větších chyb. ktcré iza pomoci učitele koriguje obtižnč a
nepřcsnč, Při volbě postupů a způsobů práce potřcbuje soustavnou pomoc
učitele. Vc výsledcích práce má závažné ncdostatky. I)Iáci dovedc organizovat
za soustavné pomoci učitele. méně dbá o pořádek na pracovišti. Méně dbá na
dodžováni předpisů o bezpečnosti při práci a o životní prostřcdi. Porušuje
zásady hospodámosti využívání suřovin. materiálů a energie. V obsluze a
údržbě laboratornich zařize]]l,i a pomůcck. přistrojú. nářadí a něřidel sc
dopoušlí 7ávažných ncdostatkú. Překrižky v práci přckonává jcn s ponroci
učiteIe.

o stupeň 5 (nedostatcčný)
Žák neprojcvuje zájcm o práci a vztah k ní. ani k pracovnímu koIektivu a k
praktickým činnostem. Nedokážc ani s pomoci učitele uplatnit získané
teoletické poznatky při praktické čirurosti. V praktických činnostccll.
dovednostcch a Ďávycích má podstatné nedostatky. Ncdoklťc postupovat při
práci ani s pomoci učitele. Výs|cdky jeho pnice jsou nedokončcné. neúplné.
nepřesné. nedosahuji předepsanó ukazatelc. Práci na pracovišti si nedokážc
zoíganizovat. nedbá na pořádck na pracovišti. Neovládá předpisy o ochrarrě
zdraví při práci a nedbá na ochranu životniho prostřcdi. Nevyužívá hospodárnč
surovin. materiálů a energie. V obsluze a údržbč laboratomích zařízcní a
pomůcek. přístrojů a nářadí. ná§trojů a mčřidel se dopoušti závažných chyb.

8. Klasiíikacc ve vyučovacích přcdmětech s převahou výchovného zaměření

a) Převahu výchovného zaměřcní mají výtvarná výchova. hudcbní výchova a zpi,v.
tělesná a spoňov í výchova

b) Žák s částečným uvolněnim nebo úlevou doporučcnou odbornýnr lékařc se klasifikujc
s přihlédnutím ke zdravotninru stavu.

c) Pň klasifikaci sc v souladu s požadavky učebnich osnov hodnoti:

. stupeň tvořivosli a samostatnosti projevu

. osvojeni potřebných včdomosti. zkušeno§ti. činností ajejich tvořivá aplikacc



. poznáni zákonitostí daných činností ajejich uplatňováni ve vlastni činnosti d)
kvalita projevu

. vztah žáka k činnostcm a ájem o ně

. cstetické vnimání. přístup k uměleckému dilu a k estctice ostatní společno§ti

. v tělesné výclrově s přihlédnutírn ke zdravotnimu stavu žáka všcobecná tělcsná
zdatnost. výkonnost. péče o v|ashrí zdravi

d) Výchovně vzdělávaci výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:

o stupeň l (výborný)
Zákje v činnostech vclnli aktivní. Pracuje tvořivě. samosíahě. plnč využivá
své osobni předpoklady a vclmi úspěšnějc rozvíjí. Jcho projevjc cstcticky
působivý. originální, prccítěný. piesný, osvojené Ýědomosti. dovcdnosti a
návyky aplikuje tvořivě,

o stupeň 2 (chvalit€bný)
Zák jc v činnostech aktivDí. převážnč samostatný. Využivá své osobní
předpoklady. které ú§pěšně rozvijí. Jcho projev jc esteticky působivý.
originálni a má jcn menši ncdostatky, Žák tvořivě aplikujc osvojcné
včdomosti. dovcdnosti a návyky. Má zájcm o unlční. estctiku. těle§nou
zdatnost a život kolenr sebc,

o Stupeň 3 (dobrý)
Žák je v činnostech méně aktivní. tvořivý. samostatný a pohotový. Nevyužívá
dostatcčně své schopnosti v individuálnínr a kolektivnírrr projcvu, .Tcho plojcv
jc málo púsobi!:i,. dopoušti se v nčnr chyb. Jelro včdomosti a dovednosti Draji
četnější mczcry a při jejich aplikaci potřcbujc pomoc učitelc, Nemá aktivni
zájem o umčni, estetiku a tělesDou kulturu a život kolcm sebe.

o stupeň 4 (dostaúečný)
Zák je v činnostech málo akiivni a tvořivý. Rozvoi .jcho schopnosti a jcho
projcv jsou nrálo uspokojivé, tJkoly řeší s častýNi chybani. Vědonrosti a
dovednosti aplikuje jcn se značDou ponroci učitclc. Projevujc vclmi nalý
zájem a snalru.

o stupeň 5 (ncdostatcčný)
Žákje v činno§tech přcviižnč pasivni. Rozvoj jeho schopnostíjc ncuspokojivý.
Jcho projevje většinou chybný a nemá estclickou hodnotu. Mininlální
osvojenó vědomosti a dovednosti nedovede aplikovat. Neprojcvqje zájem o
práci a život kolem scbc.

9, Kla§ifikacc chováni

Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitelka po pťojcdnáni s učitcli. ktcři vc třídě
vyučuji. Rozhodujc o ni ředitelka ško|y po projednáni v pedagogické radč.
Možnost podat návrh na hodnoceni chování nrají na pcdagogické radě i další
vyučujici.
Škola hodnotí a klasifikuje žáky pouzc za jcjich clrováni ve školc a na akciclr
pořádaných školou. Za chování žáka mimo ško|u zodpovidaji p|nč zákonní zástupci
žáka.
Při klasillkaci chováni se přihliži k věku. morálni a rozumové vyspčlosti žáka.

a)

b)

c)

d)



c) Kritória projednotlivé stupnč klasifikace chování:

o stupeň 1 (vclmi dobró)l Žák přijímá a dodržujc pr.avidla chování stanovcDá řádcm školy. Má
dobď vztah kc všem spolužákům a ostatním dospělýrn tidcm_ Méně
závažných přcstupkil se dopoušti ojcdinělc.

o stupeň 2 (uspokojivé)
. Chováni žákaje v rozporu s obccnýnri pravidly chování a s

ustanovenimi školnílro řádu, Žák sc dopustí závažného přcstupku proti
pravidlům slušrrého clrování nebo školnítnu řádu; opakovanč se
dopoušti méič závažných přestupkú. Narušujc výchovnč vzdělávaci
činnost školy. Je méně přístupný výchovnému púsobení. ohrožuje
bezpcčno§t a zdraví své nebojiných osob,

o Stupeň 3 (neuspokojivé)
. Chování žákaje v příkrém rozporu s pravidly slušného chováni,

Dopustí se takových závažných přestupkú proti školnínlu řádu nebo
proviněni. žejcjimi vážnč ohrožcna výchova ncbo bczpečnost a zdraví
jiných osob. Záměrně narušuje hrubýtn zpusobcnr výchovnč vzdělávaci
činnost školy, Nerespektuje udčlcná káZeňská opatření a dopoušíi sc
dalšíclt přcstupků, Nesnaží se své clryby napravit a není přistupný
výchovnému púsobení.

10. Klasiíikacc a hodnocení žáků sc speciálními vzdě|ávacími potřcbami

a) U žáka se smyslovou ncbo tělesnou vadou. vadou řcči- prokázanou specifickou
vývojovou poruchou učení ncbo chováni se při jeho hodnocení a klasil'ikaci přihlédne
k charaktcru postižcni, Vyučující lespcktují doporučení psychologických vyšetřcni
žáků a uplatňují jc při klasilikaci a lrodnoceni žáků a také volí vlrodné a přimčřené
způsoby získáváni podkladú,

b) Žákům. u nichž jc diagnostikována specifická vývojová porucha učeni a chováni. sc
po celou dobu docházky do školy věnujc speciální pozornost a péče.

c) Pro zjišťování úrovně žákových vědomostí a dovcdnosti voli učitel(ka) takové formy
a druhy zkoušení. htcré odpovídají schopnosten žáka a na nčž ncnrá poruclra negativní
vliv. Kontrolni práce a diktáty píši tito žáci po přcdchozi přípravč. Pokud to ncni
nutné. neni žák s vývojovou poruclrou vystavován úkolůnr. v niclrž vzlrlcdcm k porušc
ncmůže přimčřcnč p.acovat a podávat výkony odpovídajici jcho předpokladům.

d) Učitel(ka) klade dúraz na tcn druh projevu. vc kterén má žák předpoklady podávat
lepši výkony. Při kla§ifikaci sc nevychází z prostého počtu chyb. ale z počtu.icvú.
které žák zvládl.

c) Žáka s jakoukoli poruchou učení lzc hodnotit slovně na Základě píscnné žádosti
zákonného zástupce prakticky ve všcch piednrčtcch. do nichž se porucha pronrílá,
Kla§ifikovat lze i známkou s tím. že se spccifická porucha žáka yeAne v úvahu a
odřazi sc v mirnčjší známcc o jedeir stupcň. ncbo i o Ďěkolik stupňů, o zpúsobu
klasifikace žáka rozhoduje řcditelka školy.

f) Pro žáka se specifickými poruchami učcní bude vypracován příslušnými učiteli(kani)
individuálni výukový pláu. který má charaktcr smlouvy mezi vcdeninr školy.



vyučujicim a zákonným zástupcem žáka; je Zpřacován krátce a rámcově v pisemné

formě.
g) všechna nawhovaná pedagogická opatření se zásadně projednávají se zákonným

zástupcem žáka ajeho názolje respektován.

11. Hodnocení mimořádně nadaného žáka

Ředitelka školy múže mimořádně nadaného žáka na základě doporučení školského
poradenského zařízení přeřadit do vyššího ločniku bez absolvováni předchoziho ročníku.
Podminkouie vykonáni zkoušek z učiva, které žák nebude absolvovat.

12. Zásady pro používání slovního hodnocení včctně předem stanovených kritórií

a) o slovním hodnocení výsledků vzděláváni žáka na vysvědčcni rozhoduje ředitelka
školy po projednání v pedagogické radě,

b) Třídní učitelka po projednání s vyučujicinri ostatních předmětů převede slovní
hodnoceni do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v připadě přestupu

žáka na školu, kteťá hodnotí odlišnýnr způsobem. a to na žádost této školy nebo

zákonného zástupce žiáka.

c) U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitelka školy o použití slovního
hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce žáka.

d) Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných přednrětech

stanovených školním vzdělávacinr prograrnem a chováni žáka ve škole a na akcích
pořádaných školou jsou v připadě použití slovního hodnocení popsány tak, aby byla
zřejmá úroveň vzdělálí žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům

formulovaným v učebnich osnovách iednotlivých předmětů školniho vzdělávacího
programu. k jeho vzdělávacím a osobnostnim předpokladům a k věku áka. Slovní
hodnocení zahmuje posouzení výsledků vzděláváni žáka v jejich vývoji, ohodnocení
pile žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, kteťé ovlivňujijeho výkon, a
naznačeni dalšiho rozvoje žika. obsahuje také zdůvodnění hodnocení a doporučení,
jak předcházet připadným neúspěchům žíka ajakje překonávat.

e) Zásady pro vzájemné převedeni klasiíikace a slovního hodnocení:

Pťo§pěch ovládnutí učiva

l,výbo ý ovládá bezpečně

2 - clrvalitebný Ovládá

3 dobrý V podstaté ovládá

4 dostatečný ovIádá se značnými mezeřami

5 , nedostatečnÝ Neovládá

Mvšlení

l výborný pohotoqr. bystrý. dobic chápe



souvisIosti, samostatný

2 - chvalitebný uvaŽuje celkem samostatně

3 dobď menŠi samostatnost v myŠlení

4 - dostatečnÝ nesamostattré myŠleDÍ, pouze

s nápovědou

5 - nedostatďnÝ odpovídá nesprávně i na návodné otázky

vyjadřování

l - \.ýbomý výstižné a poměrně přesné

2 chvalitebný celkem výstihé

J - dobryi myšlenky vyjadřuje ne dost přesně

4 dostatečný myšlenky vradilje se znainými obtižemi

5 - nedo§tatečný nedokťe se samostatně vyjádřit, i Da

návodné oázky odpovidá nesprávně

ce|ková aplikace vědomostí

| -výbomý užívá vědomostí a spolelrlivě a

uvědoměle dovedností, pracuje

samostatně, přesně a sjistotou

2 chvalitebný dovede používat vědomosti a dovednosti

při řešení úkolú, dopoušti sejen menších

chyb

3 - dobťý řeší úkoly s pomoci učitele a s touto

pomocí snadno překonává potiže a

odstraňuje chyby

4,dosíatečnÝ dělá podstatné chyby. nesnadnoje
překonává

5 - nedostatečný praktické úko|y nedokáže §plnit ani

s pomocí

Aktivita, zájem o uč€ní



l , výborný aktivni, učí se svědomitě a se zájmem

2 chvalitebný uči se svědomitě

3 dobrý k učení a práci nepotřebuje většich
podnětů

4 dostatečný malý zájem o učení, potřebuje stálé

podněty

5 - nedostatečnÝ pomoc a pobízení k učeníjsou zatím
neúčinné

chování

l velmidobré Uvědoměle dodržuje pravidla chování a

ustalrovellí vnitřního řádu školy. Méně
ávažných přestupků se dopouští
ojediněIe, Žákjc však přistupný

výchovDél]ru působeni a snaži se své

chyby napravit.

2 uspokojivé chování žákajc v rozporu s pravidIy

chováDía s ustanoveními vnitřniho řádu

školy. Žák se dopustí závažného

přestupku proti pravidlťlm slušného

chováDí nebo vnitřnímu řádu školy; nebo

se opakovaně dopustí méně závaŽných

přestupků. Zpravidla se přes důtku

třídniho učitele školy dopouští dalších
přesfupků, naíušuje výchovně vzdělávací

činnost školy. ohrožuje bezpcčnost a

zdťaví svoje nebojiných osob.

3 - neuspokojivé Chování žáka ve školeje V příkrém

rozporu s pravidly sluŠného chovánÍ.

Dopustí se takových závažných přestupků

protiškolnímu řádu nebo proviiění. žeje
jimivážně ohíožena výchova nebo

bezpečnost a zdravíjinýclr osob. Záměřně

narušuje hrubým zpŮsobem výchovně

vzdělávaci čirrnost školy. Zpíavidla se
přes důtku ředitele školy dopouští dalších
přestupků,



zdroj ; httír://wtvw.nuov,czlae/za§adv-Dřo-§lovni-a-cclkovc-hodnoccni

článek vI.

záyěrcčná u§tanovení

. Školní řádje zveřejněn na webu školy a na úředni desce školy.

. se školnim řádem jsou prokazatelně seznámeni žáci (zápis v třídní knize) a
ákonní zá§lupci žků (podpis).

o V pruběhu školniho roku může vydávat ředitelka školy opatřeni, která jsou
zÁyazná prc příslušný školni rok. Tato jsou dána na vědomi zákonným
zistupcům a zveřejněna na webu školy úřední desce školy.

v ostatních případech se postupuje podle obecně ávazných právních předpisů.

V čelrikovicích 17 . 8. 2017

PaedDr. Irlonika Volsl"t JJntrortoua
ředitelka školv

Schváleno pedagogickou radou dne: 30. 8. 2017

Schváleno školskou íadou dne: l. 9. 2017


