
 

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků  
příloha č. 1 Školního řádu  

 
Pravidla pro hodnocení jsou zpracována na základě vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb., o 
základním vzdělávání. Na naší škole se používá hodnocení klasifikačními stupni, na žádost 
rodičů můžeme využít slovní hodnocení.  
 

1. Zásady a kritéria pro hodnocení a klasifikaci 
 

Při průběžné i souhrnné klasifikaci učitel uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt 
vůči žákovi.  Při souhrnné klasifikaci přihlíží učitel k věkovým a individuálním zvláštnostem 
žáka i k tomu, že žák mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro 
určitou indispozici.  Zvláště u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami dbá na 
individualizaci hodnocení a hodnotí žáka dle jeho konkrétních schopností a výkonu tak, aby 
došlo k jeho pozitivní motivaci k dalšímu učení.  
Pro potřeby klasifikace se předměty dělí do tří skupin – předměty s převahou teoretického 
zaměření, předměty s převahou výchovného a umělecko-odborného zaměření.  Kritéria pro 
jednotlivé klasifikační stupně jsou formulována především pro souhrnnou klasifikaci.  
 

2. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků   
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.  U žáka se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy o 
použití slovního hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce žáka.   
 

3. Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci  
Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků a chování žáka získává 
učitel zejména těmito metodami, formami a prostředky: 
a) soustavným diagnostickým pozorováním žáka,  
b) soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování,  
c) různými druhy zkoušek (ústní zkoušky a písemné zkoušky a testy, praktické úkoly, 
pohybové, samostatná práce) 
d) analýzou výsledků činností žáka,  
e) konzultacemi s ostatními učiteli a podle potřeby i s pracovníky pedagogicko-
psychologických poraden a zdravotnických sužeb, zejména u žáka s trvalejšími psychickými a 
zdravotními potížemi a poruchami,  
f) rozhovory se žákem, a zákonnými zástupci žáka. 
Žák 2. až 5. ročníku základní školy musí mít z každého předmětu alespoň dvě známky za každé 
pololetí.  Známky získávají vyučující průběžně během celého klasifikačního období.  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, 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. Učitel je povinen si vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka.  
 

4. Postup při klasifikaci   
Žáci se klasifikují ve všech vyučujících předmětech uvedených v učebním plánu příslušného 
ročníku.  O klasifikačním stupni rozhoduje učitel, který vyučuje příslušnému předmětu.  
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. Zákonné zástupce žáka informuje o prospěchu a 
chování žáka třídní učitel na třídních schůzkách, ředitel v případě mimořádného zhoršení 
prospěchu nebo chování, bezprostředně a prokazatelným způsobem.  
 

5. Klasifikace  
Klasifikace je prováděna:  
a) průběžně v hodinách,  
b) čtvrtletně – na základě předběžně shromážděných podkladů,  
c) pololetně – vysvědčení  
 

Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření  
Převahu teoretického zaměření mají jazykové, společenskovědní, přírodovědné předměty a 
matematika. Při klasifikaci sleduje zejména: ucelenost, přesnost a trvalost osvojení 
požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic, zákonitostí a vztahů, 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, osvojení 
účinných metod samostatného studia. Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto 
kritérií: 
Stupeň 1 (výborný) 
Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a úplně 
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 
zákonitosti. 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 častěji 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. 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. 
 

Klasifikace ve vyučujících předmětech s převahou praktického zaměření  
Převahu praktické činnosti mají na základní škole pracovní činnosti a informatika. 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 
a 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. Aktivně 
překonává vyskytující se překážky.  
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, pracoviště udržuje v pořádku. Uvědoměle udržuje 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. 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 pomocí 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 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. Překážky v práci překonává jen s 
častou pomocí učitele.  
Stupeň 4 (dostatečný)  
Žák pracuje bez zájmu a vztahu k práci, k pracovnímu kolektivu a 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. 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 nedokáže 



 

zorganizovat, nedbá na pořádek na pracovišti. Neovládá předpisy o ochraně zdraví při práci a 
nedbá na ochranu životního prostředí. Nevyužívá hospodárně surovin, materiálů a energie. 
 

Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření 
Převahu výchovného zaměření mají: výtvarná výchova, hudební výchova, tělesná výchova. Žák 
se v tělesné výchově při částečném uvolnění nebo úlevách doporučených lékařem klasifikuje s 
přihlédnutím ke zdravotnímu stavu. Při klasifikaci sledujeme zejména: stupeň tvořivosti a 
samostatnosti projevu osvojení potřebných vědomostí, zkušeností, činností a jejich tvořivá 
aplikace  poznání zákonitostí daných činností a jejich uplatňování ve vlastní činnosti  kvalita 
projevu  vztah žáka k činnostem a zájem o ně  estetické vnímání, přístup k uměleckému dílu a 
k estetice ostatní společnosti  v tělesné výchově s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu žáka 
všeobecná tělesná zdatnost, výkonnost a jeho péče o vlastní zdraví. 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 a 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 individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je 
estetický 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, o 
estetiku a tělesnou zdatnost. Rozvijí si v požadované míře estetický vkus a tělesnou zdatnost.  
Stupeň 3 (dobrý)  
Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyužívá dostatečně své 
schopnosti v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je málo působivý, dopouští se v 
něm chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje 
pomoc učitele. Nemá dostatečný aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu. Nerozvijí 
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.  
 

6. Slovní hodnocení  
Pravidla pro použití slovního hodnocení   



 

Hodnocení je zaměřeno na poskytování zpětné vazby o průběhu a výsledku činnosti žáka, aby 
byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl ve vztahu k očekávaným výstupům v 
jednotlivých předmětech, respektuje individuální předpoklady a nestejné tempo zrání. 
Obsahuje informace o tom, jakým způsobem může dosáhnout lepších výsledků v 
problémových oblastech, učitel hodnotí osobní pokrok žáka, porovnává jeho aktuální výkon s 
předchozími výsledky. Hodnocení je vždy adresné a osobně se obrací k žákovi. 
Kritéria pro stanovení celkového hodnocení žáka na vysvědčení v případě použití slovního 
hodnocení  
Ovládnutí úrovně dosažených výstupů a učiva:  
a) ovládá bezpečně  
b) ovládá  
c) v podstatě ovládá  
d) ovládá se značnými mezerami  
e) neovládá  
 

Úroveň myšlení:  
a) pohotový, bystrý, dobře chápe souvislosti  
b) uvažuje celkem samostatně  
c) menší samostatnost v myšlení  
d) nesamostatné myšlení  
e) odpovídá nesprávně na návodné otázky  
 

Úroveň komunikace:  
a) výstižná, poměrně přesná  
b) celkem výstižná, ne dost přesná  
c) vyjadřuje se s potížemi  
d) nesprávná i na návodné otázky  
 

Úroveň ovládnutí:  
a) aktivní, učí se svědomitě, se zájmem  
b) učí se svědomitě  
c) k učení a práci potřebuje větších podnětů  
d) malý zájem o učení, potřebuje stálé podměty  
e) pomoc a pobízení k učení jsou neúčinné  
 

Úroveň aplikace vědomostí:  
a) spolehlivě, užívá vědomostí a dovedností, pracuje samostatně, přesně, s jistotou  
b) dovede používat vědomosti a dovednosti, dopouští se jen menších chyb 

c) s pomocí učitele řeší úkoly, překonává obtíže a odstraňuje chyby, jichž se dopouští  
d) dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává  
e) praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí učitele  
 

Stupně slovního hodnocení v předmětech s převahou praktického a výchovného zaměření 
a) pracoval výborně b) pracoval dobře c) pracoval uspokojivě  
Žák je hodnocen pracoval výborně :  



 

Je-li 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 a tělesné 
výchově přesný. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě. Má výrazně 
aktivní zájem o umění, estetiku, tělesnou kulturu a projevuje k nim aktivní vztah.  
Žák je hodnocen pracoval dobře :  
Je-li v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyužívá dostatečně své 
schopnosti v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je málo působivý, dopouští se v 
něm chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje 
pomoc učitele. Nemá dostatečný aktivní zájem o umění, o estetiku a tělesnou kulturu.  
Žák je hodnocen pracoval uspokojivě :  
Je-li v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je málo uspokojivý. Úkoly řeší s 
častými chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se značnou pomocí učitele. Projevuje 
jen malou snahu a zájem o činnost, nerozvíjí svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost.  

  



 

7. Sebehodnocení  
Žák se prostřednictvím učitelova hodnocení postupně učí, jaké jsou meze a perspektivy jeho 
výkonu, sféry jeho úspěchů a úspěšného uplatnění. Vyučující vytváří vhodné prostředí a 
příležitosti, aby žák mohl poučeně a objektivně hodnotit sebe a svoji práci. Žák je veden k 
tomu, aby dokázal objektivně popsat, co se mu daří, co mu ještě nejde a jak bude pokračovat 
dál. Oba názory jsou průběžně konfrontovány, žáci si zkouší některé práce i sami opravovat. 
Učitel a žák na konci klasifikačního období společně hodnotí průběh výkonů žáka tak, aby se 
shodli na výsledné známce. Autonomní hodnocení se nesmí stát prostředkem nátlaku na 
učitele. Cílem je ideální shoda obou hodnocení tak, aby byla pro žáka motivační do dalšího 
období  
 

8. Výchovná opatření  
Pochvaly  
a) Pochvala ředitele školy – uděluje ředitel školy před kolektivem třídy nebo celou školou za 
mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo 
za dlouhodobou úspěšnou práci.  
b) Pochvala třídního učitele – uděluje třídní učitel na základě vlastního rozhodnutí nebo na 
základě podnětu ostatních vyučujících žákovi po projednání s ředitelem školy za výrazný 
projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci.  
 

Kázeňská opatření  
a) Napomenutí třídního učitele – za opakované, méně závažné porušení školního řádu – 
neustálé zapomínání, vyrušování. Uděluje se bezprostředně po provinění žáka zápisem na 
daný formulář.  
b) Důtka třídního učitele – uděluje se za závažnější přestupky – velmi časté neplnění 
povinností, lhaní, nevhodné chování ke spolužákům a pracovníkům školy.  
c) Důtka ředitele školy – velmi závažné přestupky – neomluvené hodiny, záškoláctví, 
opakované nedodržování školního řádu, ubližování spolužákům, šikana, drobné krádeže, 
vulgární vyjadřování.  
Třídní učitel neprodleně oznámí řediteli školy uložení důtky třídního učitele. Důtku ředitele 
školy lze žákovi uložit pouze po projednání v pedagogické radě. Ředitel školy nebo třídní učitel 
neprodleně oznámí udělení pochvaly a jiného ocenění nebo uložení napomenutí nebo důtky a 
jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci. Udělení pochvaly a 
jiného ocenění a uložení napomenutí nebo důtky se zaznamená do katalogového listu žáka. 
Udělení pochvaly a jiného ocenění se zaznamená na vysvědčení za pololetí, v němž bylo 
uděleno.  
Chování žáka se klasifikuje samostatně, a to i v případě použití širšího slovního hodnocení.  

  



 

 
 

Klasifikace chování:  
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 ustanoveními 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 poklesků v mravním chování.  
 

 9. Hodnocení žáků na vysvědčení  
Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou se v případě použití klasifikace hodnotí 
na vysvědčení stupni: 1 – velmi dobré 2 – uspokojivé 3 – neuspokojivé.  
Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených 
školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni 
prospěchu: 1 - výborný 2 – chvalitebný 3 - dobrý 4 – dostatečný 5 - nedostatečný.  
Při hodnocení žáka se použije pro zápis stupně hodnocení číslice. Žáci se specifickými 
poruchami učení mohou být hodnoceni kombinovaně – známkou a slovně nebo slovně na 
základě žádosti rodičů a doporučení PPP.  
Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni: a) prospěl(a) s vyznamenáním,  
b) prospěl(a), c) neprospěl(a). 
Žák je hodnocen stupněm:  
a) prospěl(a) s vyznamenáním, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených ŠVP 
hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu horším než 2-chvalitebný, průměr stupňů 
prospěchu ze všech povinných předmětů stanovených ŠVP 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 daných pravidel;  
b) prospěl(a), není-li v žádném z povinných předmětů stanovených ŠVP hodnocen na 
vysvědčení stupněm prospěchu 5 - nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením;  
c) neprospěl(a), je-li v některém z povinných předmětů stanovených ŠVP hodnocen na 
vysvědčení stupněm prospěchu 5 – nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením.  
 

10. Postup do vyššího ročníku  
Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných 
předmětů a také žák prvního stupně základní školy, který již v rámci prvního stupně opakoval 
ročník, a to bez ohledu na prospěch tohoto žáka. Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního 



 

pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za 
první pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li 
možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí. Nelze-li hodnotit 
žáka na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to 
tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího 
školního roku. V období měsíce září do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník. 
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.  

 

 


