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I.  Preambule 

 

 Školní řád ZŠ a MŠ Barrandov, Praha 5 – Hlubočepy, Chaplinovo nám. 1/615, vychází 

především ze Všeobecné deklarace lidských práv, která byla přijata a vyhlášena rezolucí Val-

ného shromáždění 217 A (III) dne 10. 12. 1948, a z právních předpisů platných v České republi-

ce.  

Školní řád ZŠ a MŠ Barrandov, Praha 5 – Hlubočepy, Chaplinovo nám. 1/615 je zpracován na 

základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a ji-

ném vzdělávání (školský zákon), v platném znění. Vychází z metodické pomůcky pro ředitele 

škol č. j. MSMT-10862/2015, zároveň vychází ze zvyklostí a místních podmínek této školy. 

 

 Za výchovu a vzdělání každého žáka ZŠ a MŠ Barrandov, Praha 5 – Hlubočepy, Chapli-

novo nám. 1/615 ze zákona odpovídají jeho zákonní zástupci. Pedagogové a zaměstnanci ZŠ a 

MŠ Barrandov, Praha 5 – Hlubočepy, Chaplinovo nám. 1/615 se na naplnění této povinnosti 

podílejí. Není jim proto lhostejné, jak se chovají žáci v prostoru školy v době vyučování a na 

veřejnosti mimo areál školy při školních akcích. Není jim lhostejné, jak žáci propagují dobré 

jméno školy. 

 

 Žáci ZŠ a MŠ Barrandov, Praha 5 – Hlubočepy, Chaplinovo nám. 1/615 mají plné právo, 

aby byli respektováni v souladu s Deklarací lidských práv a Úmluvou o právech dítěte. S těmito 

právy souvisí i jejich povinnost uplatňovat totéž ve vztahu ke spolužákům, učitelům, rodičům a 

všem ostatním osobám. Pro každého žáka školy je spolužák jeho kamarád, kterému je třeba 

pomoci, poradit a respektovat ho. Nemůže se stát ustrkovaným nebo ponižovaným.  

  

  Školní řád ZŠ a MŠ Barrandov, Praha 5 – Hlubočepy, Chaplinovo nám. 1/615 platí neje-

nom v areálu celé školy po celou dobu školního vyučování, ale i při všech školních akcích mi-

mo tyto prostory. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Použité zkratky. 

VPV – vedlejší pavilon výchov 

ZZ – zákonný zástupce 

Pavilon S – středový pavilon u kinosálu 

Školský zákon – zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání v platném znění 
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II.  Práva a povinnosti žáků ZŠ a MŠ Barrandov, Praha 5 – Hlubočepy, Chaplinovo 

nám. 1/615 

 

Článek 1 

Žák školy má právo: 

1. Na vzdělávání a poskytování školských služeb dle § 21 zákona č. 561/2004 Sb. 

 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (škol-

ský zákon), v platném znění. 

Výuka probíhá podle Školního vzdělávacího programu Projekt 3D „Dobrovolně 

s důvtipem k dovednostem“  

2. Na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání, znát kritéria hodnocení 

výsledků vzdělávání, být dostatečně a včas informován o svém pokroku, o pří-

padných problémech, vyjádřit se ke svému hodnocení.  

Žákům jsou poskytovány pravidelně informace o průběhu a výsledcích.  Kritéria hod-

nocení a klasifikace se řídí pravidly pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ZŠ a MŠ 

Barrandov, Praha 5 – Hlubočepy, Chaplinovo nám. 1/615, která jsou součástí tohoto 

školního řádu.   

3. Zakládat v rámci školy samosprávní orgány žáků, volit a být do nich volen, pra-

covat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel 

je povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat.  

Toto právo je v souladu s Úmluvou o právech dítěte. Na škole je ustaven Žákovský par-

lament.  Žákům je k dispozici schránka důvěry, která je umístěna ve vestibulu vedle 

hlavního vchodu do budovy školy a nástěnka, která je umístěna ve vestibulu školy. Žá-

kovský parlament je volen žáky školy na začátku školního roku. Zástupci tříd se scházejí 

pravidelně 1 x za 6 týdnů. Jednání všech zástupců tříd připravuje hlavní výbor žákov-

ského parlamentu pod vedením určeného pedagoga. Hlavní výbor se pravidelně setká-

vá s vedením školy a předkládá návrhy a požadavky žáků školy, spolupracuje při řešení 

školní problematiky, informuje o jednání s vedením školy zástupce tříd, zveřejňuje zá-

pisy z jednání na nástěnce a webových stránkách školy. 

4. Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí jejich 

vzdělávání, přičemž jejich vyjádření musí být věnována pozornost odpovídající je-

jich věku a stupni vývoje.  

Žáci mají možnost kdykoliv se obracet se svými podnětnými připomínkami a názory na 

všechny pedagogické pracovníky a využívat servisu výchovné poradkyně a metodičky 

prevence patologických jevů. 

5. Na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkající se vzdělávání 

podle školského zákona.  

Žáci se mohou obrátit kromě vyučujících a třídních učitelů na výchovnou poradkyni a 

metodičku prevence patologických jevů. Výchovná poradkyně školy má za úkol pomoci 

nejen při profesní orientaci žáků, ale i při řešení dalších problémů spojených se vzdělá-

váním a výchovou žáků, například s psychickými problémy. Můžou požádat o spoluprá-

ci s psycholožkou, která pravidelně dochází do školy. 
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6. Na ochranu před všemi formami diskriminace, násilí, zneužívání. 

Žáci se mohou obrátit na vyučující a třídní učitele, případně na metodičku školní pre-

vence. Poradenská činnost školy v oblasti prevence negativních jevů napomáhá před-

cházet a odstraňovat některé sociálně patologické jevy 

7. Na vzdělávací postupy, způsob ověřování dosažených výsledků a hodnocení, kte-

ré vycházejí z individuálních vzdělávacích potřeb. Žáci se speciálními vzdělávací-

mi potřebami mají právo na vzdělání, jehož obsah, formy a metody odpovídají je-

jich vzdělávacím potřebám a možnostem, na bezplatné poskytování podpůrných 

opatření. 

Příslušné vzdělávací postupy, vzdělávací strategie, metody hodnocení práce žáků, za-

měření forem a metody vzdělávací činnosti se žáky se speciálními vzdělávacími potře-

bami jsou rozvedeny ve školním vzdělávacím programu. 

8. Na zajištění dostatečného prostoru pro všestranný rozvoj osobnosti, pro vlastní 

aktivitu v poznávání, sociální komunikaci, dostatek odpočinku a volného času.  

Režim vyučovacího dne, režim pobytu žáka ve škole vychází ze základních fyziologic-

kých i psychologických potřeb žáka a je zakotven v tomto školním řádu. 

 

Článek 2 

Žák školy má povinnost: 

1. V době vyučování a na všech akcích pořádaných školou dodržovat pravidla slušného 

chování vůči všem zaměstnancům školy a ostatním osobám a vůči spolužákům. Nedo-

držení pravidel slušného chování se považuje za porušení školního řádu; hrubé ne-

slušnosti a urážlivé chování se považuje za hrubé porušení školního řádu.  

2. Dbát dobrého jména školy. 

3. Řádně docházet do školy podle stanoveného rozvrhu hodin a v době dalších výchov-

ných a vzdělávacích aktivit organizovaných základní školou, které vyhlásí ředitel školy 

jako povinné. 

4. Účastnit se výuky nepovinného předmětu, práce zájmového kroužku školy apod., po-

kud se do činností těchto dobrovolných aktivit přihlásil. 

5. Účastnit se pedagogické terapie na základě individuálního vzdělávacího programu žáků 

se speciálními vzdělávacími potřebami podle diagnostiky pedagogicko- psychologické-

ho pracoviště  

6. Dodržovat školní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž 

byl seznámen.   

7. Aktivně se účastnit výuky. Žák školy je spoluodpovědný za výsledky svého vzdělávání. 

Výuka probíhá na základě dialogu, vzájemného respektu a pochopení mezi učitelem a 

žákem. 

8. Respektovat práva druhého. Je nepřípustné násilí vůči druhému, ponižování, zesměš-

ňování a další formy omezování práv druhého. 

9. Plnit pokyny pedagogických i správních zaměstnanců školy, které jsou v souladu 

s právními předpisy a školním řádem školy nebo vnitřním řádem školského zařízení. 
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10. Využívat prostory, zařízení, učební pomůcky a učebnice zapůjčené školou tak, aby byly 

udrženy v pořádku. Za úmyslné poškození majetku školy bude vyžadována náhrada 

vzniklé škody.  

Žáci prvního ročníku a přípravné třídy získávají učebnice do svého vlastnictví, žáci 

ostatních ročníků získávají učebnice na vymezenou dobu do bezplatného užívání. Žák 

je povinen chránit učebnice před poškozením, ztrátou, zničením a vrátit je škole 

v určeném termínu.  

11. Usilovat o konstruktivní řešení případných konfliktních situací ve škole. 

12. Do školy přicházet vhodně a čistě oblečen a upraven. Jeho celkový vzhled odpovídá 

studijním a pracovním činnostem ve škole a je přiměřený jeho věku. 

13. Je zcela nepřípustné, aby se žák dostavil do školy nebo k jiné akci pořádané školou pod 

vlivem návykové látky. Při podezření, že žák toto nařízení porušil, řeší vzniklou situaci 

pedagogičtí pracovníci školy bezodkladně v součinnosti se zdravotnickou službou, Poli-

cií ČR a odborem sociálně právní ochrany dětí Městské části Prahy 5. Současně jsou vy-

rozuměni zákonní zástupci žáka. Takové jednání žáka bude považováno za hrubé po-

rušení Školního řádu ZŚ a MŠ Praha 5 – Hlubočepy, Chaplinovo nám. 1/615. 

14. Nevzdalovat se z budovy školy během vyučovací doby bez vědomí učitele, a to ani o 

přestávkách. 

Žák 1. stupně se po ranním příchodu do šaten již nesmí vzdálit ze školy, aniž by o svém 

odchodu informoval osobu vykonávající dohled u šaten. 

15. Nosit do školy učebnice a žákovské potřeby podle rozvrhu hodin a pokynů vyučujících. 

16. V případě nedostatečné přípravy na výuku se žák omluví na začátku hodiny vyučující-

mu. 

17. Nenosit do školy věci, které mohou ohrozit zdraví, způsobit úraz. V této souvislosti je 

absolutně nepřípustné užívání a přechovávání návykových látek. 

18. Nenosit do školy literaturu a jiné tiskoviny s pornografickým či vulgárním obsahem, 

obsahem propagujícím hnutí směřující k potlačování národnostních a sociálních svo-

bod občanů garantovaných Ústavou a zákony ČR, směřujících k propagaci fašismu a 

rasové nesnášenlivosti. 

19. Mít vypnutý mobilní telefon či jiné elektronické přístroje po celou dobu pobytu žáka ve 

škole. Nestačí mít jen vypnuté vyzvánění telefonu. K výuce a další činnosti žáka ve škole 

není mobilní telefon nezbytný.  

20. Nenabíjet vlastní elektronické přístroje ve škole. 

21. Nespouštět na internetu webové stránky s nevhodnou tematikou (např. pornografie, 

výroba drog a výbušnin, rasismus, xenofobie aj.). 

22. Nepoužívat na akcích pořádané školou žádné vlastní audiovizuální prostředky. Jde pře-

devším o jakékoliv technické prostředky k nahrávání a reprodukci zvuku a obrazu (MP3 

přehrávače, diskové přehrávače, DVD přehrávače obrazu, fotopřístroje, diktafony, 

smartphone, tablet, atd.) Výjimku může v konkrétním případě stanovit vyučující nebo 

osoba vykonávající dohled. 

23. Nenosit do školy cenné věci a větší finanční hotovost. Ve výjimečných případech může 

žák uložit finanční hotovost ihned po příchodu do školy v kanceláři školy (trezor). 
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24. V případě ztráty osobní věci je žák povinen ihned informovat vyučujícího, třídního uči-

tele, nebo vedení školy, nejpozději do odchodu ze školy v den ztráty. 

25. Poskytnout spolužákům pomoc v rámci svých možností, případně oslovit pracovníky 

školy, aby pomoc zajistili. 

 

III.  Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků  

 

Článek 1  

Zákonní zástupci žáků mají právo: 

1. Na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte, znát kritéria hodnocení 

výsledků vzdělávání a být dostatečně a včas informován o výsledcích vzdělávání 

dítěte. 

Zákonným zástupcům jsou poskytovány pravidelně informace o průběhu a výsledcích 

vzdělávání dítěte prostřednictvím žákovských knížek a notýsků dítěte, systému Bakalář 

na webových stránkách školy, na třídních schůzkách rodičů s vyučujícími, formou indi-

viduálních pohovorů  (rodič – žák – učitel) a pravidelných měsíčních konzultací 

s pedagogy školy.  

Kritéria hodnocení a klasifikace se řídí pravidly pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 

základní školy, která jsou součástí tohoto školního řádu 

2. Volit a být volen do Školské rady podle pravidel, které stanovuje školský zákon 

č.561/2004 Sb., v platném znění, a zřizovatel školy. 

3. Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí vzdělá-

vání jejich dětí ve škole. 

4. Vznášet připomínky a podněty k práci školy pedagogickým pracovníkům, vedení 

školy a Školské radě. 

5. Na konzultaci s pedagogy, na poradenskou činnost. 

Zákonní zástupci mají možnost konzultovat otázky a problémy výchovy a vzdělávání dí-

těte se všemi pedagogy školy, zejména využívat služeb výchovného poradenství a slu-

žeb metodičky prevence patologických jevů. 

6. Požádat o uvolnění dítěte z vyučování. 

Vždy písemnou formou v případě předem známé absence dítěte. Uvolnění dítěte musí 

zákonný zástupce řádně zdůvodnit.  

7. Požádat ředitele školy o komisionální přezkoušení žáka v případě pochybností o 

správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí (do 3 pracovních 

dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracov-

ních dnů od vydání vysvědčení). Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 

dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem (viz vy-

hláška č. 48/2005 Sb.), v platném znění. 

8. Požádat ředitele školy o pokračování v základním vzdělávání žáka, který 

v případě splnění povinné školní docházky nezískal základní vzdělání (viz školský 

zákon č. 561/2004 Sb.) , v platném znění. 
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Článek 2 

Zákonní zástupci žáků mají povinnost: 

1. Zajistit, aby žák docházel řádně do školy. 

2. Na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týka-

jících se vzdělávání žáka (§ 22 odst. 3 písm. b) školského zákona). 

3. Informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo ji-

ných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání. 

Onemocní-li žák infekční chorobou, nebo se taková choroba vyskytne u osob, s nimiž 

žák bydlí, oznámí zákonný zástupce tuto skutečnost škole. V takovém případě může 

žák navštěvovat školu pouze se souhlasem lékaře. 

Pokud se žák nemůže ze zdravotních důvodů zúčastnit výuky tělesné výchovy nebo jiné 

činnosti ve škole (například v období rekonvalescence po nemoci), sdělí zákonný zá-

stupce tuto skutečnost vyučujícímu prostřednictvím žáka písemně. V odůvodněných 

případech může vyučující vyžadovat vyjádření a doporučení k úlevám od ošetřujícího 

lékaře žáka. 

4. Dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování (§ 22 odst. 3 písm. d) a § 50 

odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění). 

a. Nepřítomnost žáka ve škole může být omluvena jen pro nemoc nebo z vážných 

rodinných důvodů. 

b. Nepřítomnost žáka ve škole je povinen zákonný zástupce doložit důvody 

(např. lékařské potvrzení, úřední doklad – svatby, pohřeb, cizinecká policie, 

právník, aj.) nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti 

žáka třídnímu učiteli. Ihned po návratu do školy je žák povinen předložit tříd-

nímu učiteli omluvenku v žákovské knížce podepsanou zákonným zástupcem. 

c. Vedení školy a třídní učitel může požadovat, pokud to považuje za nezbytné, od 

zákonného zástupce potvrzení ošetřujícího lékaře o nepřítomnosti žáka z důvo-

du krátkodobé absence, a to pouze jako součást omluvenky vystavené zákon-

ným zástupcem žáka.  

d. Žákovi, který se nemůže pro svůj zdravotní stav po dobu delší než dva měsíce 

účastnit vyučování, stanoví ředitel školy takový způsob vzdělávání, který odpo-

vídá možnostem žáka nebo mu může povolit na základě písemné žádosti zá-

konného zástupce vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu (za pod-

mínek stanovených v § 18 školského zákona, v platném znění). Zákonný zástup-

ce žáka je povinen vytvořit pro stanovené vzdělávání podmínky.  

e. Pokud se cizinec, který nemá trvalý pobyt na území České republiky, neúčastní 

vyučování nepřetržitě po dobu nejméně 60 vyučovacích dnů, nedoloží důvody 

své nepřítomnosti v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem a ani 

po písemné výzvě ředitele školy zaslané na poslední známou adresu zákonného 

zástupce cizince nesdělí, že bude i nadále navštěvovat danou školu, přestává 

být dnem následujícím po uplynutí této doby žákem školy. 

f. Neomluvená absence žáků (škola má povinnost hlásit) je řešena s odborem so-

ciálně-právní ochrany dětí zřizovatele školy. 
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5. Podávat žádost o uvolnění z výuky, o povolení individuálního vzdělávacího plánu  

a. Z jedné vyučovací hodiny v odůvodněných případech poskytuje uvolnění vyuču-

jící, na jeden den třídní učitel, na dva a více dnů ředitel školy. Při předem zná-

mém důvodu pro opuštění školy během výuky je k uvolnění nutná písemná žá-

dost zákonného zástupce žáka nejpozději v den uvolnění. Žáka 1. stupně si musí 

zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba osobně vyzvednout u vchodu do 

šaten.  

b. Při náhlé nevolnosti žáka si po telefonickém sdělení školy vyzvedne žáka v co 

nejkratší době zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba. 

c. Písemnou žádost o vícedenní uvolnění žáka podává zákonný zástupce nejméně 

14 dní před uvolněním třídnímu učiteli, který ji zhodnotí a předá ke schválení 

ředitelce školy. ZZ má nárok uvolnit žáka z výuky 1x za pololetí v rozsahu 7 ka-

lendářních dnů z různých důvodů např. ozdravný pobyt, sportovní soustředění, 

soutěže, návštěva rodiny v zahraničí, aj.  

d. Ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka z 

předmětu. Zároveň určí náhradní způsob vzdělávání žáka v době vyučování to-

hoto předmětu. V předmětu tělesná výchova ředitel školy uvolní žáka z vyučo-

vání na základě posudku vydaného registrujícím lékařem, pokud má být žák 

uvolněn na pololetí školního roku nebo na školní rok.  Na první nebo poslední 

vyučovací hodinu může být žák uvolněn se souhlasem zákonného zástupce bez 

náhrady.  

e. Vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu povoluje ředitel školy na zá-

kladě písemné žádosti zákonného zástupce žáka a s písemným doporučením 

školského poradenského zařízení. Jedná se o případy žáků se speciálními vzdě-

lávacími potřebami nebo s mimořádným nadáním.  

 

6. Oznamovat škole údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bez-

pečnost žáka, a změny v těchto údajích.  

Základní údaje jsou v evidenci školy (tzv. "školní matrika") podle § 28, odst. 2 školského 

zákona, v platném znění. Jsou to zejména:   

 jméno, příjmení, rodné číslo, státní občanství, místo trvalého pobytu žáka 

(místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince, mís-

to pobytu v zahraničí, nepobývá-li na území ČR), 

 údaje o předchozím vzdělávání, 

 datum zahájení vzdělávání ve škole, 

 údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole, vyučovací jazyk, 

 údaje o znevýhodnění žáka v §16 odst. 9 školského zákona, údaje o pod-

půrných opatřeních poskytovaných žákovi a o závěrech vyšetření uvede-

ných v doporučeních školského poradenského zařízení,  

 údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, kte-

ré by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, 

 datum ukončení vzdělávání ve škole, 
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 jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu (nebo byd-

liště, pokud nemá trvalý pobyt na území ČR) a adresu pro doručování pí-

semností, telefonické spojení. 

 

IV.  Vnitřní režim školy  

 

Článek 1 

Školní rok  

a. Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku. 

Školní rok se člení na období školního vyučování a období školních prázdnin. 

Období školního vyučování se člení na pololetí. Ve škole se vyučuje v pětiden-

ním vyučovacím týdnu. 

b. V období školního vyučování může ředitel školy ze závažných důvodů, zejména 

organizačních a technických, vyhlásit pro žáky nejvýše 5 volných dnů ve školním 

roce. Podrobnosti k organizaci školního roku stanoví MŠMT vyhláškou č. 

16/2005 Sb., v platném znění.  

 

Článek 2 

a. Vyučovací hodina trvá 45 minut. V odůvodněných případech lze hodiny dělit 

a spojovat. 

b. Časové rozvržení vyučovacích hodin: 

1. hodina   8:00 –   8:45 6. hodina 12:45 – 13:30 

2. hodina   8:55 –   9:40 7. hodina 13:35 – 14:20 

3. hodina   9:55 – 10:40 8. hodina 14:25 – 15:10 

4. hodina 10:55 – 11:40 9. hodina 15:15 – 16:00 

5. hodina 11:50 – 12:35   

 

c.  Vstup do budovy školy je povolen nejdříve 20 minut před zahájením 1. vyučovací 

hodiny,  

na další vyučovací hodiny se zvoněním na přestávku po předcházející vyučovací 

hodině. 

d.  Na nultou vyučovací hodinu vstupují žáci do budovy školy na základě pokynů 

vyučujících. 

e.  Polední přestávka je v délce nejméně 50 minut.  

 

Článek 3 

Pravidla chování žáků ve škole 

a. Žák zdraví všechny zaměstnance a osoby ve škole. Všechny zaměstnance školy 

zdraví i na veřejnosti. Při vzájemném setkání zdraví „dobrý den“ a při odchodu 

„na shledanou“. 

b. Ve styku s pracovníky školy užívají žáci oslovení „paní ředitelko“, „paní zástupky-

ně ředitelky“, „paní učitelko“, „pane učiteli“, „paní vychovatelko“, „paní asistent-
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ko“, „paní uklízečko“, „pane školníku“, atd. Ke všem pracovníkům školy a dospě-

lým osobám ve škole i na veřejnosti se žáci chovají slušně a zdvořile. 

c. Žáci přicházejí do školy včas, musí být v budově školy nejpozději 5 minut před 

zahájením dopoledního vyučování a 5 minut před zahájením odpoledního vyu-

čování. Do třídy vcházejí nejpozději s „přípravným“ zvoněním. 

d. K příchodu k pavilonům školy používají žáci hlavní vchod školy. Mezi pavilóny a 

k příchodu na hřiště žáci používají zásadně chodníků. 

e. Před vstupem do budovy školy si žáci řádně očistí obuv, v šatně se přezují do 

školních přezůvek (hygienicky vhodná a bezpečná obuv, která nešpiní a nepo-

škozuje podlahové krytiny)  

a ukládají si obuv a oděv na určené místo v šatnách, které jsou v průběhu výuky 

zamčené. Při neobvyklé situaci (příchod a odchod žáka v jinou dobu) požádá žák 

vrátnou o odemčení šatny. 

f. Žáci se ve škole zdržují ve své kmenové učebně, v odborných učebnách a 

v přilehlých chodbách či sociálních zařízeních. Bez vědomí vyučujících či pedago-

gického dohledu neopouštějí svévolně příslušný školní pavilon.  

g. Bez vědomí vyučujících či pedagogického dohledu nevstupují žáci do jiných tříd či 

odborných učeben. 

h. Tělocvična školy, odborné učebny (přírodopisu, fyziky, chemie, jazykové učebny, 

učebna hudební a výtvarné výchovy, učebna informatiky, školní cvičná kuchyně 

aj.) a knihovna mají své vlastní provozní řády, se kterými jsou žáci seznámeni, a 

tyto řády respektují. 

i. Bez vědomí zaměstnanců školy žáci nevstupují svévolně do kabinetů, kanceláří, 

sborovny, kuchyně či jiných provozních místností.  

j. Čas určený pro vyučovací hodiny a přestávky je ve škole signalizován zvoněním, 

které žáci respektují. 

k. Na začátku vyučovací hodiny je žák na svém určeném místě, má připraveny 

k práci veškeré potřebné učebnice a učební pomůcky a v klidu očekává zahájení 

společné práce.   

l. Není-li žák připraven na vyučovací hodinu, sdělí tuto skutečnost i s odůvodněním 

vyučujícímu na začátku vyučovací hodiny. 

m. Ve vyučovací hodině pracuje žák samostatně a aktivně, případně se aktivně podí-

lí na práci pracovní skupiny podle pokynů vyučujících. Neruší nevhodným chová-

ním práci svých spolužáků. K dialogu s vyučujícím či mezi spolužáky se hlásí zdvi-

žením ruky, či jiným domluveným znamením. Při vzájemné komunikaci ve třídě 

respektuje společenská pravidla. 

n. Hodnotící testy, hodnotící písemné práce, samostatné projekty, domácí úkoly 

zpracovává každý žák sám. Při práci využívá svých kompetencí a očekává hodno-

cení úrovně jejich dosažení. Je proto zcela nedůstojné, aby žák výsledky bezprac-

ně opisoval či využíval nevhodné nápovědy, neuváděl zdroje své práce aj.  

o. Po celou dobu pobytu ve škole žáci dodržují pravidla bezpečnosti a vzájemné oh-

leduplnosti. V učebnách, na chodbách i v ostatních prostorech se žáci pohybují 

krokem. Na chodbách a na schodištích chodíme zásadně vpravo. Žáci vždy svým 
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chováním usilují o zabránění či snížení rizika možného úrazu a poškození vyba-

vení a zařízení školy. 

p. Čas přestávek žáci účelně využívají k občerstvení a k případným hygienickým po-

třebám 

Při použití WC žáci zachovávají pravidla hygieny a čistoty. V těchto prostorách se 

zbytečně nezdržují. Pokud žák zjistí nějakou závadu, ihned tuto skutečnost 

nahlásí osobě vykonávající dohled na chodbě. 

q. V době přestávek se žáci zdržují ve třídách nebo v přilehlých chodbách (vždy 

v rámci příslušného poschodí pavilónu). V době polední přestávky mohou žáci 

opustit prostor areálu školy. Pokud žáci zůstávají v průběhu polední přestávky ve 

škole, žáci 1. stupně se zdržují pouze v pavilonu 1. stupně v přízemí v prostorách 

školní družiny, žáci 2. stupně v klubovně školy (pavilon VPV), kde je zajištěn do-

hled. Do odborných učeben se žáci přesunují podle pokynů vyučujících. 

r. Při odchodu ze třídy nebo z odborné učebny uloží žák potřebné věci či pomůcky 

podle pokynů a pravidel (uložení židlí, ukončení provozu počítačů, uložení po-

můcek, atd.) a zanechá po sobě čisté a uklizené pracovní místo. 

s. Pokud po ukončení vyučování žáci nemají v prostoru školy další organizovanou 

mimoškolní činnost, odcházejí neprodleně domů a nezdržují se v areálu školy. 

t. Žáci si nezvou do školní budovy osobní návštěvy, a to ani během přestávek. 

u. Žáci, kteří se stravují ve školní jídelně a nenavštěvují školní družinu, odcházejí do 

jídelny společně s pedagogickým dozorem. Po obědě odcházejí do šatny a po 

přezutí ihned opouštějí budovu školy.  

v. Respektují všechna pravidla slušného chování při vzájemné komunikaci 

s pracovnicemi školní jídelny a dodržují pravidla provozu školní jídelny. 

 

Článek 4 

Povinnosti školní služby 

a. Ve třídách je stanovena třídní služba – dvojice žáků, která se po týdnech střídá. 

Službu určuje třídní učitel a jejich jména jsou zapsána na třídní nástěnce první 

vyučovací den daného týdne. 

b. Služba se stará o pořádek ve třídě a v šatně třídy, o estetické prostředí, usměr-

ňuje chování svých spolužáků v souladu se školním řádem. 

c. Služba zabezpečuje potřebné pomůcky pro výuku podle pokynů vyučujících. 

d. Na začátku vyučovací hodiny seznámí vyučujícího s absencí žáků ve třídě. 

e. Po ukončení vyučovací hodiny připraví služba tabuli a ostatní pomůcky k práci 

v následující vyučovací hodině, nebo k práci v následujícím dni, provede kontro-

lu pořádku a čistoty ve třídě. 

f. Nedostaví-li se vyučující do vyučovací hodiny 5 minut po zvonění, hlásí služba 

tuto skutečnost vedení školy. 

¨ 
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Článek 5 

Bezpečnost a ochrana žáků před rizikovými jevy a před projevy diskriminace, nepřátel-

ství nebo násili 

a. Poučení o bezpečnosti a požární ochraně provádí třídní učitel, případně další 

vyučující na začátku školního roku, případně vždy před každou akcí pořádanou 

mimo areál školy. O poučení je vždy proveden příslušný zápis do třídní knihy, 

popřípadě do tiskopisu, který je vložen v třídní knize. 

b. Poučení provádějí pravidelně také učitelé předmětů, kde hrozí zvýšené riziko 

úrazů (tělesná výchova, přírodopis, fyzika, chemie, práce ve školní cvičné kuchy-

ni, počítačová učebna, aj.) 

c. Ve školních budovách žáci nezapojují elektrické spotřebiče do elektrické sítě, i 

když jsou to učební pomůcky. S těmito pomůckami mohou manipulovat pouze 

pod dohledem vyučujícího. Všechny přenosné elektrické přístroje používané ve 

škole, včetně učebních pomůcek, podléhají pravidelné odborné revizi. 

d. Žáci nesmějí zapojovat do elektrické sítě vlastní elektrické spotřebiče. 

e. V rámci prevence před možným požárem žáci nenosí do areálu školy zápalky, 

zapalovač či jiný zdroj otevřeného ohně, výbušninu, aj. 

f. Žáci nesmějí bez dozoru otevírat okna, při větrání tříd a chodeb se žáci nevyklá-

nějí z oken, z oken nevyhazují žádné předměty, nesedají na parapet pod oknem. 

g. Žáci do školy zásadně nenosí věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz 

nebo ohrožovat mravní výchovu spolužáků. Pokud má pedagog základní školy 

podezření, že žák má u sebe předměty, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit 

úraz nebo ohrožovat mravní výchovu spolužáků, řeší vzniklou situaci 

v součinnosti s Policií ČR a se zákonnými zástupci žáka. 

h. Návykové látky 

Žáci nesmějí do školy či na mimoškolní akce vnášet anebo zde užívat návykové 

látky anebo takové látky, které napodobují tvar, vzhled návykových látek anebo 

evokují jejich chuť.  

Podle zákona č.65/2017 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návyk. lá-

tek  - se návykovou látkou rozumí alkohol, tabák, omamné a psychotropní látky 

a jiné látky s psychoaktivními účinky, jejichž užívání může vést nebo se podílet 

na vzniku a rozvoji duševních poruch a poruch chování.  

-  výroba, vnesení, přechovávání, užívání, nabízení, zprostředkování, šíření, pro-

pagace omamných a psychotropních látek, výchozí látky nebo přípravku urče-

ného k jejich výrobě nebo jiné neoprávněné nakládání s nimi ve škole nebo na 

akcích pořádaných školou je zakázáno, 

- každý žák, který se dozví, že jiný žák připravuje nebo se dopouští jednání uve-

deného výše, je povinen tuto skutečnost ihned oznámit řediteli školy, třídnímu 

učiteli, výchovnému poradci či jinému vyučujícímu, popřípadě Policii ČR, 

- žákovi, který neoprávněně nakládá s látkou, bude odebrána pedagogickým 

pracovníkem, zajistí ji a učiní opatření, aby v konzumaci či jiném nakládání s ní 

žák nemohl pokračovat, odevzdá ji Policii ČR, 
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- podle závažnosti stavu žáka, případě dalších okolností pedagog posoudí, jestli 

není ohrožen život nebo zdraví žáka, v případě ohrožení života pedagog zajistí 

první pomoc a přivolá lékaře, 

- jestliže postup popsaný výše není nutný, pedagog sepíše záznam, včetně vy-

jádření žáka (zdroj návykové látky) a ihned vyrozumí vedení školy a zákonného 

zástupce žáka, oznámí tuto skutečnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí a 

Policii ČR,  

- v případě zájmu zákonných zástupců či žáka může škola poskytnout informace 

o možnostech odborné pomoci při řešení této situace. 

i. Dojde- li k poranění žáka (včetně drobného), nahlásí žák nebo jeho spolužáci tu-

to skutečnost neodkladně osobě vykonávající dohled, vyučujícímu nebo třídní-

mu učiteli. Vyučující, při jehož hodině nebo při jehož dohledu došlo ke zranění 

žáka, rozhodne o způsobu ošetření žáka a nahlásí tuto událost vedení školy. Ve 

spolupráci s vedením školy zajistí příslušnou evidenci úrazu.  

j. V případě podezření na infekční onemocnění bude neprodleně informován zá-

konný zástupce a žák bude do příchodu ZZ oddělen od ostatních žáků se zajiš-

těním dohledu, aby nedošlo k šíření infekce. Při návratu žáka do školy je zákon-

ný zástupce povinen předložit lékařské potvrzení, že se žák může zařadit zpět 

do kolektivu.  

k. Škola má právo ukládat žákům další pokyny k zajištění jejich bezpečnosti a 

ochrany zdraví ve vztahu k vykonávaným činnostem. 

 

Článek 6 

Pravidla chování žáků ve školní družině (samostatný dokument) 

Ve školní družině se žáci řídí vnitřním řádem školní družiny. 

 

Článek 7 

Pravidla chování žáků ve školní jídelně (samostatný dokument) 

Ve školní jídelně se žáci řídí vnitřním řádem školní jídelny. 

 

Článek 8 

Pravidla chování žáků při výuce plavání v plavecké škole (samostatný dokument). 

V plavecké škole se žáci řídí provozním řádem plavecké školy. 

 

Článek 9 

Pravidla chování žáků při zájmové činnosti organizované školou 

a. Zájmové kroužky zřizuje škola za účelem rozvoje zájmu a schopnosti žáků 

v době mimo vyučování a je založena na dobrovolnosti a zájmu žáků.  

b. Činnost kroužků probíhá v období školního roku. 

c. S organizací kroužků a Provozním řádem zájmových činností jsou zákonní zá-

stupci (ZZ) seznámeni prostřednictvím přihlášky, což ZZ stvrdí podpisem. Infor-

mace i Provozní řád jsou umístěny na webových stránkách školy. 
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Článek 10 

Chování žáků mimo školu 

a. Za chování žáků a jejich bezpečnost při cestě do školy a ze školy, při pohybu 

mimo školu a mimo školní akce plně odpovídají zákonní zástupci žáka. 

b. Žáci školy vždy dělají škole čest a dbají jejího dobrého jména. 

 

Článek 11 

Zákaz činnosti a propagace politických stran a hnutí, zákaz reklamy 

a) Ve škole není povolena činnost politických stran a politických hnutí ani jejich propaga-

ce.  

b) Ve škole není povolena reklama, která je v rozporu s cíli a obsahem vzdělávání; dále re-

klama, nabízení k prodeji nebo prodej výrobků ohrožujících zdraví, psychický nebo mo-

rální vývoj žáků nebo přímo ohrožujících či poškozujících životní prostředí a dále re-

klama a nabízení k prodeji nebo prodej potravin, které jsou v rozporu s výživovými po-

žadavky na zdravou výživu žáků. 
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Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků základní školy (klasifikační řád) 

 

Hodnocení a klasifikace žáka 

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 

Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni:  

Prospěl/a s vyzna-

menáním 

Prospěl/a Neprospěl/a Nehodnocen/a 

Žák prospěl s vyznamenáním, není-li klasifikace v žádném povinném předmětu horší než stu-

peň 2 – chvalitebný a průměrný prospěch z povinných předmětů není horší než 1,50 a chování 

je hodnoceno jako velmi dobré.  

Žák prospěl, není-li klasifikace v některém povinném předmětu vyjádřena stupněm  

5 – nedostatečný.  

Žák neprospěl, je-li klasifikace v některém povinném předmětu vyjádřena stupněm  

5 – nedostatečný.                                                             

Postup při nemožnosti hodnocení žáka 

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

ní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců 

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

první pololetí nehodnotí. 

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

hradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do 15. září 

následujícího školního roku. V období měsíce září do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší 

vyšší ročník, popřípadě znovu devátý ročník. 

Postup při neprospěchu žáka 

Žák, který na konci druhého pololetí neprospěl nejvýše ze 2 povinných předmětů, koná z těch-

to předmětů opravnou zkoušku nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu sta-

noveném ředitelem školy. Opravné zkoušky jsou komisionální.  
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Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně, nebo se k jejímu konání nedostaví, nepro-

spěl. Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkouš-

ky nejpozději do konce září následujícího školního roku. 

Komisionální zkouška  

1. 

Komisionální zkoušku koná žák v těchto případech:  

a)  koná-li opravné zkoušky,  

b)  koná-li přezkoušení, tj. požádá-li zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák 

ředitele do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl nejpozději 

však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení o komisionální přezkoušení z důvodů pochyb-

nosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, 

c)  při hodnocení žáka v náhradním termínu,  

d) při přeřazení žáka do vyššího ročníku, 

e)  při plnění povinné docházky v zahraničí, nebo v zahraniční škole na území ČR. 

Komisionální zkoušku může žák konat v jednom dni nejvýše jednu.  

 

2. 

Známka z komisionálního přezkoušení je s výjimkou zkoušky při přeřazení žáka do vyššího 

ročníku celkovou klasifikací za dané pololetí.  

 

3.  

Žák je hodnocen v náhradním termínu, pokud jej nebylo možno hodnotit na konci prvního 

nebo druhého pololetí. K uzavření hodnocení za 1. nebo 2. pololetí výslednou klasifikační 

známkou musí být splněny tyto podmínky:  

 v případě předmětů s dotací 1-2 hodiny týdně žák musí být ústně zkoušen alespoň 2x 

za pololetí s trváním zkoušky alespoň 5 minut (doporučuje se 10 minut), jedna známka 

může být nahrazena písemnou zkouškou obdobného rozsahu, 

v případě předmětů s dotací 3 a více hodin týdně žák musí být ústně zkoušen alespoň 

4x za pololetí s trváním zkoušky alespoň 5 minut (doporučuje se 10 minut), dvě známky 

můžou být nahrazeny písemnou zkouškou obdobného rozsahu, 

 žák musí být dále hodnocen alespoň z jedné velké (pololetní, závěrečné) písemné práce 

prověřující znalosti a dovednosti ucelených částí učiva alespoň za dané období, nebo 

alespoň jednoho rozsáhlejšího referátu nebo seminární práce, ve které jsou obsaženy 

výstupy učiva daného období. 

Jsou-li tyto podmínky splněny, žák je hodnocen v řádném termínu.     

 

4. 

a)   

Komisionální přezkoušení v případě pochybností o správnosti hodnocení se koná zpravidla týž  

den nebo bezprostředně následující den po podání žádosti, nejpozději však do 14 dnů od do- 

ručení žádosti, nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo 

zletilým žákem. 
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b)  

Komisionální zkoušky opravné se konají zpravidla na konci srpna, pokud zákonný zástupce ne- 

zletilého žáka nebo zletilý žák nedohodne s ředitelem školy dřívější termín (ze závažných dů- 

vodů pozdější termín, nejpozději do 15. září). V případě žáka posledního ročníku vyhoví ředitel  

školy žádosti o dřívější termín vždy.  

c)  

Komisionální zkoušku žáka plnící školní docházku v zahraniční škole na území ČR, nebo mimo 

území ČR mohou na základě písemné žádosti zákonného zástupce nezletilého žáka nebo zleti-

lého žáka konat žáci nejpozději do dvou měsíců po skončení období, za které zkoušku koná. 

 

5.  

Komisionální zkoušky jsou vždy organizovány tak, aby se konaly pokud možno mimo dobu 

přímé vyučovací povinnosti členů zkušebních komisí.  

 

6. 

Komisi jmenuje ředitel školy, popřípadě zástupce ředitele školy. Komise pro komisionální 

zkoušku je nejméně tříčlenná. Tvoří ji předseda, zkoušející učitel, kterým je zpravidla učitel 

vyučující žáka daného předmětu, a přísedící, který má odbornou kvalifikaci pro výuku téhož 

nebo příbuzného předmětu. Přísedících může být i více. Pokud není předsedou zkušební ko-

mise ředitel, je jím příslušný zástupce ředitele, případně vedoucí předmětové komise z pově-

ření ředitele nebo příslušného zástupce ředitele.  

Předseda řídí práci komise, zodpovídá za správnost vedení protokolů, za důstojný a regulérní 

průběh zkoušky a za dodržení pravidel hodnocení. Zodpovídá též za to, že žáci a členové ko-

mise jsou včas informováni o přesném místě, termínu a čase a obsahu zkoušky. 

 

7.  

Hodnocení se řídí kritérii a pravidly uvedenými ve školním řádu. Hodnotí se výkon u zkoušky. 

 

8.  

Známku navrhuje zkoušející. O konečném hodnocení rozhoduje komise hlasováním. Z roz-

hodnutí předsedy může být hlasování tajné. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas před-

sedy. Výsledek hodnocení se zdůvodněním bezprostředně po zkoušce oznámí žákovi předse-

da za přítomnosti všech členů komise, v nepřítomnosti ostatních žáků. V případě zkoušek 

opravných a zkoušek v náhradním termínu, předloží nezletilý žák předsedovi zkušební komise 

žákovskou knížku k zápisu známky pro vyrozumění zákonných zástupců. Pokud tak žák neuči-

ní, vyrozumí předseda prokazatelným způsobem nejpozději do druhého dne o známce zá-

konné zástupce (oficiální dopis).  

 

9.  

Zkouška trvá nejdéle 45 minut.  

V případě zkoušky z teoretických předmětů musí mít jednotlivé otázky (témata) přibližně 

shodnou učební náročnost a jsou orientována na kmenové (základní, nikoliv doplňující) učivo. 

Minimální počet otázek (témat) je tři.  



 

19 
 

 

Vyžaduje-li charakter vyučovacího předmětu prokázat znalost v písemné formě, je písemná 

zkouška součástí zkoušky. Písemná zkouška musí být obsahem, rozsahem a náročností ob-

dobná zkouškám uskutečňovaným během pololetí a tématům ústním zadávaným u zkoušky. 

K jejímu vypracování musí být dán odpovídající čas (maximálně 45 minut). Minimální počet 

otázek (témat) k ústnímu zkoušení je v takovém případě dvě. Obsah zkoušky (témata), konání 

písemné části navrhuje zkoušející, schvaluje je předseda. Pro výslednou známku je váha jed-

notlivých včetně písemné, pokud byla součástí zkoušky, shodná.  

 

10. 

O zkoušce se pořizuje protokol, který předseda vyzvedne u vedení školy (systém Bakalář). Za 

správné a úplné vyplnění protokolu nebo zápisu o zkoušce zodpovídá předseda, který ihned 

po oznámení výsledku zkoušky předá protokoly vedení školy. Součástí protokolu jsou další 

dokumenty, např. vypracování písemné práce žáka, ale i doplňující poznámky u žáků se speci-

álními potřebami např. prodloužení časového limitu, zkrácená či zjednodušená verze, výrazná 

dopomoc zkoušejícího, apod. 

 

11.  

Nedostaví-li se žák ke zkoušce a neomluví-li se do 24 hodin od okamžiku konání zkoušky ředi-

telce školy, nebo nebude-li omluva uznána ředitelkou školy, zkouška se hodnotí stupněm “ne-

dostatečný”. Je-li žákova omluva přijata, stanoví ředitel školy náhradní termín.  

 

12. 

Jestliže žák z daného vyučovacího předmětu v prvním pololetí neprospěl, nebo nebyl hodno-

cen (dle § 69 odst. 5 školského zákona) a v druhém pololetí nebyl hodnocen, je žák zkoušen z 

učiva celého ročníku. Čas zkoušky musí být této skutečnosti přizpůsoben. 

Postup do vyššího ročníku 

Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí příslušného ročníku prospěl 

ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem, s výjimkou 

předmětů výchovného zaměření stanovených rámcovým vzdělávacím programem a předmě-

tů, z nichž byl uvolněn. 

Do vyššího ročníku postoupí i žák prvního stupně základní školy, který již v rámci prvního 

stupně opakoval ročník, a žák druhého stupně základní školy, který již v rámci druhého stupně 

opakoval ročník, a to bez ohledu na prospěch tohoto žáka. 

Pravidla hodnocení a klasifikace žáků 

1)          Obecné zásady pro hodnocení a klasifikaci 

Pro hodnocení žáků škola používá klasifikační stupně. 

U žáka s prokazatelnou specifickou poruchou učení nebo chování rozhodne ředitelka školy o 

použití slovního hodnocení na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka, nebo dopo-

ručení specializovaného zařízení. 
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Při hodnocení a při průběžné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník (dále jen "učitel") 

uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi. 

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

běhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici. 

Pro potřeby klasifikace se předměty dělí do tří skupin – předměty s převahou teoretického 

zaměření, předměty s převahou praktických činností a předměty s převahou výchovného za-

měření. 

Kritéria pro jednotlivé klasifikační stupně jsou formulována především pro celkovou klasifika-

ci. Učitel však nepřeceňuje žádné z uvedených kritérií, posuzuje žákovy výkony komplexně, v 

souladu se specifikou předmětu. 

2)        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: 

 soustavným diagnostickým pozorováním žáka,   

 soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování, 

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

testy, 

 kontrolními písemnými pracemi a praktickými zkouškami, 

 analýzou výsledků činnosti žáka, 

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

psychologických poraden a zdravotnických služeb, zejména u žáka s trvalejšími psy-

chickými a zdravotními potížemi a poruchami, 

 rozhovory se žákem a zákonnými zástupci žáka.  

Žák musí být z předmětu vyzkoušen alespoň třikrát za každé pololetí (z toho jednou ústně), 

žáci s prokázanými poruchami učení jsou zkoušeni nejméně jednou způsobem odpovídajícím 

specifické poruše. Učitel sleduje vyrovnanou četnost známek z jednotlivých částí předmětu 

(např. český jazyk – gramatika, sloh, literatura, matematika – aritmetika, geometrie, aj.) 

Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace a poukazuje na klady a nedostatky hodno-

cených projevů, výkonů, výtvorů. Při ústním vyzkoušení oznámí učitel žákovi výsledek hodno-

cení okamžitě. Výsledky hodnocení písemných zkoušek a prací a praktických činností oznámí 

žákovi nejpozději do 15 dnů. 

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

aby se nadměrně nenahromadily v určitých obdobích. 

Termín kontrolní práce prokonzultuje vyučující s třídním učitelem tak, aby v jednom dni žáci 

konali pouze jednu zkoušku stejného charakteru. 
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Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka. 

3)         Klasifikace žáka 

Žáci jsou klasifikováni ve všech vyučovacích předmětech uvedených v učebním plánu přísluš-

ného ročníku.  Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. 

V předmětu, ve kterém vyučuje více učitelů ve stejné třídě (skupině), určí výsledný stupeň za 

klasifikační období příslušní učitelé po vzájemné dohodě. 

Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se 

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

přihlíží k systematičnosti v práci žáka po klasifikační období. Stupeň prospěchu se neurčuje na 

základě průměru z klasifikace za příslušné období. 

Při určování klasifikačního stupně posuzuje učitel výsledky práce žáka objektivně, nesmí pod-

léhat žádnému vlivu subjektivnímu ani vnějšímu. 

Třídní učitelé a vedení školy se mohou o stavu klasifikace ve třídě informovat v systému Baka-

lář, který je po dobu školního roku přístupný všem vyučujícím, a vyučující jednotlivých před-

mětů dbají na jeho řádné vedení. 

Případy zaostávání žáků v učení a nedostatky v jejich chování se projednají v pedagogické ra-

dě. 

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

předmětů číslicí výsledky celkové klasifikace do elektronické evidence žáků a třídní učitelé je 

zkontrolují v elektronickém katalogovém listu žáka. 

Učitelé jednotlivých předmětů po projednání v metodickém sdružení připraví podklady pro 

opravné zkoušky, pro klasifikaci v náhradním termínu apod. a učitel prokazatelným způsobem 

předá dotčeným žákům přehled učiva a další potřebné podklady.  

Zákonné zástupce žáka informuje o prospěchu a chování:  

- učitel jednotlivých předmětů dle pokynů ředitelky školy (třídní schůzky, konzultační dny, sys-

tém Bakalář, žákovská knížka), 

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

řádného zhoršení prospěchu nebo chování, bezprostředně a prokazatelným způsobem. 

Přechází-li žák do jiné školy, zašle ředitelka dosavadní školy na písemné vyzvání školy, na niž 

žák přechází, dokumentaci o žákovi a záznam o jeho chování a prospěchu za neukončené kla-

sifikační období. 
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4)         Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření 

Převahu teoretického zaměření mají jazykové, společenskovědní, přírodovědné a odborné 

předměty a matematika. Při klasifikaci výsledků v těchto vyučovacích předmětech vychází vyu-

čující z požadavku učebních osnov a standardu vzdělání. Při klasifikaci sleduje zejména: 

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

zákonitostí a vztahů,   

 kvalitu a rozsah získaných dovedností vykonávat požadované intelektuální a motorické 

činnosti,   

 schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a prak-

tických úkolů, při výkladu a hodnocení společenských a přírodních jevů a zákonitostí, 

 kvalitu myšlení, především jeho logiku, samostatnost a tvořivost, 

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

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

 kvalitu výsledků činností, 

 osvojení účinných metod samostatného studia. 

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií: 

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. Samo-

statně a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a do-

vednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitos-

tí. 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, de-

finic a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných intelektuálních a moto-

rických 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 zákonitos-
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tí podle podnětů učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vy-

skytují chyby. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstiž-

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

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

 

Stupeň 4 (dostatečný) 

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

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

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

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

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

ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. 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 teoretic-

kých a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů a zá-

konitostí 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 zá-

važné nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti a grafic-

ký projev mají vážné nedostatky. Závažné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí 

učitele. Nedovede samostatně studovat. 

5)         Klasifikace ve vyučujících předmětech s převahou praktického zaměření 

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

ho vzdělání. Při klasifikaci sleduje zejména: 

 vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem, 

 osvojení praktických dovedností a návyků, zvládnutí účelných způsobů práce, 

 využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech, 

 aktivitu, samostatnost, tvořivost, iniciativu v praktických činnostech, 

 kvalitu výsledků činností, 

 organizaci vlastní práce a pracoviště, udržování pořádku na pracovišti, 

 dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a péče o životní prostře-

dí, 

 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 kriterií: 
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Stupeň 1 (výborný) 

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

tem. Pohotově, samostatně a tvořivě využívá získané teoretické poznatky při praktické činnos-

ti. 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 po-

řádku. Uvědoměle dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a aktivně se 

stará o životní prostředí. Hospodárně využívá suroviny, materiál, energii. Vzorně obsluhuje a 

udržuje laboratorní zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla. Aktivně překonává vysky-

tující se překážky. 

 

Stupeň 2 (chvalitebný) 

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

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

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

tují 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. Laboratorní zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla 

obsluhuje a udržuje s drobnými nedostatky. Překážky v práci překonává s občasnou pomocí 

učitele. 

 

Stupeň 3 (dobrý) 

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

vy. Za pomocí učitele uplatňuje získané teoretické poznatky při praktické činnosti. V praktic-

kých 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 hospo-

dárně využívat suroviny, materiály a energii. K údržbě laboratorních zařízení, přístrojů, nářadí 

a měřidel musí být částečně podněcován. Překážky v práci překonává jen s častou pomocí 

učitele. 

 

Stupeň 4 (dostatečný) 

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

kané teoretické poznatky dovede využít při praktické činnosti jen za soustavné pomoci učitele. 

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

pů 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 ži-

votním prostředí. Porušuje zásady hospodárnosti využívání surovin, materiálů a energie. V 

obsluze a údržbě laboratorních zařízení a pomůcek, přístrojů, nářadí a měřidel se dopouští 

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



 

25 
 

 

Stupeň 5 (nedostatečný) 

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

tem.  Nedokáže ani s pomocí učitele uplatnit získané teoretické poznatky při praktické činnos-

ti.  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. V obsluze a 

údržbě laboratorních zařízení a pomůcek, přístrojů a nářadí, nástrojů a měřidel se dopouští 

závažných nedostatků. 

6)        Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření 

Převahu výchovného zaměření má tělesná výchova, hudební výchova, výtvarná výchova.  

Žák částečně uvolněný z tělesné výchovy se při částečném uvolnění nebo úlevách doporuče-

ných lékařem klasifikuje s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu. 

Při klasifikaci v předmětech s převahou výchovného zaměření se v souladu s požadavky učeb-

ních osnov hodnotí: 

 stupeň tvořivosti a samostatnosti projevu, 

 osvojení potřebných vědomostí, zkušeností, činností a jejich tvořivá aplikace, 

 poznání zákonitostí daných činností a jejich uplatňování ve vlastní činnosti, 

 vztah žáka k činnostem a zájem o ně, 

 s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu žáka jeho všeobecná tělesná zdatnost. 

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií: 

Stupeň 1 (výborný) 

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

poklady a velmi úspěšně, podle požadavků osnov je rozvíjí v individuálních a kolektivních pro-

jevech. Jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný, v branné a tělesné výchově 

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

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

svůj estetický vkus, 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 este-

ticky 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 este-

tiku, brannost a tělesnou zdatnost. Rozvíjí si v požadované míře estetický vkus, brannost a 

tělesnou zdatnost. 
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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 brannost a tělesnou kulturu. Nerozvíjí v po-

žadované míře svůj estetický vkus, brannost 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 svoji 

brannost 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, 

brannost a tělesnou zdatnost. 

  

Hodnocení a klasifikace chování žáků  

V denní formě vzdělávání se chování žáka hodnotí stupni hodnocení:  

 

– 1 – 

velmi dobré 

– 2 – 

uspokojivé 

– 3 – 

neuspokojivé 

Obecné zásady 

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

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

Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel chování (školní řád) během klasifikač-

ního období. 

Při klasifikaci chování se přihlíží k věku, morální a rozumové vyspělosti žáka; k uděleným opat-

řením k posílení kázně se přihlíží pouze tehdy, jestliže tato opatření byla neúčinná. 

Rodiče plně odpovídají za své děti v oblasti výchovné. Škola hodnotí a klasifikuje žáky za jejich 

chování ve škole a školních akcích.  

Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace chování: 
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Stupeň 1 (velmi dobré) 

Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a aktivně prosazuje ustanovení školního řádu. 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 do-

pouští ojediněle. 

Stupeň 2 (uspokojivé) 

Chování žáka je v podstatě v souladu s pravidly chování a s ustanoveními školního řádu. Do-

pouští se závažnějšího přestupku, nebo se opakovaně dopustí méně závažných přestupků. 

Nepřispívá aktivně k upevňování kolektivu. Žák je však přístupný výchovnému působení a sna-

ží se své chyby napravit. 

Stupeň 3 (neuspokojivé) 

Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům chování nebo školního řádu; zpravidla se 

přes důtku ředitele školy dopouští dalších přestupků, narušuje činnost kolektivu nebo se do-

pouští poklesků v mravném chování. 

 

Pravidla pro udělování výchovných opatření 

Pochvaly a jiná ocenění mají motivační charakter a slouží k posílení žákova správného posto-

je i motivace pro ostatní žáky, uděluje ji třídní učitel a ředitel školy. 

Udělují se za vynikající plnění studijních povinností, za práci pro třídní kolektiv, reprezentaci 

školy, příkladnou pomoc jiné osobě v krizové situaci, prospěšný čin, spolupráci při organizaci 

školních akcí aj. 

Opatření k posílení kázně slouží jako výstraha pro žáka a je významným upozorněním zá-

konným zástupcům, že žák porušuje dohodnutá pravidla chování: 

Napomenutí třídního učitele – např. narušování výuky mluvením, výkřiky, nevhodnými po-

známkami, neplnění domácích úkolů, nepřipravenost na výuku, lhaní, pozdní příchody na vyu-

čování, opakované zapomínání pomůcek, vulgární výrazy, aj. 

Důtka třídního učitele – např. opakované pozdní příchody na vyučování, ubližování spolužá-

kům, provokování a nadávání spolužákům a zaměstnancům školy, časté neplnění školních 

povinností, podvod, nedovolené opuštění budovy školy, či akce pořádané školou, ničení ma-

jetku, opakované porušení používání mobilních telefonů, nedovolené používání internetu (ne-

vhodné stránky), opakované porušování školního řádu, požívání, nebo distribuce návykových 

látek ve škole, aj. 

Důtka ředitele školy – např. opakované porušování školního řádu, chování s prvky šikany, 

rasismu, fyzické nebo psychické napadání, vulgární chování, podvod, lhaní, opakované poží-
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vání, nebo distribuce návykových látek ve škole, poškozování majetku a další projevy chování 

neslučující se s pravidly slušného chování či právními normami. 

 

Speciální vzdělávací potřeby 

U žáka se smyslovou nebo tělesnou vadou, vadou řeči, prokázanou specifickou vývojovou po-

ruchou učení nebo chování se při jeho hodnocení a klasifikaci přihlédne k charakteru handi-

kepu. 

Pro zjišťování úrovně žákovských 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. Pokud je to nutné, nebude dítě s vývojovou 

poruchou vystavováno úkolům, v nichž vzhledem k poruše nemůže přiměřeně pracovat a po-

dávat výkony odpovídající jeho předpokladům. Jde např. o hlasité čtení před celou třídou nebo 

přemíru psaní (přepisování) u dysgrafiků. Jindy můžeme posuzovat výkon, který dítě podalo v 

daném časovém limitu, a to, co nestačilo, nehodnotíme – např. v diktátu nebo v pětiminutovce 

u dyspraktického dysgrafika (kombinace poruchy psaní s poruchou vývoje motoriky). 

U žáků s vývojovou poruchou je žádoucí klást důraz na ten druh projevu (písemný nebo ústní), 

ve kterém má předpoklady podávat lepší výkony. Za obecně platnou je třeba pokládat zásadu, 

že při klasifikaci nevycházíme z prostého počtu chyb, ale z počtu jevů, které žák zvládl. V ně-

kterých případech nás nesmí zmýlit zjištění, že žák sice určitou dovednost zvládl (např. analý-

zu slov), ale přesto při zkoušce selhává. Každá zkouška totiž představuje komplexní situaci, při 

které se vždy uplatňují obavy, strach, vyšší tempo, nutnost soustředit se na větší počet jevů – 

např. kvalitu písma, aplikace pravidel; nepříznivě působí minulé selhání, obava z trestu apod. 

Hodnocení a klasifikace žáků s vývojovou poruchou učení 

Klasifikace jako jedna z forem hodnocení na kvantifikující stupeň umožňuje snadnější srovnání 

výkonů. Vyžaduje se, aby i klasifikace byla provázena hodnocením, tj. vyjádřením pozitivních 

stránek výkonu, objasněním podstaty neúspěchu, návodem, jak mezery a nedostatky překo-

návat, jak dále prohlubovat úspěšnost apod. Jestliže v některých případech nebude žák klasifi-

kován, neznamená to, že by mělo být současně omezeno jeho hodnocení. Zejména u těch 

žáků, kteří nejsou klasifikováni, je na místě hodnotit co nejčastěji a mít na zřeteli motivační a 

diagnostickou funkci hodnocení i jeho funkci regulativní. 

Žáci, u kterých je diagnostikována dyslexie nebo dysortografie, mohou být se souhlasem zá-

konného zástupce během celého jejich vzdělání, hodnoceni z mateřského jazyka a z jiných 

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

Mohou být osvobozeni od přijímacích zkoušek na střední školy z mateřského jazyka a dalších 

jazyků, přičemž se budou vzhledem k dalším uchazečům posuzovat, jako by tuto zkoušku 

úspěšně složili. 
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U žáků s diagnostikovanou dyskalkulií bude totéž platit pro matematiku a další předměty, kde 

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

matice, lze u žáků se specifickými poruchami učení hodnotit slovně (průběžně i na vysvědčení) 

po projednání se zákonným zástupcem a odborníkem v oblasti výchovného poradenství prak-

ticky ve všech předmětech, do nichž se porucha promítá. 

Uvolnění z výuky 

Jestliže je žák z výuky některého předmětu v 1. nebo 2. pololetí uvolněn, rubrika na vysvědčení 

se vyplní "uvolněn/a“.  

Ředitel školy určí způsob zaměstnání žáka v době vyučování předmětu, ze kterého byl uvol-

něn. Je-li předmět zařazen na první nebo poslední vyučovací hodinu, může ředitel školy na 

základě žádosti zástupce žáka uvolnit žáka na dobu vyučování tohoto předmětu zcela. 

Nelze-li žáka v 1. nebo 2. pololetí hodnotit ani v náhradním termínu (zákon č. 561/2004 Sb., 

§52, odst. 2, 3) vyplní se "nehodnocen/a".  

Důvody pro uvolnění nebo nehodnocení žáka se uvedou v katalogovém listu žáka. 

 

 

Školní řád Základní školy byl schválen Školskou radou při Základní škole a mateřské škole, 

Praha 5 – Hlubočepy, Chaplinovo nám. 1/615, dne 31. 8. 2017, projednán na provozní poradě 

30. 8. 2017. 

 

Tento školní řád nabývá účinnosti 1. 9. 2018. 

Tímto se zrušuje školní řád z 1. 9. 2017.  

 

 

 

 

Mgr. Jana Fričová 

ředitelka školy        


