8. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
a) Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na
akcích pořádaných školou

1.

Pravidla hodnocení žáků upravují prováděcí předpisy (vyhláška č. 48/2005 Sb., o
základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve
znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání dětí,
žáků
a
studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů nadaných a
mimořádně nadaných), v platném znění.

2.

Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení.

3.

Hodnocení výsledků vzdělávání žáka je na vysvědčení vyjádřeno klasifikačním
stupněm. Na vyžádání zákonného zástupce je možné i slovní hodnocení. Klasifikaci
výsledků vzdělávání žáka v jednotlivých předmětech a chování lze doplnit
slovním hodnocením, které bude obsahovat i hodnocení klíčových kompetencí
vymezených Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

4.

Pokud je ve třídě školy vzděláván individuálně integrovaný žák, vytvoří ředitelka
školy podmínky odpovídající individuálním vzdělávacím potřebám žáka vedoucí
k jeho všestrannému rozvoji.

5.

U žáka se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitelka školy o použití
slovního hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce žáka.

6.

U žáků, kteří se vzdělávají individuálně (domácí vzdělávání), se uskutečňuje
přezkušování dvakrát do roka formou rozhovoru a prezentace portfolií a na základě
žádosti zákonného zástupce žáka ředitelka rozhodne o použití slovního hodnocení.

7.

V případě přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, převede škola
hodnocení klasifikačním stupněm do slovního hodnocení.

8.

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 ředitelka školy
na žádost jeho zákonného zástupce povolit opakování ročníku pouze z vážných
zdravotních důvodů.

9.

Ředitelka školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na
žádost jeho zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu;
zároveň určí náhradní způsob vzdělávání žáka v době vyučování tohoto předmětu. V
předmětu tělesná výchova ředitel školy uvolní žáka z vyučování 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.
Jestliže je žák z výuky některého předmětu v prvním nebo ve druhém pololetí
uvolněn, uvádí se na vysvědčení místo hodnocení slovo „uvolněn(a)“.

10.

Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho
hodnocení náhradní termín – nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního
pololetí. Nelze-li žáka z některého nebo ze všech předmětů v prvním nebo ve
druhém pololetí hodnotit ani v náhradním termínu, uvádí se na vysvědčení místo
hodnocení slovo „nehodnocen(a)“.

11.

Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech
povinných předmětů stanovených ŠVP s výjimkou předmětů výchovného zaměření,
z nichž byl uvolněn. Do vyššího ročníku postoupí i žák, který v rámci prvního stupně
opakoval ročník, a to bez ohledu na jeho prospěch.

12.

Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení, může do tří
pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení dozvěděl, nejpozději však do tří
pracovních dnů ode dne vydání vysvědčení, požádat ředitelku školy o přezkoumání
výsledků hodnocení žáka.

13.

Pokud žák, který byl rozhodnutím soudu svěřen do střídavé péče rodičů, plní
povinnou školní docházku střídavě ve dvou základních školách, vydává mu
vysvědčení základní škola, ve které zahájil vzdělávání dříve. Při hodnocení
výsledků vzdělávání žáka zohlední škola, která bude vydávat vysvědčení,
hodnocení výsledků vzdělávání žáka druhou školou.

14.

Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. Tato
výchovná opatření může udělit po projednání v pedagogické radě ředitelka školy
nebo třídní učitelka.
Ředitelka školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné
právnické či fyzické osoby žákovi udělit pochvalu nebo jiné ocenění za mimořádný
projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo za
mimořádně úspěšnou práci.
Třídní učitelka může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu
ostatních vyučujících žákovi po projednání s ředitelkou školy udělit pochvalu nebo
jiné ocenění za výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci.

15.

Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto
porušení žákovi uložit různé druhy kázeňského opatření:
- napomenutí třídního učitele – uloží třídní učitelka dle svého uvážení
- důtku třídního učitele – uložení třídní učitelka neprodleně oznámí ředitelce školy
- důtku ředitele školy – lze žákovi uložit pouze po projednání v pedagogické radě
V případě zvláště závažného zaviněného porušení povinností (zvláště hrubé
opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči ostatním žákům nebo
zaměstnancům školy) ředitelka oznámí tuto skutečnost orgánu sociálně-právní ochrany
dětí a státnímu zastupitelství do následujícího pracovního dne poté, co se o tom
dozvěděl.
Typ uloženého kázeňského opatření je dán závažností jednání, neplatí pravidlo
posloupnosti od „napomenutí k důtkám“. Je třeba respektovat zásadu, dle které žák
nemůže odpovídat za jednání, které mu nelze přičítat (např. za jednání jeho zákonného
zástupce), a rovněž za jednání, které nemohl posoudit či ovlivnit vzhledem ke svému
věku a míře rozumové a volní vyspělosti.

16.

17.

Udělení pochval, jiného ocenění ředitelky školy a uložení napomenutí nebo důtky se
zaznamená do dokumentace školy a neprodleně oznámí zákonným zástupcům žáka.
Pochvala nebo jiné ocenění se zaznamená na vysvědčení za pololetí, ve kterém bylo
uděleno.
Při celkovém hodnocení chování žáka na vysvědčení využíváme tři stupně
klasifikace:
1 – velmi dobré
2 – uspokojivé
3 – neuspokojivé
Jakákoliv známka z chování (případně slovní hodnocení chování) není výchovným
opatřením, ale vyjadřuje hodnocení chování žáka v průběhu pololetí školního roku
b) Hodnocení prospěchu klasifikačními stupni:

1.

Klasifikace prospěchu má pět stupňů :
1 – výborný
2 – chvalitebný
3 – dobrý
4 – dostatečný
5 – nedostatečný

2.

Při hodnocení touto stupnicí jsou výsledky vzdělávání a chování žáka ve škole a na
akcích pořádaných školou hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka,
které dosáhl zejména vzhledem k očekávaným výstupům jednotlivých předmětů ŠVP,
ke svým vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku. Klasifikace
zahrnuje ohodnocení přístupu žáka ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují
jeho výkon.

3.

Pro zápis stupně hodnocení na vysvědčení se použije číslice. Celkové hodnocení
v pololetí a na konci školního roku se pak vyjadřuje stupni :
Prospěl(a) s vyznamenáním
Není-li žák v žádném z předmětů hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu
horším než 2 a aritmetický průměr stupňů prospěchu ze všech předmětů není vyšší
než 1,5.
Prospěl(a)
Není-li žák v žádném z předmětů hodnocen na vysvědčení stupněm 5 nebo
odpovídajícím slovním hodnocením.
Neprospěl(a)
Je-li žák v některém z předmětů hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 nebo
odpovídajícím slovním hodnocením.
Nehodnocen(a)
Není-li možné žáka hodnotit z některého z povinných předmětů stanovených ŠVP
na konci prvního pololetí.

c) Podrobnosti o komisionálních a opravných zkouškách

1.

2.

3.

4.

Žáci, kteří na daném stupni základní školy dosud neopakovali ročník, kteří na konci
druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných předmětů s výjimkou
předmětů výchovného zaměření, konají opravné zkoušky.
Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku v
termínu stanoveném ředitelkou školy. Žák může v jednom dni skládat pouze jednu
opravnou zkoušku. Opravné zkoušky jsou komisionální.
Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví,
neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitelka školy žákovi stanovit náhradní
termín opravné zkoušky nejpozději do 15. září následujícího školního roku. Do té
doby je žák zařazen do nejbližšího vyššího ročníku.
V odůvodněných případech může krajský úřad rozhodnout o konání opravné
zkoušky a komisionálního přezkoušení na jiné základní škole. Zkoušky se na žádost
krajského úřadu účastní školní inspektor.

Odlišnosti pro komisionální přezkoušení na základní škole a pro opravné zkoušky
1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.

Komisi pro komisionální přezkoušení jmenuje ředitelka školy; v případě, že je
vyučujícím daného předmětu ředitelka školy, jmenuje komisi krajský úřad.
Komise je tříčlenná a tvoří ji:
a) předseda, kterým je ředitelka školy, popřípadě jí pověřený učitel, nebo v případě,
že vyučujícím daného předmětu je ředitelka školy, krajským úřadem jmenovaný jiný
pedagogický pracovník školy,
b) zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák
zařazen, popřípadě jiný vyučující daného předmětu,
c) přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné
vzdělávací oblasti stanovené Rámcovým vzdělávacím programem pro základní
vzdělávání.
Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení. Výsledek
přezkoušení stanoví komise hlasováním. Výsledek přezkoušení se vyjádří slovním
hodnocením nebo stupněm prospěchu. Ředitelka školy sdělí výsledek přezkoušení
prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému zástupci žáka. V případě změny
hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí se žákovi vydá nové vysvědčení.
O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy.
Žák může v jednom dni vykonat přezkoušení pouze z jednoho předmětu. Není-li
možné žáka ze závažných důvodů ve stanoveném termínu přezkoušet, stanoví orgán
jmenující komisi náhradní termín přezkoušení.
Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitelka školy v souladu se školním
vzdělávacím programem.
Vykonáním přezkoušení není dotčena možnost vykonat opravnou zkoušku.

d) Zásady pro používání slovního hodnocení včetně předem stanovených kritérií
1.

O slovním hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení rozhoduje ředitelka
školy se souhlasem školské rady a po projednání v pedagogické radě.

2.

Třídní učitelka převede slovní hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního
hodnocení v případě přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a
to na žádost této školy nebo zákonného zástupce žáka.

3.

U žáka se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitelka školy o
použití slovního hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce žáka.

4.

Slovní hodnocení je umožněno i žákům, kteří se vzdělávají individuálně (domácí
vzdělávání).

5.

Při použití slovního hodnocení se výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých
povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím
programem hodnotí tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl
zejména ve vztahu k očekávaným výstupům jednotlivých předmětů školního
vzdělávacího programu, ke svým vzdělávacím a osobnostním předpokladům a věku.
Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka v jejich vývoji,
ohodnocení přístupu žáka ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho
výkon, a naznačení dalšího rozvoje žáka; obsahuje také zdůvodnění a doporučení,
jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat.

6.

Výsledky vzdělávání žáka na konci prvního pololetí lze hodnotit souhrnně za
všechny předměty. Slovní hodnocení lze použít i pro hodnocení chování žáka.

e) Zásady pro vzájemné převedení klasifikace a slovního hodnocení
Prospěch
Ovládnutí učiva
1 – výborný
2 – chvalitebný
3 – dobrý
4 – dostatečný
5 - nedostatečný

ovládá bezpečně
ovládá
v podstatě ovládá
ovládá se značnými mezerami
neovládá

Myšlení
1 – výborný
2 – chvalitebný
3 – dobrý
4 – dostatečný
5 - nedostatečný

pohotový, bystrý, dobře chápe souvislosti, samostatný
uvažuje celkem samostatně
menší samostatnost v myšlení
nesamostatné myšlení, pouze s nápovědou
odpovídá nesprávně i na návodné otázky

Vyjadřování
1 – výborný
2 – chvalitebný
3 – dobrý
4 – dostatečný
5 - nedostatečný
Celková aplikace vědomostí
1 – výborný
2 – chvalitebný
3 – dobrý
4 – dostatečný
5 - nedostatečný
Aktivita, zájem o učení
1 – výborný
2 – chvalitebný
3 – dobrý
4 – dostatečný
5 - nedostatečný
Chování

výstižné a poměrně přesné
celkem výstižné
myšlenky vyjadřuje ne dost přesně
myšlenky vyjadřuje se značnými obtížemi
nedokáže se samostatně vyjádřit, i na návodné otázky
odpovídá nesprávně
užívá vědomostí a spolehlivě a uvědoměle dovedností,
pracuje samostatně, přesně a s jistotou
dovede používat vědomosti a dovednosti při řešení
úkolů, dopouští se jen menších chyb
řeší úkoly s pomocí učitele a s touto pomocí snadno
překonává potíže a odstraňuje chyby
dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává
praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí

aktivní, učí se svědomitě a se zájmem
učí se svědomitě
k učení a práci nepotřebuje větších podnětů
malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty
pomoc a pobízení k učení jsou zatím neúčinné

1 – velmi dobré

Uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení
vnitřního řádu školy. Méně závažných přestupků se
dopouští ojediněle. Žák je však přístupný výchovnému
působení a snaží se své chyby napravit.

2 - uspokojivé

Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s
ustanoveními vnitřního řádu školy. Žák se dopustí
závažného přestupku proti pravidlům slušného chování
nebo vnitřnímu řádu školy; nebo se opakovaně dopustí
méně závažných přestupků. Zpravidla se přes důtku
třídního učitele školy dopouští dalších přestupků,
narušuje výchovně vzdělávací činnost školy. Ohrožuje
bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob.
Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly
slušného chování. Dopustí se takových závažných
přestupků proti školnímu řádu nebo provinění, že je jimi
vážně ohrožena výchova nebo bezpečnost a zdraví
jiných osob. Záměrně narušuje hrubým způsobem
výchovně vzdělávací činnost školy. Zpravidla se přes
důtku ředitele školy dopouští dalších přestupků.

3 - neuspokojivé

f) Hodnocení žáků se specifickými vzdělávacími potřebami

1.

Škola přijímá podle svých možností k základnímu vzdělávání i žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami.

2.

Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami je žák, který k naplnění svých
vzdělávacích možností nebo k uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném
základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. Tito žáci mají právo na
bezplatné poskytování podpůrných opatření z výčtu uvedeného v § 16 školského
zákona. Podpůrná opatření realizuje škola a školské zařízení.
Podpůrná opatření se podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti člení do
pěti stupňů, které vymezují vzestupně rozsah možné podpory žáků s tím, že vždy
vycházejí z jejich vzdělávacích potřeb. Podpůrná opatření prvního stupně kompenzují
mírné obtíže ve vzdělávání žáka (např. specifické potřeby žáka krátkodobé povahy,
zapojení žáka v kolektivu…) a škola je uplatňuje i bez doporučení školského
poradenského zařízení. Nepostačuje-li samotné zohlednění individuálních
vzdělávacích potřeb žáka při vzdělávání, škola může vypracovat plán pedagogické
podpory (PLPP), který průběžně vyhodnocuje. Podpůrná opatření druhého až pátého
stupně lze uplatnit pouze s doporučením
ŠPZ. Podpůrná
opatření
pátého
stupně jsou určena žákům s nejtěžšími stupni
zdravotního postižení. Žákům s
lehkým mentálním postižením
budou zpravidla
přiznávána
podpůrná
opatření třetího stupně.
Postup školy v souvislosti s poskytováním podpůrných opatření specifikují § 10 až
16 vyhlášky č. 27/2016 Sb, v platném znění.
3. Při plánování a realizaci vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními je třeba
mít na zřeteli fakt, že se žáci ve svých individuálních vzdělávacích potřebách a
možnostech liší. Účelem podpory vzdělávání těchto žáků je plné zapojení a maximální
využití vzdělávacího potenciálu každého žáka s ohledem na jeho individuální možnosti
a schopnosti. Pedagog tomu přizpůsobuje své vzdělávací strategie na základě
stanovených podpůrných opatření.
4. Třídní učitelka sdělí vhodným způsobem ostatním žákům ve třídě podstatu
individuálního přístupu a způsobu hodnocení a klasifikace žáka.
5. Při vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením je třeba zohledňovat jejich
specifika: problémy v učení – čtení, psaní, počítání; nepřesné vnímání času; obtížné
rozlišování podstatného a podružného; neschopnost pracovat s abstrakcí; snížená
možnost učit se na základě zkušenosti, pracovat se změnou; problémy s technikou
učení; problémy s porozuměním významu slov; krátkodobá paměť neumožňující dobré
fungování pracovní paměti, malá představivost; nedostatečná jazyková způsobilost,
nižší schopnost číst a pamatovat si čtené, řešit problémy a vnímat souvislosti.
6. Mezi podpůrná opatření, která se kromě běžných pedagogických opatření ve
vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením osvědčují, patří například posilování
kognitivních schopností s využitím dynamických a tréninkových postupů, intervence s
využitím specifických, speciálně pedagogických metodik a rozvojových materiálů;
pravidelné a systematické doučování ve škole, podpora přípravy na školu v rodině,

podpora osvojování jazykových dovedností, podpora poskytovaná v součinnosti
asistenta pedagoga, individuální vzdělávací plán.
V případě podpůrného opatření (spočívajícího v úpravě očekávaných výstupů) pro
žáky s LMP od třetího stupně podpory, bude pro tvorbu IVP využívána minimální
doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů. Minimální doporučená úroveň,
která je stanovena v RVP ZV pro 3., 5. ročník, bude na základě Doporučení školského
poradenského zařízení rozpracována pro konkrétní ročník v IVP žáka s přiznaným
podpůrným opatřením. Postup tvorby, realizace a vyhodnocování IVP je stejný jako v
případě IVP ostatních žáků. IVP může být během roku upravován podle potřeb žáka.
Při tvorbě IVP bude využíváno metodické podpory školního poradenského pracoviště
a metodická podpora na Metodickém portále RVP.CZ.

7.

Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci
podpůrných opatření je přílohou ŠVP.
8. Pro úspěšné vzdělávání těchto žáků je potřebné zabezpečit (případně umožnit):












9.

uplatňování principu diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při
organizaci činností a při stanovování obsahu, forem i metod výuky
využití speciálních kompenzačních, rehabilitačních a učebních pomůcek,
speciálních učebnic a didaktických materiálů
všechna stanovená podpůrná opatření při vzdělávání žáků
při vzdělávání žáka, který nemůže vnímat řeč sluchem, jako součást
podpůrných opatření vzdělávání v komunikačním systému, který odpovídá jeho
potřebám a s jehož užíváním má zkušenost
při vzdělávání žáka, který při komunikaci využívá prostředky alternativní nebo
augmentativní komunikace, jako součást podpůrných opatření vzdělávání v
komunikačním systému, který odpovídá jeho vzdělávacím potřebám
v odůvodněných případech odlišnou délku vyučovacích hodin pro žáky se
speciálními vzdělávacími potřebami nebo dělení a spojování vyučovacích hodin
formativní hodnocení vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
(klást důraz na ten druh projevu, ve kterém má žák předpoklady podávat lepší
výkony)
při způsobu hodnocení a klasifikaci žáků zvýrazňovat motivační složku
hodnocení vyjádřením pozitivních stránek výkonu, objasněním podstaty
neúspěchu, návodem jak mezery a nedostatky překonávat, nevycházet
z prostého počtu chyb, hodnotit jevy, které žák zvládl
spolupráci se zákonnými zástupci žáka, školskými poradenskými zařízeními a
odbornými pracovníky školního poradenského pracoviště, v případě potřeby
spolupráci s odborníky mimo oblast školství (zejména při tvorbě IVP);
spolupráci s ostatními školami.

Ředitelka školy může na základě písemné žádosti zákonného zástupce a doporučení
PPP či jiného SPC umožnit slovní hodnocení žáka nebo kombinaci slovního
hodnocení a klasifikace. Doporučuje se upřednostnit širší slovní hodnocení.

Celkový prospěch hodnotíme : prospěl(a) nebo neprospěl(a), pokud nedostatky
neumožňují postup do vyššího ročníku.
10. Všechna navrhovaná pedagogická opatření se zásadně projednávají s rodiči a jejich
souhlasný či nesouhlasný názor je respektován.

g) Způsob získávání podkladů pro hodnocení

1.

Při celkové klasifikaci přihlíží učitelka k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák
mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou
indispozici.

2.

Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků pedagogickými
pracovníky je jednoznačné, srozumitelné, srovnatelné s předem stanovenými
kritérii, věcné, všestranné, pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doložitelné.

3.

Podklady pro hodnocení a klasifikaci získávají vyučující zejména: soustavným
diagnostickým pozorováním žáků, sledováním jeho výkonů a připravenosti na
vyučování, různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové...),
kontrolními písemnými pracemi, analýzou výsledků různých činností žáků,
konzultacemi s ostatními vyučujícími a podle potřeby i psychologickými a
zdravotnickými pracovníky.

4.

Učitelka oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace, klasifikaci zdůvodňuje a
poukazuje na klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů, výtvorů. Po ústním
vyzkoušení oznámí žákovi výsledek hodnocení okamžitě. Výsledky hodnocení
písemných zkoušek a prací a praktických činností oznámí žákovi nejpozději do 14
dnů. Učitelka sděluje všechny známky, které bere v úvahu při celkové klasifikaci,
zástupcům žáka, a to zejména prostřednictvím zápisů do žákovské knížky
současně se sdělováním známek žákům.

5.

O termínu písemné zkoušky, která má trvat více než 25 minut, informuje vyučující
žáky dostatečně dlouhou dobu předem. Ostatní vyučující o tom ústně informuje. V
jednom dni mohou žáci konat jen jednu zkoušku uvedeného charakteru.

6.

Vyučující je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka průkazným
způsobem tak, aby mohl vždy doložit správnost celkové klasifikace žáka i způsob
získání známek (ústní zkoušení, písemné,...). V případě dlouhodobé nepřítomnosti
nebo rozvázání pracovního poměru v průběhu klasifikačního období předá tento
klasifikační přehled zastupujícímu učiteli nebo vedení školy.

7.

Vyučující zajistí zapsání známek v pololetí a na konci roku do třídního katalogu a
dbá o jejich úplnost. Do katalogu jsou zapisovány známky z jednotlivých předmětů,
udělená výchovná opatření a další údaje o chování žáka, jeho pracovní aktivitě a
činnosti ve škole.

8.

Při dlouhodobějším pobytu žáka mimo školu (lázeňské léčení, léčebné pobyty,
dočasné umístění v ústavech, apod.) vyučující respektuje známky žáka, které
škole
sdělí škola při instituci, kde byl žák umístěn; žák se znovu nepřezkušuje.

9.

Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního
období se hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé
klasifikační období. Stupeň prospěchu se neurčuje na základě průměru z klasifikace
za příslušné období. Výsledná známka za klasifikační období musí odpovídat
známkám, které žák získal a které byly sděleny rodičům.

10.

Případy zaostávání žáků v učení a nedostatky v jejich chování se projednají v
pedagogické radě, a to zpravidla k 15. listopadu a 15. dubnu.

11.

Informace jsou rodičům předávány převážně při osobním jednání na třídních
schůzkách nebo individuálních pohovorech. Rodičům, kteří se nemohli dostavit na
školou určený termín, poskytnou vyučující možnost individuální konzultace. Údaje o
klasifikaci a hodnocení chování žáka jsou sdělovány pouze zástupcům žáka, nikoli
veřejně.

12.

V případě mimořádného zhoršení prospěchu žáka informuje rodiče vyučující
předmětu bezprostředně a prokazatelným způsobem.

13.

Pokud je klasifikace žáka stanovena na základě písemných nebo grafických prací,
vyučující tyto práce uschovávají po dobu, během které se klasifikace žáka určuje
nebo ve které se k ní mohou zákonní zástupci žáka odvolat - tzn. celý školní rok
včetně hlavních prázdnin, v případě žáků s odloženou klasifikací nebo opravnými
zkouškami až do 30. 10. dalšího školního roku. Opravené písemné práce musí být
předloženy všem žákům a na požádání ve škole také rodičům.

h) Hodnocení nadaných, mimořádně nadaných a individuálně
vzdělávaných žáků
1.

Ředitelka školy může mimořádně nadaného nezletilého žáka přeřadit do vyššího
ročníku bez absolvování předchozího ročníku. Podmínkou přeřazení je vykonání
zkoušek z učiva nebo části učiva ročníku, který žák nebo student nebude absolvovat.
Obsah a rozsah zkoušek stanoví ředitelka školy.

2.

Vzdělávání mimořádně nadaného žáka se může uskutečňovat podle individuálního
vzdělávacího plánu, který vychází ze ŠVP příslušné školy, závěrů psychologického
a speciálně pedagogického vyšetření a vyjádření zletilého žáka nebo zákonného
zástupce
žáka.
Ředitelka školy může mimořádně nadaného nezletilého žáka přeřadit do vyššího
ročníku bez absolvování předchozího ročníku. Podmínkou přeřazení je vykonání
zkoušek z učiva nebo části učiva ročníku, který žák nebo student nebude absolvovat.
Obsah a rozsah zkoušek stanoví ředitelka školy.

3.

Individuálně vzdělávaný žák koná za každé pololetí zkoušky z příslušného učiva, a
to ve škole, do níž byl přijat k plnění povinné školní docházky. Nelze-li individuálně
vzdělávaného žáka hodnotit na konci příslušného pololetí, určí ředitelka školy pro
jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení bylo provedeno
nejpozději do dvou měsíců po skončení pololetí. Ředitelka školy zruší povolení
individuálního vzdělávání, pokud žák na konci druhého pololetí příslušného
školního roku neprospěl, nebo nelze-li žáka hodnotit na konci pololetí ani
v náhradním termínu.
ch) Pravidla pro sebehodnocení žáků

1.

Sebehodnocení je důležitou součástí hodnocení žáků, posiluje sebeúctu a sebevědomí
žáků.

2.

Je zařazováno do procesu vzdělávání průběžně všemi vyučujícími, způsobem
přiměřeným věku žáků, a to při práci individuální, ve dvojicích nebo skupinách, může
probíhat i společné hodnocení ostatních spolužáků.

3.

Chyba je přirozená součást procesu učení. Pedagogičtí pracovníci se o chybě se žáky
baví, žáci mohou některé práce sami opravovat, hodnocení žákova výkonu
nelze
provést jen klasifikací, musí být doprovázeno rozborem chyb žáka. Chyba je
důležitý prostředek učení.

4.

Při sebehodnocení se žák snaží vyjádřit:
- co se mu daří
- co mu ještě nejde, jaké má rezervy
- jak bude pokračovat dál

5.

Pedagogové vedou žáka, aby komentoval svoje výkony a výsledky.

6.

Sebehodnocení žáků nemá nahradit klasické hodnocení (hodnocení žáka pedagogem),
ale má pouze doplňovat a rozšiřovat evaluační procesy a více aktivizovat žáka.

7.

Na konci pololetí i v závěru roku žák písemnou nebo ústní formou provede
sebehodnocení v oblastech:
- zodpovědnost
- motivace k učení
- sebedůvěra
- vztahy v třídním kolektivu.
Známky nejsou jediným zdrojem motivace.

8.

V 1. a 2. ročníku žáci využívají formu razítkového (použití symbolů) a ústního
sebehodnocení. Předměty jsou zpracovány v tabulce, kde si žák vyznačí míru zvládnutí učiva.
Učitelka se k tomuto hodnocení ústně případně písemně vyjádří. Hodnocení probíhá průběžně
i čtvrtletně. Na konci školního roku máme třídní schůzky „ve třech“.

Tímto způsobem chceme podporovat partnerství mezi žákem, rodičem a učitelem.
Předmětem této schůzky je společné hodnocení a sebehodnocení žáka a dosažení užší
spolupráce rodiny a školy. Snažíme se, aby hodnocení dospělých bylo především motivující.
Součástí běžné výuky je sebehodnocení při práci individuální, ve dvojicích nebo skupinách a
hodnocení ostatních spolužáků. Hodnocení probíhá ústně, podle daných kritérií.
V den psaní jedné písemné práce nemohou probíhat další ústní či písemné zkoušky.
Výsledná známka z vyučovacího předmětu nezahrnuje hodnocení žákova chování. Žák má
právo si neúspěšné hodnocení (vyjma pololetních a závěrečných prací) opravit v následující
hodině daného předmětu. Pokud je žák ze zdravotních, rodinných či jiných důvodů
nepřítomen po dobu jednoho a více týdnů, vyučující mu podle jeho možností a schopností
dopřeje dostatek času k osvojení probraného (zameškaného) učiva před jeho hodnocením.
V žákovských knížkách a deníčcích nepoužíváme „mínusy, plusy“, pokud využíváme funkci
lomítka, pak dané dvě známky před a za lomítkem hodnotí dva různé jevy. Celková známka
v jednotlivých předmětech není výsledkem aritmetického průměru dílčích známek.

i) Informace o prospěchu a chování žáka
Zákonného zástupce žáka informuje o prospěchu a chování žáka třídní učitelka a vyučující
jednotlivých předmětů, zejména v době třídních schůzek, 2x ročně na společných pohovorech
zákonného zástupce a učitele a na konci školního roku při tzv. třídních schůzkách „ve třech“.
Po dohodě s jednotlivými učiteli jsou možné individuální konzultace. V případě mimořádného
zhoršení prospěchu nebo chování, oznámí tuto skutečnost třídní učitelka zákonným
zástupcům bezprostředně a prokazatelným způsobem.

