
 

 

 

 
 

 

 

 

Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice 
 

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ 

VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 
 

Ředitel Základní školy a Mateřské školy v Nové Bystřici v souladu se  

a) zákonem 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), zákona č. 284/2020 Sb. a zákona č. 349/2020 Sb. 

b) zákonem 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů 

c) vyhláškou 48/2005 Sb. o základním vzdělání a některých náležitostech plnění povinné 

školní docházky 

vydává s platností od 7. 11. 2022 

 

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, 
 

která jsou nedílnou součástí školního řádu. 

 

 

1. Zásady klasifikace 
 

- přiměřená náročnost a pedagogický takt vůči žákovi 

- nutno přihlížet k věkovým zvláštnostem i k tomu, že žák mohl zakolísat v učebních 

výkonech pro určitou indispozici 

- učitel posuzuje žákovy výkony komplexně v souladu se specifikou předmětu, hodnotí  

i akce pořádané školou, uvedeným způsobem rovněž hodnotí výsledky zadané práce v době 

distanční výuky 

- hodnocení vychází z míry očekávaných výstupů, musí být pedagogicky zdůvodnitelné, 

odborně správné a doložitelné (vyučující musí být schopen doložit, jak ke klasifikaci dospěl) 

- učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka, o hodnocení prací 

(laboratorní atd.) i o zapomínání pomůcek na vyučování, domácích úkolů atd. (tzv. 

pomocného hodnocení), aby klasifikace byla co nejobjektivnější 

- při určování klasifikačního stupně posuzuje učitel žáky objektivně, nenahrazuje zpřísněnou 

klasifikací kázeňské problémy žáka 

- žák druhého stupně musí být zkoušen ústně nebo písemně alespoň čtyřikrát za pololetí, 

z toho nejméně jednou ústně (v případě časově dlouhodobé distanční výuky může být tato 

četnost aktuálně upravena) 



- učitel žákovi vždy oznamuje výsledek každé klasifikace, výsledky písemných nebo 

kontrolních prací pak nejpozději do 14 dnů, žák má právo zkontrolovanou práci vidět, 

případně vznést dotazy nebo připomínky 

- každý žák musí dostat příležitost k sebehodnocení – jeho cílem je, aby žák sám ohodnotil 

svůj výkon, správně odhalil klady i zápory své práce a hledal cestu ke zkvalitnění svých 

výkonů a odstranění všech nedostatků 

- učitel využívá nejen sumativního způsobu hodnocení, ale do celkové klasifikace započítává i 

složku formativní, kterou systematicky a vhodně začleňuje do vyučovacích hodin 

- písemná zkouška trvající déle než 25 minut smí být pouze jedna v jednom dni 

- v prvním a v druhém pololetí zapíší učitelé celkovou klasifikaci do el. systému Bakaláři 

nejpozději 48 hodin před jednáním pedagogické rady 

- hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků musí být 

a) jednoznačné 

b) srozumitelné 

c) srovnatelné se stanovenými kritérii 

d) věcné  

e) všestranné 

 

2. Získávání podkladů 
 

- soustavné diagnostické pozorování žáka 

- soustavné sledování výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování 

- různými druhy zkoušek 

- kontrolními písemnými pracemi předepsanými učebními osnovami 

- analýzou výsledků žáka 

- konzultacemi s ostatními vyučujícími, výchovným poradcem, pedagogickou poradnou 

 

3. Pravidla hodnocení a klasifikace žáka na vysvědčení 
 

3.1. Hodnocení na vysvědčení je vyjádřeno: 

- klasifikačním stupněm (klasifikace) 

- slovně 

- kombinací obou způsobů 

O způsobu hodnocení rozhoduje ředitel školy se souhlasem školské rady. 

 

3.2. Prospěch v povinných a nepovinných předmětech v případě použití klasifikace: 

a) 1 – výborný 

b) 2 – chvalitebný 

c) 3 – dobrý 

d) 4 – dostatečný 

e) 5 – nedostatečný 

Na prvním stupni se pro daný klasifikační stupeň použijí číslice, na druhém stupni slovní 

označení. 

 

3.3. Hodnocení chování na vysvědčení 

a) 1 – velmi dobré 

b) 2 – uspokojivé 

c) 3 – neuspokojivé 



Na prvním stupni se pro daný klasifikační stupeň použije číslice, na druhém stupni slovní 

označení. 

 

Obecné zásady při hodnocení a klasifikaci chování: 

-opatření k posílení kázně navrhuje třídní učitel dané třídy pro projednání s kolegy, kteří v ní 

také vyučují 

- o udělení rozhoduje ředitel školy po projednání v pedagogické radě (další viz bod 6 tohoto 

klasifikačního řádu) 

- hlavním kritériem je dodržování školního řádu 

- je nutno přihlížet k věku a morální i rozumové vyspělosti žáka 

- nelze zaměňovat výchovné a vzdělávací problémy žáka 

- nelze přehlížet řádně oznámenou sníženou úroveň, či dokonce absenci technických 

prostředků v rodině žáka, tato situace nemůže zásadně ovlivnit výsledky hodnocení v době 

přijaté distanční výuky na škole (viz. školní řád) 

- každý pedagogický pracovník by k danému hodnocení měl přistupovat s určitou tolerancí 

(odlišit drobný „nepodstatný“ přestupek řešitelný domluvou od skutečných kázeňských 

prohřešků) 

- k uděleným opatřením k posílení kázně se přihlíží pouze tehdy, jestliže tato byla neúčinná 

 

3.4. Další uznatelné plnění povinné školní docházky – individuální vzdělávání,  

       uvolnění z vyučování 

 

Dle platného školského zákona je umožněno plnit povinnou školní docházku formou 

individuálního vzdělávání. Individuální forma vzdělávání vychází z žádosti podané zákonným 

zástupcem na konkrétní školní rok. Škola v případě kladného vyjádření sestavuje žákovi 

individuální vzdělávací plán, který obsahuje harmonogram aktivit i formy práce žáka vedoucí 

k jeho hodnocení.  

 

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

vyučování, stanoví ředitel školy takový způsob vzdělávání, který odpovídá možnostem žáka, 

nebo mu může povolit vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu dle  

ŠZ - §50/odst. c. Zákonný zástupce žáka je povinen vytvořit pro stanovené vzdělávání 

odpovídající podmínky.  

 

Ředitel 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. 

         

3.5. Vyloučení žáka ze základní školy 

 

Žák plnící povinnou devítiletou školní docházku na základní škole v České republice může 

být vyloučen ze základní školy pouze v případě, že plní povinnou základní školní docházku 

nad rámec devíti doložitelných let. O prodloužení plnění běžné školní docházky na základní 

škole rozhodne ředitel školy na základě žádosti zákonného zástupce dítěte. 

 

 



4. Postup do vyššího ročníku 

 

a) do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech 

povinných předmětů s výjimkou předmětů výchovného zaměření nebo předmětů, z nichž byl 

uvolněn 

b) do vyššího ročníku postoupí žák, který již v rámci daného stupně ročník opakoval, a to bez 

ohledu na prospěch tohoto žáka!!! 

c) nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, stanoví ředitel školy náhradní termín 

nejpozději do dvou měsíců od jeho ukončení. Není-li možné hodnotit ani v náhradním 

termínu, žák se za první pololetí nehodnotí. 

d) nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy náhradní termín 

nejpozději do konce září – do doby hodnocení žák navštěvuje nejbližší vyšší ročník, 

popřípadě znovu devátý ročník 

e) při vysoké absenci žáka (nad 30%) a nedostatečných podkladech pro klasifikaci může být 

ředitelem školy klasifikace odložena a vykonáno komisionální přezkoušení žáka.  

f) má-li zákonný zástupce pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého 

pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, 

požádat písemně ředitele školy o komisionální přezkoušení – je-li vyučujícím žáka ředitel 

školy, žádá zákonný zástupce krajský úřad. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 

14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka. 

Složení komise – viz Vyhláška 48/2005 Sb.,§ 22, odst. 1-7. 

 

5. Opravné zkoušky 
 

mohou vykonávat - žáci, kteří na daném stupni základní školy dosud neopakovali 

ročník 

 a na konci školního roku neprospěli nebo nemohli být hodnoceni 

 - žáci devátých ročníků 

podmínky - neprospěli nejvýše ze dvou hlavních předmětů s výjimkou 

předmětů výchovného zaměření 

 - v jeden den jedna zkouška 

 - termín – do 31.8., ze závažných důvodů do 15.9. (v tomto případě žák podmíněně 

navštěvuje nejbližší vyšší ročník, případně znovu devátý ročník) 

 - zkouška je komisionální – viz Vyhláška 48/2005 Sb., § 22 odst. 2-6 

 - ze zkoušky se pořizuje zápis 

 - pokud se žák ke zkoušce nedostavil nebo ji nevykonal úspěšně, neprospěl 

 

6. Výchovná opatření 
 

třídní učitel:  

- pochvala nebo jiné ocenění – po projednání s ředitelem školy 

- napomenutí třídního učitele 

- důtka třídního učitele – nutno oznámit řediteli školy 

 

ředitel školy: 

- pochvala nebo jiné ocenění – po projednání v pedagogické radě 

- důtka ředitele školy – po projednání v pedagogické radě 

Ředitel školy nebo třídní učitel neprodleně oznámí udělení pochvaly nebo jiného ocenění   



i uložení napomenutí nebo důtky (se zdůvodněním!) prokazatelným způsobem žákovi a jeho 

zákonnému zástupci. 

Třídní učitel zaznamená udělení výchovného opatření do dokumentace školy. Udělení 

pochvaly ředitele školy se zaznamenává na vysvědčení za pololetí, v němž bylo uděleno. 

 

Napomenutí třídního učitele je udělováno zpravidla za:  

- mírné prohřešky jednorázového charakteru. 

 

Důtka třídního učitele je udělována zpravidla za: 

- chování, kdy svým činem žák ohrozil sám sebe. 

 

Důtka ředitele školy je udělována zpravidla za: 

- čin, kterým žák ohrozil ostatní žáky, nebo společnost (fyzický útok na žáka, nadávky 

zaměstnancům školy, užití návykových látek, rasistické a xenofobní chování …). 

 

Neomluvené hodiny žáků spadají do sledované oblasti rizikového chování a jsou na škole 

řešeny dle platného metodického materiálu MŠMT uvedeného v rámci Minimálního 

preventivního programu školy pro daný školní rok. Evidencí a řešením neomluvených hodin 

u konkrétního žáka se zabývá: třídní učitel, výchovný poradce, metodička školní prevence, 

vedení školy, kteří mají ohlašovací povinnost zákonným zástupcům žáka. Dále jsou jako 

zástupci školy zavázáni a delegováni ke spolupráci s orgány činnými v této oblasti: OSPOD, 

Policie ČR, státní zastupitelství. 

 

Škola eviduje zápisy z jednání školy s žáky a jejich zákonnými zástupci týkající se rizikového 

chování. 

 

7. Pravidla hodnocení a klasifikace žáka základní školy 
 

Vzdělávání a chování žáka ve škole, v době distanční výuky a na akcích pořádaných školou se 

vždy hodnotí tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání vzhledem k očekávaným výstupům 

formulovaným v učebních osnovách, k jeho předpokladům a k jeho věku. Klasifikace 

zahrnuje i ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělání! 

Hodnocení a klasifikace nesmí být v žádném případě ovlivňovány případnými kázeňskými 

problémy žáka! 

Hodnocení znalostí a dovedností žáka nesmí být spojováno s hodnocením připravenosti žáka 

na vyučování (= zapomínání pomůcek, úkolů….)! 

 

7.1. Klasifikace předmětů s převahou teoretického zaměření – jazykové, 

společenskovědní, přírodovědné a matematika 

 

Hodnotí se: 

- ucelenost, přesnost a trvalost osvojení poznatků 

- kvalita a rozsah znalostí a dovedností 

- schopnost uplatňovat osvojené poznatky 

- schopnost využívat a zobecňovat zkušenosti 

- kvalita myšlení 

- aktivita, reprezentace školy 

- přesnost a výstižnost projevu 

- kvalita výsledků 

- osvojení metod samostatného studia 



Stupeň 1 (výborný): 

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a úplně 

chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované činnosti. Samostatně a tvořivě 

uplatňuje osvojené poznatky. Myslí logicky správně. Jeho ústní a písemný projev je správný, 

přesný a výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, 

pouze s minimálními nedostatky. 

 

Stupeň 2 (chvalitebný): 

Žák ovládá požadované poznatky v podstatě uceleně, přesně a úplně. Pohotově vykonává 

požadované činnosti. Samostatně či podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené 

poznatky, myslí správně, ústní a písemný projev mívá menší nedostatky. Kvalita výsledků je 

bez podstatným nedostatků. Grafický projev je estetický. 

 

 

Stupeň 3 (dobrý): 

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojených poznatků nepodstatné mezery. 

Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. V uplatňování poznatků 

se dopouští chyb. Myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivě, v logice se vyskytují chyby. 

V ústním a písemném projevu má nedostatky, ty se projevují i v kvalitě výsledků. Grafický 

projev je méně estetický a má menší nedostatky. Je schopen studovat dle návodu učitele. 

 

Stupeň 4 (dostatečný): 

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti poznatků vážné mezery. Při provádění 

požadovaných činností je málo pohotový a má větší nedostatky. V uplatňování poznatků se 

vyskytují závažné chyby, taktéž v logice myšlení. Při využívání poznatků je nesamostatný. 

Písemný i ústní projev mají vážné nedostatky, s pomocí učitele je však žák schopen chyby 

opravit. Při samostatném studiu má velké těžkosti. 

 

Stupeň 5 (nedostatečný): 

V osvojených poznatcích chybí ucelenost, jsou v nich závažné a značné mezery. 

V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení úkolů se vyskytují velmi 

závažné chyby. Své vědomosti nedovede uplatnit ani s pomocí učitele. Myšlení je 

nesamostatné, vyskytují se časté logické nedostatky. Závažné nedostatky a chyby nedovede 

opravit ani s pomocí učitele. Nedovede samostatně studovat. 

 

 

7.2. Klasifikace předmětů s převahou praktického zaměření – pracovní činnosti, 

praktika, základy techniky, domácí nauky… 

 

Hodnotí se: 

- vztah k práci, k praktickým činnostem 

- osvojení praktických dovedností a návyků 

- využití získaných teoretických vědomostí 

- aktivita, samostatnost, tvořivost, iniciativa 

- kvalita výsledků, organizace vlastní práce 

- dodržování předpisů o bezpečnosti, hospodárnost v práci 

- obsluha a údržba zařízení a pomůcek 

 

Stupeň 1 (výborný): 



Žák soustavně projevuje kladný vztah k práci. Pohotově, samostatně a tvořivě využívá 

získané teoretické poznatky. Praktické činnosti vykonává pohotově, bezpečně ovládá postupy 

a způsoby práce. Dopouští se jen menších chyb, výsledky jeho práce jsou bez závažných 

nedostatků. Účelně se organizuje vlastní práci, uvědoměle dodržuje předpisy o bezpečnosti. 

Vzorně obsluhuje svěřené zařízení či vybavení, aktivně překonává překážky. 

 

Stupeň 2 (chvalitebný): 

Žák projevuje kladný vztah k práci. Samostatně, ale méně tvořivě a s menší jistotou využívá 

získané teoretické poznatky. Praktické činnosti vykonává samostatně, v postupech  

a způsobech práce se nevyskytují podstatné chyby. Výsledky jeho práce mají drobné 

nedostatky. Účelně si organizuje vlastní práci, uvědoměle dodržuje předpisy o bezpečnosti. 

V hospodárnosti se dopouští malých chyb, překážky v práci překonává s občasnou pomocí 

učitele. 

 

Stupeň 3 (dobrý): 

Žák projevuje vztah k práci a k praktickým činnostem s menšími výkyvy. Za pomoci učitele 

uplatňuje získané teoretické poznatky. V praktických činnostech se dopouští chyb, potřebuje 

občasnou pomoc učitele. Výsledky práce mají nedostatky, vlastní práci organizuje méně 

účelně. Dodržuje předpisy o bezpečnosti. Na podněty učitele projevuje hospodárnost, 

překážky v práci překonává jen s častou pomocí učitele. 

 

Stupeň 4 (dostatečný): 

Žák pracuje bez zájmu a vztahu k práci. Získané teoretické poznatky dovede využít jen za 

soustavné pomoci učitele. V praktických činnostech se dopouští větších chyb, při volbě 

postupů a způsobů práce potřebuje soustavnou pomoc učitele. Ve výsledcích práce má 

závažné nedostatky. Práci dovede organizovat jen s pomocí, méně dbá na dodržování 

předpisů o bezpečnosti. Porušuje zásady hospodárnosti, v obsluze se dopouští nedostatků, 

překážky v práci překonává jen s pomocí učitele. 

 

Stupeň 5 (nedostatečný): 

Žák neprojevuje zájem o práci. Nedokáže ani s pomocí učitele uplatnit získané teoretické 

poznatky, v praktických činnostech má podstatné nedostatky, nedokáže postupovat při práci 

ani s pomocí učitele. Výsledky jeho práce jsou nedokončené, neúplné a nepřesné. Práci si 

nedokáže zorganizovat, nedbá na pořádek, neovládá předpisy o bezpečnosti. Chová se 

 nehospodárně, v obsluze se dopouští závažných přestupků, neumí řešit překážky v práci ani 

s pomocí učitele. 

 

7.3. Předměty s převahou výchovného zaměření – výtvarná, hudební, tělesná, sportovní 

výchova…… 

 

Hodnotí se: 

- stupeň tvořivosti a samostatnosti 

- osvojení potřebných vědomostí a jejich aplikace 

- poznání zákonitostí a jejich uplatňování 

- kvalita projevu 

- vztah k činnostem, zájem o ně 

- estetické vnímání, přístup k estetice 

- všeobecná tělesná zdatnost, péče o vlastní zdraví 

- reprezentace školy 

Stupeň 1 (výborný): 



Žák je aktivní, pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své předpoklady, úspěšně je rozvíjí. 

Projev je esteticky působivý, originální, přesný. Osvojené vědomosti aplikuje tvořivě, má 

aktivní zájem o umění a estetiku vůbec, úspěšně rozvíjí svůj estetický vkus a tělesnou 

zdatnost. 

 

Stupeň 2 (chvalitebný): 

Žák je v činnostech aktivní, tvořivý, převážně samostatný. Osobní předpoklady úspěšně 

rozvíjí. Jeho projev je esteticky působivý a má jen menší nedostatky. Žák tvořivě aplikuje 

osvojené vědomosti, má aktivní zájem o umění a estetiku, v požadované míře rozvíjí i 

tělesnou zdatnost. 

 

Stupeň 3 (dobrý): 

Žák je v činnostech méně aktivní, nevyužívá dostatečně své schopnosti. Jeho projev je málo 

působivý a dopouští se v něm chyb. Jeho vědomosti mají četné mezery a při jejich aplikaci 

potřebuje pomoc učitele. Nemá dostatečně aktivní zájem, nerozvíjí v požadované míře svůj 

estetický vkus ani 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, nerozvíjí dostatečně svůj estetický 

vkus ani tělesnou zdatnost. 

 

Stupeň 5 (nedostatečný): 

Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý, projev je 

většinou chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti 

nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o práci, nevyvíjí úsilí rozvíjet svůj estetický vkus a 

tělesnou zdatnost. 

 

8. Slovní hodnocení 
 

8.1. Hlavní zásady 

a) lze používat ve všech ročnících a ve všech předmětech (viz bod 3.1. tohoto řádu) 

b) škola je povinna převést slovní hodnocení do klasifikace či naopak v případě přestupu žáka 

na školu, která hodnotí odlišným způsobem – a to na základě žádosti této školy nebo žádosti 

zákonného zástupce 

c) škola hodnotící slovně převede toto hodnocení do klasifikace i pro účely přijímacího řízení 

ke střednímu vzdělávání 

d) u žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne o použití slovního hodnocení ředitel školy 

 – podmínkou je písemná žádost zákonného zástupce 

e) pro slovní hodnocení se využije zvláštního tiskopisu vysvědčení 

 

8.2. Slovní hodnocení zahrnuje 

- úroveň vzdělání žáka ve vztahu k očekávaným výstupům s ohledem na věk žáka 

- vzdělávací a osobnostní předpoklady 

- posouzení výsledků žáka a jejich vývoj 

- ohodnocení píle žáka 

- přístup ke vzdělávání 

- okolnosti mající vliv na jeho výkon 

- chování žáka 



- naznačení dalšího rozvoje žáka 

- zdůvodnění hodnocení 

- doporučení, jak předcházet neúspěchům a jak je překonávat 

Dále se lze zaměřit i na hodnocení dalších jevů, např. intelektu, fantazie, vyjadřovacích 

schopností, paměti, pozornosti, citů, temperamentu, povahových vlastností, volných 

vlastností, smyslu pro pořádek, sebehodnocení, nebojácnosti atd. 

Při slovním hodnocení lze použít pojmy používané při klasifikaci (výborný, chvalitebný…). 

Slovní spojení a větné formulace pro slovní hodnocení nejsou závazně stanoveny! 

 

8.3. Celkové hodnocení na vysvědčení 

a) prospěl(a) s vyznamenáním 

 - žák je nejméně v polovině povinných předmětů daného ročníku slovně hodnocen   

způsobem odpovídajícím klasifikaci „výborný“, v ostatních pak způsobem odpovídajícím 

klasifikaci „chvalitebný“ 

 - žák je v chování slovně hodnocen způsobem odpovídajícím klasifikaci „velmi dobré“ 

b) prospěl(a) 

 - žák je ve všech povinných předmětech hodnocen způsobem odpovídajícím nejhůře 

klasifikaci „dostatečný“ 

c) neprospěl(a) 

 - žák je v některém z povinných předmětů hodnocen způsobem odpovídajícím klasifikaci 

„nedostatečný“ 

 

Vzhledem k tomu, že slovní spojení a větné formulace nejsou závazně stanoveny, rozhodne  

o celkovém prospěchu (po případné konzultaci s ředitelem školy) třídní učitel. 

 

9. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
 

a) žákem se speciálními vzdělávacími potřebami je žák 

- se zdravotním postižením - mentální, tělesné, zrakové nebo sluchové postižení,  

 vady řeči, souběžné postižení více vadami, autismus,  

 vývojové poruchy učení nebo chování 

- zdravotním znevýhodněním - zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc, lehčí  

 zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení  

 a chování vyžadující zohlednění při vzdělávání 

- sociálním znevýhodněním - rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním  

 postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, 

 postavení azylanta 

 

b) žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vzdělávání, jehož obsah, forma  

a metody odpovídají vzdělávacím potřebám a možnostem, a také na vytvoření nezbytných 

podmínek 

c) žáci se zdravotním postižením mají právo bezplatně užívat učebnice a speciální didaktické 

a kompenzační učební pomůcky poskytované školou 

d) při hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíží k povaze postižení 

nebo znevýhodnění: 

 - kontrolní práce a diktáty psát až po předchozí přípravě 

 - nevystavovat žáka úkolům, v nichž nemůže přiměřeně pracovat  

 a podávat výkony odpovídající předpokladům (hlasité čtení,  

 přemíra psaní….) 

- posuzovat jen to, co žák v daném limitu stihl (ne to, co nestačil) 



- klást důraz na ten druh projevu, v němž má žák předpoklady  

 podat lepší výkon 

- brát ohled na možnost selhání a strach, dát žákovi více příležitostí 

- vyzdvihnout pozitivní stránku výkonu, objasnit příčiny  

 neúspěchu, poradit, jak nedostatky odstranit a jak prohlubovat 

 úspěšnost 

e) ředitel školy může na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení 

povolit žákovi vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu – podmínkou je písemná 

žádost zákonného zástupce 

f) ředitel školy může se souhlasem krajského úřadu zřídit funkci asistenta pedagoga   

- podmínkou je vyjádření školského poradenského zařízení 

 

10. Vzdělávání nadaných žáků 
 

a) škola vytváří maximální podmínky pro rozvoj nadaných žáků 

b) k rozvoji nadání lze uskutečňovat rozšířenou výuku některých předmětů nebo skupin 

předmětů 

c) ředitel školy může mimořádně nadaného žáka přeřadit do vyššího ročníku bez absolvování 

předchozího ročníku: 

 - žádost podávají zákonní zástupci 

 - vyjádření podávají praktický lékař (pediatr) a školské poradenské zařízení 

 - žák musí vykonat zkoušku z učiva (nebo jen části učiva) ročníku, který neabsolvuje 

 - obsah této zkoušky stanovuje ředitel školy 

 

11. Vzdělávání cizinců 
 

a) osoby, které nejsou státními občany ČR a pobývají oprávněně na území ČR, mají přístup ke 

vzdělávání za stejných podmínek jako občané ČR 

b) zákonní zástupci takového žáka při jeho přihlášení do školy předkládají dokument 

stanovující oprávněnost jejich pobytu na území ČR, a to nejpozději v den nástupu žáka do 

školy 

c) pro osoby se státní příslušností jiného státu Evropské unie se ustanovení b) nepoužije 

d) KÚ ve spolupráci se zřizovatelem zajistí: 

 - bezplatnou přípravu těchto žáku zaměřenou k jejich začlenění do základního vzdělávání  

 zahrnující přizpůsobenou výuku českého jazyka (MŠMT – prováděcím předpisem); 

 - dle možnosti podporu výuky mateřského jazyka žáka; 

 - přípravu pedagogických pracovníků, kteří tohoto žáka učí. 

 

 

 


