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Obecná ustanovení 

 

Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vydávám jako statutární orgán školy tuto 

směrnici.  

Směrnice je součástí školního řádu školy, podle § 30 odst. (2) školského zákona („Školní řád 

obsahuje také pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků.“). Směrnice je umístěna na 

webových stránkách školy a na přístupném místě školy podle § 30 školského zákona, 

prokazatelným způsobem s ním byli seznámeni zaměstnanci, žáci školy a byli informováni o 

jeho vydání a obsahu zákonní zástupci nezletilých žáků.  
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1. Zásady průběžného hodnocení a hodnocení výsledků vzdělávání 

 

1.1 Zásady průběžného hodnocení 

a.  Hodnocení žáka je součástí výchovně vzdělávacího procesu a jeho řízení. 
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b. Průběžná klasifikace se uplatňuje při hodnocení dílčích výsledků a projevů žáka. 

c. Žáci jsou hodnocení klasifikací. Žáky se SVP lze v některých případech hodnotit slovně, 

a to na základě doporučení ŠPZ či IVP. 

d. Při hodnocení žáka klasifikací jsou výsledky vzdělávání žáka 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 formulovaným v tabulkách ŠVP 

jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a 

osobnostním předpokladům a k věku žáka. Klasifikace zahrnuje ohodnocení přístupu 

žáka ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon. 

e. Chování neovlivňuje klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech. 

f. Při hodnocení a klasifikaci pedagogický pracovník uplatňuje přiměřenou náročnost a 

pedagogický takt vůči žákovi. 

g. Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. 

h. Ohodnocením výkonu žáka klasifikačním stupněm posuzuje učitel výsledky práce 

objektivně a přiměřeně náročně. 

i. Ředitelka školy je povinna působit na sjednocování klasifikačních měřítek všech učitelů 

s tím, že plnou odpovědnost za klasifikaci žáka nese učitel. 

j. Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě 

vyučují, a s ostatními učiteli a rozhoduje o ní ředitelka po projednání v pedagogické radě. 

k. Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel slušného chování a dodržování 

školního řádu školy během klasifikačního období. 

l. Při klasifikaci chování se přihlíží k uděleným opatřením k posílení kázně pouze tehdy, 

jestliže tato opatření byla neúčinná. 

m. Škola hodnotí a klasifikuje žáky za jejich chování ve škole a při akcích organizovaných 

školou. 

n. Nedostatky v chování žáků se projednávají v pedagogické radě. 

 1.2 Zásady pro hodnocení výsledků vzdělávání 

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, pohybové), didaktickými testy, 

• kontrolními písemnými pracemi a praktickými zkouškami předepsanými učebními 

osnovami, 

• analýzou různých činností žáka, 
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• konzultacemi s ostatními učiteli a podle potřeby s dalšími odborníky, 

• rozhovory se žákem a zákonnými zástupci žáka. 

  

a. Žák školy musí mít z každého předmětu dostatečný počet známek za každé pololetí. 

Minimální počet známek pro uzavření klasifikace žáka z každého předmětu se liší podle 

počtu hodin daného předmětu v týdnu. Předmětové komise každého předmětu projednají  

kritéria klasifikace a její četnosti v každém ročníku. Žáka nelze klasifikovat, má-li 

v daném pololetí pouze jednu známku. S konkrétním způsobem hodnocení a 

předpokládaným počtem známek seznámí žáky vyučující daného předmětu na začátku 

klasifikačního období. Známky získávají vyučující průběžně během celého klasifikačního 

období. Zkoušení je prováděno před kolektivem třídy, výjimku mohou mít žáci se SVP 

na základě IVP.  

b. Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace, klasifikaci zdůvodňuje a poukazuje 

na klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů, výtvorů. Po ústním vyzkoušení 

oznámí učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě. Výsledky hodnocení písemných 

zkoušek a prací oznámí žákovi nejpozději do 7 dnů a následně je zapíše do elektronické 

žákovské knížky v Bakalářích. Všechny testy, písemné a seminární práce učitel po 

opravě předá žákovi k nahlédnutí, vybrat zpět je může podle svého uvážení. U učitele 

zůstávají po celou dobu studia žáka sešity se čtvrtletními pracemi z českého jazyka, 

z jazyků, matematiky. Učitel sděluje všechny známky, které bere v úvahu při celkové 

klasifikaci, zákonným zástupcům nezletilých žáků i zletilým žákům prostřednictvím 

elektronické žákovské knížky v Bakalářích. Při hodnocení využívá i sebehodnocení žáka. 

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

školní rok, aby se nadměrně nenahromadily v určitých obdobích. O termínu písemné 

zkoušky, která má trvat více než 30 minut, informuje vyučující žáky i vyučující v dané 

třídě vždy předem.  

c. Učitel 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 a písemné zkoušení, další zadané aktivity). V případě dlouhodobé 

nepřítomnosti nebo rozvázání pracovního poměru v průběhu klasifikačního období předá 

tento klasifikační přehled zastupujícímu učiteli nebo vedení školy. 

d. Vyučující zajistí zapsání známek pololetní klasifikace.  

e. Vyučující dodržují zásady pedagogického taktu, zejména: 

• ústně nezkoušejí žáky první den po jejich návratu do školy po nepřítomnosti delší 

než jeden týden, v případě uvolnění žáka z výuky ředitelkou školy může vyučující 
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stanovit podmínky pro přezkoušení, se kterými žáka prokazatelnou formou 

seznámí před jeho uvolněním, 

• účelem zkoušení není nacházet mezery ve vědomostech žáka, ale hodnotit to, co 

umí, 

• učitel klasifikuje jen probrané učivo, 

• před prověřováním znalostí musí mít žáci dostatek času k naučení, procvičení a 

zažití učiva, 

• prověřování znalostí provádět až po dostatečném procvičení učiva 

• ve všech ročnících může být během školního roku realizována sumarizace a 

prohlubování učiva v návaznosti na učivo předchozích ročníků včetně 

odpovídající klasifikace. 

f.   Žáci v souladu s cíli ŠVP (získávání pracovních kompetencí) a v souladu s povinnostmi žáků 

daných tímto školním řádem vypracovávají zadané domácí úkoly a řádně nosí školní 

pomůcky.     g.  Pracovníci ŠPP či třídní učitelé seznamují ostatní vyučující s doporučením ŠPZ, 

které mají vztah ke způsobu hodnocení a klasifikace žáka a způsobu získávání podkladů. Učitelé 

se seznámí s IVP příslušných žáků, podílejí se také na tvorbě tohoto dokumentu a dodržují 

ustanovení v něm uvedená. 

h.  Pedagogická rada se jako poradní orgán ředitelky školy schází nejméně 4 krát za školní rok, 

projednává všechny základní pedagogické dokumenty a opatření týkající se vzdělávací činnosti 

školy. Pedagogickou radu tvoří všichni pedagogičtí pracovníci školy. Ředitelka při svém 

rozhodování přihlíží k názorům pedagogické rady. Pedagogická rada projednává výchovná 

opatření a hodnocení výsledků vzdělávání žáků. 

 

Pedagogická rada projednává na konci 1. a 2. pololetí klasifikaci žáků. 

1.3 Hodnocení výsledků vzdělávání na vysvědčení 

Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení. Za první pololetí je žákovi vydáván místo 

vysvědčení výpis z vysvědčení. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno 

standardní klasifikací. 

a. Pokud absence žáka v daném předmětu přesáhne 20 % v daném pololetí nebo nemá učitel 

dostatek klasifikačních podkladů, může být žák neklasifikován. Při zápisu známek 

vyučující zapíše N.  

b. V případě, že je žák neklasifikován, koná doklasifikační zkoušku, jejíž termín stanoví 

ředitelka na návrh vyučujícího. Zkoušejícím je příslušný vyučující. Termín zkoušky je 

sdělen zákonnému zástupci nezletilého žáka nebo zletilému žákovi písemně. 
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c. Doklasifikační zkouška probíhá v termínu určeném ředitelkou školy, její výsledek je částí 

hodnocení žáka za celé pololetí. O zkoušce vyučující sepíše protokol a předá ho učiteli 

pověřenému tiskem vysvědčení. 

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

prospěl ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem, s 

výjimkou předmětů, z nichž se žák nehodnotí. 

e. Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitelka školy pro jeho hodnocení 

náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do 

konce června. Není-li možné žáka hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první 

pololetí nehodnotí. Na vysvědčení nebo výpis vysvědčení se uvede místo stupně 

prospěchu slovo „nehodnocen(a)“. 

f. Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitelka školy pro jeho hodnocení 

náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do 

konce září následujícího školního roku. Do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší 

vyšší ročník. Není-li žák hodnocen ani v tomto termínu, neprospěl. 

g. Žák, který na konci druhého pololetí neprospěl nejvýše ze 2 povinných předmětů, nebo 

žák, který neprospěl na konci prvního pololetí nejvýše ze 2 povinných předmětů 

vyučovaných pouze v prvním pololetí, koná z těchto předmětů opravnou zkoušku 

nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelkou školy. 

Opravné zkoušky jsou komisionální. 

h. 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 konce září následujícího školního roku. 

i. Pokud je žák z vyučování některého předmětu zcela uvolněn, uvede se na vysvědčení u 

příslušného předmětu místo stupně prospěchu slovo "uvolněn(a)". 

j. Má-li zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka pochybnosti o správnosti 

hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, 

kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od 

vydání vysvědčení, požádat ředitelku školy o přezkoumání výsledků hodnocení žáka; je-

li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitelka školy, krajský úřad. Komisionální 

přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu 

dohodnutém se zletilým žákem nebo zákonným zástupcem nezletilého žáka. V případě, 

že se žádost o přezkoumání výsledků hodnocení týká hodnocení chování nebo předmětů 

výchovného zaměření, posoudí ředitelka školy, je-li vyučujícím žáka v daném předmětu 

výchovného zaměření ředitelka školy, krajský úřad, dodržení pravidel pro hodnocení 
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výsledků vzdělávání žáků podle § 30 odst. 2. V případě zjištění porušení těchto pravidel 

ředitelka školy nebo krajský úřad výsledek hodnocení změní; nebyla-li pravidla pro 

hodnocení výsledků vzdělávání žáků porušena, výsledek hodnocení potvrdí, a to 

nejpozději do 14 dnů ode dne doručení žádosti. Česká školní inspekce poskytne 

součinnost na žádost ředitelky školy nebo krajského úřadu. 

k. V odůvodněných případech může krajský úřad rozhodnout o konání opravné zkoušky a 

komisionálního přezkoušení na jiné střední škole. Zkoušky se na žádost krajského úřadu 

účastní školní inspektor. 

l. 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. 

m. Chování žáka se hodnotí stupni hodnocení:              

• 1 - velmi dobré, 

• 2 – uspokojivé, 

• 3 – neuspokojivé. 

  

n.  Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni: 

• prospěl(a) s vyznamenáním – žák prospěl s vyznamenáním, není-li klasifikace 

nebo slovní hodnocení po převodu do klasifikace v žádném povinném předmětu 

horší než stupeň 2 - chvalitebný a průměrný prospěch z povinných předmětů není 

horší než 1,50 a chování je hodnoceno jako velmi dobré. 

• prospěl(a) – žák prospěl, není-li klasifikace nebo slovní hodnocení po převodu do 

klasifikace v některém povinném předmětu vyjádřena stupněm 5 – nedostatečný. 

• neprospěl(a) – žák neprospěl, je-li klasifikace nebo slovní hodnocení po převodu 

do klasifikace v některém povinném předmětu vyjádřena stupněm 5 – nedostatečný 

nebo není-li žák hodnocen z některého předmětu na konci 2. pololetí. 

• nehodnocen(a) – žák je nehodnocen, pokud ho není možné hodnotit z některého 

předmětu na konci 1. pololetí ani v náhradním termínu. 

 

1.4 Vydávání vysvědčení 
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a. V posledním vyučovacím dnu období školního vyučování se předává žákům 

vysvědčení; po ukončení prvního pololetí může škola vydat místo vysvědčení výpis z 

vysvědčení. V závěrečném ročníku středního vzdělávání se předává žákům vysvědčení 

v posledním vyučovacím dnu posledního týdne před zahájením zkoušek společné části 

maturitní zkoušky. 

b. Na vysvědčení není přípustné provádět opravy zápisu. Podpisy na vysvědčeních musí být 

originální. Školy vydávají stejnopisy a opisy vysvědčení. 

c. Škola vede evidenci tiskopisů vysvědčení, která jsou dokladem o dosaženém stupni 

vzdělání. 

d. Dokladem o dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou je vysvědčení o maturitní 

zkoušce. 

  

 

2. Kritéria stupňů prospěchu 

Kritéria pro jednotlivé klasifikační stupně jsou formulována především pro celkovou klasifikaci. 

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

souladu se specifikou předmětu. Pro potřeby klasifikace se předměty dělí do skupin: 

• předměty s převahou teoretického zaměření, 

• předměty s převahou výchovného a uměleckého odborného zaměření. 

  

2.1 Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření 

Převahu teoretického zaměření mají jazykové, společenskovědní, přírodovědné předměty a 

matematika. Při klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického 

zaměření se v souladu s požadavky učebních osnov hodnotí: 

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

zákonitostí a vztahů, kvalita a rozsah získaných dovedností vykonávat požadované 

intelektuální a motorické činnosti, 

• schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a 

praktických úkolů, při výkladu a hodnocení společenských a přírodních jevů a 

zákonitostí, 

• kvalita myšlení, především jeho logika, samostatnost a tvořivost, 

• aktivita v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim, 
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• přesnost, výstižnost a odborná i jazyková správnost ústního a písemného projevu, 

• kvalita 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. Samostatně a 

produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při 

řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. 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 si požadovaných poznatků, faktů, pojmů, 

definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných intelektuálních a 

motorických činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci 

učitele korigovat. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a 

praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů a zákonitostí 

podle podnětů učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se 

vyskytují chyby. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a 
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výstižnosti. 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 si požadovaných poznatků závažné mezery. 

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

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

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

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

ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě 

výsledků jeho činnosti a v grafickém projevu se projevují nedostatky, grafický projev je málo 

estetický. Závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném 

studiu má velké těžkosti. 

Stupeň 5 (nedostatečný) 

Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné 

mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti má velmi 

podstatné nedostatky. 

V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se 

vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své 

vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u 

něho časté logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve 

správnosti, přesnosti i výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický projev mají vážné 

nedostatky. Závažné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. Nedovede 

samostatně studovat. 

2.2 Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření 

Převahu výchovného zaměření mají: výtvarná výchova, hudební výchova, tělesná výchova. Žák 

zařazený do tělesné výchovy se při částečném uvolnění nebo úlevách doporučených lékařem 

klasifikuje s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu. 

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

učebních osnov hodnotí: 

• stupeň tvořivosti a samostatnosti projevu, 

• osvojení potřebných vědomostí, zkušeností, činností a jejich tvořivá aplikace, 
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• poznání zákonitostí daných činností a jejich uplatňování ve vlastní činnosti, 

• kvalita projevu, 

• vztah žáka k činnostem a zájem o ně, 

• estetické vnímání, přístup k uměleckému dílu a k estetice ostatní společnosti, 

• v tělesné výchově s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu žáka všeobecná, tělesná zdatnost, 

výkonnost a jeho péče o vlastní zdraví. 

  

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií: 

Stupeň 1 (výborný) 

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

předpoklady a velmi úspěšně podle požadavků osnov je rozvíjí v individuálních a kolektivních 

projevech. Jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný, v hudební a tělesné výchově 

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

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

vkus a tělesnou zdatnost. 

Stupeň 2 (chvalitebný) 

Žák je v činnostech aktivní, tvořivý, převážně samostatný na základě využívání svých osobních 

předpokladů, které úspěšně rozvíjí v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je 

esteticky působivý a má jen menší nedostatky z hlediska požadavků osnov. Žák tvořivě aplikuje 

osvojené vědomosti, dovednosti a návyky v nových úkolech. Má aktivní zájem o umění, o 

estetiku a tělesnou zdatnost. Rozvíjí si v požadované míře estetický vkus a tělesnou zdatnost. 

Stupeň 3 (dobrý) 

Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyužívá dostatečně své 

schopnosti v individuální a kolektivním projevu. Jeho projev je málo působivý, dopouští se v 

něm chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje 

pomoc učitele. Nemá dostatečný aktivní zájem o umění, estetiku, brannost a tělesnou kulturu. 

Nerozvíjí v požadované míře svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost. 

Stupeň 4 (dostatečný) 

Žák je v činnostech málo aktivní a tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo 

uspokojivé. Úkoly řeší s častými chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se značnou 
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pomocí učitele. Projevuje velmi malou snahu a zájem o činnosti, nerozvíjí dostatečně svůj 

estetický vkus a tělesnou zdatnost. 

Stupeň 5 (nedostatečný) 

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

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

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

tělesnou zdatnost. 

2.3. Zásady hodnocení chování 

a. Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. Pochvaly, jiná 

ocenění a další kázeňská opatření může udělit či uložit ředitelka školy nebo třídní učitel. 

 

b. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy nebo školského 

zařízení se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených tímto řádem. 

 

c. Ředitelka školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné právnické 

či fyzické osoby žákovi po projednání v pedagogické radě udělit pochvalu nebo jiné ocenění za 

mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo za 

mimořádně úspěšnou práci. 

 

d. Třídní učitel 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, za déletrvající úspěšnou práci, reprezentaci školy v různých 

soutěžích, pomoc na při pořádání školních akcí či akcích, které škola realizuje ve spolupráci 

s jinými subjekty, za pomoc či projev solidarity ke spolužákům apod. 

 

e. Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení 

žákovi uložit: 

 

a) napomenutí třídního učitele, 

b) důtku třídního učitele, 

c) důtku ředitelky školy. 
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f. Za porušení školního pravidel školního řádu se považují zejména: svévolné opuštění školní 

budovy bez vědomí učitele, plagiátorství, vandalismus, šikana, hrubé či opakované slovní a 

fyzické útoky vůči spolužákům a vyučujícím, kyberšikana, krádež, vnášení nebezpečných 

předmětů do školní budovy, vnášení, distribuce a přechování návykových látek (alkohol, drogy 

aj.) do školní budovy a na školní akce. 

 

g. Za porušení školního řádu se považují také neomluvené pozdní příchody.  

 

h. Porušením školního řádu je také neomluvená absence. Posuzuje se například takto: 

   1-4  důtka třídního učitele 

   5-11  důtka ředitele školy 

   12 a více snížený stupeň z chování 

 

ch. V případě všech porušení školního řádu se vždy postupuje s přihlédnutím k závažnosti, 

rozsahu a opakování porušení pravidel školního řádu, a to vždy se zřetelem na individualitu 

žáka. 

 

i. Třídní učitel neprodleně oznámí ředitelce školy uložení důtky třídního učitele. Důtku ředitelky 

školy lze žákovi uložit pouze po projednání v pedagogické radě. 

 

j. Ředitelka školy nebo třídní učitel neprodleně oznámí udělení pochvaly a jiného ocenění nebo 

uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody písemně prostřednictvím žákovské knížky nebo 

doporučeným dopisem žákovi a jeho zákonnému zástupci. 

 

k. Udělení pochvaly a jiného ocenění ředitelky školy a uložení napomenutí nebo důtky se 

zaznamená do dokumentace školy.  

 

Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace chování jsou následující: 

Stupeň 1 (velmi dobré) 

Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení školního řádu. Méně závažných 

přestupků se dopouští ojediněle. Žák je však přístupný výchovnému působení a snaží se své 

chyby napravit. 

Stupeň 2 (uspokojivé) 
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Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními školního řádu. Žák se dopustí 

závažného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo školnímu řádu; nebo se opakovaně 

dopustí méně závažných přestupků. Ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob. 

Stupeň 3 (neuspokojivé) 

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. 

3. Podrobnosti o komisionálních zkouškách 

Uvedené podrobnosti specifikuje § 6 vyhlášky 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání 

v konzervatoři, v platném znění 

Komisionální zkoušku koná žák v těchto případech: 

1. koná-li opravné zkoušky (§ 69 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění) 

2. koná-li komisionální přezkoušení (§ 69 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění) 

- Komisionální zkoušku podle odstavce 1 písm. a) a b) může žák konat v jednom dni nejvýše 

jednu. 

- Komisionální zkoušku z důvodu uvedeného v odstavci 1 písm. a) může žák ve druhém pololetí 

konat nejdříve v měsíci srpnu příslušného školního roku, pokud zletilý žák nebo zákonný 

zástupce nezletilého žáka nedohodne s ředitelkou školy dřívější termín; v případě žáka 

posledního ročníku vzdělávání vyhoví ředitelka školy žádosti o dřívější termín vždy. 

- Podrobnosti týkající se konání komisionální zkoušky včetně složení komise pro komisionální 

zkoušky, termínu konání zkoušky a způsobu vyrozumění žáka a zákonného zástupce nezletilého 

žáka o výsledcích zkoušky stanoví ředitelka školy a zveřejní je na přístupném místě ve škole. 

 

4. Průběh a způsob hodnocení žáků se SVP a žáků nadaných 

Ředitelka školy může s písemným doporučením školského poradenského zařízení povolit 

vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu: 
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a. žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami, 

b. žákovi nadanému a mimořádně nadanému na žádost zákonných zástupců nezletilého žáka 

nebo zletilého žáka, 

Ředitelka školy seznámí žáka a zákonného zástupce nezletilého žáka s průběhem vzdělávání 

podle individuálního vzdělávacího plánu a s termíny zkoušek. Individuální vzdělávací plán, 

podepsaný ředitelkou školy, všemi vyučujícími žákem a zákonným zástupcem nezletilého žáka, 

se stává součástí osobní dokumentace žáka. 

5.Pravidla pro sebehodnocení žáků 

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

zařazováno do procesu vzdělávání průběžně všemi vyučujícími, způsobem přiměřeným věku 

žáků. Sebehodnocení provádějí žáci, vyučující je motivují ke schopnosti naučit se sám sebe 

hodnotit, a to zpravidla ústní nebo písemnou formou v rámci vyučovacích hodin nebo 

třídnických hodin. 

Součástí sebehodnocení žáků je také práce s chybou. Chyba je přirozená součást procesu učení, 

učitelé zařazují práci s chybou jako jednu z metod vedoucí k sebehodnocení žáků a důležitou 

součást procesu učení. Hodnocení žákova výkonu nelze provést jen klasifikací, musí být 

doprovázeno rozborem výkonu a výsledků žáka. Pravidlem je rozbor chyb v rámci písemného a 

ústního zkoušení, chyb v domácích úlohách, písemných protokolech a vlastních projektech. 

Při sebehodnocení se žák snaží vyjádřit: 

• co se mu daří 

• co mu ještě nejde, jaké má rezervy 

• jak bude pokračovat dál 

  

Pedagogové vedou žáka, aby komentoval svoje výkony a výsledky. Sebehodnocení žáků 

nenahrazuje klasické hodnocení známkou, ale pouze doplňuje a rozšiřuje evaluační procesy a 

více aktivizuje žáka. 

Na konci každého pololetí žák písemnou formou provede sebehodnocení v oblasti: 

• zodpovědnost 

• motivace k učení 

• sebedůvěra 

• vztahy v třídním kolektivu 
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Toto sebehodnocení může být provedeno formou dotazníku. Forma a způsob práce s dotazníkem 

může být jednotná ve všech třídách nebo odlišná podle návrhů a potřeb třídních učitelů. 

Sebehodnocení provádí žáci nižšího stupně osmiletého gymnázia povinně, žáci vyššího stupně 

osmiletého gymnázia a žáci čtyřletého gymnázia dobrovolně po dohodě se třídním učitelem. 

 

 

 

 

 

Závěrečná ustanovení 

 

 

1. Směrnice nabývá účinnosti dnem: 1. 9. 2019 

2. Směrnice nabývá účinnosti dnem: 1. 9. 2019 

3. Zaměstnanci školy s tímto řádem byli seznámeni na provozní poradě dne 28.8.2019. 

4. Žáci školy jsou s tímto řádem seznamováni třídními učiteli ve dnech vždy v prvním 

zářijovém týdnu, seznámení je zaznamenáno v třídních knihách.  

5. Zákonní zástupci žáků byli informováni o vydání řádu školy. Řád je pro ně zpřístupněn v 

hale školy a na webových stránkách školy. 

 

 

 

V Praze dne 1. 9. 2019 

 

PhDr. Jitka Kendíková 

ředitelka školy 

 

 

 


