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PRAVIDLA  HODNOCENÍ  ŽÁKŮ 
 

 
     Zásady a způsob hodnocení a sebehodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků, včetně  

      získávání podkladů pro hodnocení. Kritéria pro hodnocení.  
 
 
 

1. Při celkové klasifikaci přihlíží učitel 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. Žák 2. až 9. ročníku základní školy musí mít z každého předmětu, alespoň dvě známky za 

každé pololetí, z toho nejméně jednu za ústní zkoušení. Známky získávají vyučující 

průběžně během celého klasifikačního období. Není přípustné ústně přezkušovat žáky 

koncem klasifikačního období z látky celého tohoto období. Zkoušení je prováděno 

zásadně před kolektivem třídy, nepřípustné je individuální přezkušování po vyučování 

v kabinetech. Výjimka je možná jen při diagnostikované vývojové poruše, kdy je tento 

způsob doporučen ve zprávě psychologa. 

 

5. 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 a praktických činností oznámí žákovi nejpozději do 14 dnů. Učitel 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. 

 

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

rok, aby se nadměrně nenahromadily v určitých obdobích. 

 

 

 

 

 



ZÁKLADNÍ ŠKOLA STŘÍBRO 

 Mánesova 485 
příspěvková organizace 

 349 01  Stříbro 

 

7. O termínu písemné zkoušky, která má trvat více než 25 minut, informuje vyučující žáky 

dostatečně dlouhou dobu předem. Ostatní vyučující o tom informuje formou zápisu do 

třídní knihy. V jednom dni mohou žáci konat jen jednu zkoušku uvedeného charakteru. 

 

8. 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 zkoušení, písemné ..). V případě dlouhodobé nepřítomnosti nebo  

  rozvázání  pracovního poměru v průběhu klasifikačního období předá tento klasifikační  

  přehled zastupujícímu učiteli nebo vedení školy. 

 

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

 

10. 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. 

Výsledná známka za klasifikační období musí odpovídat známkám, které žák získal a 

které byly sděleny rodičům. 

 

11. Případy zaostávání žáků v učení a nedostatky v jejich chování se projednají v pedagogické 

radě, a to zpravidla k 15. listopadu a 15. dubnu. 

 

12. Na konci klasifikačního období, v termínu, který určí ředitel školy, nejpozději však před 

jednáním pedagogické rady o klasifikaci, zapíší učitelé příslušných předmětů číslicí 

výsledky celkové klasifikace do Bakaláře a připraví návrhy na umožnění opravných 

zkoušek, na klasifikaci v náhradním termínu apod.. 

 

13. Zákonné zástupce žáka informuje o prospěchu a chování žáka třídní učitel a učitelé 

jednotlivých předmětů v polovině prvního a druhého pololetí, třídní učitel nebo učitel, 

jestliže o to zákonní zástupci žáka požádají. 

 

14. Informace jsou rodičům předávány převážně při osobním jednání na třídních schůzkách 

nebo hovorových hodinách, na které jsou rodiče písemně zváni. Rodičům, kteří se 

nemohli dostavit na školou určený termín, poskytnu vyučující možnost individuální 

konzultace. Údaje o klasifikaci a hodnocení chování žáka jsou sdělovány pouze 

zástupcům žáka, nikoli veřejně. 

 

15. V případě mimořádného zhoršení prospěchu žáka informuje rodiče vyučující předmětu 

bezprostředně a prokazatelným způsobem. 

 

16. 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 školních 

prázdnin, v případě žáků s odloženou klasifikací nebo opravnými zkouškami až do 30. 

října dalšího školního roku. Opravené písemné práce musí být předloženy všem žákům a 

na požádání ve škole také rodičům. 
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17. Vyučující dodržují zásady pedagogického taktu, zejména:  

 

- neklasifikují žáky ihned po jejich návratu do školy po nepřítomnosti delší než 

jeden týden  

- žáci nemusí dopisovat do sešitů látku za dobu nepřítomnosti, pokud to není 

jediný zdroj informací   

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

umí 

- učitel klasifikuje jen probrané učivo, zadávání nové látky k samostatnému  

      nastudování celé třídě není přípustné  

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

a zažití učiva 

- prověřování znalostí provádět až po dostatečném procvičení učiva 

 

 

18. Třídní učitelé (výchovný poradce) jsou povinni seznamovat ostatní vyučující s      

doporučením psychologických vyšetření, které mají vztah ke způsobu hodnocení a 

klasifikace žáka a způsobu získávání podkladů. Údaje o nových vyšetřeních jsou 

součástí zpráv učitelů (nebo výchovného poradce) na pedagogické radě. 

 

 

19. Klasifikace chování 

 

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

     vyučují a s ostatními učiteli a rozhoduje o ni ředitel o projednání v pedagogické     

     radě i další vyučující. Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel  

     chování (školní řád) včetně dodržování vnitřního řádu školy během klasifikačního 

     období. 

 

b) Při klasifikaci chování se přihlíží k věku, morální a rozumové vyspělosti žáka, k 

uděleným opatřením k posílení kázně se přihlíží pouze tehdy, jestliže tato opatření 

byla neúčinná. Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace chování jsou následující: 

 

Stupeň 1 (velmi dobré) –  žák 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. 

 

Stupeň 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. Žák zameškal 10 – 24 neomluvených 

hodin. 
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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. 

Zpravidla se přes důtku ředitele školy dopouští dalších přestupků. Žák zameškal 

25 a více neomluvených hodin. 

 

 

20. Výchovná opatření 

 

       1.pochvaly: 

 

1. pochvala třídního učitele – uděluje ji třídní učitel na základě vlastního 

rozhodnutí nebo na základě podnětu někoho z ostatních pracovníků školy za 

vzorné chování, mimořádný počin menšího významu, výborný prospěch a 

úspěchy v soutěžích školního charakteru. Pochvala je projednávána 

v pedagogické radě a zaznamenána do katalogového listu. 

 

2. pochvala ředitele školy – uděluje ji ředitel školy na základě podnětu třídního 

učitele, jiného pracovníka školy či další právnické nebo fyzické osoby za 

mimořádný počin, projev lidskosti nebo školní iniciativy, za dlouhodobou 

úspěšnou práci, trvale výborný prospěch, úspěšnou reprezentaci v okresní 

nebo krajské soutěži. Pochvala je projednávána v pedagogické radě a 

zaznamenána do katalogového listu. U výjimečných a odůvodněných 

případech po rozhodnutí pedagogické rady je uvedena na vysvědčení žáka. 

 

 

         2. kázeňská opatření: 

 

a)  napomenutí třídního učitele – drobné přestupky proti pravidlům školního řádu,  

               občasné zapomínání pomůcek a úkolů. 

 

          b)  důtka třídního učitele – závažnější přestupky proti pravidlům školního řádu, časté  

                zapomínání pomůcek a úkolů, 1 - 5 neomluvených hodin 

 

c) důtka ředitele školy – závažné a opakované drobnější přestupky proti pravidlům  

školního řádu, opakované zapomínání pomůcek a úkolů, 6 – 9 neomluvených hodin 

 

21.  Hodnocení žáků během distanční výuky 

  

           Hlavním účelem hodnocení při distanční výuce je motivace žáka k učení                   

 a získávání  

 nových znalostí a dovedností. Je upřednostněno formativní hodnocení výsledků 

 vzdělávání žáka před klasifikací známkami. Pedagog žáka průběžně informuje o 

 jeho úrovni zvládnutí učiva, formou pochvaly vyzdvihuje dobré výsledky, 

 upozorňuje na nedostatky a vede žáka k jejich odstranění. 
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 Žákům bude poskytnuto po skončení distanční výuky adaptační období pro 

 zmapování úrovně zvládnutí učiva před její vlastní klasifikací. V případě zjištění 

 výrazných nedostatků bude žákovi poskytnuta individuální pomoc pro jejich 

 odstranění. 

 

 

 

 

Ve Stříbře, dne 13. 10. 2020    

 

 

 

 

                                                                Mgr. Václav Peteřík 

                                                                     ředitel školy 


