
Pravidla pro hodnocení žáků
 Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01

(podle § 51 - 53 zákona č. 561/2004 Sb. ( Školský zákon ) a podle § 17 – 20  Vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb.)

•     Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání:  
Schopnost  uplatňovat  osvojené  poznatky  a  dovednosti  při  řešení  teoretických  a 
praktických  úkolů,  kvalita  myšlení,  především jeho  logika,  samostatnost  a  tvořivost, 
aktivita  v přístupu  k činnostem,  získané  znalosti  nejsou  cílem  vzdělání,  ale 
prostředkem.  Hodnocení  výkonů  a  pracovních  výsledků  žáků  musí  být  postaveno  na 
plnění  konkrétních  a splnitelných  úkolů,  na  posuzování  individuálních  změn  žáka 
a pozitivně  laděných  hodnotících  soudech.  Žákům  musí  být  dána  možnost  zažívat 
úspěch,  nebát  se  chyby a  pracovat  s  ní.  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. 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.
Na konci klasifikačního období, nejpozději však 48 hodin před začátkem Pedagogické 
rady,  zapíší  učitelé  příslušných  předmětů  číslicí  výsledky  celkové  klasifikace  do 
Evidence žáků v počítačovém programu Bakaláři  a  do katalogového listu žáka, pokud 
jsou ještě vedeny v listinné podobě.
V konečném výsledku nesmí být započítáno hodnocení žákova chování.

•     Zásady hodnocení chování ve škole a na akcích pořádaných školou:   
Kritériem je dodržování pravidel chování podle platného Školního řádu během celého 
klasifikačního období. Je třeba přihlédnout  k celkovému výchovnému efektu.

•     Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků:   
Jeví se potřebné, aby žák byl často zaměstnáván úkoly a činnostmi, u nichž sám pozná, 
že je vyřešil „správně“, tedy uspokojivě i podle vysokých nároků současnosti.

•     Stupně hodnocení chování:  
1 – velmi dobré,
2 – uspokojivé,
3 – neuspokojivé

Klasifikaci  chování  žáků navrhuje  třídní  učitel  po projednání  s  učiteli,  kteří  ve  třídě 
vyučují, a s ostatními učiteli a rozhoduje o ni ředitel po projednání v pedagogické radě. 
Pokud třídní  učitel  tento  postup nedodrží,  mají  možnost  podat  návrh na  pedagogické 
radě i  další  vyučující.  Při  klasifikaci  chování  se přihlíží  k věku,  morální  a  rozumové 
vyspělosti žáka.

•     Pravidla pro hodnocení chování a udělení výchovných opatření:       Příloha č.1

•     Stupně hodnocení prospěchu:  
1 – výborný,
2 – chvalitebný,
3 – dobrý,
4 – dostatečný,
5 – nedostatečný.



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  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  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   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.

Stupeň nehodnocen:  

Není-li  možné  žáka  hodnotit  z některého  předmětu,  uvede  se  na  vysvědčení  u 
příslušného předmětu místo stupně prospěchu slovo „nehodnocen(a)“. 

Bodové hodnocení:
Známka 1 90 – 92 %
Známka 2 75 – 79 %
Známka 3 45 – 51 %
Známka 4 25 – 30 %
Známka 5 méně než 25 – 30 %

•     Zásady pro používání slovního hodnocení:   
U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy na základě doporučení PPP 
a žádosti zákonného zástupce žáka o použití slovního hodnocení. 
V  případě  použití  slovního  hodnocení  jsou  žákovy  výsledky  popsány  tak,  aby  byla 
zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům 
formulovaným  v učebních  osnovách  jednotlivých  předmětů  školního  vzdělávacího 
programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka. 
Slovní  hodnocení  zahrnuje  posouzení  výsledků  vzdělávání  žáka  v  jejich  vývoji, 
ohodnocení  píle  žáka a jeho přístupu ke vzdělávání  i  v souvislostech,  které ovlivňují 
jeho výkon, a naznačení dalšího rozvoje žáka. 
Obsahuje  také  zdůvodnění  hodnocení  a  doporučení,  jak  předcházet  případným 
neúspěchům žáka a jak je překonávat.

•     Způsob získávání podkladů pro hodnocení:   
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. 
Známky získávají  vyučující průběžně během celého klasifikačního období.  Hodnocení 
je pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doložitelné  .

•     Podrobnost o komisionálních a opravných zkouškách:  
 Je podrobně řešeno v §52 odst. 4 a §53 zákona č. 561/2004 Sb., dále pak v  §25 a 26 
vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb. Jedná se o přezkoušení po vydání vysvědčení za 1. i 2. 
pololetí daného školního roku a opravných zkouškách na konci školního roku.
Při  absenci  žáka  v rozsahu  více  než  120(80,  100???)  vyučovacích  hodin  v jednom 
pololetí  může  být  žák,  na  základě  návrhu  vyučujícího  a  rozhodnutí  ředitele  školy, 
komisionálně přezkoušen.
Pro všechny druhy zkoušek ředitel školy vždy jmenuje tříčlennou komisi; v případě, že 
vyučujícím daného předmětu je ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad. Žák a jeho 
zákonní zástupci musí být o výsledku zkoušky prokazatelně informováni. O zkoušce se 
vede  protokol,  který  se  stává  součástí  dokumentace  školy.  Konkrétní  obsah  a  rozsah 
přezkoušení stanoví ředitel školy v souladu se ŠVP.



•     Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami:  
U  žáka  se  smyslovou  nebo  tělesnou  vadou,  vadou  řeči,  prokázanou  specifickou 
vývojovou poruchou učení se při jeho klasifikaci přihlédne k charakteru postižení.
Vyučující  respektují  doporučení  psychologických  vyšetření  žáků  a  uplatňují  je  při 
klasifikaci  žáků.  Pro  zjišťování  úrovně  žákových  vědomostí  a  dovedností  volí  učitel 
takové  formy  a  druhy  zkoušení,  které  odpovídají  schopnostem  žáka  a  na  něž  nemá 
porucha negativní vliv. 
Vyučující  klade  důraz  na  ten  druh  projevu,  ve  kterém  má  žák  předpoklady  podávat 
lepší výkony. Při klasifikaci se nevychází z prostého počtu chyb, ale z počtu jevů, které 
žák zvládl.  Dítě  lze hodnotit  slovně (průběžně i  na  vysvědčení)  po dohodě s rodiči  a 
odborníkem prakticky ve všech předmětech, do nichž se porucha promítá. Jakmile žák 
překoná nejvýraznější obtíže, je vhodné postupně přecházet k běžné klasifikaci.

•     Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni:  
a)prospěl(a) s vyznamenáním,
b)prospěl(a),
c)neprospěl(a).

•     Výsledky  práce  v  zájmových  útvarech  organizovaných  školou  se  v             případě   
použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni:

a)pracoval(a) úspěšně, 
b)pracoval(a).

•     Hodnocení žáků, kteří nejsou státními občany České republiky:   
Řídí se podle §19 odst. 9 vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb.

•     Výstupní hodnocení:   
Jeho  tvorba  a  vydávání  se  řídí  Informací  MŠMT č.j.  30970/2005-22  ze  dne  21.  10. 
2005. Výstupní hodnocení předává třídní učitel zákonnému zástupci, který ho přikládá 
k přihlášce žáka na první střední školu. Podávání dalších přihlášek na střední školu je 
plně v kompetenci zákonných zástupců žáka.

•     Výchovná opatření:      (pokud nejsou informace v             žákovské knížce, je třeba projednat   
nejdříve se zákonným zástupcem)
1. pochvala  ředitele  školy – uděluje  ředitel  školy po projednání  v pedagogické radě za 

činy a výsledky, jejichž význam přesahuje rámec školy
2. pochvala  třídního  učitele  –  uděluje  třídní  učitel  po  projednání  s ředitelem školy  za 

činy a výsledky, jejichž význam je v rámci školy nebo třídy
3. napomenutí třídního učitele – uděluje třídní učitel po projednání s ředitelem školy za 

porušení pravidel stanovených školním řádem (nemusí být projednáno na pedagogické 
radě) 

4. důtka  třídního  učitele  –  uděluje  třídní  učitel  po  projednání  se  ředitelem  školy  za 
opakované porušení  pravidel  stanovených školním řádem (nemusí  být  projednáno na 
pedagogické radě)

5. důtka  ředitele  školy  –  uděluje  ředitel  školy  po  projednání  v pedagogické  radě  za 
závažné porušení pravidel stanovených školním řádem

6. ředitel  školy  nebo  třídní  učitel  neprodleně  oznámí  udělení  jakéhokoliv  výchovného 
opatření a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci

7. udělení  všech  výchovných  opatření  se  zaznamenává  do  dokumentace  školy;  udělení 
pochvaly se zaznamená na vysvědčení za pololetí, v němž bylo uděleno

V Žamberku dne 20. září 2011 Mgr. Jaroslav Tajbr

ředitel školy



Příloha 

1. Neomluvené hodiny:    

• méně než 5 hodin – DTU

• 5 – 10 hodin – DŘŠ

• 11 – 20 hodin – 2. stupeň z chování

• 21 hodin a více – 3. stupeň z chování

• pokud má žák více jak 10 neomluvených hodin informovat o tom sociální 
odbor MÚ

2. Opakované porušení školního řádu:  

• Pokud  se  žák  dopustí  opakovaně  stejné  prohřešku,  bude  mu  uděleno 
výchovné opatření nebo stupeň z chování vyšší hodnoty


