
Základní škola Žamberk, 28.října 581 
ŽAMBERK  PSČ 564 01  

tel., fax  465 612518, 465 613090, e-mail: zs28rijna@orlicko.cz
mobil  608308885    http://www.zamberk-city.cz/zs28rijna

Klasifikační řád
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Klasifikační řád je vydán na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a je součástí školního řádu, podle
§ 30 odst. (2) školského zákona.

II. OBSAH

1. Zásady hodnocení výsledků vzdělávání žáků 
1.1. Zásady hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání žáků
1.2 Hodnocení žáků
1.3. Hodnocení žáků na vysvědčení
1.4. Zásady pro hodnocení chování ve škole
1.5. Výchovná opatření
2. Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků
3. Komisionální a opravné zkoušky

4. Zásady hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

5. Hodnocení žáků, kteří nejsou státními občany České republiky

1. Zásady hodnocení výsledků vzdělávání žáků

1.1. Zásady hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání žáků 

1. Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení, za první pololetí se místo vysvědčení vydává
žákovi výpis z vysvědčení.

2. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikací.

3.  Do  vyššího  ročníku  postoupí  žák,  který  na  konci  druhého  pololetí  prospěl  ze  všech
povinných  předmětů  stanovených  školním vzdělávacím programem s  výjimkou  předmětů
výchovného zaměření stanovených rámcovým vzdělávacím programem a z předmětů, z nichž
byl uvolněn, pokud mu nebylo povoleno opakování ročníku. Do vyššího ročníku postoupí i
žák prvního stupně základní školy, který již v rámci prvního stupně opakoval ročník, a žák
druhého stupně základní školy, který již v rámci druhého stupně opakoval ročník, a to bez
ohledu na prospěch tohoto žáka.
4. Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení 
náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou 
měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák se 
za první pololetí nehodnotí.

5. Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení 
náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do 
konce září následujícího školního roku. V období měsíce září do doby hodnocení navštěvuje 
žák nejbližší vyšší ročník, popřípadě znovu devátý ročník.



6. Má-li zákonný zástupce 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 ode dne vydání vysvědčení, požádat ředitele 
školy o přezkoumání výsledků hodnocení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném předmětu 
ředitel školy, krajský úřad. Ředitel školy nebo krajský úřad nařídí komisionální přezkoušení 
žáka, které se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti. Česká školní inspekce poskytne
součinnost na žádost ředitele školy nebo krajského úřadu.

7. V případě, že se žádost o přezkoumání výsledků hodnocení žáka týká hodnocení chování 
nebo předmětů výchovného zaměření, posoudí ředitel školy, je-li vyučujícím žáka v daném 
předmětu ředitel školy, krajský úřad, dodržení pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání 
žáka stanovených podle § 30 odst. 2. zákona 561/2004 Sb. (školský zákon). V případě zjištění
porušení těchto pravidel ředitel 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 ředitele školy nebo krajského úřadu.

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. Ředitel školy může povolit žákovi na žádost jeho 
zákonného zástupce a na základě doporučujícího vyjádření odborného lékaře opakování 
ročníku z vážných zdravotních důvodů, a to bez ohledu na to, zda žák na daném stupni již 
opakoval ročník.

9.  Žáci devátých ročníků a 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.

10. Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu 
stanoveném ředitelem školy. Žák může v jednom dni skládat pouze jednu opravnou zkoušku. 
Opravné zkoušky jsou komisionální.

11.  Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, 
neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín opravné 
zkoušky nejpozději do 15. září následujícího školního roku. Do té doby je žák zařazen do 
nejbližšího vyššího ročníku, popřípadě znovu do devátého ročníku. 

1.2. Hodnocení žáků
1. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků vychází z posouzení míry dosažení výstupů pro 
jednotlivé předměty školního vzdělávacího programu. Hodnocení je pedagogicky 
zdůvodněné, odborně správné a doložitelné a respektuje individuální vzdělávací potřeby žáků 
a doporučení školského poradenského zařízení.

2. 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, praktické, pohybové), didaktickými testy, 
kontrolními písemnými pracemi a praktickými zkouškami                                                          
-  analýzou různých činností žáka                                                                                                 
-  konzultacemi s ostatními učiteli a podle potřeby s dalšími odborníky                                     
-  rozhovory se žákem a zákonnými zástupci žáka

3. Žák 2. až 9. ročníku musí mít z každého předmětu alespoň tři známky za každé pololetí. 
Známky získávají vyučující průběžně během celého klasifikačního období. Není přípustné 



ústně přezkušovat žáky koncem klasifikačního období z látky celého tohoto období. Výjimku 
tvoří vědomosti nutné k zvládnutí zkoušené látky. 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.

3. 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 7 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. 

4. Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní 
rok, aby se nadměrně nenahromadily v určitých obdobích.

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

6. 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, apod.). V případě dlouhodobé nepřítomnosti nebo rozvázání pracovního 
poměru v průběhu klasifikačního období předá tento klasifikační přehled zastupujícímu učiteli
nebo vedení školy.

8. 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 zákonným zástupcům.

9. Třídní učitelé (případně 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.

1.3. Hodnocení  žáků na vysvědčení
1.3.1. Zásady hodnocení žáků klasifikací

1. Při použití klasifikace se výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a 
nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem hodnotí na 
vysvědčení stupni prospěchu:                                                                                                       

a) 1 – výborný                                                                                                                             
b) 2 – chvalitebný                                                                                                                          
c) 3 – dobrý                                                                                                                                   
d) 4 – dostatečný                                                                                                                           
e) 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)“. 
2. Jestliže je žák z výuky některého předmětu v prvním nebo ve druhém pololetí uvolněn      
(§ 50 odst. 2 školského zákona), uvádí se na vysvědčení místo hodnocení slovo „uvolněn(a)".

3. Nelze-li žáka z některého nebo ze všech předmětů v prvním nebo ve druhém pololetí 
hodnotit ani v náhradním termínu (§ 52 odst. 2 a 3 školského zákona), uvádí se na vysvědčení 
místo hodnocení slovo "nehodnocen(a)".

4. Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni:                                                   
a) prospěl(a) s vyznamenáním                                                                                                      
b) prospěl(a)                                                                                                                                  



c) neprospěl(a)                                                                                                                               
d) nehodnocen(a)

5. Žák je hodnocen stupněm:                                                                                                        
a) prospěl(a) s vyznamenáním, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených 
školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu horším než 2 - 
chvalitebný, průměr stupňů prospěchu ze všech povinných předmětů stanovených školním 
vzdělávacím programem není vyšší než 1,5 a jeho chování je hodnoceno stupněm velmi 
dobré;                                                                                                                                           
b) prospěl(a), není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím 
programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 – nedostatečný;                               
c) neprospěl(a), je-li v některém z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím 
programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 – nedostatečný;                               
d) nehodnocen(a), není-li možné žáka hodnotit z některého z povinných předmětů 
stanovených školním vzdělávacím programem na konci prvního pololetí.

1.3.2. Zásady hodnocení žáků používáním slovního hodnocení
- U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy na základě doporučení  pedagogicko – 
psychologické poradny 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 školním 
vzdělávacíím 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.

1.4. Zásady pro hodnocení chování ve škole
1. Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují
a s ostatními učiteli, rozhoduje o ní ředitel po projednání v pedagogické radě.

2. Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel slušného chování a dodržování 
školního řádu během klasifikačního období.

3. Při klasifikaci chování se přihlíží k věku, morální a rozumové vyspělosti žáka.

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

5. Nedostatky v chování žáků se projednávají na pedagogické radě.

6. Zákonní zástupci žáka jsou o chování žáka informování třídním učitelem a učiteli 
jednotlivých předmětů:                                                                                                                 
-  průběžně prostřednictvím žákovské knížky;                                                                              
-  před koncem každého čtvrtletí (klasifikační období);                                                               
-  okamžitě v případě mimořádného porušení školního řádu;

7. Při použití klasifikace se chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou hodnotí na 
vysvědčení stupni:                                                                                                                         
a) 1 - velmi dobré                                                                                                                          
b) 2 – uspokojivé                                                                                                                         
c) 3 - neuspokojivé

8. Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace chování jsou:



Stupeň 1 (velmi dobré) - žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení školního  
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 
školního řádu. Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo 
školnímu řádu  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.

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.

1.5. Výchovná opatření
1. Ředitel 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.

2. Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních 
vyučujících žákovi po projednání s ředitelem školy udělit pochvalu nebo jiné ocenění za 
výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci.

3. Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení 
žákovi uložit:                                                                                                                                
a)  napomenutí třídního učitele;                                                                                                    
b) důtku třídního učitele;                                                                                                               
c) důtku ředitele školy.

4.  Třídní učitel neprodleně oznámí řediteli školy uložení důtky třídního učitele. Důtku 
ředitele školy lze žákovi uložit pouze po projednání v pedagogické radě.

5. Ředitel školy nebo třídní učitel neprodleně oznámí udělení pochvaly a jiného ocenění nebo 
uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho 
zákonnému zástupci.

6. Udělení pochvaly ředitele školy a uložení napomenutí nebo důtky se zaznamená do 
dokumentace školy (§ 28 školského zákona). Udělení pochvaly a jiného ocenění se 
zaznamená na vysvědčení za pololetí, v němž bylo uděleno.

2. Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků
1. Sebehodnocení je důležitou součástí hodnocení žáků, které posiluje sebeúcta a sebevědomí 
žáků.                                                                                                                                              
2. Chybu je potřeba chápat jako přirozenou věc v procesu učení. Pedagogičtí pracovníci se o 
chybě se žáky baví, žáci mohou některé práce sami opravovat. Chyba je důležitý prostředek 
učení.                                                                                                                                            
3. Při sebehodnocení se žák snaží popsat:                                                                                     
- co se mu daří                                                                                                                               
- co mu ještě nejde                                                                                                                       -
jak bude pokračovat dál                                                                                                                
4. Při školní práci vedeme žáka, aby komentoval svoje výkony a výsledky.



3. Komisionální a opravné zkoušky
a) Podrobnosti konání komisionální a opravné  zkoušky jsou uvedeny v §52 odst. 4 a §53 zákona č. 
561/2004 Sb., školský zákon, dále  pak  v  §25 a 26 vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb.

b) Komisionální zkouška se koná v těchto případech:

- má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého 
pololetí;

- při konání opravné zkoušky.

c) Komisi pro komisionální přezkoušení jmenuje ředitel školy; v případě, že je vyučujícím daného 
předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad.  Komise je tříčlenná.

d) Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení. Ředitel 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.

e) 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.

f)  Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitel školy v souladu se Školním  vzdělávacím 
programem.

g) Vykonáním přezkoušení není dotčena možnost vykonat opravnou zkoušku.

h) Opravné zkoušky konají:

- žáci, kteří mají nejvýše dvě nedostatečné z povinných předmětů a zároveň dosud neopakovali ročník 
na daném stupni základní školy;

- žáci devátého ročníku, kteří na konci druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných 
předmětů.

ch) Žáci nekonají opravné zkoušky, jestliže neprospěli z předmětu s výchovným zaměřením.

i) Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku, tj. do 31. srpna. Termín 
opravných zkoušek a konzultací žáků s příslušnými pedagogickými pracovníky stanoví ředitel školy 
na červnové pedagogické radě. Žák může v jednom dni skládat pouze jednu opravnou zkoušku. 
Opravné zkoušky jsou komisionální.

j) Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. 

4. Zásady  hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

a) U žáka se smyslovou nebo tělesnou vadou, vadou řeči, prokázanou specifickou vývojovou 
poruchou učení se při jeho klasifikaci přihlédne k charakteru postižení.

b) 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. 

c) 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.

d)  Dítě lze hodnotit slovně (průběžně i na vysvědčení) po dohodě s rodiči a odborníkem ve všech 
předmětech, do nichž se porucha promítá. 

e) Jakmile žák překoná nejvýraznější obtíže, je vhodné postupně přecházet k běžné klasifikaci.

5. Hodnocení žáků, kteří nejsou státními občany České republiky

Řídí se podle §19 odst. 9 vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb.



III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Klasifikační řád platí do odvolání.                                                                                          
2. Klasifikační řád je součástí školního řádu.                                                                               
4. Dnem přijetí této aktualizace klasifikačního  řádu se ruší platnost klasifikačního řádu ze dne
19. října 2012

V Žamberku dne 15. 10. 2013                                                 PaedDr. Hana Štětinová
                                                                                                            ředitelka školy 

                                                                                          od 1. 8. 2015 PaedDr. Hana Nosálová
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