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Hodnocení výsledků vzdělávání žáků
1. Pravidla pro hodnocení žáků
Pravidla pro hodnocení jsou zpracována na základě zákona č. 561/2004 (Školský zákon) a
vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání.
Žáci jsou hodnoceni pomocí klasifikace - známky, v případě žádosti zákonného zástupce žáka
slovním hodnocením.
Obecné zásady:
- při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci učitel uplatňuje přiměřenou náročnost
a pedagogický takt vůči žákovi,
− při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáků, k tomu, že žák
mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici.
Získávání podkladů pro hodnocení
 písemné práce, slohové práce, testy, diktáty, cvičení…
 ústní zkoušení a mluvený projev
 zpracování referátů a prací k danému tématu
 samostatné aktivity a domácí úkoly
 modelové a problémové úkoly
 výroba pomůcek, modelů, laboratorní práce
 projektové a skupinové práce a projektové dny
 portfolio žáka (kontrolní písemná práce, výtvarné dílo, projekt, hodnotící list apod.)
Cíle hodnocení :
 zajistit žákovi zpětnou vazbu, která vypovídá, zda dosahuje očekávaných výstupů školního
vzdělávacího programu,
 poskytnout žákovi návod, jakým způsobem má postupovat, aby odstranil a postupně
odstraňoval nedostatky,
 poskytnout žákovi informaci o individuálním pokroku,
 motivovat žáka pro další učení,
 naučit žáka pracovat s chybou.
Kritéria hodnocení :
 zvládnutí výstupů jednotlivých vyučovacích předmětů v rámci individuálních možností dítěte
 schopnost řešit výchovné a vzdělávací problémové situace
 úroveň komunikačních dovedností
 schopnost řešit předpokládané problémy tvůrčím způsobem
 míra zodpovědnosti a tolerance, kterou žák pociťuje
Poznámka : Při průběžném hodnocení může učitel hodnotit v předmětech s převahou teoretického
zaměření a v předmětech s převahou výchovného působení i mezistupněm.

2. Pravidla pro hodnocení práce ve skupinách, práce ve dvojicích,
práce s projekty
Vzhledem k velmi častému využití metod kooperativního učení jsme rozpracovali
hodnocení skupinové práce. Charakter práce nutí učitele k většímu zapojení dětí do hodnocení, než
je tomu při frontální práci. Vedeme děti k tomu, aby si uvědomovaly, co se jim povedlo a co ne a jak
si vedli ostatní. Hodnotí se nejen samotné skupiny, ale i jednotlivci vzájemně, dále jednotlivci
hodnotí sami sebe v kontextu skupiny a na závěr může být výsledek práce jedné skupiny ohodnocen
ostatními skupinami a učitelem. Hodnocení skupinové práce, projektů je součástí výsledné známky.
A. Hodnocení průběhu zahrnuje
Hodnocení skupiny jako celku :
souhru mezi členy skupiny při vyhledávání a třídění informací
vzájemnou komunikaci a pomoc mezi členy skupiny při řešení a
zpracovávání dílčích úkolů
konečnou společnou formulaci a prezentaci výstupů
Hodnocení jednotlivých členů skupiny :
schopnost přijímat a respektovat rady a pokyny ostatních členů skupiny, či
vedoucího skupinové práce
umění zaujímat vlastní postoj ke způsobu řešení
schopnost vyhledávání a třídění informací
svědomitost při plnění přidělené části úkolu
prezentace výstupu
B. Hodnocení výstupů sleduje :
dodržení tématu zadání
úplnost
způsob a úroveň obsahového a grafického zpracování
preciznost
úroveň konečné prezentace
obhajobu zvolených postupů a řešení
dodržení časového vymezení
Desatero pro hodnocení samostatných prací a projektů (krátkodobých, dlouhodobých)
dodržení tématu zadané práce
dodržení rozsahu a formy práce
schopnost vyhledávání informací z různých zdrojů
úroveň zpracování vyhledaných informací
obsahová úroveň zpracování
grafická úroveň zpracování
uplatnění vlastních nápadů
formulace vlastních názorů vztahujících se k zpracovanému tématu
dodržení termínu odevzdání
vlastní iniciativa nad rámec práce

3. Hodnocení a klasifikace žáků v předmětech s převahou
naukového zaměření
Stupeň 1 (výborný)
Žák samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti. Myslí logicky správně.
Ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně a přesně, chápe
vztahy mezi nimi a smysluplně propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích
oblastí. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný, výstižný, účinně se zapojuje
do diskuze. Je schopen samostatně studovat vhodné texty, řešit problémy a obhajovat svá
rozhodnutí. Plně respektuje demokratické principy, uvědoměle a aktivně pracuje v týmu, jeho
působení je velmi přínosné. Je téměř vždy schopen sebehodnocení a hodnocení ostatních
členů.
Stupeň 2 (chvalitebný)
Žák s menšími podněty učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti. Myslí správně,
v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost.Ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy,
definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně, chápe vztahy mezi nimi a s menšími
chybami propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí. Ústní a písemný
projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků je
zpravidla bez podstatných nedostatků. Zapojuje se do diskuze. Je schopen s menší pomocí
studovat vhodné texty, řešit problémy a obhajovat svá rozhodnutí.
Respektuje demokratické principy, v podstatě uvědoměle a aktivně pracuje pro tým, jeho
působení je přínosné. Je většinou schopen sebehodnocení a hodnocení ostatních členů.
Stupeň 3 (dobrý)
Žák se v uplatňování osvojovaných poznatků a dovedností dopouští chyb. Uplatňuje
poznatky a provádí hodnocení jevů podle podnětů učitele. Má nepodstatné mezery
v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic
a zákonitostí, s většími chybami propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích
oblastí. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. Jeho myšlení je
vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. Částečně se zapojuje
do diskuze. Je schopen studovat podle návodu učitele. Občas nerespektuje demokratické
principy, v týmu pracuje ne příliš aktivně, jeho působení je přínosné v menší míře. Je schopen
sebehodnocení a hodnocení ostatních členů.
Stupeň 4 (dostatečný)
U žáka se v uplatňování osvojených poznatků a dovedností vyskytují závažné chyby.
Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. Žák má v ucelenosti,
přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků závažné mezery, chybně propojuje
do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí. V logice myšlení se vyskytují
závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky
ve správnosti, přesnosti a výstižnosti, málo se zapojuje do diskuze. Závažné chyby dovede
žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké těžkosti. Demokratické
principy respektuje jen občas, práce v týmu
se pouze účastní. Jeho působení není příliš přínosné. Sebehodnocení a hodnocení ostatních
členů je schopen málokdy.
Stupeň 5 (nedostatečný)
U žáka se v uplatňování osvojených vědomostí a dovedností vyskytují velmi závažné chyby.
Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty
učitele. Žák si požadované poznatky neosvojil, nesmyslně propojuje do širších celků poznatky
z různých vzdělávacích oblastí. Neprojevuje samostatnost v myšlení. V ústním a písemném
projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti, i výstižnosti, nezapojuje se
do diskuze. Chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. Vůbec nerespektuje demokratické
principy, nepracuje pro tým. Svou činností narušuje spolupráci, jeho působení není pro tým
přínosné. Správného sebehodnocení a hodnocení ostatních členů není schopen.

4. Hodnocení a klasifikace žáků v předmětech s převahou
výchovného zaměření
Stupeň 1 (výborný)
Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní
předpoklady a velmi úspěšně je rozvíjí.Vždy používá bezpečně a účinně materiály, nástroje
a vybavení. Jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný a přesný. Osvojené
vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě. Aktivně se zajímá o umění a estetiku. Jeho
tělesná zdatnost má vysokou úroveň.
Stupeň 2 (chvalitebný)
Žák je v činnostech aktivní, převážně samostatný, využívá své osobní předpoklady, které
úspěšně rozvíjí. Používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení. Jeho projev je
esteticky působivý, originální a má jen menší nedostatky. Osvojené vědomosti, dovednosti
a návyky aplikuje méně tvořivě. Má zájem o umění a estetiku. Je tělesně zdatný.
Stupeň 3 (dobrý)
Žák je v činnostech méně aktivní, samostatný a pohotový. Nevyužívá dostatečně své
schopnosti v individuálním a kolektivním projevu. Materiály, nástroje a vybavení používá
bezpečně a účinně pouze někdy. 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 aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu.
Stupeň 4 (dostatečný)
Žák je v činnostech málo aktivní i tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo
uspokojivé. Materiály, nástroje a vybavení většinou nepoužívá bezpečně a účinně. Úkoly řeší
s častými chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se značnou pomocí učitele. Projevuje
velmi malý zájem a snahu.
Stupeň 5 (nedostatečný)
Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Materiály,
nástroje a vybavení nepoužívá téměř nikdy bezpečně a účinně. Jeho projev je většinou chybný
a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti nedovede aplikovat.
Neprojevuje zájem o práci.

5. Hodnocení a klasifikace žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami v předmětech s převahou naukového zaměření
Stupeň 1 (výborný)
ovládá bezpečně požadovaná fakta, pojmy, definice a poznatky,
myšlení pohotové, dobře chápe souvislosti, myslí logicky správně,
je schopen samostatně studovat vhodné texty,
pracuje uvědoměle a aktivně v týmu, jeho působení je velmi přínosné,
je schopen téměř vždy sebehodnocení a hodnocení ostatních členů,
vyjadřuje se výstižně a poměrně přesně,
umí a používá kompenzační pomůcky,
pracuje spolehlivě s upraveným textem,
po zadání práce pracuje samostatně.
Stupeň 2 (chvalitebný)
v podstatě uceleně ovládá požadovaná fakta, pojmy, definice a poznatky,
myslí logicky správně,
je schopen s menší pomocí samostatně studovat vhodné texty,
pracuje částečně aktivně v týmu, jeho působení je přínosné,

je schopen téměř vždy sebehodnocení a hodnocení ostatních členů,
vyjadřuje se méně výstižně, ale poměrně přesně,
umí a dovede použít kompenzační pomůcky,
pracuje spolehlivě s upraveným textem,
po zadání práce učitelem pracuje s jistotou.
Stupeň 3 (dobrý)
má nepodstatné mezery v ucelenosti, přesnosti a úplnosti požadovaných faktů, pojmů,
definic a poznatků,
myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v logice se vyskytují chyby,
je schopen studovat vhodné texty podle návodu učitele,
pracuje částečně aktivně v týmu, jeho působení je částečně přínosné,
je schopen sebehodnocení a hodnocení ostatních členů s dopomocí učitele,
vyjadřuje se obtížně a nepřesně,
dovede použít kompenzační pomůcky s návodem učitele,
pracuje spolehlivě s upraveným textem,
nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat.
Stupeň 4 (dostatečný)
má závažné mezery v ucelenosti, přesnosti a úplnosti požadovaných faktů, pojmů,
definic a poznatků,
v myšlení se vyskytují závažné chyby,
je nesamostatný v práci s vhodnými texty,
práce v týmu se pouze účastní, jeho působení je občas přínosné,
málokdy je schopen sebehodnocení a hodnocení ostatních členů,
jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti,
kompenzační pomůcky používá s návodem učitele obtížně a s chybami,
má velké obtíže při práci s upraveným textem,
závažné chyby dovede s pomocí učitele opravit.
Stupeň 5 (nedostatečný)
požadované poznatky si neosvojil,
samostatnost v myšlení neprojevuje,
je nesamostatný v práci s vhodnými texty ani s podněty učitele,
žák nepracuje pro tým,
správného sebehodnocení a hodnocení ostatních členů není schopen,
jeho ústní a písemný projev má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti
a výstižnosti,
kompenzační pomůcky nedovede použít ani s návodem učitele,
s upraveným textem nedovede pracovat,
chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele.

6. Hodnocení a klasifikace žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami v předmětech s převahou výchovného působení
Stupeň 1 (výborný)
v činnostech je velmi aktivní se zájmem o umění, estetiku, tělesnou zdatnost,
pracuje velmi tvořivě, samostatně, plně využívá osobní předpoklady a velmi úspěšně
je rozvíjí,
jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný a přesný,

osvojené dovednosti, vědomosti a návyky aplikuje tvořivě.
Stupeň 2 (chvalitebný)
v činnostech aktivní, převážně samostatný,
úspěšně rozvíjí své osobní předpoklady,
projev je esteticky působivý, originální a má jen menší nedostatky,
osvojené dovednosti, vědomosti a návyky aplikuje samostatně, má zájem o umění,
estetiku, tělesnou zdatnost.
Stupeň 3 (dobrý)
v činnostech je méně aktivní, samostatný, pohotový, občas i pasivní,
nevyužívá dostatečně své schopnosti v individuálním a kolektivním projevu,
jeho projev je málo působivý, dopouští se v něm chyb,
jeho dovednosti a vědomosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje
pomoc učitele,
nemá aktivní zájem o umění, estetiku, tělesnou zdatnost.
Stupeň 4 (dostatečný)
v činnostech je málo tvořivý, často pasivní,
rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo uspokojivé,
úkoly řeší s častými chybami,
dovednosti a vědomosti aplikuje jen se značnou pomocí učitele,
projevuje velmi malý zájem a snahu.
Stupeň 5 (nedostatečný)
v činnostech je skoro vždy pasivní,
rozvoj schopností je neuspokojivý,
jeho projev je většinou chybný a nemá estetickou hodnotu,
minimální osvojené dovednosti a vědomosti nedovede aplikovat,
neprojevuje zájem o práci, práci druhým znemožňuje.

7. Celkové hodnocení
Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni :
prospěl(a) s vyznamenáním
Žák prospěl 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
v případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace
postupuje škola podle pravidel hodnocení žáků podle § 14 odst. 1 písm. e)
prospěl(a)
Žák prospěl, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím
programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 – nedostatečný nebo
odpovídajícím slovním hodnocením.
neprospěl(a)
Žák neprospěl, je - li v některém z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím
programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 – nedostatečný nebo odpovídajícím
slovním hodnocením nebo není – li z něho hodnocen na konci 2. pololetí .
nehodnocen(a)
Žák není hodnocen, pokud žáka nelze z některého nebo ze všech předmětů stanovených školním
vzdělávacím programem na konci prvního nebo druhého pololetí hodnotit ani v náhradním termínu.

8. Způsob získávání podkladů pro hodnocení
Podklady pro hodnocení a klasifikaci získávají vyučující zejména:
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.
− soustavným

Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace, klasifikaci zdůvodňuje a poukazuje
na klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů, výtvorů.
Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní
rok, aby se nadměrně nenahromadily v určitých obdobích.
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 škola sdělí škola při instituci, kde byl žák
umístěn, žák se znovu nepřezkušuje.
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.
Stupeň prospěchu se neurčuje na základě průměru z klasifikace za příslušné období.
Případy zaostávání žáků v učení a nedostatky v jejich chování se projednají v pedagogické radě.
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.
V případě mimořádného zhoršení prospěchu žáka informuje zákonné zástupce vyučující
předmětu bezprostředně a prokazatelným způsobem. Třídní učitelé jsou povinni seznamovat ostatní
učitele s doporučením psychologických vyšetření, které mají vztah ke způsobu hodnocení a
klasifikace žáka a způsobů získávání podkladů.

9. Výchovná opatření
Výchovná opatření jsou pochvaly, jiná ocenění, napomenutí třídního učitele, důtka třídního
učitele, důtka ředitele školy.
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, za
mimořádně úspěšnou práci.
Třídní učitelka 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 déletrvající úspěšnou práci.
Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení
žákovi udělit: napomenutí třídního učitele, důtka třídního učitele, důtka ředitele školy.
Důtka třídní učitelky se uděluje žákovi po oznámení třídní učitelky řediteli školy.
Ředitelská důtka se uděluje žákovi po projednání v pedagogické radě.
Ředitel školy nebo třídní učitel neprodleně oznámí udělení pochvaly nebo jiného ocenění
nebo uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho
zákonnému zástupci.

Udělení pochvaly ředitele školy, uložení napomenutí nebo důtky se zaznamenává do
katalogového listu žáka. Udělení pochvaly ředitele školy se zaznamenává na vysvědčení za pololetí,
v němž bylo uděleno.

10. Hodnocení žáků cizinců
Při hodnocení žáků cizinců, kteří nejsou občany ČR a plní v ČR povinnou školní docházku,
se dosažená úroveň znalosti českého jazyka považuje za závažnou souvislost, která ovlivňuje
výkon žáka.
Při použití klasifikace jsou výsledky vzdělávání těchto žáků hodnoceny tak, aby byla zřejmá
úroveň vzdělání, kterého dosáhl zejména k očekávaným výstupům jednotlivých předmětů školního
vzdělávacího programu, ke svým vzdělávacím a osobnostním předpokladům a věku.
Klasifikace zahrnuje ohodnocení přístupu žáka ke vzdělávání v souvislostech ovlivňujících jeho
výkon.
Při použití slovního hodnocení jsou výsledky vzdělávání těchto žáků hodnoceny tak, aby
byla zřejmá úroveň vzdělání, kterého dosáhl zejména k očekávaným výstupům jednotlivých
předmětů školního vzdělávacího programu, ke svým vzdělávacím a osobnostním předpokladům a
věku. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka v jejich vývoji, ohodnocení
přístupu žáka ke vzdělávání i v souvislostech ovlivňujících jeho výkon a naznačení dalšího rozvoje
žáka. Obsahuje zdůvodnění a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je
překonávat. Výsledky vzdělávání na konci prvního pololetí lze hodnotit souhrnně za všechny
předměty. Slovní hodnocení lze použít i při hodnocení chování žáka.

11. Sebehodnocení
Žák se prostřednictvím učitelova hodnocení postupně učí, jaké jsou meze a perspektivy jeho
výkonu, sféry jeho úspěchů a úspěšného uplatnění. Vyučující vytváří vhodné prostředí
a příležitosti, aby žák mohl poučeně a objektivně hodnotit sebe a svoji práci. Oba názory jsou
průběžně konfrontovány. Učitel a žák na konci klasifikačního období společně hodnotí průběh
výkonů žáka tak, aby se shodli na výsledné známce. Autonomní hodnocení se nesmí stát
prostředkem nátlaku na učitele. Cílem je ideální shoda obou hodnocení tak, aby byla pro žáka
motivační do dalšího období.

12. Slovní hodnocení
Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech
stanovených
školním vzdělávacím programem a chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou jsou
v případě použití slovního hodnocení popsány tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělávání žáka,
které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách
jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobním
předpokladům a k věku žáka. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka
v jejich vývoji, ohodnocení píle žáka a jeho přístup ke vzdělávání i v souvislostech, které
ovlivňují jeho výkon, a naznačení dalšího rozvoje žáka. Obsahuje tak zdůvodnění hodnocení
a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat.

13. Komisionální přezkoušení
Komisi pro komisionální přezkoušení jmenuje ředitel školy; v případě, že je vyučujícím
daného předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad.
Komise je tříčlenná a tvoří ji:
předseda, kterým je ředitel školy, popřípadě jím pověřený učitel, nebo v případě, že
vyučujícím daného předmětu je ředitel školy, krajským úřadem jmenovaný jiný pedagogický
pracovník školy,
zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák zařazen,
popřípadě jiný vyučující daného předmětu,
přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací
oblasti stanovené Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.
Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení. Výsledek
přezkoušení stanoví komise hlasováním. Výsledek přezkoušení se vyjádří slovním
hodnocením podle § 15 odst. 2 nebo stupněm prospěchu podle § 15 odst. 3. 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.
O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy.
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.
Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitel školy v souladu se školním
vzdělávacím programem.
Vykonáním přezkoušení není dotčena možnost vykonat opravnou zkoušku.

14. Opravná zkouška
Komisi pro opravnou zkoušku jmenuje ředitel školy; v případě, že je vyučujícím daného
předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad.
Žák koná opravnou zkoušku v případě, že byl na konci druhého pololetí klasifikován
stupněm nedostatečně nejvýše ve dvou předmětech.
Termíny opravných zkoušek určí ředitel školy tak, aby byly vykonány nejpozději
do 31. srpna. Pokud se žák v tomto termínu z vážných důvodů nemůže k opravné zkoušce
dostavit, lze povolit vykonání opravné zkoušky nejpozději do 15. září. Do té doby žák
navštěvuje podmínečně nejbližší vyšší ročník. Žák může v jednom dnu skládat pouze jednu
opravnou zkoušku.
O termínu konání opravné zkoušky informuje třídní učitel písemně zákonného zástupce.
Žák, který se bez vážných důvodů ve stanoveném termínu k opravné zkoušce nedostaví
a do dvou dnů se neomluví, je klasifikován z daného předmětu stupněm prospěchu
nedostatečný.

15. Přezkoušení
Má-li zástupce žáka pochybnosti o správnosti klasifikace v jednotlivých předmětech na
konci prvního nebo druhého pololetí, může do tří dnů ode dne, kdy bylo žákovi vydáno vysvědčení,
požádat ředitele školy o komisionální přezkoušení. Je-li vyučujícím daného předmětu ředitel

školy, může zástupce žáka požádat o komisionální přezkoušení příslušný krajský úřad. Přezkoušení
provede komise do 14 dnů. Výsledek přezkoušení je konečný, další přezkoušení žáka je
nepřípustné.

16. Dodatečná zkouška
Dodatečnou zkoušku koná žák:
nemohl být klasifikován pro závažné objektivní příčiny na konci prvního pololetí.
Termín dodatečné zkoušky určí ředitel školy tak, aby klasifikace mohla být provedena
nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí, ve výjimečných případech
do konce klasifikačního období za druhé pololetí.
− který nemohl být klasifikován pro závažné objektivní příčiny na konci druhého pololetí.
Termín dodatečné zkoušky určí ředitel školy tak, aby klasifikace mohla být provedena
do 31. srpna příslušného školního roku, nejpozději do 30 .září. Do té doby žák
navštěvuje podmíněně vyšší ročník. Žák, který z vážných důvodů nemohl být
klasifikován ani do tohoto termínu, opakuje ročník.
− který podle posouzení vyučujícího nemá v daném předmětu dostatečný počet známek
ve srovnání s ostatními žáky třídy z důvodu vysoké absence. O dodatečné zkoušce
rozhoduje pedagogická rada na návrh vyučujícího daného předmětu.
− který

17. Postup do dalšího ročníku
Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech
povinných předmětů stanovených vzdělávacím programem s výjimkou předmětů výchovného
zaměření stanovených školním vzdělávacím programem a předmětů, z nichž byl uvolněn.
Do vyššího ročníku postoupí i žák prvního stupně základní školy, který již v rámci prvního
stupně opakoval ročník.

Klasifikační řád jako součást Školního řádu byl projednán 15. 9. 2015 na 20. zasedání Školské rady
a vstupuje v platnost 16. 9. 2015

V Krmelíně 16. 9. 2015

....................................................................
Mgr. Dušan Ignačík
ředitel školy

