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Obecná ustanovení 
 
Školní řád je vydán na základě ustanovení § 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,  
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění. 
 
 

I. Práva žáků 
 
Žák má právo: 
1. Na bezplatné vzdělání a účast ve výuce podle rozvrhu. 
2. Na zabezpečení přístupu k informacím, zejména takovým, které podporují jejich duchovní, 

morální a sociální rozvoj. 
3. Na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání a na poradenskou pomoc v 

záležitostech vzdělávání. 
4. Na vyjádření vlastního názoru ve všech věcech, které se jich týkají, přičemž jejich vyjádřením 

musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje. Svůj názor musejí 
vyjadřovat přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušnosti a dobrého občanského 
soužití. Žák má právo sdělit svůj názor třídnímu učiteli, ostatním vyučujícím, vedení školy, a 
je-li potřeba, může použít schránku důvěry. 

5. Na vytvoření a účasti ve třídní samosprávě, která je partnerem pro jednání s pedagogy školy 
6. Na odpočinek a volný čas. 
7. Na ochranu před všemi formami násilí, nedbalým zacházením a před všemi společensky 

nebezpečnými jevy. 
8. Na poskytnutí pomoci v případě nouze, nesnází. 
9. Požádat o pomoc vyučujícího v případě, že neporozuměl učivu nebo potřebuje doplnit 

znalosti. 
10. Na zvláštní péči v odůvodněných případech – onemocnění, zdravotní postižení, vážné    

        osobní problémy, mimořádné schopnosti a talent. 
11. Na práci v kulturním, estetickém a klidném prostředí. 
12. Znát v předstihu termíny čtvrtletních prací. 
13. Na ochranu před všemi formami zneužívání, před kontaktem s narkotiky a návykovými  

        látkami. 
14. Užívat zařízení školy, pomůcky a učebnice v souvislosti s výukou. 
 
  

II. Povinnosti žáků 
  
Žák má povinnost: 
1. Řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat (prezenčně, popř. distančně). 
2. Účastnit se mimoškolních aktivit, na které se přihlásil. 
3. Dodržovat školní a vnitřní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s 

nimiž byli žáci seznámeni. 



4. Plnit pokyny zaměstnanců školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem. 
5. Vyjadřuje-li své mínění a názory, činit tak vždy slušným způsobem. 
6. Nepoškozovat majetek školy a spolužáků, případné způsobené škody je povinen odstranit či 

zaplatit. 
 
 

III. Práva zákonných zástupců 
 
 Zákonní zástupci žáků mají právo:  
1. Informovat se na chování a prospěch svého dítěte u vyučujících a třídních učitelů v určených 

konzultačních hodinách nebo po předchozí domluvě v jinou dobu v souladu se slušným 
chováním. Není dovoleno narušovat v této souvislosti vyučování. 

2. Volit a být voleni do školské rady. 
3. Na svobodnou volbu školy pro své dítě. 
4. Na informace o škole podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. 
5. Nahlížet do výroční zprávy, pořizovat si z ní opisy a výpisy. 
6. Na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení                                  

v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona. 
7. U dětí se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vzdělávání (jehož obsah, formy a 

metody odpovídají vzdělávacím potřebám a možnostem dětí), na vytvoření nezbytných 
podmínek, které toto vzdělávání umožní, a na poradenskou pomoc školy a školského 
poradenského zařízení. 

8. Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání žáka.  
9. Požádat o přezkoušení nebo komisionální přezkoušení žáka. 
10. Požádat o uvolnění žáka z výuky podle pravidel tohoto řádu. 
11. Vznášet připomínky a podněty k práci školy u vyučujících i ředitele školy. Stížnosti  

        projednávají rodiče nejprve s třídní učitelkou, v případě, že třídní učitel nemůže zajistit  
        nápravu ve věci oprávněné stížnosti, řeší tuto ředitel školy. 

 
 

IV. Povinnosti zákonných zástupců 
 
 Rodiče jsou povinni: 
1. Zajistit, aby žák docházel řádně do školy. 
2. Na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se 

vzdělávání a chování žáka. 
3. Informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích a jiných závažných 

skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání žáka. 
4. Dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od 

počátku nepřítomnosti žáka. Po této lhůtě je absence považována za neomluvenou. 
Omlouvat žáka lze i telefonicky či e-mailem, po příchodu však musí předložit písemnou 
omluvenku. Neplnění této povinnosti bude řešit škola urgencí, následně výchovnou komisí, 
následně Oznámením na OSPOD Frýdek – Místek (orgán sociálně-právní ochrany dětí). 



5. Oznamovat škole údaje a změny, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo 
bezpečnost žáka. 

 
 

V. Vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky  
  
1. Pedagogičtí pracovníci školy vydávají žákům a zákonným zástupcům žáků pouze takové 

pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu, školního 
řádu a dalších nezbytných organizačních opatření. 

2. Všichni zaměstnanci školy budou žáky chránit před všemi formami špatného zacházení, 
sexuálním násilím a zneužíváním. Budou dbát, aby nepřicházeli do styku s materiály a 
informacemi pro ně nevhodnými. Nebudou se vměšovat do jejich soukromí a jejich 
korespondence.  Budou žáky chránit před nezákonnými útoky na jejich pověst. Zjistí-li, že dítě 
je týráno nebo je s ním jinak špatně zacházeno, spojí se se všemi orgány na pomoc dítěti.  

3. Informace, které zákonný zástupce žáka poskytne do školní matriky nebo jiné důležité 
informace o žákovi (zdravotní způsobilost,…), jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci se 
řídí zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Škola zpracovává osobní údaje dle 
účelů zpracování v souladu s platnou legislativou pro ochranu osobních údajů podle Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) 

4. Vyzve-li ředitel školy nebo jiný pedagogický pracovník zákonného zástupce k osobnímu 
projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka, konzultuje termín schůzky se 
zákonným zástupcem žáka. 

5. V odůvodněných případech a na základě písemné žádosti zákonného zástupce může žáka 
uvolnit na dva dny třídní učitel, na více dnů pak ředitel školy (viz Žádost zákonného zástupce 
na uvolnění žáka z vyučování na více dní – ke stažení na webu školy). 

6. Veškeré jednání mezi žáky, zákonnými zástupci a pracovníky školy je vedeno dle běžných 
norem slušného společenského chování. 

7. Všichni pedagogičtí pracovníci se povinně zúčastňují třídních schůzek a konzultačních dnů, na 
kterých informují zákonné zástupce žáků o výsledcích výchovy a vzdělávání. V případě 
omluvené nepřítomnosti pedagogického pracovníka zajistí, aby zákonní zástupci byli 
informováni jiným způsobem. 

8. Škola si vyhrazuje právo na zařazování žáků do skupin cizích jazyků. 
 
 

VI. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků 
  
1. Žáci jsou povinni dodržovat stanovená hygienická pravidla (přezouvání, zásady osobní a 

respirační hygieny: kašlání a kýchání do jednorázových kapesníků a jejich neprodlené 
vyhození do odpadkového koše, častá a opakovaná hygiena rukou obzvláště před jídlem a při 
použití WC). 

  



2. Všichni zaměstnanci školy a žáci se chovají při pobytu ve škole tak, aby neohrozili své zdraví, 
svých spolužáků či jiných osob. 

3. Žáci chodí slušně a čistě oblečení a upraveni. Žáci dodržují zásady kulturního chování. Zdraví 
všechny zaměstnance školy a jiné dospělé osoby pozdravem "Dobrý den". 

4. Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením bez 
dozoru učitele. 

5. Při přecházení žáků na místa vyučování či jiné akce mimo budovu školy se žáci řídí pravidly 
silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Před takovýmito akcemi doprovázející 
učitel žáky zvlášť poučí o bezpečnosti. Pro společné zájezdy tříd, sportovní kurzy, školy v 
přírodě apod. platí zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými jsou žáci předem seznámeni. 
Při pobytu v ubytovacích zařízeních se žáci podřizují vnitřnímu řádu tohoto zařízení a dbají 
všech pokynů pracovníků tohoto zařízení. 

6. Žáci mohou být uvolněni z vyučování jen na základě prohlášení rodičů o převzetí 
odpovědnosti za dítě. Škola zodpovídá za žáky v době dané rozvrhem a dohled začíná 15 
minut před začátkem první vyučovací hodiny. 

7. Při výuce v odborných učebnách (počítačová učebna, dílna, tělocvična) zachovávají žáci 
specifické bezpečnostní předpisy pro tyto učebny, dané vnitřním řádem odborné učebny. 
Vyučující daného předmětu jsou povinni s nimi seznámit žáky při první vyučovací hodině 
školního roku a dodatečně poučit žáky, kteří při první hodině chyběli. O poučení žáků provede 
učitel záznam do třídní knihy.  

8. Poučení na počátku školního roku provádí třídní učitel, který žáky seznámí zejména: 
a. se školním řádem,  
b. se zásadami bezpečného chování ve třídě, na chodbách, schodištích, v šatnách, při 

odchodu ze školy a příchodu do školy a na veřejných komunikacích, 
c. se zákazem přinášet do školy věci, které nesouvisejí s vyučováním, 
d. s postupem při úrazech,  
e. s nebezpečím vzniku požáru a s postupem v případě požáru. 

8. Poučení na počátku první vyučovací hodiny se provádí pouze u některých předmětů 
(informační a komunikační technologie, pracovní činnosti, tělesná výchova). Vyučující 
seznámí žáky s řády učebny, s pravidly bezpečného chování a upozorní je na možné ohrožení 
života, zdraví či majetku. 

9. Poučení před činnostmi, které se provádí mimo školní budovu (vycházky, výlety, exkurze, 
plavecký nebo lyžařský výcvik apod.) provede třídní učitel (popř. ten, kdo bude nad dětmi 
vykonávat dohled) a seznámí žáky se všemi pravidly chování, požadavky na vybavení, 
případnými zákazy. 

10. Poučení před prázdninami provádí třídní učitelka: 
a. varuje žáky před škodlivými vlivy alkoholu, kouření, kontakty s neznámými lidmi, 
b. upozorní je na možné nebezpečí pro život a zdraví v případě nálezu a manipulace s 

nevybuchlou municí a poučí je, jak se v takové situaci zachovat, 
c. informuje o nebezpečí vzniku požáru, o dopravní kázni, varuje před koupáním v 

místech, která neznají apod. 
11. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během vyučování ve třídě, na chodbě, v 

tělocvičně, na hřišti apod., jsou žáci povinni hlásit ihned svému třídnímu učiteli nebo 
někomu z vyučujících. 



12. Kniha úrazů je uložena ve sborovně, zodpovídá za ni sekretářka školy. V knize úrazů se 
evidují všechny úrazy žáků, ke kterým došlo při činnostech ve škole nebo na akcích 
organizovaných školou, a to nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy se škola o úrazu dozví. 

13. Zápis do knihy úrazů provádí 
a. vyučující příslušného předmětu (např. úraz při hodině TV), 
b. učitel konající dozor (např. o přestávkách), 
c. vedoucí kurzu (např. při úrazu na lyžařském kurzu), 
d. třídní učitel (všechny ostatní případy), 
e. jakýkoli pracovník školy, který byl svědkem úrazu. 

14. V knize úrazů se uvede  
a. pořadové číslo úrazu, 
b. jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození zraněného, 
c. popis úrazu,  
d. popis události, při které k úrazu došlo, včetně údaje o datu a místě události, 
e. zda a kým byl úraz ošetřen, 
f. podpis zaměstnance právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského 

zařízení, který provedl zápis do knihy úrazů, 
g. další údaje, pokud jsou potřebné k sepsání záznamu o úrazu.  

15. Osobní údaje, které jsou součástí knihy úrazů, mohou být zpracovávány pouze za účelem 
evidence úrazů, popřípadě jako podklad pro vyhotovení záznamu o úrazu. 

16. Záznam o úrazu vyhotovuje sekretářka školy. 
17. O každém evidovaném úrazu je informován ředitel školy, informaci o úrazu žáka podá 

zákonnému zástupci žáka bez zbytečného odkladu škola (vyučující, pedagog konající dohled, 
vychovatelka). 

  
 

VII. Ochrana před sociálně patologickými jevy 
 
1. Všichni pedagogičtí pracovníci, zejména školní metodik prevence, průběžně sledují konkrétní 

podmínky a situaci ve škole z hlediska výskytu sociálně patologických jevů, uplatňují různé 
formy a metody umožňující včasné zachycení ohrožených žáků. 

2. Školní metodik prevence zajišťuje spolupráci s rodiči v oblasti prevence, informuje je o 
preventivním programu školy a dalších aktivitách. Školní metodik prevence spolupracuje na 
základě pověření ředitele školy s dalšími institucemi na sociálně právní ochranu dětí a 
mládeže. 

3. Žáci školy mají přísný zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání tabákových výrobků, 
alkoholu, omamných a psychotropních látek (dále OPL) a ostatních návykových látek 
v budově školy. Tento zákaz se vztahuje i na všechny akce pořádané školou. Porušení tohoto 
zákazu se bere jako hrubé porušení školního řádu. Ředitel školy využije všech možností 
daných mu příslušným zákonem včetně možnosti dát podnět k zahájení trestního stíhání 
osob, které se na porušení tohoto zákazu podílely. Ředitel školy nebo jím pověřený 
pracovník bude informovat zákonné zástupce žáků, u nichž bylo zjištěno porušení tohoto 
zákazu, o zjištěních a zároveň je seznámí s možností odborné pomoci. 



4. Projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování apod., 
kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo skupinám 
(zejména v situacích, kdy jsou takto postiženi žáci mladší a slabší), jsou v prostorách školy a 
při školních akcích přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti školnímu 
řádu. Stejný postup platí i pro projevy xenofobie a rasové nesnášenlivosti.  

5. Pedagogičtí pracovníci jsou povinni v souladu s pracovním řádem vykonávat kvalitní dohled 
nad žáky o přestávkách, před začátkem vyučování, po jeho skončení i během osobního volna 
žáků, a to hlavně v prostorách, kde by k sociálně patologickým jevům mohlo docházet. 

6. Pedagogičtí pracovníci dbají, aby výchova ke zdravému životnímu stylu a etická výchova byla 
vyučována v souladu se školním vzdělávacím programem. 

  
 

VIII. Podmínky zacházení s majetkem žáků, zaměstnanců a školy  
  
1. Žák šetrně zachází se svěřenými učebnicemi, školními potřebami a školním majetkem. Každé 

svévolné poškození nebo zničení majetku školy, žáků, učitelů či jiných osob hradí v plném 
rozsahu zákonný zástupce žáka, který škodu způsobil. 

2. Každé poškození nebo závadu v učebně hlásí žák neprodleně vyučujícímu, třídnímu učiteli. 
3. Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně svému třídnímu učiteli. Žáci dbají na dostatečné zajištění 

svých věcí uzamykáním šaten a kmenových tříd. 
4. Nalezené věci předá nálezce ihned do sborovny. 
5. Po vstupu do školy se žáci přezouvají v šatnách do domácí obuvi, která odpovídá žákově 

bezpečnosti a je zřetelně označena jménem.  
6. Každý žák odpovídá za čistotu a pořádek svého pracovního místa a nejbližšího okolí. 
7. Před odchodem ze třídy každý žák uklidí své pracovní místo a jeho okolí.  
8. Do školy nosí žáci pouze věci potřebné k výuce, nedoporučuje se s sebou nosit cenné věci. 

Mobilní telefony jsou během výuky, pobytu ve školní družině či volnočasových aktivit 
vypnuty, žákům je zakázáno jakkoliv manipulovat s mobilními telefony (telefonování, 
přijímání či psaní SMS, hraní her apod.).  

9. Žákům je zakázáno pořizovat jakékoliv záznamy (zvukové, video, foto apod.) na jakákoliv 
média v budovách a celém areálu školy bez jednoznačného svolení některého ze 
zaměstnanců školy.  

10. Krádež je protiprávním jednáním, jakmile se škola o takovémto jednání dozví, bude tuto 
skutečnost hlásit orgánům činným v trestním řízení nebo doporučí poškozenému (jeho 
zákonnému zástupci), aby se na tyto orgány obrátil. 

11. Žáci se aktivně účastní vyučování a nenarušují nevhodně průběh vyučovacích hodin. Do 
jiných tříd přecházejí po přestávce pouze s vyučujícím. V šatnách jsou žáci jen nezbytně 
nutnou dobu a při odchodu si nechávají v šatnách pouze přezůvky. Po ukončení vyučování 
žáci, kteří se nestravují ve školní jídelně, neprodleně opustí školní budovu. V jídelně se žáci 
řídí pokyny pedagogického dozoru a dodržují vnitřní řád školní jídelny. 

12. Cenné předměty, tzn. i mobilní telefony, je možno uschovat v ředitelně a jen v takovém 
případě škola zodpovídá za ztrátu. 

 
  



IX. Vnitřní režim školy 
 
1. Škola je otevřena pro vstup žáků od 7 : 40. Pět minut před začátkem hodiny jsou již žáci ve 

svých třídách, příp. před odbornými učebnami, služba uzamyká šatny v 8 : 00. Žáci, kterým 
začíná vyučování nultou hodinu, vstupují do školy v 7 : 00 hodin se svým vyučujícím, na 
kterého čekají před budovou školy. 

2. V ostatních případech vstupují žáci do školy 20 minut před začátkem vyučování.  
3. Žáci, kteří se nestravují ve školní jídelně, opustí školu ihned po skončení vyučování. Žáci, kteří 

obědvají ve školní jídelně, opustí školu ihned po obědě. V době oběda vykonávají dozor v 
šatně určení pedagogové až do odchodu posledního žáka. 

4. Žáci setrvávají o přestávkách na patrech svých kmenových tříd s výjimkou velké přestávky a 
doby před vyučováním. Přestávky jsou součástí rozvrhu, kdy škola odpovídá za bezpečnost 
žáků. Opuštění školy bez souhlasu zodpovědné dospělé osoby (zaměstnance školy) bude 
hodnoceno jako neomluvená absence. Vstup do prostoru šaten v době vyučování je žákům 
povolen pouze v doprovodu pracovníků školy. 

 
Celkový provoz školy: pondělí – pátek 6 : 30 – 16 : 15 
Organizace družiny: ranní provoz probíhá od 6 : 30 do 7 : 45, odpolední pak od 11 : 40  
do 16 : 15. Družinu navštěvují žáci 1. - 5. třídy, činnost probíhá ve 3. odděleních školní družiny 
Organizace výuky: vyučování začíná v 8 : 00, v případě potřeby mohou mít žáci zařazenu tzv. 
nultou hodinu od 7 : 00. Vstup do budovy školy je možný 20 minut před začátkem vyučování. 
Vyučovací hodina trvá 45 minut. Žáci mohou mít v dopoledním a odpoledním vyučování nejvýše 
6 vyučovacích hodin. Výuka probíhá standardně v kmenových třídách a odborných učebnách 
(počítačová učebna, čítárna, sál, dílna, tělocvična), v případě příznivého počasí může výuka 
probíhat i na školním pozemku. Do výuky jsou zařazeny relaxační chvilky.  
 

1. hodina    8 : 00   -    8 : 45 4. hodina    10 : 55   -  11 : 40 

2. hodina    8 : 55   -    9 : 40 5. hodina    11 : 50   -  12 : 35 

3. hodina   10 : 00  -   10 : 45 6. hodina    13 : 00   -  13 : 45 

 
Přestávky: Přestávky jsou desetiminutové, po druhé vyučovací hodině je přestávka v trvání 20 
minut. Velkou přestávku mohou žáci trávit na chodbách, v případě příznivého počasí i na 
školním pozemku s možností drobných sportovních aktivit.  
 

 

X. Distanční výuka 
 
Pravidla a organizace distančního vzdělávání  
Na základě novely zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění, se dle § 184 a) 
odst.1, 2, 3 se od 25. 8. 2020 zavádí zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti dětí, žáků 
a studentů ve školách z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo 
z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení 
karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví.  Vzdělávání distančním způsobem škola 



uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího 
programu v míře odpovídající okolnostem, vzdělávání žáků distančním způsobem je povinné. 
Vzdělávání bude respektovat věk dítěte, jeho sociální podmínky, daný vzdělávací předmět či 
úroveň dosažených vědomostí před začátkem distančního vzdělávání.  
 
Omlouvání 
Vzhledem ke stanovené povinnosti pro žáky účastnit se distanční výuky je nutné (stejně jako při 
klasické prezenční výuce ve škole) každou neúčast žáka při distanční výuce omlouvat   písemně 
na e-mail třídní učitelky, popř. ředitele školy. 
 
Komunikace se zákonnými zástupci 
Pro předávání informací žákům a zákonným zástupcům ze strany školy bude využíván školní web 
www.zskrmelin.cz (aktuality, stránky jednotlivých tříd), pro komunikací mezi zákonnými zástupci 
a školou (třídní učitelka, ředitel školy, hospodářka školy) bude využíván email.  
 

Organizace výuky 
Prezenční 
Opatření se vztahuje na omezený počet žáků, který nepřekročí více jak 50 % žáků třídy. Výuka 
žáků docházejících do školy i těch, kteří chybějí, probíhá obvyklou formou. Škola nemá 
povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem a postupuje stejně, jako když jsou žáci 
běžně nemocní. 
Smíšená 
Opatření se vztahuje na více jak 50 % žáků třídy. Žáci, na které se opatření vztahuje, se 
vzdělávají distančním způsobem. Škola je povinna je vzdělávat a žáci jsou povinni se vzdělávat. 
Ostatní žáci pokračují v denní výuce. 
Distanční 
Do školy nesmí chodit celá třída, více tříd nebo celá škola – vzdělávání těchto žáků probíhá 
pouze distanční formou. Jestliže do školy nesmí chodit nikdo, vzdělávají se distančně všichni a 
škola všem tento způsob poskytuje. Distanční způsob může probíhat nejrůznějšími formami, a 
to dle aktuálních možností školy i individuálních podmínek jednotlivých žáků, tak také 
personálním a technickým možnostem školy. Distanční způsob vzdělávání musí vždy 
respektovat aktuální zdravotní stav a individuální podmínky konkrétních žáků, jestliže s nimi byla 
škola seznámena. Zákonní zástupci nezletilých žáků nebo žáci sami seznámí třídního učitele 
s podmínkami, které žák pro vzdělávání má. 
 
Formy vzdělávání 
Pro distanční výuku bude využíván školní web www.zskrmelin.cz pro předávání informací žákům 
a zákonným zástupcům ze strany školy a případnou vzájemnou komunikací mezi zákonnými 
zástupci a školou. Hlavním komunikačním kanálem mezi zaměstnanci školy jsou pracovní 
emailové adresy.  
Platformou distanční on-line výuky pro žáky je Google Meet, Google Classroom. Distanční forma 
výuky se děje synchronně v pondělí – pátek v dopoledních hodinách (8.00 – 12.00), mimořádně i 
odpoledne. Asynchronní výuka je realizována pomocí emailové korespondence žák – učitelka. 

http://www.zskrmelin.cz/
http://www.zskrmelin.cz/


Off-line výuka je realizována výhradně v 1. ročníku, v dalších ročnících je součástí on-line výuky. 
Asynchronní výuka je realizována pomocí emailové korespondence žák – učitelka. 
Na základě Smlouvy o výpůjčce mezi zákonným zástupcem a školou lze pro potřeby distančního 
vzdělávání poskytnout žákovi notebook/iPad. 
 
Vyučovací předměty 
Vyučovací předměty se v rámci distanční výuky pro žáky 1. – 5. ročníku dělí na naukové a 
výchovné. Naukové předměty (český jazyk, matematika, anglický jazyk, popř. prvouka, 
přírodověda, vlastivěda) budou zařazovány do rozvrhu hodin v průběhu celého týdnu. Výchovné 
předměty nebudou realizovány. 
 
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami  
Pedagogická intervence a předmět pedagogické péče je nadále poskytován prostřednictvím on-
line komunikace osobou, která toto podpůrné opatření realizuje i v běžném režimu školy.  
V závislosti na konkrétní situaci a možnostech školy mohou být žákům se SVP zapůjčeny 
potřebné kompenzační pomůcky, speciální učebnice a speciální učební pomůcky, jež má daný 
jednotlivec uvedené v doporučení školského poradenského zařízení.  
 

Poskytnutí technického vybavení (notebook, iPad)  
Na základě Smlouvy o výpůjčce mezi zákonným zástupcem a školou lze pro potřeby distančního 
vzdělávání poskytnout žákovi notebook/iPad. Vzhledem k omezenému počtu techniky určené 
k zapůjčení bude rozhodovat pořadí žádosti o výpůjčku. Žádost se zasílá na email hospodářky 
školy hskrmelin@gmail.com s těmito údaji: 1) jméno a příjmení, datum narození, adresa 
trvalého pobytu zákonného zástupce, 2) jméno a příjmení, datum narození žáka. 
 
 

XI. 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: 
Vyučující při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci uplatňuje vůči žákovi přiměřenou 
náročnost a pedagogický takt. Při celkové klasifikaci přihlíží k věkovým zvláštnostem žáků i 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 

mailto:hskrmelin@gmail.com


    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. 
 
 
XI-1.  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 vedoucího skupinové práce nebo ostatních    
  členů skupiny 
- 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 
 
 
XI-2.  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 diskuse. 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. 
 
XI-3.  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. 
 
 
XI-4.  Hodnocení a klasifikace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v předmětech  
          s převahou naukového zaměření 
Hodnocení bude probíhat v souladu s doporučením pedagogicko-psychologické poradny nebo 
Speciálního pedagogického centra  
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. 
 
XI-5.  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. 
 
XI-6. Hodnocení v době distanční výuky 
Vyučující žákům zadávají úkoly povinné/dobrovolné a žáky hodnotí podle předem oznámených 
kritérií. Žáci jsou povinni odevzdávat dle pravidel stanovených vyučujícími pouze úkoly označené 
jako povinné. 
Hodnocení v době distanční výuky: 

- bude vycházet ze znalostí konkrétních žáků; 
- při hodnocení bude zohledněna aktivní účast na distanční výuce; 
- hodnotí se užívání správných postupů, správné používání pomůcek, míra splnění, 

správnost – práce s chybou (brána případná ochota opravit a doplnit připomínkované 
nedostatky, zopakování úkolu); 

- přednostně bude využíváno formativní hodnocení, které bude žákovi i jeho zákonným 
zástupcům poskytovat co nejpřesnější zpětnou vazbu nejen o kvalitě splnění zadání, ale i 
o dosaženém pokroku, upozorní na nedostatky a napoví cestu ke zlepšení, popřípadě 
upozorní na návaznost, pro kterou je užitečné dané učivo ovládat 

- v některých případech je možné použít také hodnocení klasifikačním stupněm; 
- hodnocení může být vhodně doplňováno motivačními odměňujícími prvky. 

 
 
XI-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 hodnotit ani v náhradním termínu. Žák je na konci     
2. pololetí hodnocen prospěl(a)/neprospěl(a). 
 
XI-8.  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, 
- konzultacemi s ostatními vyučujícími a podle potřeby i psychologickými a zdravotnickými  
  pracovníky. 
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, budou navržena a 
poskytnuta podpůrná opatření 1. stupně. 
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 pedagogicko-psychologických vyšetření, které mají vztah ke 
způsobu hodnocení a klasifikace žáka a způsobů získávání podkladů. 
 
 



XI-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.      
 
 
XI-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. 
 
XI.-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. 
 
XI-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 před-
pokladům 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. Slovní hodnocení bude poskytnuto 
žákovi na žádost zákonného zástupce v souladu s doporučením školského poradenského zařízení 
(žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, žáci cizinci). 
 
XI-13.  Komisionální přezkoušení 
Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti klasifikace v jednotlivých předmětech na 
konci 1. nebo 2. 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. 
 
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, jiný pedagogický pracovník školy jmenovaný krajským  
  úřadem, 
- 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 stanoví komise hlasováním a vyjádří se 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. Výsledek přezkoušení již 
nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení. 
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. 
 
XI-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 2. 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. 
 
 
XI-15.  Dodatečná zkouška 
Dodatečnou zkoušku koná žák: 
- který nemohl být klasifikován na konci 1. pololetí. Termín dodatečné zkoušky určí ředitel školy  
  tak, aby klasifikace mohla být provedena nejpozději do dvou měsíců po skončení 1. pololetí,  
  ve výjimečných případech do konce klasifikačního období za 2. pololetí. 
- který nemohl být klasifikován na konci 2. pololetí. 
- který podle posouzení vyučujícího nemá v daném předmětu dostatečný počet známek 
  ve srovnání s ostatními žáky třídy z důvodu vysoké absence. 
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 nemohl být klasifikován ani do tohoto termínu, opakuje ročník. 
O dodatečné zkoušce rozhoduje pedagogická rada na návrh vyučujícího daného předmětu. 
 
 
XI-16.  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. 
 
 
Školní řád byl projednán 21. 10. 2020 na 36. zasedání Školské rady.  
 
 
 
V Krmelíně 10. 10. 2020                                    .................................................................... 
                                                                                 Mgr. Dušan Ignačík, MBA – ředitel školy 


