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HODNOCENÍ ŽÁKŮ- Klasifikační řád (součástí ŠKOLNÍHO ŘÁDU) 
 

1. Žáci jsou hodnoceni vzhledem k očekávaným výstupům stanoveným školním vzdělávacím 

programem v osnovách jednotlivých předmětů. 

1. Předmětem hodnocení prospěchu jsou výsledky vzdělávání, individuální pokrok a píle žáka. 

Váha těchto kritérií je stanovena na 2:1:1.   

2. Při hodnocení žáků handicapovaných, žáků s poruchami učení nebo chování, žáků s mimořádným 

nadáním, zdravotním oslabením nebo znevýhodněním a jazykovým nebo sociálním 

znevýhodněním se váha kritérií stanovuje na 1:1:1.   

3. Hlavním cílem hodnocení je orientovat žáka v jeho rozvoji, poskytovat mu zpětnou vazbu. Ta musí 

zahrnovat rovněž informaci, jak má žák postupovat, aby se ve svém učení zlepšil (formativní 

hodnocení) 

4. Žák je předem seznamován s kritérii hodnocení, podle možnosti se na jejich vytváření podílí. 

5. Pokud učitel pracuje se dvěma úrovněmi kritérií (např. hlavní a pomocná), tj. s klasifikací o různé 

váze argumentu (např. pokud známky za referáty, práci v hodině apod. mají oproti testům a 

ústnímu zkoušení jen poloviční váhu), poskytne tuto informaci žákům. 

6. Součástí hodnocení je rovněž sebereflexe a sebehodnocení žáka. Sebehodnocení je důležitou 

součástí hodnocení žáků. Sebehodnocením se posiluje sebeúcta a sebevědomí žáků. 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. 

 

Při sebehodnocení se žák snaží popsat: 

 co se mu daří 

 co mu ještě nejde 

 jak bude pokračovat dál 

Při školní práci vedeme žáka tak, aby komentoval svoje výkony a výsledky. 

7. Metody získávání podkladů pro hodnocení musejí respektovat dispozice žáka.  

8. Struktura a frekvence hodnocení vždy koresponduje se strukturou předmětu a s jeho časovou 

dotací v učebním plánu. Hodnocení je rovnoměrně rozloženo v celém pololetí a nekumuluje se 

před jeho koncem. Na koordinaci písemných prací delších než 30 minut se učitelé vzájemně 

domlouvají.  

9. V předmětech s dvouhodinovou až pětihodinovou týdenní dotací (kromě výchov) píší žáci 

v každém pololetí minimálně 3 testy (písemné práce), v českém jazyce a matematice minimálně 4 

testy (písemné práce), které učitel vyhodnotí v procentech úspěšnosti. Všichni žáci mají stejný 

rozsah a obsah zadání, žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mohou mít na vypracování až 

dvojnásobek času.    

10. Hodnocení zahrnuje různorodé činnosti a výkony žáků.     
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11. Pro hodnocení žáků se používá pětistupňová klasifikační stupnice 

s pomocnými znaménky, v 1. – 3. r. případně doplněná různými symboly. Na vysvědčení jsou žáci 

hodnocení známkami bez pomocných znamének. Výsledná známka na vysvědčení není 

průměrnou hodnotou známek získaných v průběhu pololetí, ale vyjadřuje dosaženou úroveň 

znalostí, dovedností a postojů žáka s přihlédnutím k jeho píli. 

12. Širším slovním hodnocením mohou být hodnoceni rovněž žáci se speciálními vzdělávacími 

potřebami nebo s odlišným mateřským jazykem, pokud o to jejich rodiče požádají. 

13. Při velké absenci dítěte je minimální počet známek pro klasifikaci žáka za pololetí rovný počtu 

hodin předmětu v týdenním učebním plánu, pokud jsou tyto známky uděleny podle hlavních kritérií 

hodnocení (např. mají váhu testu nebo ústního zkoušení). Známky udělené podle pomocných 

kritérií (např. za referáty, práci v hodině, domácí úkoly apod.) mají poloviční váhu a jejich případný 

počet musí být dvojnásobný. Pokud učitel nepracuje s kritérii s různou váhou, respektive nesdělí 

tuto skutečnost žákům, mají všechny známky stejnou váhu. 

14. Za hodnocení žáka je odpovědný příslušný vyučující, který vede údaje o hodnocení jednotlivých 

žáků a je povinen tyto údaje ukládat po dobu nejméně 6 měsíců po skončení pololetí. 

15. Projektové hodnocení se zahrnuje do předmětu, kterému je obsah projektu tematicky nejbližší.  

16. Hodnocení může být přiřazována různá váha (testy, ústní zkoušení, projektová práce). 

17. Zákonní zástupci jsou při distančním vzdělávání informováni průběžně, pravidelně ve 

stanovených intervalech, prostřednictvím - komunikační platformy školy (Bakaláři, Teams…), 

případně - skupinovým chatem, videohovory, které nahrazují klasické třídní schůzky, případně - 

písemnou korespondencí, telefonicky, osobně. 

18. Každý žák 2. až 9. ročníku ZŠ má právo požádat svého třídního učitele jedenkrát do měsíce o 

vydání jednoho žolíka, kterého může za dodržení následujících pravidel použít pro anulování 

výsledku hodnocení:  

 Žákovi bude přiděleno evidované číslo žolíka.  

 Žák má právo svého žolíka (t.j. s příslušným číslem) použít k anulování jedné klasifikační 

známky v měsíci v jakémkoli předmětu s výjimkou známky za předem ohlášenou čtvrtletní 

práci. 

 Při použití žák odevzdá žolíka vyučujícímu, a ten jej předá třídnímu učiteli k evidenci. Třídní 

učitel žolíka opět vydá žákovi až na začátku nového měsíce.  

 Žák musí žolíka uplatnit neprodleně po udělení známky, tedy ihned poté, kdy se o známce 

dozvěděl. Na uplatňování žolíka s bezdůvodnou prodlevou nebude brán zřetel.  

 Učitel má právo nepřijmout žolíka ze závažných důvodů, pokud na ně žáka předem upozorní, 

např. z důvodů časté nebo dlouhé absence, málo známek apod.  

 Žák žolíka vrátí na konci školního roku.  

 Žolíky jsou poskytovány zdarma. Pouze při ztrátě žolíka bude žákovi účtováno 10 Kč. Žák 

obdrží náhradního žolíka až na počátku následujícího měsíce a po zaplacení této částky.  

 Každý ročník bude mít přiděleného jiného žolíka.  

 Je zakázáno žolíky si navzájem vyměňovat nebo půjčovat. Padělání žolíků je považováno za 

hrubé porušení pravidel chování.  

 

Třídní učitel může odmítnout vydat žákovi žolíka, pokud v posledním měsíci:  

 žák neplní povinnosti jemu uložené  

 žák porušil školní řád  
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 se žák dopustil kázeňského přestupku  

 je žák nepořádný, zapomíná žákovskou knížku, věci na vyučování apod.  

 žák chodí pozdě na vyučování  

 dluží škole finanční částku  

Použití žolíka vyučující vyznačí do žákovské knížky, včetně data a předmětu, a potvrdí svým 

podpisem. 

 

Kritéria pro hodnocení prospěchu žáků 

 rozsah znalostí a dovedností (úplnost, přesnost, trvalost zapamatovaných faktů, pojmů, definic, 

termínů, zákonitostí, vztahů, postupů) 

 hloubka porozumění (vlastní interpretace informací, postupů, návodů, její argumentační podpora, 

dokládání příklady, vysvětlování, zdůvodňování, zařazování do kontextu) 

 kvalita práce s  informacemi (práce s různými informačními zdroji; vyhledávání, porovnávání, 

kombinování, třídění, využívání, kritické hodnocení, prezentace) 

 produktivita (plnění úkolů; pestrost, různorodost, včasnost, formální úroveň písemností a 

produktů; struktura a srozumitelnost vyjadřování) 

 tvořivost (bohatost nápadů, originalita, překonávání stereotypu, uplatnění kombinace, 

propracování)  

 užívání získaných znalostí, dovedností, postojů (plnění praktických úkolů, řešení reálných 

problémů, formulování hypotéz, empirické ověřování, práce v projektech, navrhování řešení, 

rozvíjení myšlenek, podíl na činnosti týmu) 

 plnění školních povinností (nošení pomůcek, učebnic, sešitů, včasné odevzdávání domácích 

úkolů, včasná příprava na vyučování) 

 Při distančním vzdělávání, zajišťovaném jakoukoli formou, žák vždy dostane zpětnou vazbu o 

výsledcích svého vzdělávání a plnění zadaných úkolů, je uplatňováno především formativní 

hodnocení, jak klasifikačním stupněm, tak slovním hodnocením. Po uzavření určitých celků učiva 

je provedeno sumativní hodnocení výsledků žáka při osvojování učiva tohoto celku. 

 

Charakteristika stupňů hodnocení 

 Stupeň 1) samostatný výkon bez chyb nebo jen s malými chybami, které neovlivnily celkový 

výsledek práce, originální, nápaditý přístup a řešení i s drobnými nedostatky. Kladení otázek k 

věci, dovednost vyučovat druhé, rozvíjení tématu, kritické posouzení, vytvoření originálu, 

vytvoření nové informační struktury, použití relevantních dat, hloubka sdělení, vysoká výpovědní 

hodnota výstupů, správnost použitých prostředků, řízení skupiny.  

 Stupeň 2) výkon s menšími chybami, je-li podstata věcně správná, nebo nápaditý přístup 

s menšími nepřesnostmi. Správná aplikace, uvedení hlavní myšlenky, většinou relevantní data, 

převaha vhodně použitých prostředků, dodržení tématu, věcná správnost výstupů, přínos pro 

skupinu. 
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 Stupeň 3) dílčí výkon, správná řešení spíše převažují nad chybami. 

Vyjádření vlastními slovy, uvedení příkladu, vyhledání, přiřazení, neúplná data, nedokončené 

výstupy, formální nedostatky, podíl na práci skupiny. 

 Stupeň 4) neúplný, nedokončený výkon. Zopakování, označení, seřazení, převzetí, neúspěšný 

pokus, nesrozumitelné výstupy, irelevantní prostředky, žádný přínos pro skupinu. 

 Stupeň 5) rezignace, lhostejnost, žádné výstupy, poškozování práce druhých. 

 Výsledky vzdělávání prezenční formou jsou dokládány i písemnými pracemi žáka (testy, 

prověrky), při distanční výuce výsledky jeho práce ukládány ve formě osobního portfolia, v 

listinné, nebo digitální podobě. Zapojení žáka či nedostačující míra zapojení do distanční výuky 

se neodrazí v hodnocení klasifikačním stupněm. 

 

Převod výsledků procent na klasifikační stupeň  

a) varianta se známkou s mínusem  

- 100-95    % 1 

- 94-90  1- 

- 89-80  2 

- 79-75  2- 

- 74-60  3 

- 59-51  3- 

- 50-34  4 

- 33-25  4- 

- 24-0  5 

b) varianta se známkou bez mínusu   

- 100-90  % 1 

- 89-75  2 

- 74-51  3 

- 50-25  4 

- 24-0  5 

Je na rozhodnutí učitele, zda použije stupnici s mínusy nebo bez mínusů, musí však toto 

rozhodnutí oznámit žákům předem. V každém případě oznámí žákům jednu ze stupnic.  

 

 

Kritéria pro hodnocení chování žáků  

 zdvořilost (slušně a správně oslovuje druhé, pozdraví, poprosí, požádá, poděkuje, omluví se, 

dává přednost) 
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 dodržování pravidel komunikace (nemluví vulgárně, přihlásí se o 

slovo, neskáče do řeči, mluví věcně, zdrží se osobního útoku) 

 respekt k lidem (nevysmívá se druhému, neponižuje ho, nenapadá ho slovně ani fyzicky, bere 

na něj ohled, ocení jeho přínos, zapojí ho do činnosti) 

 čestnost (mluví pravdu, přizná chybu, nevymlouvá se, dodržuje dané slovo) 

 úcta k hodnotám (nepoškozuje cizí majetek, nepůjčuje se věci bez dovolení, zachází s věcmi 

šetrně a stanoveným způsobem) 

 plnění povinností (řádně dochází do školy, dodržuje stanovený čas, plní uložené úkoly, 

dodržuje organizační pokyny, nosí a předkládá žákovskou knížku nebo omluvný list) 

 prosazování práv (upozorní na nebezpečné jednání ohrožující život, zdraví nebo práva 

druhých, ohradí se proti nespravedlivému jednání, zastane se slabšího, vyjádří se věcně a 

slušně k věcem, které se týkají jeho vzdělávání a života školy, uplatňuje demokratické principy 

v třídní nebo školní samosprávě) 

Charakteristika stupňů hodnocení chování 

 Stupeň 1) Dodržuje školní řád, vyhovuje kritériím hodnocení chování, po případném udělení 

výchovných opatření se jeho chování zlepší.  

 Stupeň 2) Nedodržuje školní řád, jen zčásti vyhovuje kritériím hodnocení chování, nedbá 

předchozích výchovných opatření, má opakovaně neomluvenou absenci, jeho chování má 

negativní vliv na ostatní děti.  

 Stupeň 3) Hrubě poruší školní řád, nevyhovuje kritériím hodnocení chování, šikanuje 

spolužáka, úmyslně ublíží jinému na zdraví s následky, distribuuje alkohol nebo drogy, 

úmyslně ničí majetek školy nebo spolužáků, vulgárně nebo fyzicky napadne zaměstnance 

školy, je nepřístupný výchovnému působení, jeho chování ohrožuje bezpečnost druhých. 

 

Výchovná opatření 

1. Za mimořádné nebo trvale kvalitní výsledky školní práce, za významná zlepšení školní práce,  

          za vynikající reprezentaci školy, za příkladné chování, pracovitost a svědomitost a za 

hodnotné 

          mimořádné činy může být žákovi udělena pochvala.  

 slovní nebo písemná pochvala vyučujícího 

 písemná pochvala třídního učitele 

 písemná pochvala ředitele školy 

 písemná pochvala ředitele školy s věcným darem 

 

2. Za porušování školního řádu nebo dílčí neplnění kritérií chování může být žákovi uděleno 

některé z dále uvedených výchovných opatření. Jako alternativa k udělení výchovného 

opatření může být žákovi nabídnuta veřejně prospěšná práce pro školu v době mimo 

vyučování.  

 ústní napomenutí učitele 

 pohovor žáka s učitelem a třídním učitelem 
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 písemné napomenutí třídního učitele¨ 

 důtka třídního učitele 

 důtka ředitele školy 

 

3. Jestliže žák nedodrží pravidla stanovená tímto školním řádem, podle závažnosti může být 
jeho přestupek považován za: 
 

 porušení školního řádu 

 závažné porušení školního řádu 

 porušení školního řádu zvlášť hrubým způsobem 

 

4. Mezi závažná porušení školního řádu patří například: 
 

 nespolupráce žáka se školou (např. při omlouvání absencí, neplnění povinností, 

neplnění pokynů učitele, nedostatek snahy o nápravu nevhodného chování apod.) 

 

 neomluvená hodina/y 

 

 svévolné opuštění školní budovy či prostoru stanoveného učitelem nebo osobou 

vykonávající pedagogický dohled v průběhu vyučování nebo mimoškolní akce 

pořádané školou (včetně školní družiny) 

 

 používání mobilního telefonu během vyučování, kulturní akce nebo narušování jejího 

průběhu jiným nevhodným způsobem 

 

 porušení zákazu návštěv na pokojích či chatkách po večerce během akcí pořádaných 

školou a delších než jeden den 

 

 opakované hrubé a vulgární vyjadřování ve výuce, slovní inzultace a další 
 

5. Mezi porušení školního řádu zvlášť hrubým způsobem patří například: 
 

 držení a přechovávání zbraní ve všech vnitřních a vnějších prostorách školy nebo na 

školních akcích 

 

 držení, distribuce a užívání alkoholu, omamných a psychotropních látek nebo jiných 

nebezpečných látek ve vnitřních a vnějších prostorách školy nebo na školních akcích 

 

 porušení zákazu kouření ve vnitřních i vnějších prostorách školy nebo na školních 

akcích 

 

 omezování osobní svobody jiných osob a jakékoli chování vedoucí k šikaně 

 

 takové chování žáků, které vede k úmyslnému poškození zdraví spolužáků nebo 

zaměstnanců školy 

 

 zcizení nebo úmyslné poškození majetku školy (včetně software), spolužáků nebo 

zaměstnanců školy či jiných osob přítomných v prostorách školy nebo na školních 

akcích 

 

 výroky a chování žáků mající charakter porušení práv na ochranu osobnosti nebo 

deklarace lidských práv 
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 propagace stran a hnutí směřujících k potlačování 

lidských práv či rasové nesnášenlivost 

 

 fyzický nebo hrubý slovní útok vůči pracovníkovi školy  

 

 porušení zákazu vylézání z oken, vyklánění se a sedání do oken, vstupování na 

střechy budov, vyhazování různých předmětů a vylévání vody z oken nebo házení 

sněhu do oken 

  

zneužití, znehodnocení či falšování úředních dokumentů jako jsou vysvědčení nebo 

žákovská knížka  

 

 hanobení a zneužití státních symbolů  

 a další 

  

6. Opakované závažné porušení školního řádu je považováno za porušení školního řádu 

zvlášť hrubým způsobem: 

 

 Dopustí-li se žák porušení školního řádu, bude mu uděleno jako okamžité kázeňské 

opatření ústní nebo písemné napomenutí třídního učitele nebo důtka třídního učitele. 

 

 Dopustí-li se žák závažného porušení školního řádu, může mu být udělena jako 

okamžité kázeňské opatření důtka ředitelky školy. 

 

 Dopustí-li se žák porušení školního řádu zvlášť hrubým způsobem, může mu být  

udělena jako kázeňské opatření snížená známka z chování. 

 

 V případě, že se žák v průběhu školního roku dopustí několikrát opakovaného 

porušení 

školního řádu, opakovaného závažného porušení školního řádu, může mu být udělena 

jako 

kázeňské opatření snížená známka z chování. 

 

 Za závažné porušení školního řádu nebo za porušení školního řádu zvlášť hrubým 

způsobem může být žák (podmíněně) vyloučen ze školy, má-li splněnou povinnou 

školní 

docházku (§ 31odst. 3 školského zákona) 
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Postup při udělování výchovných opatření a při chování žáků 

1. Pochvaly  

 

pochvala učitele 

 

uděluje učitel 

průběžně 

 

U zapíše do ŽK 

 

pochvala třídního 

učitele 

 

uděluje třídní učitel 

 

TU předá žákovi 

pochvalný list, zapíše do 

KL 

 

pochvala ředitele 

 

uděluje ředitel na návrh třídního 

učitele 

 

 

TU předá žákovi 

pochvalný list, zapíše do 

KL a na vysvědčení 

 

 

pochvala ředitele 

s věcným darem 

 

uděluje ředitel na návrh třídního 

učitele a po vyjádření 

pedagogické rady 

ve čtvrtletí nebo 

v pololetí, 

mimořádně i 

průběžně 

 

2.  Opatření k posílení kázně  

 

napomenutí učitele 

 

uděluje učitel 

průběžně 

 

U zapíše do ŽK 

 

napomenutí 

třídního učitele 

 

uděluje třídní učitel 

 

TU předá na formuláři se 

zpětnou vazbou, zapíše 

do KL a oznámí ZŘ 

 

důtka třídního 

učitele 

 

uděluje třídní učitel po 

konzultaci s VP 

 

TU předá na formuláři se 

zpětnou vazbou, zapíše 

do KL a oznámí ŘŠ 

 

důtka ředitele 

školy 

 

uděluje ředitel na návrh třídního 

učitele a po vyjádření 

pedagogické rady 

 

ve čtvrtletí nebo 

v pololetí, 

mimořádně i 

průběžně 

 

TU předá na formuláři se 

zpětnou vazbou, zapíše 

do KL, žák je uveden 

v zápise z PR 

 

3. Hodnocení chování  

1 hodnotí třídní učitel (konzultuje s ostatními učiteli) 

2  hodnotí ředitel na návrh třídního učitele a po vyjádření pedagogické rady  
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3  hodnotí ředitel na návrh třídního učitele a výchovného poradce a po vyjádření pedagogické rady  

 

4.  Při závažných výchovných problémech žáka může výchovný poradce svolat 

výchovnou komisi,  

 které se účastní rodiče žáka a relevantní pedagogičtí pracovníci školy, případně 

pracovníci  školských poradenských zařízení nebo orgánů sociálně právní ochrany 

dětí nebo jiní  

 odborníci. 

ÚČINNOST ŠKOLNÍHO ŘÁDU 
1. Školní řád je účinný od 1. 9. 2019, aktualizován dne 1.10.2020 

2. Tento školní řád byl projednán v pedagogické radě dne 29. 8. 2019 a schválen 

školskou radou  

          při ZŠ a MŠ Šanov dne 14.11.2019 

3. Školní řád bude prokazatelně projednán s žáky každoročně při zahájení školního roku,  

 přiměřeně Jejich věku a rozumovým schopnostem. 

4. Školní řád je k dispozici v hale školy a na webových stránkách školy 

www.skolasanov.cz 

5. Školní řád je závazný pro žáky, jejich zákonné zástupce a zaměstnance ZŠ a MŠ 

Šanov. 

 

 

 

 

 

Dne: 01. 9. 2019            ______________________

   

Mgr. Bohumila Koutecká 

        ředitelka školy 

 

Aktualizace dne 1.10.2020 
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