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KLASIFIKAČNÍ ŘÁD
PŘÍLOHA ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU
Klasifikační řád základní školy je zpracován v souladu se zněním zákona č.561/2004 Sb./ve
znění pozdějších předpisů/, školský zákon a dále v souladu s vyhláškou MŠMT č.48/2005 Sb.
/veznění pozdějších předpisů/, o základním vzdělávání a některých náležitostech povinné
školnídocházky. Klasifikační řád je součástí Školního řádu Základní školy Jívová.
Článek I.
OBECNÉ POKYNY PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ
Klasifikační řád je pokynem pro pedagogické pracovníky a určuje pravidla hodnocení žáků
ZŠ Jívová.
Pravidla hodnocení žáků jsou součástí školního řádu a obsahují zejména:
•
•
•
•
•
•
•
•

Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích
pořádaných školou
Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků
Stupně hodnocení prospěchu a chování v případě použití klasifikace a jejich
charakteru, včetně předem stanovených kritérií
Zásady pro používání slovního hodnocení v souladu s § 15 odst. 2, včetně předem
stanovených kritérií
Zásady pro stanovení celkového hodnocení žáka na vysvědčení v případě použití
slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace
Způsob získávání podkladů pro hodnocení
Podrobnosti o komisionálních a opravných zkouškách
Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

•
•
•
•

hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáka musí být jednoznačné,
srovnatelnés předem stanovenými kritérii, věcné, srozumitelné a všestranné
pro klasifikaci platí obecná zásada, že vždy hodnotíme to, co žák zná a ne to, co
nezná
při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci uplatňuje pedagogický pracovník (dále
jenučitel) přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi
při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák
mohlv průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech vzhledem k
určité indispozici(dlouhodobá nemoc, změny v rodinných poměrech apod.); dále je

•
•
•

potřeba při klasifikacizohlednit případné specifické poruchy učení a výsledky
vyšetření PPP v návaznosti naintegraci
učitel je povinen prokazatelným způsobem (zápis do ŽK, písemné oznámení, osobní
pohovorapod.) oznámit zákonnému zástupci žáka veškeré problémy v prospěchu a
chování ve chvíli,kdy se tyto problémy objeví
třídní učitel odpovídá za to, že veškeré údaje o klasifikaci, o hodnocení chování a o
výchovných opatřeních se zapisují mimo povinnou dokumentaci také do programu
dm software
Článek II.
STUPNĚ A ZÁSADY HODNOCENÍ PROSPĚCHU A CHOVÁNÍ

1. Prospěch
Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni:
„1“ – výborný
„2“ – chvalitebný
„3“ – dobrý
„4“ – dostatečný
„5“ – nedostatečný
2. Chování
Chování žáka je klasifikováno těmito stupni:
„1“ – velmi dobré
„2“ – uspokojivé
„3“ – neuspokojivé
Známka z chování je vždy uzavřena k příslušnému pololetí.
Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy považují
zazávažné zaviněné porušení povinností stanovených zákonem č.561/2004 Sb.
3. Výchovná opatření
Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. Výchovná
opatřenímůže udělit ředitel školy nebo třídní učitel.
Žákovi, který vykazuje kázeňské problémy závažným porušováním školního řádu, lze udělit
výchovná opatření k posílení kázně:
„NTU“ – napomenutí třídního učitele
„DTU“ – důtka třídního učitele
„DŘŠ“ – důtka ředitele školy
Pokud se jedná o závažný přestupek proti ustanovení Školního řádu, nemusí učitel dodržet
postupnou škálu kázeňských opatření.
Za neomluvené hodiny je žákovi uděleno výchovné opatření k posílení kázně takto:
• za 1-2 neomluvené hodiny – DŘŠ
• za více než 2 až celý vyučovací den – snížená známka z chování (uspokojivé)
• více než 1 vyučovací den – snížená známka z chování (neuspokojivé
Ředitelka školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné právnické
nebo fyzické osoby žákovi po projednání v pedagogické radě udělit pochvalu nebo jiné ocenění
za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo
za dlouhodobou úspěšnou práci.

Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních
vyučujících žákovi po projednání s ředitelkou školy udělit pochvalu nebo jiné ocenění za
výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci.
Pravidla pro udělování pochval a jiných ocenění a ukládání napomenutí a důtek jsou součástí
klasifikačního řádu.
Třídní učitel neprodleně oznámí ředitelce školy uložení důtky třídního učitele. Důtku ředitelky
školy lze žákovi uložit pouze po projednání v pedagogické radě.
Ředitelka školy nebo třídní učitel neprodleně oznámí udělení pochvaly a jiného ocenění nebo
uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho
zákonnému zástupci.
Udělení pochvaly a jiného ocenění a uložení napomenutí nebo důtky se zaznamená do
dokumentace školy. Udělení pochvaly a jiného ocenění se zaznamená na vysvědčení za pololetí,
v němž bylo uděleno.
U prokázaného záškoláctví je nutné žáka bezprostředně postihnout a ihned
prokazatelnýmzpůsobem vyrozumět zákonného zástupce žáka. V rámci prevence a ochrany před
sociálněpatologickými jevy škola též postupuje dle platných předpisů a směrnic a učiní další
nezbytnáopatření včetně zaslání hlášení příslušným úřadům.
4. Celkové hodnocení žáka
Celkové hodnocení žáka se vyjadřuje stupni:
• prospěl/a s vyznamenáním
• prospěl/a
• neprospěl/a
• nehodnocen/a/
Žák je hodnocen stupněm:
• prospěl/a s vyznamenáním = není-li v žádném povinném předmětu hodnocen při
celkovéklasifikaci stupněm horším než chvalitebným, průměr z povinných předmětů
nemá horšínež 1,50 a jeho chování je velmi dobré
• prospěl/a = není-li v žádném povinném předmětu hodnocen při celkové klasifikaci
stupněm nedostatečný
• neprospěl/a = je-li v některém povinném předmětu hodnocen při celkové klasifikaci
stupněm nedostatečný
• nehodnocen = není-li možné žáka hodnotit z některého z povinných předmětů
stanovených školním vzdělávacím programem na konci prvního pololetí.
Výsledky práce v zájmových útvarech organizovaných školou se hodnotí těmito stupni:
• pracoval/a úspěšně
• pracoval/a
5. Získávání podkladů pro hodnocení
a) Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků a chování žáka
získáváučitel zejména těmito metodami, formami a prostředky:
• soustavným diagnostickým pozorováním žákasoustavným sledováním výkonů žáka a
jeho připravenosti na vyučování
• různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové)
• kontrolními písemnými pracemi a praktickými zkouškami
• analýzou výsledků činnosti žáka

•

konzultacemi s ostatními učiteli a podle potřeby i s pracovníky pedagogickopsychologickýchporaden a zdravotnických služeb
• rozhovory se žákem a zákonnými zástupci žáka
b) Žák musí být z příslušného vyučovacího předmětu vyzkoušen ústně nebo písemně
několikrátza každé čtvrtletí, nejméně dvakrát u předmětu s jednohodinovou dotací.
c) Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace a poukazuje na klady a nedostatky
hodnocených projevů či výtvorů. Při ústním zkoušení oznámí učitel žákovi výsledek
hodnocení okamžitě. Výsledky písemných zkoušek a prací a praktických činností oznamuje
v nejbližším možném termínu.
d) Termíny kontrolních písemných prací, zejména čtvrtletních, oznamuježákům
s dostatečným předstihem
e) Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o klasifikaci žáka.
f) Všechny známky jsou zapisovány do žákovské knížky. V případě, že žák „chronicky“
zapomíná žákovskou knížku, aby se vyhnul zápisu známek, poznámek o chování či jiných
sdělení, třídní učitel nebo příslušný vyučující tuto skutečnost oznámí jinou prokazatelnou
formou zákonnému zástupci.
g) Pokud je žák dlouhodobě nemocen (více než týden), učitel individuálně žákovi rozvrhne
doplnění učiva a zpětně toto doplnění zkontroluje.
Článek III.
KLASIFIKACE ŽÁKA
•
•

•

•

•

•
•

•

Žáci jsou klasifikováni ve všech vyučovacích předmětech uvedených v učebním plánu
příslušnéhoročníku.
Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušný předmět. Zákonní zástupci
žákůs vývojovou poruchou diagnostikovanou odborným pracovištěm mohou požádat
o slovníhodnocení.
Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního
období sehodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační
období. Stupeňprospěchu se neurčuje na základě průměru z klasifikace za příslušné
období (může být jednímz vodítek). Při klasifikaci se zohlední také přístup žáka,
inteligenční schopnosti, schopnostsamostatné práce, píle a snaha.
Při určování klasifikačního stupně posuzuje učitel výsledky práce objektivně, nesmí
podléhatžádnému vlivu subjektivnímu ani vnějšímu. Hodnotíme to, co žák zná.
Smyslem hodnocení nenížáka „nachytat“ na tom, co neumí.
Ředitelka školy určí způsob, jakým budou třídní učitelé a vedení školy informováni o
stavuklasifikace ve třídách. Čtvrtletní hodnocení zapíší ve stanoveném termínu
vyučující jednotlivýchpředmětů do žákovských knížek a deníčků, kontrolu podpisu
rodičů provedou třídní učitelé. Propřehledy o klasifikaci slouží výstupy z programu
dm software.
Případné problémy a zaostávání žáků v učení a nedostatky v jejich chování se
projednávají na pedagogických radách.
Na konci pololetního klasifikačního období, v termínu, který určí ředitelka školy,
zapíší třídní učitelévýsledky celkové klasifikace do katalogových listů a do programu
dm software. S ředitelkou školy dohodnou návrhy na opravné zkoušky a
termínyopravných zkoušek.
Klasifikace a tisk vysvědčení se zpracovává na počítači v programu dm software. V
prvním pololetímůže být žákům vydán pouze náhradní výpis z vysvědčení, který žáci
vrátí zpět třídnímu učitelis podpisem zákonného zástupce.

Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření
Převahu teoretického zaměření mají jazykové, společenskovědní, přírodovědné předměty a
matematika.
V souladu s požadavky učebních osnov se hodnotí: ucelenost, přesnost a trvalost osvojení
požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic, zákonitostí a vztahů, kvalita a rozsah
získanýchdovedností vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti, schopnost
uplatňovat osvojenépoznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při
výkladu a hodnoceníspolečenských a přírodních jevů a zákonitostí, kvalita myšlení,
především jeho logika, samostatnost atvořivost, aktivita v přístupu k činnostem, zájem o ně a
vztah k nim, přesnost, výstižnost a odborná ijazyková správnost ústního a písemného projevu,
kvalita výsledků činností, osvojení účinných metodsamostatného studia.
•

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:
Stupeň 1 (výborný)
Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a úplně
a chápevztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti.
Samostatně atvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a
praktických úkolů, přivýkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí logicky správně, zřetelně
se u něho projevujesamostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný a
výstižný. Grafický projev jepřesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, pouze s
menšími nedostatky. Je schopensamostatně studovat vhodné texty.
Stupeň 2 (chvalitebný)
Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně,
přesně aúplně. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti.
Samostatně a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a
dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a
zákonitostí.Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný
projev mívá menšínedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti
je zpravidla bezpodstatných nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností.
Je schopen samostatněnebo s menší pomocí studovat vhodné texty.
Stupeň 3 (dobrý)
Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků, faktů, pojmů,
definic azákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných intelektuálních a
motorických činnostíprojevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za
pomoci učitele korigovat. Vuplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení
teoretických a praktických úkolů se dopouštíchyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení
jevů a zákonitostí podle podnětů učitele. Jeho myšleníje vcelku správné, ale málo tvořivé, v
jeho logice se vyskytují chyby. V ústním a písemném projevumá nedostatky ve správnosti,
přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti se projevujíčastější nedostatky,
grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky. Je schopen samostatněstudovat
podle návodu učitele.
Stupeň 4 (dostatečný)
Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků závažné mezery.
Připrovádění požadovaných intelektuálních a motorických činností je málo pohotový a má
většínedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a
praktickýchúkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení
jevů jenesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho
ústní apísemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě
výsledků jehočinnosti a v grafickém projevu se projevují nedostatky, grafický projev je málo
estetický. Závažnénedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném
studiu má velké těžkosti.

Stupeň 5 (nedostatečný)
Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné
mezery.Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti má velmi
podstatnénedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení
teoretických a praktickýchúkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení
jevů a zákonitostí nedovede svévědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje
samostatnost v myšlení, vyskytují se u něhočasté logické nedostatky. V ústním a písemném
projevu má závažné nedostatky ve správnosti,přesnosti i výstižnosti. Kvalita výsledků jeho
činnosti a grafický projev mají vážné nedostatky.Závažné nedostatky a chyby nedovede
opravit ani s pomocí učitele. Nedovede samostatně studovat.
• Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou praktického zaměření.
Převahu praktické činnosti mají na základní škole pracovní činnosti, matematické,základy
práce s počítačem,…

V souladu s požadavky učebních osnov se hodnotí:
vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem, osvojení praktických
dovedností anávyků, zvládnutí účelných způsobů práce, využití získaných teoretických
vědomostí v praktickýchčinnostech, aktivita, samostatnost, tvořivost, iniciativa v praktických
činnostech, kvalita výsledkůčinností, organizace vlastní práce a pracoviště, udržování pořádku
na pracovišti, dodržování předpisůo bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a péče o životní
prostředí, hospodárné využívání surovin,materiálů, energie, překonávání překážek v práci, …
Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:
Stupeň 1 (výborný)
Žák soustavně projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým
činnostem.Pohotově, samostatně a tvořivě využívá získané teoretické poznatky při praktické
činnosti. Praktickéčinnosti vykonává pohotově, samostatně uplatňuje získané dovednosti a
návyky. Bezpečně ovládápostupy a způsoby práce; dopouští se jen menších chyb, výsledky
jeho práce jsou bez závažnějšíchnedostatků. Účelně si organizuje vlastní práci, udržuje
pracoviště v pořádku. Uvědoměle dodržujepředpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a
aktivně se stará o životní prostředí. Aktivně překonává vyskytující se překážky.
Stupeň 2 (chvalitebný)
Žák projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem.
Samostatně,ale méně tvořivě a s menší jistotou využívá získané teoretické poznatky při
praktické činnosti.Praktické činnosti vykonává samostatně, v postupech a způsobech práce se
nevyskytují podstatnéchyby. Výsledky jeho práce mají drobné nedostatky. Účelně si
organizuje vlastní práci, pracovištěudržuje v pořádku. Uvědoměle udržuje předpisy o
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a stará se oživotní prostředí.
Překážky v práci překonává s občasnou pomocí učitele.
Stupeň 3 (dobrý)
Žák projevuje vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem s menšími
výkyvy. Zapomocí učitele uplatňuje získané teoretické poznatky při praktické činnosti. V
praktických činnostechse dopouští chyb a při postupech a způsobech práce potřebuje
občasnou pomoc učitele. Výsledkypráce mají nedostatky. Vlastní práci organizuje méně
účelně, udržuje pracoviště v pořádku. Dodržujepředpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při
práci a v malé míře přispívá k tvorbě a ochraně životníhoprostředí. Překážky
v prácipřekonává jen s častou pomocí učitele.
Stupeň 4 (dostatečný)
Žák pracuje bez zájmu a vztahu k práci, k pracovnímu kolektivu a praktickým činnostem.
Získanéteoretické poznatky dovede využít při praktické činnosti jen za soustavné pomoci

učitele. Vpraktických činnostech, dovednostech a návycích se dopouští větších chyb. Při
volbě postupů azpůsobů práce potřebuje soustavnou pomoc učitele. Ve výsledcích práce má
závažné nedostatky. Prácidovede organizovat za soustavné pomoci učitele, méně dbá o
pořádek na pracovišti. Méně dbá nadodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při
práci a o životní prostředí. Překážky v práci překonávájen s pomocí učitele.
Stupeň 5 (nedostatečný)
Žák neprojevuje zájem o práci a vztah k ní, ani k pracovnímu kolektivu a k praktickým
činnostem.Nedokáže ani s pomocí učitele uplatnit získané teoretické poznatky při praktické
činnosti. Vpraktických činnostech, dovednostech a návycích má podstatné nedostatky.
Nedokáže postupovat připráci ani s pomocí učitele. Výsledky jeho práce jsou nedokončené,
neúplné, nepřesné, nedosahujípředepsané ukazatele. Práci na pracovišti si nedokáže
zorganizovat, nedbá na pořádek na pracovišti.Neovládá předpisy o ochraně zdraví při práci a
nedbá na ochranu životního prostředí.
Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření
Převahu výchovného zaměření mají:výtvarná výchova, hudební výchova, tělesná a
sportovní výchova.
•

V souladu s požadavky učebních osnov se hodnotí: stupeň tvořivosti a samostatnosti
projevu,osvojení potřebných vědomostí, zkušeností, činností a jejich tvořivá aplikace, poznání
zákonitostídaných činností a jejich uplatňování ve vlastní činnosti, kvalita projevu, vztah žáka
k činnostem azájem o ně, estetické vnímání, přístup k uměleckému dílu a k estetice ostatní
společnosti, v tělesnévýchově s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu žáka všeobecná, tělesná
zdatnost, výkonnost a jeho péčeo vlastní zdraví.
Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:
Stupeň 1 (výborný)
Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní
předpoklady avelmi úspěšně podle požadavků osnov je rozvíjí v individuálních a kolektivních
projevech. Jehoprojev je esteticky působivý, originální, procítěný, v hudební, branné a tělesné
výchově přesný.Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě. Má výrazně
aktivní zájem o umění,estetiku, brannost a tělesnou kulturu a projevuje k nim aktivní vztah.
Úspěšně rozvíjí svůj estetickývkus, tělesnou zdatnost a brannost.
Stupeň 2 (chvalitebný)
Žák je v činnostech aktivní, tvořivý, převážně samostatný na základě využívání svých
osobníchpředpokladů, které úspěšně rozvíjí v individuální a kolektivním projevu. Jeho projev
je estetickypůsobivý a má jen menší nedostatky z hlediska požadavků osnov. Žák tvořivě
aplikuje osvojenévědomosti, dovednosti a návyky v nových úkolech. Má aktivní zájem o
umění, o estetiku, brannost atělesnou zdatnost. Rozvíjí si v požadované míře estetický vkus,
brannost a tělesnou zdatnost.
Stupeň 3 (dobrý)
Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyužívá dostatečně své
schopnosti v individuální a kolektivním projevu. Jeho projev je málo působivý, dopouští se
v němchyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje
pomoc učitele.Nemá dostatečný aktivní zájem o umění, estetiku, brannost a tělesnou kulturu.
Nerozvíjí v požadovanémíře svůj estetický vkus, tělesnou zdatnost a brannost.
Stupeň 4 (dostatečný)
Žák je v činnostech málo aktivní a tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo
uspokojivé. Úkoly řeší s častými chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se značnou
pomocíučitele. Projevuje velmi malou snahu a zájem o činnosti, nerozvíjí dostatečně svůj
estetický vkus,brannost a tělesnou zdatnost.

Stupeň 5 (nedostatečný)
Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho projev je
povětšině chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti
nedovedeaplikovat. Neprojevuje zájem o práci a nevyvíjí úsilí rozvíjet svůj estetický vkus,
brannost a tělesnouzdatnost.
• Klasifikace chování
a) Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě
vyučují, a sostatními učiteli a rozhoduje o ni ředitel po projednání v pedagogické radě. Pokud
třídní učitel tentopostup nedodrží, mají možnost podat návrh na pedagogické radě i další
vyučující. Kritériem proklasifikaci chování je dodržování pravidel chování (školní řád) včetně
dodržování vnitřního řádu školyběhem klasifikačního období).
b) Při klasifikaci chování se přihlíží k věku, morální a rozumové vyspělosti žáka; k uděleným
opatřením k posílení kázně se přihlíží pouze tehdy, jestliže tato opatření byla neúčinná.

Kritéria projednotlivé stupně klasifikace chování jsou následující:
Stupeň 1 (velmi dobré)
Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení vnitřního řádu školy. Méně závažných
přestupků se dopouští ojediněle. Žák je však přístupný výchovnému působení a snaží se své
chybynapravit.
Stupeň 2 (uspokojivé)
Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními vnitřního řádu školy. Žák se
dopustízávažného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo vnitřnímu řádu školy;
nebo se opakovanědopustí méně závažných přestupků. Zpravidla se přes důtku třídního
učitele školy dopouští dalšíchpřestupků, narušuje výchovně vzdělávací činnost školy.
Ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje nebojiných osob.
Stupeň 3 (neuspokojivé)
Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování. Dopustí se takových
závažných přestupků proti školnímu řádu nebo provinění, že je jimi vážně ohrožena výchova
nebobezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně
vzdělávací činnostškoly. Zpravidla se přes důtku ředitele školy dopouští dalších přestupků.
Článek IV.
CELKOVÉ HODNOCENÍ ŽÁKA, OPAKOVÁNÍ ROČNÍKU
•
•
•
•
•
•
•

Hodnocení žáků vychází z posouzení míry dosažení výstupů pro jednotlivé předměty
školního vzdělávacího programu.
Hodnocení je pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doložitelné a respektuje
individuální vzdělávací potřeby žáků a doporučení školského poradenského zařízení.
Celkový prospěch žáka zahrnuje výsledky klasifikace z povinných předmětů a
chování, nezahrnuje klasifikaci zájmových útvarů.
Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním
stupněm, slovně nebo kombinací obou způsobů. O způsobu hodnocení rozhoduje
ředitelka školy se souhlasem pedagogické rady.
U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitelka školy o použití slovního hodnocení
a základě žádosti zákonného zástupce žáka.
Jestliže je žák z výuky některého předmětu v prvním nebo druhém pololetí uvolněn,
uvádí se na vysvědčení místo hodnocení slovo „uvolněn(a)“.
Nelze-li žáka z některého nebo ze všech předmětů v prvním nebo druhém pololetí
hodnotit ani v náhradním termínu, uvádí se na vysvědčení slovo „nehodnoce(a).

•

•

•

Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých předmětech jsou v případě použití
slovního hodnocení popsány tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl
zejména ve vztahu k očekávaným výstupům formulovaných v osnovách jednotlivých
předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním
předpokladům a k věku žáka.
Škola převede slovní hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení
v případě přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této
školy nebo zákonného zástupce žáka. Škola, která hodnotí slovně, převede pro účely
přestupu slovní hodnocení do klasifikace.
Zásady pro vzájemné převedení klasifikace a slovního hodnocení:

PROSPĚCH
Ovládnutí učiva
1 - výborný

ovládá bezpečně

2 - chvalitebný

ovládá

3 - dobrý

v podstatě ovládá

4 - dostatečný

ovládá se značnými mezerami

5 - nedostatečný

neovládá

Myšlení
1 - výborný

pohotový, bystrý, dobře chápe souvislosti, samostatný

2 - chvalitebný

uvažuje celkem samostatně

3 - dobrý

menší samostatnost v myšlení

4 - dostatečný

nesamostatné myšlení, pouze s nápovědou

5 - nedostatečný

odpovídá nesprávně i na návodné otázky

Vyjadřování
1 - výborný

výstižné a poměrně přesné

2 - chvalitebný

celkem výstižné

3 - dobrý

myšlenky vyjadřuje ne dost přesně

4 - dostatečný

myšlenky vyjadřuje se značnými obtížemi

5 - nedostatečný

nedokáže se samostatně vyjádřit, i na návodné otázky
odpovídá nepřesně

Celková aplikace vědomostí
1 - výborný

užívá vědomostí a spolehlivě a uvědoměle dovedností,
pracuje samostatně, přesně a s jistotou

2 - chvalitebný

dovede používat vědomosti a dovednosti při řešení úkolů,
dopouští se jen menších chyb

3 - dobrý

řeší úkoly s pomocí učitele a s touto pomocí snadno
překonává potíže a odstraňuje chyby

4 - dostatečný

dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává

5 - nedostatečný

praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí

Aktivita, zájem o učení
1 - výborný

aktivní, učí se svědomitě a se zájmem

2 - chvalitebný

učí se svědomitě

3 - dobrý

k učení a práci nepotřebuje větších podnětů

4 - dostatečný

malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty

5 - nedostatečný

pomoc a pobízení k učení jsou zatím neúčinné

Chování
1 - velmi dobré

Uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení řádu
školy. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle. Žák
je však přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby
napravit.

2 - uspokojivé

Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními
školního řádu. Žák se dopustí závažného přestupku proti
pravidlům slušného chování nebo řádu školy; nebo se opakovaně dopustí méně závažných přestupků. Zpravidla se přes
důtku třídního učitele dopouští dalších přestupků, narušuje
výchovně vzdělávací činnost školy. Ohrožuje bezpečnost a
zdraví svoje nebo jiných osob.

3 - neuspokojivé

Chování žáka je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování. Dopustí se takových závažných přestupků proti školnímu
řádu nebo provinění, že je jimi vážně ohrožena výchova nebo
bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně narušuje hrubým
způsobem výchovně vzdělávací činnost školy. Zpravidla se
přes důtku ředitele školy dopouští dalších přestupků.

•
•
•
•
•
•

•

Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ve všech
povinnýchpředmětech s výjimkou předmětů výchovného zaměření a předmětů, z nichž
byl uvolněn.
Do vyššího ročníku postoupí i žák prvního stupně, který již v rámci prvního stupně
opakovalročník, a to bez ohledu naprospěch tohoto žáka.
Žáka 2. – 5. ročníku je možné za příslušné pololetí klasifikovat pouze tehdy,
nepřesáhne-li jeho absence v odučených vyučovacích hodinách v příslušném
vyučovacím předmětu 40 %.
Nesplnění podmínek pro klasifikaci žáka za příslušné pololetí je závažnou objektivní
příčinou, pro kterou nelze žáka za příslušné pololetí klasifikovat a dále se postupuje podle
následujících bodů.
v případě dlouhodobého závažného onemocnění žáka, na základě písemné žádosti
zákonného zástupce žáka, po projednání v pedagogické radě a mají-li vyučující dostatek
podkladů pro klasifikaci, je možné umožnit klasifikaci žáka.
Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitelka školy pro jeho
hodnocení náhradnítermín a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno
nejpozději do dvou měsíců poskončení prvního pololetí. Není-li možné žáka hodnotit
ani v náhradním termínu, žák se za prvnípololetí nehodnotí.
Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitelka školy pro jeho
hodnocení náhradnítermín a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno

•

•

nejpozději do konce zářínásledujícího školního roku. Do doby hodnocení žák
navštěvuje nejbližší vyšší ročník.
Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti klasifikace v jednotlivých
předmětech nakonci prvního nebo druhého pololetí, může do tří pracovních dnů ode
dne, kdy byl s toutoskutečností seznámen, požádat ředitelku školy o komisionální
přezkoušení. Je-li vyučujícím danéhopředmětu ředitelka školy, může zákonný
zástupce žáka požádat o komisionální přezkoušení příslušnýškolský odbor Krajského
úřadu.
Žák, který plní povinnou školní docházku, opakuje ročník, pokud na konci druhého
pololetíneprospěl nebo nemohl být hodnocen. To neplatí o žákovi, který na daném
stupni již jednou ročníkopakoval; tomuto žákovi může ředitelka školy na žádost
zákonného zástupce povolit opakováníročníku pouze z vážných zdravotních důvodů.
Článek V.
KOMISIONÁLNÍ A OPRAVNÉ ZKOUŠKY

•
•

•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

Žáci, kteří na prvnímstupni dosud neopakovali ročník a kteří na koncidruhého pololetí
neprospěli nejvýše ze dvou povinných předmětů s výjimkou předmětůvýchovného
zaměření, konají opravné zkoušky. Opravné zkoušky jsou komisionální.
Komisi pro přezkoušení žáka jmenuje ředitelka školy, eventuálně odbor školství
Krajského úřadu.Komise je tříčlenná, tvoří ji předseda, zkoušející učitel, jímž je
zpravidla vyučující danéhopředmětu a přísedící. Klasifikační stupeň určí komise
většinou hlasů. O komisionální zkoušce sepořizuje protokol. Komise žáka přezkouší
neprodleně, nejpozději do 14 dnů. Výsledekpřezkoušení oznámí ředitelka školy
prokazatelným způsobem zákonnému zástupci žáka.
Žák může v jednom dni konat opravnou zkoušku pouze z jednoho předmětu.
Žák koná opravné zkoušky nejpozději do konce příslušného školního roku. Termín
stanoví ředitelka školy.
Nemůže-li se žák dostavit ze závažných důvodů, umožní ředitel školy vykonání
opravných
zkoušek v náhradním termínu nejpozději do 15. září příslušného roku. Do té doby je
žák zařazen do nejbližšího vyššího ročníku.
Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se nedostavil k opravné zkoušce
vestanoveném termínu, neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitelka školy žákovi
stanovit náhradnítermín opravné zkoušky nejpozději do konce září následujícího
školního roku. Do dobynáhradního termínu opravné zkoušky navštěvuje žák nejbližší
vyšší ročník.
Článek VII.
KLASIFIKACE ŽÁKŮ PŘI PLNĚNÍ POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY
V ZAHRANIČÍ
Žák, který plní povinnou školní docházku v zahraničí, koná zkoušku ve spádové škole:
o ve všech ročnících ze vzdělávacího obsahu oboru Český jazyk a literatura
o v posledních dvou ročnících prvního stupně ze vzdělávacího obsahu oboru
vlastivědné
povahy vztahujícího se k České republice
Zkoušku lze konat za období nejméně jednoho pololetí školního roku, nejdéle však za
obdobídvou školních roků.
Zkouška je komisionální a je organizována podle ustanovení čl.VIII.
Termín zkoušky určí ředitelka školy po dohodě se zákonným zástupcem nejpozději do
dvou měsícůpo skončení období, za které se zkouška koná. Není-li možno žáka
přezkoušet ze závažnýchdůvodů, stanoví ředitelka školy náhradní termín, nejpozději
do čtyř měsíců po skončení období, zakteré se zkouška koná.

•

Po vykonání zkoušky vydá škola žákovi vysvědčení. Na vysvědčení žák není
hodnocen z chování. Na vysvědčení se uvede text: „ Žák(yně) plní povinnou školní
docházku podle § 38 školskéhozákona“.
Článek VIII.
KLASIFIKACE ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI VÝVOJOVÝMI PORUCHAMI
(dyslexie, dysortografie, dysgrafie, dyskalkulie, dyslalie)

•

•
•

•
•

•

•
•
•
•

•

Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami je osoba se zdravotním postižením,
zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním. Zdravotním postižením je
pro účely školských předpisů mentální, tělesné, zrakové nebo sluchové postižení, vady
řeči, souběžné postižení více vadami, autismus a vývojové poruchy učení nebo chování.
Zdravotním znevýhodněním zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc nebo lehčí zdravotní
poruchy vedoucí k poruchám učení a chování, které vyžadují zohlednění při
vzdělávání. Sociálním znevýhodněním je rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním
postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, nařízená ústavní výchova nebo
uložená ochranná výchova, nebo postavení azylanta a účastníka řízení o udělení azylu na
území ČR.
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vytvoření nezbytných
podmínek při vzdělávání i klasifikaci a hodnocení.
Při hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíží k povaze postižení
nebo znevýhodnění. Vyučující respektují doporučení psychologických vyšetření žáků a
uplatňují je při klasifikaci a hodnocení chování žáků a také volí vhodné a přiměřené
způsoby získávání podkladů.
U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitelka školy o použití slovního
hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce žáka.
Pro zjišťování úrovně žákových vědomostí a dovedností volí učitel takové druhy a formy
zkoušení, které odpovídají schopnostem žáka a na něž nemá porucha negativní vliv.
Kontrolní práce a diktáty píší tito žáci po předchozí přípravě. Pokud je nutné, nebude dítě
s vývojovou poruchou vystavováno úkolům, v nichž vzhledem k poruše nemůže
přiměřeně pracovat a podávat výkony odpovídající jeho předpokladům.
Vyučující klade důraz na ten druh projevu, ve kterém má žák předpoklady podávat lepší
výkony. Při klasifikaci se nevychází z prostého počtu chyb, ale z počtu jevů, které žák
zvládl.
Klasifikace byla provázena hodnocením, tj. vyjádřením pozitivních stránek výkonu,
objasněním podstaty neúspěchu, návodem, jak mezery a nedostatky překonávat.
Všechna navrhovaná pedagogická opatření se zásadně projednávají se zákonnými
zástupci a jejich souhlasný či nesouhlasný názor je respektován.
V hodnocení se přístup vyučujícího zaměřuje na pozitivní výkony žáka a tím na podporu
jeho poznávací motivace k učení namísto jednostranného zdůrazňování chyb.
Podle druhu postižení využívá speciální metody, postupy, formy a prostředky vzdělávání
a hodnocení, kompenzační, rehabilitační a učební pomůcky, speciální učebnice a
didaktické materiály.
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných se řídí
vyhláškami č. 48/2005 Sb. a 27/2016 Sb., pokud není zvláštním předpisem stanoveno
jinak.

Při slovním hodnocení se uvádí:
a) zvládnutí učiva předepsaného vzdělávacím programem
• ovládá bezpečně
• ovládá
• podstatně ovládá
• ovládá se značnými mezerami
• neovládá

b) úroveň myšlení
• pohotové, bystré, dobře chápe souvislosti
• uvažuje celkem samostatně
• menší samostatnost myšlení
• nesamostatné myšlení
• odpovídá nesprávně i na návodní otázky
c) úroveň vyjadřování
• výstižné, poměrně přesné
• celkem výstižné
• nedostatečně přesné
• vyjadřuje se s obtížemi
• nesprávné i na návodní otázky
d) úroveň aplikace vědomostí
• spolehlivě, uvědoměle užívá vědomostí a dovedností
• dovede používat vědomosti a dovednosti, dopouští se drobných chyb
• s pomocí učitele řeší úkoly, překonává obtíže a odstraňuje chyby, jichž se dopouští
• dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává
• praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí učitele
e) píle a zájem o učení
• aktivní, učí se svědomitě a se zájmem
• učí se svědomitě
• k učení a práci nepotřebuje mnoho podnětů
• malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty
• pomoc a pobízení k učení jsou neúčinné
Článek IX.
HODNOCENÍ NADANÝCH DĚTÍ, ŽÁKŮ A STUDENTŮ
•

•

Ředitelka školy může mimořádně nadaného nezletilého žáka přeřadit do vyššího
ročníku bezabsolvování předchozího ročníku. Podmínkou přeřazení je vykonání
zkoušek z učiva nebo části učivaročníku, který žák nebo student nebude absolvovat.
Obsah a rozsah zkoušek stanoví ředitelka školy.
Individuálně vzdělávaný žák koná za každé pololetí zkoušky z příslušného učiva, a to
ve škole, doníž byl přijat k plnění povinné školní docházky. Nelze-li individuálně
vzdělávaného žáka hodnotit nakonci příslušného pololetí, určí ředitel školy pro jeho
hodnocení náhradní termín, a to tak, abyhodnocení bylo provedeno nejpozději do dvou
měsíců po skončení pololetí. Ředitelka školy zrušípovolení individuálního vzdělávání,
pokud žák na konci druhého pololetí příslušného školního rokuneprospěl, nebo nelzeli žáka hodnotit na konci pololetí ani v náhradním termínu.
Článek X.
PRAVIDLA PRO SEBEHODNOCENÍ ŽÁKŮ

•
•
•

Sebehodnocení je důležitou součástí hodnocení žáků, posiluje sebeúctu a sebevědomí žáků.
Je zařazováno do procesu vzdělávání průběžně všemi vyučujícími, způsobem přiměřeným
věku žáků.
Chyba je přirozená součást procesu učení. Pedagogičtí pracovníci se o chybě s žáky baví,
žáci mohou některé práce sami opravovat, hodnocení žákova výkonu nelze provést jen
klasifikací, musí být doprovázeno rozborem chyb žáka. Chyba je důležitý prostředek k učení.

•
•
•

Pedagogové vedou žáka, aby komentoval svoje výkony a výsledky.
Sebehodnocení žáků nemá nahradit klasické hodnocení (hodnocení žáka pedagogem), ale
má pouze doplňovat a rozšiřovat evaluační procesy a více aktivizovat žáka.

Při sebehodnocení se žák snaží vyjádřit:
• co se mu daří
• co mu ještě nejde, jaké má rezervy
• jak bude pokračovat dál.
Na konci pololetí žák písemnou nebo ústní formou provede sebehodnocení v oblasti:
• zodpovědnost
• motivace k učení
• sebedůvěra
• vztahy v třídním kolektivu
Článek XI.
PRAVIDLA PRO UDĚLOVÁNÍ VÝCHOVNÝCH OPATŘENÍ
Udělení napomenutí třídního učitele (NTU) a důtky třídního učitele (DTU) je v kompetenci
třídního učitele (na návrh ostatních vyučujících). Udělení důtky ředitele školy (DŘŠ) je
projednáno pedagogickou radou. O udělení snížených stupňů z chování hlasuje pedagogická
rada. Třídní učitel zapíše udělení každého výchovného opatření i snížené známky z chování do
katalogového listu žáka a současně prokazatelným způsobem vyrozumí zákonného zástupce
žáka.
Výchovná opatření jsou udělována vzestupně, ale NTU nemusí být opatřením nejnižším, pokud
je žákův přestupek zhodnocen jako závažnější. Jednotlivá opatření lze v jednom klasifikačním
období udělovat opakovaně. Pokud příčina opatření nepomine, nebo nenastane u žáka zlepšení,
následují opatření vyšší. Takto kumulovat opatření lze v rámci jednoho pololetí.
Pochvala TU se uděluje za:
-

iniciativní práci pro třídu a v třídní samosprávě
účast a reprezentaci ve školních a okresních kolech soutěží a olympiád
příkladný sběr léčivých bylin nebo starý papír
pomoc spolužákům
organizování školní nebo mimoškolní akce
vzorné plnění školních povinností
píli
radostný přístup ke školní práci
vynikající studijní výsledky

Pochvala ŘŠ se uděluje za:
-

umístění v okresních a vyšších kolech soutěží a olympiád
příkladnou práci pro školu a obec
pomoc starým a nemocným spoluobčanům, postiženým lidem
významnější morální čin

Napomenutí TU se ukládá zaméně závažné a ojedinělé přestupky proti školnímu řádu.
-

zapomínání žákovských knížek, pomůcek
ztráta žákovské knížky
špatná příprava na vyučování
nekázeň o přestávkách
nedovolené opakované přecházení mezi patry, budovami
podvod v hodině (opisování)
pasivita při vyučování
pozdní příchody do hodin
nošení kšiltovek a pokrývek hlavy v prostorách školy
porušování pravidel ŠJ a ŠD
rušení výuky mobilním telefonem
nedbalostní chování k zařízení školy, znečišťování školy a okolí

Důtka TU se ukládá zazávažnější přestupek proti školnímu řádu.
-

vulgární vyjadřování
negativní přístup k práci
provokativní chování
narušování pedagogického procesu a nerespektování pokynů vyučujících i jiných
zaměstnanců školy při výuce i mimo ni
neomluvená absence (1 hodina)
drobné a úmyslné poškození školního majetku
opakovaná méně závažná porušování kázně přes opakované písemně doložené
upozornění (pracovní nekázeň, pozdní příchody, vulgární vyjadřování) časté pozdní
příchody

Důtka ŘŠ se ukládá zazávažný přestupek.
- neuctivé chování k pracovníkům školy
- krádeže
- úmyslné způsobení lehčí újmy na zdraví
- kouření v prostorách školy, na pozemku školy, na školních akcích mimo budovu
Školy
- jednorázové úmyslné poškození majetku školy
- jednorázové úmyslné ublížení spolužákovi
- lhaní
- nevhodné chování k vyučujícím
- hrubé porušování školního řádu
- záměrné poškozování prací jiných žáků
- podvody (např. s omluvenkou, se ŽK apod.)
- poskytování a zveřejňování informací o spolužácích a zaměstnancích školy na
internetu
▪ (v závažných případech i snížený stupeň z chování)

Snížený stupeň z chování na vysvědčení se uděluje za:
-

přepisování údajů v žákovské knížce
opakované úmyslné ubližování spolužákům
opakované úmyslné poškozování majetku školy
hrubé a vulgární slovní a fyzické útoky žáka vůči pedagogům a dalším
zaměstnancům školy

-

neomluvené hodiny
jednorázová šikana
krádeže
kouření, konzumace alkoholu a jiných OPL nebo jejich distribuce ve škole
pořizování audiovizuálních nahrávek ve škole a jejich zveřejňování

Při porušení více pravidel proti školnímu řádu se ukládá výchovné opatření vyššího typu, taktéž
při opakujícím se provinění. Pokud se jedná o trestný čin (soustavnější fyzická i psychická
šikana, úmyslné ohrožení lidského života, distribuce OPL apod.), bude tato skutečnost
neprodleně oznámena Policii ČR a příslušnému oddělení péče o mládež. Rovněž nelze tento
informativní výčet výchovných opatření striktně dodržovat, ale je třeba každý případ posuzovat
individuálně podle rozumové vyspělosti žáka a dalších skutečností.
Absence
• neomluvené i zvýšené omluvené nepřítomnosti informuje třídní učitel
výchovného poradce, který tyto údaje vyhodnocuje. Při zvýšené omluvené
nepřítomnosti ověřuje její věrohodnost. Neomluvenou nepřítomnost do součtu 10
vyučovacích hodin řeší se zákonným zástupcem žáka třídní učitel formou pohovoru,
na který je zákonný zástupce pozván doporučeným dopisem. Projedná důvod
nepřítomnosti žáka a způsob omlouvání jeho nepřítomnosti a upozorní na povinnost
stanovenou zákonem. Seznámí zákonného zástupce s možnými důsledky v případě
nárůstu neomluvené nepřítomnosti. Provede zápis z pohovoru, do něhož uvede způsob
nápravy dohodnutý se zákonným zástupcem. Zákonný zástupce a žák zápis podepíše a
obdrží kopii zápisu. Případné odmítnutí podpisu nebo převzetí zápisu zákonným
zástupcem se do zápisu zaznamená.
• Při počtu neomluvených hodin nad 10 hodin svolává ředitel školy pedagogickou radu,
které se dle závažnosti a charakteru nepřítomnosti žáka účastní: ředitelka školy,
zákonný zástupce, třídní učitel, výchovný poradce, zástupce orgánu sociálně-právní
ochrany dětí, další odborníci a zástupce rady školy, pokud byla zřízena.
• Pozvání zákonných zástupců na jednání školní výchovné komise se provádí
doporučeným dopisem. O průběhu a závěrech jednání školní výchovné komise se
provede zápis, který zúčastněné osoby podepíši. Případná neúčast nebo odmítnutí
podpisu zákonnými zástupci se v zápisu zaznamená. Každý účastník jednání obdrží
kopii zápisu.
• V případě, že neomluvená nepřítomnost žáka přesáhne 25 hodin, ředitel školy zašle
bezodkladně oznámení o pokračujícím záškoláctví s náležitou dokumentací
příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany dětí nebo pověřenému obecnímu úřadu a
Policii České republiky. Tato ohlašovací povinnost vychází z platné právní úpravy.
Omlouvání absence
• Zákonný zástupce je povinen ohlásit nepřítomnost žáka ve vyučování již první den,
nejpozději třetí pracovní den (telefonicky, e-mailem).
• Po návratu žáka do školy je zákonný zástupce povinen nejpozději třetí pracovní den
doložit důvody nepřítomnosti s přesným vymezením délky. Pozdější omluvy jsou v
rozporu se zákonem a tedy nepřípustné. V takovém případě se bude jednat o
neomluvenou absenci a tedy o záškoláctví žáka, kdy povinností školy je tuto
skutečnost nahlásit orgánu sociálně právní ochrany dětí a současně Policii České
republiky.

Uvolňování z výuky
• Pokud se dítě nemůže z důvodů předem známých zúčastnit vyučování, je zákonný
zástupce povinen požádat písemně o jeho uvolnění (na 1 – 3 dny třídního učitele, na
více dnů ředitele školy). K uvolnění žáka z výuky na více dnů podají rodiče 7 dnů
předem písemnou žádost na předepsaném formuláři.

•

Žáci mohou být uvolněni i během vyučování. Školu opouštějí buď sami, nebo v
doprovodu zákonného zástupce, který si je osobně vyzvedne ve škole. V obou
případech je zákonný zástupce povinen vyplnit žádost o uvolnění z vyučovací hodiny
na zvláštním formuláři, kde zároveň uvede, zda jeho dítě odchází samo nebo v
doprovodu zákonného zástupce (vzor žádosti je na webových stránkách školy). Tato
žádost bude předána třídnímu učiteli nebo zastupujícímu třídnímu učiteli.

Kázeňská opatření za neomluvenou absenci
• 1 hodina důtka třídního učitele
• 2 – 6 hodin důtka ředitele školy
• 7 - 18 hodin 2. stupeň z chování
• 19 – více hodin 3. stupeň z chování
Lékařská potvrzení absence
• Pokud absence žáka překročí v jednom pololetí hranici 100 hodin, bude jeho další
nepřítomnost omluvena pouze na základě lékařského potvrzení. Škola (třídní učitel)
bude o nutnosti tohoto potvrzení zákonné zástupce a lékaře informovat.
• Jedná se o opatření, kdy třídní učitel zjistí, že rodiče nechávají žáka bezdůvodně
doma.
Počet týdnů dle T: 44
Počet týdnů pro klasifikaci pololetí: 20

Ročník

Počet hodin
týdně

Počet hodin za
pololetí

1.
2.
3.
4.
5.

20
21
25
26
26

400
420
500
520
520

Počet hodin pro
splnění
docházky
(75%)
300
315
375
390
390

Povolená
absence
(25%)
100
105
125
130
130

Článek XII.
DOMÁCÍ ÚKOLY
Klasifikace a četnost zadávání domácích úloh je plně v kompetenci vyučujícího. Ten může
vyžadovat podpis rodičů pod domácí úkol jako potvrzení domácího vypracování.
Zapomenutí sešitu s domácím úkolem nebo nenapsání domácího úkolu nelze klasifikovat
klasifikační stupnicí 5, použít jiného kázeňského opatření.
Článek XIII.
ŽÁKOVSKÉ KNÍŽKY
•
•

Na začátku školního roku třídní učitel zabezpečí, aby si žák správně, úplně a úhledně
doplnil veškeré údaje na úvodních listech žákovské knížky. Rozvrh hodin se vyplní
pouze tužkou.
Třídní učitel dbá, aby žák měl každou nepřítomnost řádně doloženou v omluvném listě
žákovské knížky (s výjimkou školních akcí). Potvrzení dětského lékaře požaduje
pouze v odůvodněných případech (na základě předchozí domluvy vedení školy s

•
•

•
•

•
•

dětským lékařem). V případě pochybností při omlouvání žáků neprodleně kontaktuje
rodiče a informuje ředitele školy.
Žáka lze uvolnit z průběhu vyučování jen na základě písemné omluvenky dle vzoru
žádosti, která je ke stažení na www.zsjivovva.cz nebo u třídního učitele.
Třídní učitel zabezpečí, aby vyučující příslušných předmětů vždy v daném čtvrtletí
doplnili návrhy klasifikace, třídní učitel podle závěrů pedagogické rady zapíše
pochvaly a výchovná opatření. Tyto záznamy v žákovské knížce se musí shodovat se
zápisy pedagogických rad a záznamy v katalogových listech žáků.
Sdělení o prospěchu a chování provádějí vyučující jednotlivých předmětů.
Obsahsdělení musí stručně charakterizovat známku (ne český jazyk……3Bi, ale Čjkontrolní diktát…….3Bi).
Poznámky, které vyučující zapisují do žákovských knížek, musí věcně a výstižně
charakterizovat přestupek žáka. Nevhodné jsou poznámky typu: Porušil školní řád.
Kontrolu žákovských knížek provádí třídní učitel 1x měsíčně a zároveň zabezpečí, aby
žákovskou knížku sledovali i rodiče (kontrolovaný podpis rodičů).
Zapomínání žákovských knížek zapisují jednotliví vyučující do třídní knihy.
Jepotřebné sledovat zápisy do žákovských knížek tak, aby známky v klasifikačním
archu učitele byly ve shodě se zapsanými známkami v žákovských knížkách.
Při ztrátě žákovské knížky žák zaplatí finanční částku 50,00 Kč za novou žákovskou
knížku, potrestání žáka je nutno posoudit individuálně (úmyslná nebo náhodná ztráta).

Projednáno na pedagogické radě dne: 29.8.2018
Projednáno školskou radou dne: 30.8.2018
Klasifikační řád nabývá účinnosti dnem 1. září 2018.

V Jívové, dne: 27. 8. 2018

-----------------------------------Mgr. Žaneta Fryčáková
ředitelka školy

