
B Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 
 

1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou 

 
1.1 Zásady hodnocení průběhu  a  výsledku vzdělávání 
1. Hodnocení žáka je organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu a jeho řízení. 

2. Při hodnocení a při průběžné i celkové klasifikaci učitel uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi. 

3. Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat  v učebních výkonech pro určitou 

indispozici. 

4. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm, slovně nebo kombinací obou způsobů. O způsobu hodnocení rozhoduje ředitel 

školy po projednání v pedagogické radě se souhlasem školské rady. 

5. Je-li žák hodnocen slovně, převede třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů slovní hodnocení do klasifikace pro účely přijímacího řízení ke střednímu 

vzdělání. 

6. Klasifikace je jednou z forem hodnocení, její výsledky se vyjadřují stanovenou stupnicí. 

7. Ve výchovně vzdělávacím procesu se uskutečňuje klasifikace průběžná a celková. 

8. Průběžná klasifikace se uplatňuje při hodnocení dílčích výsledků a projevů žáka. 

9. Klasifikace souhrnného prospěchu se provádí na konci každého pololetí a není aritmetickým průměrem běžné klasifikace. 

10. Při hodnocení žáka klasifikací jsou výsledky vzdělávání žáka  a chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání 

žáka, které dosáhl zejména vzhledem k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho 

vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka. Klasifikace zahrnuje ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho 

výkon. 

11. Chování neovlivňuje klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech. 

12. Žáci se klasifikují ve všech vyučovacích předmětech uvedených v učebním plánu příslušného ročníku. 

13. Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. 

14. V předmětu, ve kterém vyučuje více učitelů, určí výsledný klasifikační stupeň za klasifikační období příslušní učitelé po vzájemné dohodě. 

15. Ohodnocení výkonu žáka klasifikačním stupněm posuzuje učitel výsledky práce objektivně a přiměřeně náročně, nesmí podlehnout žádnému vlivu subjektivnímu ani 

vnějšímu. 

16. Za období vzdělávání na dálku během uzavření školy lze zohlednit (s uvážením objektivních možností a podmínek pro zapojení žáka do vzdělávání na dálku) v 

hodnocení žáka: 

 Snahu žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů a výstupů.  

 Samostatnou práci žáků a samostudium během vzdělávání na dálku a její výsledky.  

 Četbu související se zadanými úkoly.  

 Portfolia prací žáků, případně jejich další podklady, které umožnily žákům samotným formulovat výsledky, kterých dosáhli (sebehodnocení žáka jako podklad 

pro hodnocení učitele).  

 Zvládnutí technologií a pravidel pro práci s technologiemi potřebnými pro vzdělávání na dálku, pokud lze toto hodnocení začlenit do hodnocení v předmětu 

zaměřeném na informační technologie.  

17. Zákonní zástupci žáka jsou o prospěchu žáka informováni třídním učitelem a učiteli jednotlivých předmětů:        



-      průběžně prostřednictvím žákovské knížky 

- před koncem každého čtvrtletí (klasifikační období) 

- případně kdykoliv na požádání zákonných zástupců žáka 

- v případě mimořádného zhoršení prospěchu žáka informuje učitel zákonné zástupce žáka bezprostředně a prokazatelným způsobem 

- případy zaostávání žáků v učení se projednávají v pedagogické radě 

- přechází-li žák do jiné školy, zašle ředitel dosavadní školy škole, na niž žák přechází, dokumentaci o žákovi a záznam o jeho chování a prospěchu na 

neukončené klasifikační období 

- přechází-li žák do jiné školy po 15. listopadu nebo po 15. dubnu, dokumentace obsahuje návrh klasifikace chování, hodnocení a klasifikaci v jednotlivých 

předmětech jako podklad pro celkovou klasifikaci 

18. Celkový prospěch hodnocení zahrnuje výsledky klasifikace z povinných předmětů, povinně volitelných předmětů a chování, nezahrnuje klasifikaci nepovinných 

předmětů. Stupeň celkového hodnocení se uvádí na vysvědčení. 

19. Nelze-li žáka pro závažné objektivní příčiny klasifikovat na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho klasifikaci náhradní termín, a to tak, aby klasifikace žáka 

mohla být provedena nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné klasifikovat ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí neklasifikuje. 

20. Nelze-li žáka pro závažné objektivní příčiny klasifikovat na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho klasifikaci náhradní termín, a to tak, aby klasifikace žáka 

mohla být provedena nejpozději do 15. října. Do té doby žák navštěvuje podmíněně nejbližší vyšší ročník, popřípadě znovu devátý ročník. Žák, který nemohl být ze 

závažných objektivních, zejména zdravotních, důvodů klasifikován ani v náhradním termínu, opakuje ročník.  

21. Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti klasifikace v jednotlivých předmětech na konci prvního nebo druhého pololetí, může do tří pracovních dnů ode 

dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do tří pracovních dnů, kdy bylo žákovi vydáno vysvědčení, požádat ředitele školy o jeho komisionální 

přezkoušení, je-li vyučujícím daného předmětu ředitel školy, může zástupce žáka požádat o komisionální přezkoušení krajský úřad. Ředitel školy nebo krajský úřad 

oprávněnost žádosti posoudí a neprodleně zástupci žáka sdělí, zda bude žák přezkoušen.   

22. Komisi pro přezkoušení žáka jmenuje ředitel školy, v případě, že je vyučujícím ředitel, jmenuje komisi krajský úřad. Komise je tříčlenná, tvoří ji předseda, kterým je 

zpravidla ředitel nebo jím pověřený učitel, zkoušející učitel, kterým je zpravidla vyučující daného předmětu, a přísedící, který má aprobaci pro týž nebo příbuzný 

předmět. Klasifikační stupeň určí komise většinou hlasů. O komisionální zkoušce se pořizuje protokol.  

23. Komise žáka přezkouší neprodleně, nejpozději do čtrnácti dnů, není-li možné žáka pro jeho omluvenou nepřítomnost v tomto termínu přezkoušet, může ředitel školy 

nebo krajský úřad stanovit nový termín k přezkoušení jen výjimečně, a to ze závažných důvodů. Výsledek přezkoušení, který je konečný, sdělí ředitel školy 

prokazatelným způsobem zástupci žáka. Další přezkoušení žáka je nepřípustné. 

24. Žák, který po dobu nemoci navštěvoval školu při zdravotnickém zařízení a byl tam klasifikován za pololetí ze všech, případně jen z některých předmětů, se po návratu do 

kmenové školy znovu nezkouší a neklasifikuje, přebírá se jeho klasifikace ze školy při zdravotnickém zařízení v těch předmětech, ve kterých byl klasifikován. 

V ostatních předmětech se neklasifikuje. 

25. Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem s výjimkou 

předmětů výchovného zaměření stanovených rámcovým vzdělávacím programem a předmětů, z nichž byl uvolněn. Do vyššího ročníku postoupí i žák prvního stupně 

základní školy, který již v rámci prvního stupně opakoval ročník, a žák druhého stupně základní školy, který již v rámci druhého stupně opakoval ročník, a to bez ohledu 

na prospěch tohoto žáka. 

26. Žák, který plní povinnou školní docházku, opakuje ročník, pokud na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen.  To neplatí o žákovi, který na daném 

stupni základní školy již jednou ročník opakoval, tomuto žákovi může ředitel na žádost jeho zákonného zástupce povolit opakování ročníku pouze z vážných zdravotních 

důvodů. 

27. Ředitel školy může žákovi, který splnil povinnou školní docházku a na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen, povolit na žádost zákonného 

zástupce opakování ročníku po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků a důvodů uvedených v žádosti. 



28. V posledním roce plnění povinné školní docházky zpracuje třídní učitel výstupní hodnocení o tom, jak žák dosáhl cílů vzděláváním stanovených. V pátém a sedmém 

ročníku zpracuje třídní učitel výstupní hodnocení žáka, jestliže se hlásí k přijetí ke vzdělávání ve střední škole.  

 

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

v pedagogické radě. 

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

3. Při klasifikaci se přihlíží k věku, morální a rozumové vyspělosti žáka, k uděleným opatřením k posílení kázně se přihlíží pouze tehdy, jestliže tato opatření byla neúčinná. 

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

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

6. Zákonní zástupci žáka jsou o chování žáka informováni třídním učitelem a učiteli jednotlivých předmětů: 

- průběžně prostřednictvím žákovské knížky 

- před koncem každého čtvrtletí (klasifikační období) 

- okamžitě v případě mimořádného porušení školního řádu    

 

 

1.3. Absence a počet omluvených hodin 
 

Vzhledem k narůstající absenci žáků zavádíme následující opatření. V každém pololetí škol. roku je 20 pracovních týdnů, tedy 100 pracovních dnů (prázdniny a dny volna 

nebudeme počítat). Tolerance omluvených hodin u žáků bude 25%. V případě, že žák uvedený limit překročí, bude jeho klasifikace uzavřena až po přezkoušení. Toto 

přezkoušení se nebude týkat žáků, u nichž bude prokázán dlouhodobý pobyt v nemocnici nebo v jiném léčebném zařízení s výukou.  

Pokud žák chybí delší dobu (dva týdny a více), je nutné, aby třídní učitel ve spolupráci s ostatními vyučujícími a s rodinou stanovil individuální studijní plán, na jehož základě 

by bylo dítě klasifikováno. V tomto případě bude přihlédnuto k jeho samostatné práci a lze ustoupit od přezkoušení. Během žákovy nemoci je možné pravidelně se žákem 

(popř. s rodiči) komunikovat prostřednictvím iškoly.  

U dlouhodobě absentujících žáků lze na konci klasifikačního období přistoupit ke komisionálním zkouškám za předměty, kde nebude dostatek podkladů pro uzavření 

pololetní klasifikace. 

 

Ročník Počet hodin celkem Varující absence Limit absence 

1. 400 80 100 

2. 440 90 110 

3. 500 100 125 

4. 500 100 125 

5. 520 110 130 

6. 600 120 150 

7. 600 120 150 

8. 620 125 155 

9. 620 125 155 

 


