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1. Zásady hodnocení  

1. Nedílnou součástí výchovně vzdělávací práce základní školy je hodnocení a klasifikace žáků, které  

vycházejí ze znění platné legislativy.  

2. Hodnocením žáka rozumíme měření očekávaných výstupů v jednotlivých vyučovacích předmětech  

na základě předem stanovených kritérií. Je jednoznačné, srozumitelné, věcné, pedagogicky  

zdůvodněné a odborně správné.   

3. Při hodnocení učitel uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi. Hodnocení  

respektuje individuální vzdělávací potřeby žáků a doporučení školského poradenského zařízení.  Přihlíží 

ke schopnostem i talentu žáka, k jeho problémům spojeným s poruchami učení a chování, ale  také k 

jeho přístupu ke vzdělávání a souvislostem, které ovlivňují jeho výkon.  

4. Hodnocení:  

- zdůrazňuje individuální pokrok žáka  

- popisuje konkrétní zvládnuté oblasti vzdělávání, resp. míry naplnění očekávaných 

výstupů - podněcuje žáka k dalšímu rozvoji  

5. Učitel posuzuje žákovy výkony komplexně v souladu se specifikou předmětu a vždy seznámí žáka  s 

výsledky práce, s příčinami a možností nápravy špatných výsledků. Po nemoci je žák klasifikován  s 

určitým časovým odstupem po dohodě s vyučujícím (dle individuálních potřeb žáka).  

6. Sebehodnocení žáka je přirozenou součástí procesu hodnocení.   

7. Chování neovlivňuje klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech.  

8. Ředitel školy působí na sjednocování klasifikačních měřítek všech učitelů.  
9. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm, slovním  

hodnocením nebo kombinací slovního hodnocení s klasifikací. O způsobu hodnocení rozhoduje  ředitel 



se souhlasem školské rady.   

10. Je-li žák hodnocen slovně, převede škola slovní hodnocení do klasifikace pro účely přijímacího  

řízení ke střednímu vzdělávání nebo přechodu žáka na jinou školu.   

11. Ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost jeho  

zákonných zástupců zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu. K žádosti je třeba přiložit  

posudek lékaře nebo školského poradenského zařízení. Na vysvědčení se v takovém případě uvede  

místo hodnocení slovo „uvolněn“.  

12. Ve výchovně vzdělávacím procesu se uskutečňuje hodnocení průběžné a celkové. Průběžné  

hodnocení se uplatňuje při hodnocení dílčích výsledků a projevů žáka, zaznamenává se do žákovské  

knížky a/nebo systému Škola Online. Klasifikace celkového prospěchu se provádí na konci každého  

pololetí příslušného školního roku a není aritmetickým průměrem průběžné klasifikace.  

13. I při distančním vzdělávání, zajišťovaném jakoukoli formou, žák dostává zpětnou vazbu o  
výsledcích svého vzdělávání a plnění zadaných úkolů, je uplatňováno především formativní  
hodnocení, jak klasifikačním stupněm, tak slovním hodnocením. Ověřování může probíhat i digitálně  
přes online platformy. Po uzavření určitých celků učiva je provedeno sumativní hodnocení výsledků  
žáka při osvojování učiva tohoto celku. Zákonní zástupci jsou o hodnocení při distančním vzdělávání  
informováni průběžně stejně jako při běžné docházce prostřednictvím systému Škola Online.   

2. Podklady pro hodnocení - průběžné hodnocení  

Výsledky vzdělávání se hodnotí průběžně, četnost a forma hodnocení je v kompetenci vyučujících.  

2.1 Formy průběžného hodnocení očekávaných výstupů  

1. Komunikace učitel – žák, průběžné sledování výsledků vzdělávání  

2. Práce v hodině  

3. Domácí práce / příprava na hodiny  

4. Orientační zkoušení (písemné nebo ústní)  

5. Referát  

6. Praktická práce (v laboratoři nebo odborné učebně), dílo, výtvor  

7. Ústní zkoušení  

8. Písemný test z tematického celku  

9. Souhrnná čtvrtletní / pololetní písemná práce  

10. Skupinové práce  

11. Výstupy z projektového vyučování  

12. Sebehodnocení žáka  

13. Dále například standardizované testy Scio, Cermat, Kalibro…   

1. Váhu jednotlivých forem hodnocení pro celkovou klasifikaci stanoví jednotliví vyučující na základě  

jednání předmětové komise. 

2. Vyučující prokazatelně seznámí žáky na začátku školního roku se způsobem hodnocení, váhou  

jednotlivých forem hodnocení a podmínkami pro splnění klasifikace v pololetí a na konci školního  roku.  



3. Žáci mají právo vědět předem termíny větších forem hodnocení, aby se na ně mohli připravit.  

Denně nelze psát více než dvě čtvrtletní práce.  

4. Stejně tak je vyučující povinen oznámit žákům termín odevzdání seminární práce nebo referátu.   

5. Pokud žák nedodrží termín odevzdání práce, může vyučující zohlednit tuto skutečnost v hodnocení  

v závislosti na prodlevě odevzdání práce nebo realizace referátu.  

6. Za neodevzdanou práci není žák hodnocen.   

2.2 Seznámení žáků a jejich zákonných zástupců s průběžným hodnocením  

Žáci jsou vyučujícím seznámeni s průběžným hodnocením buď bezprostředně po výkonu (ústní formy  

hodnocení) nebo nejpozději do 14 dnů (písemné formy hodnocení). Vyučující jsou povinni zapisovat  

průběžnou klasifikaci, váhu známky a téma obsahu učiva do systému Škola Online minimálně jednou  

za 14 dní. Žák má právo na vysvětlení případných nedostatků ve své práci.  

Zákonné zástupce informují třídní učitel a příslušní vyučující:  

- průběžně prostřednictvím žákovské knížky (v 1. – 5. ročníku)  

- průběžně v systému Škola Online (ve  6. – 9. ročníku)  

- na třídních schůzkách a na společných tripartitních setkáních (učitel – zákonný zástupce – žák) 

- případně kdykoli na požádání zákonných zástupců žáka.   

Při mimořádném zhoršení prospěchu nebo chování žáka předává třídní učitel informaci  bezprostředně. 

Pokud je žák hodnocen na vysvědčení stupněm nedostatečný, informuje učitel  zákonného zástupce 

prokazatelným způsobem s odůvodněním bezprostředně po pedagogické radě.   

3. Klasifikace celková  

Na konci každého pololetí se vydává žákům vysvědčení (za první pololetí nebo v případě neuzavření  

klasifikace za druhé pololetí lze vydat výpis z vysvědčení).  

Stanovení celkového stupně prospěchu v jednotlivých předmětech vychází z průběžného hodnocení,  

vyučující zohledňuje průměrnou hodnotu jednotlivých složek průběžného hodnocení s přihlédnutím  k 

jejich váze.  

3.1. Stupně hodnocení prospěchu   

K ohodnocení studijních výsledků používají vyučující stupně hodnocení odpovídající klasifikaci takto:  

1 - výborný  

2 - chvalitebný  

3 - dobrý  

4 - dostatečný 
5 - nedostatečný  

N – nehodnocen(a) (pouze na vysvědčení v 1. pololetí)  



Celkové hodnocení na vysvědčení se vyjadřuje stupni  

prospěl s vyznamenáním (není-li v žádném povinném předmětu horší stupeň než chvalitebný a  

průměrný prospěch povinných předmětů není vyšší než 1,5 a chování je velmi dobré)  

prospěl (není-li v povinném předmětu klasifikován stupněm nedostatečným)  

neprospěl (je-li v povinném předmětu klasifikován stupněm nedostatečným)  

3.2 Termíny klasifikace  

Řádným termínem pro ukončení klasifikace za dané pololetí je termín stanovený ředitelem školy,  

nejvýše však 5 dní před konáním klasifikační konference. Termín dokončení klasifikace pro žáky, kteří  ji 

ze závažných důvodů nemohli ukončit v řádném termínu, je 30. 6. za 1. pololetí a 30. 9. za 2.  pololetí.  

Podmínky pro uzavření klasifikace jsou plně v kompetenci vyučujícího daného předmětu, a ten je  

povinen s nimi žáky seznámit v úvodních hodinách.  

4. Klasifikace žáků ve specifických situacích  

4.1 Komisionální zkouška  

Pokud má žák odůvodněné výhrady ke klasifikaci, může, dle § 69 odst. (9) Školského zákona, požádat  

(v případě nezletilosti prostřednictvím svých zákonných zástupců) na konci klasifikačního období  

písemně ředitele školy o nařízení komisionální zkoušky z daného předmětu v rozsahu klasifikačního  

období, kterou žák vykoná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se  

zákonným zástupcem žáka.  

4.2. Opravná zkouška  

Žák, který na konci 2. pololetí neprospěl nejvýše ze dvou povinných předmětů, koná z nich opravnou  

zkoušku nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelem školy.  

V jednom dni lze konat nejvýše jednu opravnou zkoušku.  

Pokud je žák při této zkoušce hodnocen stupněm nedostatečným nebo se k jejímu konání nedostaví,  

neprospěl.  

Z doložených závažných důvodů může ředitel školy stanovit náhradní termín, a to nejpozději do  

konce září příslušného kalendářního roku. Do doby jeho konání navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník.  

4.3. Průběh a výsledky komisionální a opravné zkoušky 
Zkušební komise u komisionální a opravné zkoušky je vždy tříčlenná, přičemž předsedou komise je  

ředitel školy nebo jím pověřený učitel, zkoušejícím je zpravidla vyučující daného předmětu a  přísedícím 

je učitel s aprobací stejnou nebo příbuznou zkoušenému předmětu.  



O konání komisionální nebo opravné zkoušky se vypracuje protokol.  

V případě konání opravné nebo komisionální zkoušky je výsledná známka dána výsledkem 

zkoušky.  

4.4. Opakování ročníku  

1. 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, pokud mu nebylo  

povoleno opakování ročníku podle § 52 odstavce 6 věty třetí školského zákona. 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.  

2. Žák nebo jeho zákonný zástupce může podat do konce školního roku písemnou žádost o opakování  

ročníku, která bude individuálně posouzena.  

3. Opakování určitého ročníku lze povolit pouze jednou.  

5. Pravidla pro sebehodnocení žáků  

1. Sebehodnocení je důležitou součástí hodnocení žáků, posiluje sebeúctu a sebevědomí žáků.  

2. Je zařazováno do procesu vzdělávání průběžně všemi vyučujícími, způsobem přiměřeným věku  
žáků.  

3. Chyba je přirozená součást procesu učení. Pedagogičtí pracovníci se o chybě se 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 učení.  

4. Při sebehodnocení se žák snaží vyjádřit:   

- co se mu daří  

- co mu ještě nejde, jaké má rezervy  

- jak bude pokračovat dál  

5. Pedagogové vedou žáka, aby komentoval svoje výkony a výsledky.  

6. Sebehodnocení žáků nemá nahradit klasické hodnocení (hodnocení žáka pedagogem), ale má  

pouze doplňovat a rozšiřovat evaluační procesy a více aktivizovat žáka. 

 

6. Hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami  

1. Dítětem, žákem a studentem 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 České republiky.  

2. Děti, žáci a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vytvoření nezbytných  

podmínek při vzdělávání i klasifikaci a hodnocení.   

3. Při hodnocení žáků a studentů 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.   

4. U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení na základě  

žádosti zákonného zástupce žáka.   

5. Pro zjišťování úrovně žákových vědomostí a dovedností volí učitel takové formy a druhy zkoušení,  

které odpovídají schopnostem žáka a na něž nemá porucha negativní vliv. Kontrolní práce a diktáty  

píší tito žáci po předchozí přípravě. Pokud je to nutné, nebude dítě s vývojovou poruchou  

vystavováno úkolům, v nichž vzhledem k poruše nemůže přiměřeně pracovat a podávat výkony  

odpovídající jeho předpokladům.   

6. Vyučující klade důraz na ten druh projevu, ve kterém má žák předpoklady podávat lepší výkony.   

7. Klasifikace je provázena hodnocením, tj. vyjádřením pozitivních stránek výkonu, objasněním  

podstaty neúspěchu, návodem, jak mezery a nedostatky překonávat,   

8. V hodnocení se přístup vyučujícího zaměřuje na pozitivní výkony žáka a tím na podporu jeho  

poznávací motivace k učení namísto jednostranného zdůrazňování chyb.   

7. Hodnocení nadaných dětí, žáků a studentů  

1. Ředitel školy může mimořádně nadaného nezletilého žáka přeřadit do vyššího ročníku bez  

absolvování předchozího ročníku. Podmínkou přeřazení je vykonání zkoušek z učiva nebo části učiva  

ročníku, který žák nebo student nebude absolvovat. Obsah a rozsah zkoušek stanoví ředitel školy  

2. Individuálně vzdělávaný žák koná za každé pololetí zkoušky z příslušného učiva, a to ve škole, do  

níž byl přijat k plnění povinné školní docházky. Nelze-li individuálně vzdělávaného žáka hodnotit na  

konci příslušného pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby  

hodnocení bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení pololetí. Ředitel školy zruší  

povolení individuálního vzdělávání, pokud žák na konci druhého pololetí příslušného školního roku  

neprospěl, nebo nelze-li žáka hodnotit na konci pololetí ani v náhradním termínu. 

 

8. Výchovná opatření  

Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. Kázeňským opatřením  

je podmíněné vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení, vyloučení žáka nebo  

studenta ze školy nebo školského zařízení, a další kázeňská opatření, která nemají právní důsledky  



pro žáka nebo studenta.   

1. Ředitel školy ukládá na základě vlastního rozhodnutí či podnětu jiné právnické nebo fyzické osoby  

žákovi po projednání v pedagogické radě pochvalu za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo  

školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo za dlouhodobou úspěšnou práci a úspěšnou, příp.  

opakovanou reprezentaci školy.   

2. Třídní učitel ukládá na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních vyučujících  

žákovi po projednání s ředitelem školy pochvalu za výrazný projev školní iniciativy nebo dlouhodobou  

úspěšnou práci.   

3. Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti žákovi uložit:  

a) napomenutí třídního učitele  

b) důtku třídního učitele  

c) důtku ředitele školy   

4. Pochvaly i sankce jsou odůvodněné, provázeny komplexní pedagogickou diagnostikou.   

5. Napomenutí třídního učitele je zpravidla první sankcí, mimo zvláště závažné porušení pravidel, kdy  

je možné využít rovnou vyšších sankcí. Napomenutí následují po závažnějším nebo opakovaném  

porušení pravidel. Po dalších překročeních následuje důtka třídního učitele, důtka ředitele školy, až  

po zhodnocení nedostatků v chování na vysvědčení.   

6. Ukládá se nejvýše jedno napomenutí, jedna důtka třídního učitele a jedna důtka ředitele za  

pololetí.   

7. Za zvláště závažné porušení školního řádu se považuje hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka  

vůči druhým, ponižování, formy týrání, šikany, ohrožení bezpečnosti a zdraví svého i druhých ve  

škole, nerespektování pokynů pedagogických pracovníků, které vedou k ohrožení bezpečnosti a  

zdraví druhých, neomluvená neúčast ve vyučování.  

8. Třídní učitel neprodleně oznámí řediteli školy uložení důtky třídního učitele. Důtku ředitele školy  

lze žákovi uložit pouze po projednání v pedagogické radě.   

9. Ředitel školy nebo třídní učitel neprodleně oznámí uložení pochvaly a jiného ocenění nebo uložení  

napomenutí či důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci.   

10. Uložení výchovného opatření se zaznamená bez zbytečného odkladu do dokumentace školy.  

Uložení pochvaly ředitele školy se zaznamená na vysvědčení za pololetí, v němž bylo uloženo.   

9. Hodnocení chování  
Hodnocení chování na vysvědčení je prováděno klasifikací.   

Hodnocení vychází z těchto kritérií:  

- chování žáka ve škole při vyučování a na akcích pořádaných školou 
- dodržování školního řádu  

- vůle ke spolupráci se spolužáky, pomoci druhým  

- přihlédnutí k speciálním vzdělávacím potřebám žáků  



- přístup žáka ke svému vzdělávání, plnění školních úkolů a povinností.   

10. Stupně hodnocení prospěchu a chování v případě použití 

klasifikace 10.1. Stupně hodnocení chování  

1. Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou se v případě použití klasifikace hodnotí na  

vysvědčení stupni:  

1 - velmi dobré  

2 – uspokojivé  

3 - neuspokojivé  

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 chyby napravit.   

Stupeň 2 (uspokojivé): chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními vnitřního řádu  

školy. Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo vnitřnímu 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.  

Stupeň 3 (neuspokojivé): chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování.  

Dopustí se takových závažných přestupků proti vnitřnímu řádu školy 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.  

10.2. Stupně hodnocení výsledků vzdělávání  

1. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených  

školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni  

prospěchu:  

1 – výborný  

2 – chvalitebný  

3 – dobrý  

4 – dostatečný  

5 - nedostatečný  

2. Při hodnocení touto stupnicí 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 jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, ke svým  

vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku. Klasifikace zahrnuje ohodnocení přístupu žáka a  

jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon.  



3. Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni:  

a) prospěl (a) s vyznamenáním  

b) prospěl (a)  

c) neprospěl (a)  

d) nehodnocen (a)  

4. Žák je hodnocen stupněm  

a) prospěl(a) 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. 2 vyhlášky  

b) prospěl(a), není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem  

hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 - nedostatečný nebo odpovídajícím slovním  

hodnocením  

c) neprospěl(a), 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 druhého pololetí,  

d) nehodnocen(a), není-li možné žáka hodnotit z některého z povinných předmětů stanovených  

školním vzdělávacím programem na konci prvního pololetí.  

5. Klasifikaci výsledků vzdělávání žáka v jednotlivých předmětech a chování žáka lze doplnit slovním  

hodnocením, které bude obsahovat i hodnocení klíčových kompetencí vymezených Rámcovým  

vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.  

6. Stupně hodnocení prospěchu v případě použití klasifikace a jejich charakteristika, včetně předem  

stanovených kritérií  

Pro potřeby klasifikace se předměty dělí do tří skupin:   

- předměty s převahou teoretického zaměření  

- předměty s převahou praktických činností  

- předměty s převahou výchovného a uměleckého odborného zaměření.   

Kritéria pro jednotlivé klasifikační stupně jsou formulována především pro celkovou klasifikaci. Učitel  

však nepřeceňuje žádné z uvedených kritérií, posuzuje žákovy výkony komplexně, v souladu se  

specifikou předmětu.   

6.1. Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření 
1. Převahu teoretického zaměření mají jazykové, společenskovědní, přírodovědné předměty a  

matematika. Při klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření se  

v souladu s požadavky učebních osnov hodnotí:   

- ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic, zákonitostí a  



vztahů, kvalita a rozsah získaných dovedností vykonávat požadované intelektuální a motorické  

činnosti,  

- schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů,  

při výkladu a hodnocení společenských a přírodních jevů a zákonitostí,  

- kvalita myšlení, především jeho logika, samostatnost a tvořivost,  

- aktivita v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim,  

- přesnost, výstižnost a odborná i jazyková správnost ústního a písemného 

projevu, - kvalita výsledků činností,  

- osvojení účinných metod samostatného studia.  

2. 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 chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické  

činnosti. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a  

praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí logicky správně, zřetelně se u  

něho projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný a výstižný.  

Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími  

nedostatky. Je schopen samostatně studovat vhodné texty.  

Stupeň 2 (chvalitebný): Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v  

podstatě uceleně, přesně a úplně. 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 menší  

nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez  

podstatných nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. Je schopen samostatně  

nebo s menší pomocí studovat vhodné texty.  

Stupeň 3 (dobrý): Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků, faktů,  

pojmů, definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných intelektuálních a  

motorických činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci  

učitele korigovat. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a  

praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů a zákonitostí podle  

podnětů učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. V  

ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků  

jeho činnosti se projevují častější nedostatky, grafický projev je méně estetický a má menší  

nedostatky. Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele.  

Stupeň 4 (dostatečný): Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků  

závažné mezery. Při provádění požadovaných intelektuálních a motorických činností je málo  

pohotový a má větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení  

teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a  

hodnocení jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé.  

Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě  



výsledků jeho činnosti a v grafickém projevu se projevují nedostatky, grafický projev je málo  

estetický. Závažné nedostatky 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 podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení  

teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů a  

zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje samostatnost v  

myšlení, vyskytují se u něho časté 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.  

6.2 Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou praktického zaměření  

Převahu praktické činnosti mají v základní škole pracovní vyučování, praktika, základy techniky,  

domácí nauky.  

Při klasifikaci v předmětech uvedených v s převahou praktického zaměření v souladu s požadavky  

učebních osnov se hodnotí:  

- vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem,  

- osvojení praktických dovedností a návyků, zvládnutí účelných způsobů 

práce, - využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech,  

- aktivita, samostatnost, tvořivost, iniciativa v praktických činnostech,  

- kvalita výsledků činností,  

- organizace vlastní práce a pracoviště, udržování pořádku na pracovišti,  

- dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a péče o životní 

prostředí, 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. Praktické činnosti vykonává pohotově, samostatně uplatňuje získané dovednosti a  

návyky. Bezpečně ovládá postupy a způsoby práce; dopouští se jen menších chyb, výsledky jeho  

práce jsou bez závažnějších nedostatků. Účelně si organizuje vlastní práci, udržuje pracoviště v  

pořádku. Uvědoměle dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a aktivně se stará o  

životní prostředí. Hospodárně využívá suroviny, materiál, energii. 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 podstatné chyby. Výsledky jeho práce mají drobné nedostatky. Účelně si organizuje 

vlastní práci, pracoviště udržuje v pořádku. Uvědoměle udržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně  

zdraví při práci a stará se o životní prostředí. Při hospodárném využívání surovin, materiálů a energie  



se dopouští malých chyb. 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. Za pomocí učitele uplatňuje získané teoretické poznatky při praktické činnosti. V  

praktických činnostech se dopouští chyb a při postupech a způsobech práce potřebuje občasnou   

pomoc učitele. Výsledky práce mají nedostatky. Vlastní práci organizuje méně účelně, udržuje  

pracoviště v pořádku. Dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a v malé míře  

přispívá k tvorbě a ochraně životního prostředí. Na podněty učitele je schopen hospodárně využívat  

suroviny, materiály a energii. Překážky v práci překonává jen s častou pomocí učitele.  

Stupeň 4 (dostatečný): Žák pracuje bez zájmu a vztahu k práci, k pracovnímu kolektivu a praktickým  

činnostem. Získané teoretické poznatky dovede využít při praktické činnosti jen za soustavné pomoci  

učitele. V praktických činnostech, dovednostech a návycích se dopouští větších chyb. Při volbě  

postupů a způsobů práce potřebuje soustavnou pomoc učitele. Ve výsledcích práce má závažné  

nedostatky. Práci dovede organizovat za soustavné pomoci učitele, méně dbá o pořádek na  

pracovišti. Méně dbá na dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o životní  

prostředí. Porušuje zásady hospodárnosti využívání surovin, materiálů a energie. Překážky v práci  

překonává jen 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. V praktických činnostech, dovednostech a návycích má podstatné nedostatky.  

Nedokáže postupovat při práci ani s pomocí učitele. Výsledky jeho práce jsou nedokončené, neúplné,  

nepřesné, nedosahují předepsané 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. Nevyužívá hospodárně surovin, materiálů a energie.  

6. 3 Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření  

Převahu výchovného zaměření mají: výtvarná výchova, hudební výchova a zpěv, tělesná a sportovní  

výchova.  

Žák zařazený do zvláštní tělesné výchovy se při částečném uvolnění nebo úlevách doporučených  

lékařem klasifikuje s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu.  

Při klasifikaci v předmětech s převahou výchovného zaměření se v souladu s požadavky učebních  

osnov hodnotí:  

- stupeň tvořivosti a samostatnosti projevu,  

- osvojení potřebných vědomostí, zkušeností, činností a jejich tvořivá 

aplikace, - poznání zákonitostí daných činností a jejich uplatňování ve vlastní 

činnosti,  

- kvalita projevu,  

- vztah žáka k činnostem a zájem o ně,  

- estetické vnímání, přístup k uměleckému dílu a k estetice ostatní společnosti, 
- v tělesné výchově s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu žáka všeobecná, tělesná zdatnost,  



výkonnost a jeho péče o 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 a velmi úspěšně podle požadavků osnov je rozvíjí v individuálních a kolektivních  

projevech. Jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný, v hudební 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  

estetický vkus a tělesnou zdatnost.  

Stupeň 2 (chvalitebný): Žák je v činnostech aktivní, tvořivý, převážně samostatný na základě  

využívání svých osobních předpokladů, které úspěšně rozvíjí v individuálním a kolektivním projevu.  

Jeho projev je esteticky působivý a má jen menší nedostatky z hlediska požadavků osnov.Žák tvořivě  

aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti a návyky v nových úkolech. Má aktivní zájem o umění, o  

estetiku a tělesnou 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 něm chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci  

potřebuje pomoc učitele. Nemá dostatečný aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu.  

Nerozvíjí v požadované míře svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost.  

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 pomocí učitele. Projevuje velmi malou snahu a zájem o činnosti, nerozvíjí dostatečně svůj  

estetický vkus 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 nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o práci a nevyvíjí úsilí rozvíjet svůj  

estetický vkus a tělesnou zdatnost.  

11. Zásady pro používání slovního hodnocení včetně kritérií  

1. O slovním hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení rozhoduje ředitel školy se souhlasem  

školské rady a po projednání v pedagogické radě. Výhradně slovním hodnocením jsou hodnoceni  

všichni žáci 1. - 3. ročníku.   

2. Třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů 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.   

3. Je-li žák hodnocen slovně, převede třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů  

slovní hodnocení do klasifikace pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání. 

4. U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení na základě  

žádosti zákonného zástupce žáka.  



5. Při použití slovního hodnocení se výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných  
předmětech stanovených školním vzdělávacím programem hodnotí tak, aby byla zřejmá úroveň  
vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu 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, které ovlivňují jeho výkon, a naznačení dalšího rozvoje žáka; obsahuje  
také zdůvodnění a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat.  
Výsledky vzdělávání žáka na konci prvního pololetí lze hodnotit souhrnně za všechny předměty.  
Slovní hodnocení lze použít i pro hodnocení chování žáka.  

6. 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 nesprávně 

  

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  

vnitřního 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 vnitřního řádu školy. Žák se dopustí 

závažného  

 

 

 přestupku proti pravidlům slušného chování nebo 

vnitřnímu  řádu školy; nebo se opakovaně dopustí méně 

závažných  přestupků. Zpravidla se přes důtku třídního 

učitele školy  dopouští dalších přestupků, narušuje 

výchovně vzdělávací  činnost školy. Ohrožuje bezpečnost a 

zdraví svoje nebo  jiných osob. 



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 nebo bezpečnost a zdraví jiných 

osob.  Záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně 

vzdělávací  činnost školy. Zpravidla se přes důtku ředitele 

školy dopouští  dalších přestupků. 

 

 

7. Klasifikaci výsledků vzdělávání žáka v jednotlivých předmětech a chování žáka lze doplnit slovním  

hodnocením, které bude obsahovat i hodnocení klíčových kompetencí vymezených Rámcovým  

vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. 


