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PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ 
příloha Školního řádu, Č.j.: 84/2012 

 
1) Hodnocení žáků upravuje Vyhláška č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých 

náležitostech plnění povinné školní docházky. 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. 

2) Hodnocení a klasifikace žáků je nedílnou součástí výchovně vzdělávací práce školy. Pro 
všechny pedagogické pracovníky je to složitý proces, který klade vysoké nároky na jejich 
odbornost, profesionalitu, odpovědnost, ale i lidskost a individuální přístup k žákům. 

3) Cílem těchto pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování je stanovit kriteria, 
která budou srozumitelná zároveň pedagogům, samotným žákům i jejich zákonným 
zástupcům. Respektujeme individuální vzdělávací potřeby žáků a doporučení školských 
poradenských zařízení. Přihlížíme k uplatňovaným výchovným a vzdělávacím strategiím 
podle školního vzdělávacího programu (dále jen ŠVP) a k převažujícímu typu inteligence 
žáka. 

4) Hodnocení výsledků vzdělávání žáků - Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a 
chování žáků jsou součástí školního řádu a obsahují: 
 
a) zásady a způsob hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků – uplatňujeme 

především pedagogický takt, přiměřenou náročnost, maximální objektivitu a také 
průkaznost hodnocení. Hodnocení má sloužit zejména jako pozitivní zpětná vazba 
žákovi i rodičům (zákonným zástupcům), má motivovat k lepším výkonům. Při 
hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných vycházíme z: 

 zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 
jiném vzdělávání (školský zákon); 

 zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících; 

 vyhláška č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními 
vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných ve znění 
pozdějších předpisů; 

 vyhláška č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských 
poradenských zařízeních ve znění pozdějších předpisů. 

 
b) sebehodnocení žáků - je důležitou součástí hodnocení žáků, posiluje sebeúctu a 

sebevědomí žáků. Vede žáka k zodpovědnosti za svoje vzdělávání. Je zařazováno do 
procesu vzdělávání průběžně všemi vyučujícími, způsobem přiměřeným věku žáků. 
Cílem sebehodnocení žáka je, aby dovedl posoudit vlastní učební činnost a její 
výsledky, zamyslel se nad příčinami vlastních úspěchů i neúspěchů a vyvozoval reálné 
závěry, které mu umožní další pokrok. Učitel využívá různých metod k povzbuzování 
žáků k vlastnímu sebehodnocení. Žáci mají možnost: 

 opravit vlastní výkon např. podle stanoveného klíče, vzorového řešení, 
porovnáním s ostatními spolužáky apod. 

 pokusit se formulovat dvě přednosti a jeden nedostatek posuzovaného výkonu 
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 vypracovat hodnotící kriteria k danému úkolu dříve než ho začnou plnit  

 formulovat vlastní cíle a hodnotit, zda je dosáhli  

 diskutovat o vlastních zkušenostech a problémech  

 vést deník nebo soupis úspěchů  

 vyplňovat záznamový arch sebehodnocení  

 výročně zpracovat sebehodnotící zprávu podle předem dané osnovy učitele aj. 
 

c) získávání podkladů pro hodnocení - podklady pro hodnocení a klasifikaci získávají 
vyučující průběžně během celého klasifikačního období a to zejména:  

 soustavným diagnostickým pozorováním žáků 

 sledováním jeho výkonů a připravenosti na vyučování 

 různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové,...)  

 kontrolními písemnými pracemi (čtvrtletní, pololetní, závěrečné) 

 analýzou výsledků různých činností žáků (práce ve dvojicích, skupinová, 
projektová apod.) 

 hodnocením portfolia žáka v daném předmětu 

 konzultacemi s ostatními vyučujícími a podle potřeby i psychologickými a 
zdravotnickými pracovníky  

 analýzou sebehodnocení žáka aj. 
 

Závěrečné hodnocení celého klasifikačního období v žádném případě není průměrem 

získaných známek za toto období. Není možné přezkušovat žáka koncem klasifikačního 

období z obsahu učiva za celé toto období za účelem změny hodnoty výsledné známky za 

celé období.  

d) kritéria pro hodnocení – v souladu s požadovanými výstupy v jednotlivých 
předmětech podle školního vzdělávacího programu se hodnotí:  

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

 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 

 osvojení účinných metod samostatného studia  

 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 

 kvalita výsledků činností 

 organizace vlastní práce a pracoviště, udržování pořádku na pracovišti 
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 dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a péče o životní 
prostředí 

 hospodárné využívání surovin, materiálů, energie, překonávání překážek v práci 

 obsluha a údržba laboratorních zařízení a pomůcek, nástrojů, nářadí a měřidel 

 stupeň tvořivosti a samostatnosti projevu 

 osvojení potřebných vědomostí, zkušeností, činností a jejich tvořivá aplikace 

 poznání zákonitostí daných činností a jejich uplatňování ve vlastní činnosti 

 estetické vnímání, přístup k uměleckému dílu a k estetice společnosti 

 v tělesné výchově s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu žáka všeobecná, tělesná 
zdatnost, výkonnost a jeho péče o vlastní zdraví 

 

Součástí kriterií jsou požadavky pro hodnocení žáka v jednotlivých předmětech II. stupně 

podle učebního plánu stanoveného školním vzdělávacím programem (příloha č. 1). Pro I. i II. 

stupeň společně platí obecná pravidla klasifikace stupni nebo slovním hodnocením. 

5) Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou se hodnotí na vysvědčení stupni: 
 
a) 1 - velmi dobré – žák uvědoměle dodržuje pravidla slušného chování a ustanovení 

školního řádu, méně závažných přestupků se dopouští ojediněle, je však přístupný 
výchovnému působení a snaží se své chyby napravit 

b) 2 – uspokojivé – chování žáka je v rozporu s pravidly slušného chování a školního 
řádu, dopouští se závažnějších přestupků nebo se opakovaně dopouští méně 
závažných provinění, zpravidla se i přes důtku třídního učitele dopouští dalších 
přestupků a narušuje tak výchovně vzdělávací činnost školy, ohrožuje bezpečnost a 
zdraví své i jiných osob 

c) 3 – neuspokojivé – chování žáka je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování, 
dopouští se takových závažných provinění proti školnímu řádu, že tím vážně ohrožuje 
výchovu, bezpečnost a zdraví jiných osob, záměrně hrubým způsobem narušuje 
výchovně vzdělávací činnost školy, zpravidla se i přes důtku ředitele školy dopouští 
dalších přestupků 
 

6) 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 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. 
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7) Při hodnocení žáků cizinců, kteří plní v České republice povinnou školní docházku, se 
úroveň znalosti českého jazyka vždy považuje za závažnou souvislost, která ovlivňuje 
jejich výkon. 
 

8) Při použití klasifikace se výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a 
nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem hodnotí na 
vysvědčení stupni prospěchu: 
 
a) 1 – výborný – žák bezpečně ovládá učivo, v myšlení je pohotový, bystrý, dobře chápe 

souvislosti, je samostatný, vyjadřuje se výstižně a přesně, samostatně, spolehlivě a 
uvědoměle, přesně a s jistotou užívá vědomostí a dovedností při práci, je aktivní, učí 
se svědomitě a se zájmem 

b) 2 – chvalitebný – žák učivo ovládá, v myšlení a uvažování je celkem samostatný, 
vyjadřování je srozumitelné a výstižné, dovede využívat vědomosti a dovednosti při 
řešení úkolů, dopouští se pouze drobných chyb, učí se v podstatě svědomitě, dobře 
reaguje i na drobné pobídky k práci 

c) 3 – dobrý – žák ovládá základní učivo, projevuje menší samostatnost v myšlení a své 
myšlenky vyjadřuje ne zcela přesně, úkoly řeší s pomocí učitele a s touto pomocí 
snadno překonává obtíže a odstraňuje chyby, k učení a k práci potřebuje větších 
podnětů a pobídek 

d) 4 – dostatečný – učivo ovládá se značnými mezerami, myšlení je nesamostatné a 
pouze s nápovědou, myšlenky vyjadřuje se značnými obtížemi, při celkové aplikaci 
vědomostí dělá podstatné chyby a nesnadno je překonává, projevuje malý zájem o 
učení, potřebuje stálé podněty 

e) 5 – nedostatečný – učivo v podstatě neovládá, nedokáže se samostatně vyjádřit, i na 
návodné otázky odpovídá nesprávně, praktické úkoly nedokáže plnit ani s pomocí, 
neprojevuje zájem o učení, pomoc a pobízení k učení jsou neúčinné 

 
Součástí pravidel pro hodnocení je tabulka pro převod jednoduchého slovního hodnocení na 
klasifikaci stupni a naopak (příloha č. 2 ) 
 
9) 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. 

10) Jestliže je žák z výuky některého předmětu v prvním nebo ve druhém pololetí uvolněn, 
uvádí se na vysvědčení místo hodnocení slovo „uvolněn(a)”. 

11) Nelze-li žáka z některého nebo ze všech předmětů v prvním nebo ve druhém pololetí 
hodnotit ani v náhradním termínu, uvádí se na vysvědčení místo hodnocení slovo 
„nehodnocen(a)“. 
 

12) Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni: 
 
a) prospěl(a) s vyznamenáním - není-li v žádném z povinných předmětů stanovených 

školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 
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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 tabulky pro 
převod slovního hodnocení na klasifikaci stupni a naopak. 

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. 

 
 

Výchovná opatření 
 

13) Ředitel školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné 
právnické či fyzické osoby žákovi po projednání v pedagogické radě udělit pochvalu nebo 
jiné ocenění za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný 
nebo statečný čin nebo za mimořádně úspěšnou práci  
a) pochvala ředitele školy - účast ve vědomostních, kulturních a sportovních soutěžích 

na okresní a vyšší úrovni, dlouhodobá nebo výjimečná reprezentace školy, mediální 
pozitivní prezentace školy – školní časopis, webové stránky třídy a školy, dlouhodobé 
mimořádné studijní výsledky 
 

14) Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních 
vyučujících žákovi po projednání s ředitelem školy udělit pochvalu nebo jiné ocenění za 
výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci  
a) pochvala třídního učitele – práce v třídní samosprávě, účast ve školních kolech 

vědomostních, uměleckých a sportovních soutěžích, příprava a spoluúčast na školních 
akcích, aktivní účast ve sběrových akcích školy, aktivní přístup k plnění školních 
povinností, aktivní podíl na zlepšování prostředí třídy a školy apod. 
 

15) Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení 
žákovi uložit: 
a) napomenutí třídního učitele – za opakované zapomínání domácích úkolů a pomůcek 

do vyučování, nekázeň během doby vyučování (vyučovací hodiny, přestávky, exkurze, 
akce organizované školou), pozdní příchody do vyučovacích hodin, neplnění 
povinností třídní služby, nevhodné chování ohrožující důstojnost nebo zdraví 
spolužáků, jiné drobné prohřešky proti školnímu řádu 

b) důtku třídního učitele – za opakované zapomínání domácích úkolů a pomůcek po 
předchozím udělení napomenutí třídního učitele, hrubá nekázeň během doby 
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vyučování (vyučovací hodiny, přestávky, exkurze, akce organizované školou), 
poškozování školního majetku, neomluvené hodiny do průměrného  počtu jednoho 
vyučovacího dne, opakované nevhodné chování ohrožující důstojnost nebo zdraví 
spolužáků, opakované pozdní příchody do výuky, nedovolené opuštění budovy školy, 
opakované jiné prohřešky proti školnímu řádu 

c) důtku ředitele školy – za hrubou nekázeň během doby vyučování po předchozím 
udělení důtky třídního učitele, vulgární a jinak nevhodné chování ohrožující 
důstojnost nebo zdraví učitelů, ostatních zaměstnanců školy a jiných dospělých osob, 
které na škole působí, násilné poškozování školního majetku, prokazatelné lhaní, 
drobné krádeže, projevy rasismu, neuposlechnutí pokynů vyučujících při akcích 
organizovaných školou, kdy je třeba zvláště dbát o bezpečnost a ochranu zdraví všech 
zúčastněných (TV, plavecký a lyžařský výcvik, školní výlety a exkurze, kulturní akce 
mimo budovu školy, přesuny po veřejných komunikacích apod.), jiné hrubé a 
opakované prohřešky proti školnímu řádu 

16) Třídní učitel neprodleně oznámí řediteli školy uložení důtky třídního učitele. Důtku 
ředitele školy lze žákovi uložit pouze po projednání v pedagogické radě. 

17) Ředitel 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. 

18) Udělení pochvaly ředitele školy a uložení napomenutí nebo důtky se zaznamená do 
dokumentace školy.  Udělení pochvaly ředitele školy se zaznamená také na vysvědčení za 
pololetí, v němž bylo uděleno.  

19) Plnění povinné školní docházky ve škole mimo území České republiky nebo v zahraniční 
škole na území České republiky je přílohou č. 3 těchto pravidel 
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Příloha č. 1 
 
Požadavky pro hodnocení jednotlivých předmětů podle ŠVP 

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – požadavky pro hodnocení 

požadavky žák 

příprava na 
výuku 

 pravidelně se připravuje na výuku 

 svědomitě zpracovává domácí úlohy a odevzdává je v zadaném 
termínu 

 má v pořádku požadované pomůcky 

 využívá různé informační zdroje a dokáže s nimi pracovat 
 

práce v hodině  sleduje výuku a aktivně se jí účastní 

 přichází s aktuálními podněty 

 podle svých možností si vede úplné zápisy, ve kterých se orientuje 

 správně řeší a přehledně zaznamenává zadané úkoly 

 dokáže používat příslušnou terminologii  

 pracuje samostatně dle zadaného postupu 
 

ověřování 
znalostí žáků 

Mluvnice 

 správně aplikuje gramatické poznatky 

 používá s porozuměním odbornou terminologii 

 samostatně pracuje s jazykovými příručkami 

 průběžně při malých písemných cvičeních prokazuje znalosti 
posledních tematických částí učiva 

 v souhrnných pracích, kdy si i v případě nepřítomnosti práci 
napíše v náhradním termínu  
Literatura 

 čte s porozuměním 

 vyhledává v textu různé informace 

 rozlišuje základní literární druhy a žánry 

 uvádí základní literární směry a jejich významné představitele 

 podle zadaných kritérií vypracuje referát a formuluje dojmy ze své 
četby 
Komunikace a sloh 

 v mluveném projevu připraveném i improvizovaném vhodně užívá 
verbálních a nonverbálních prostředků řeči  

 vyjadřuje se kultivovaně, zřetelně a plynule  

 vytvoří souvislý, myšlenkově ucelený, strukturovaný text podle 
zadaných kritérií, dokáže se v něm orientovat v souladu 
s jazykovými normami 
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tematicky 
zaměřené 

úlohy  

 dle daných kritérií vypracuje referát 

 dle daných kritérií vypracuje slohovou práci 

vedení zápisu  vede své zápisy přehledně a úhledně 

 dbá na úplnost zápisu, při absenci si žák doplní chybějící zápis 

 

CIZÍ JAZYK ( ANGLICKÝ, NĚMECKÝ ) – požadavky pro hodnocení 

požadavky žák 

příprava na výuku 

 pravidelně se připravuje na výuku 

 svědomitě zpracovává domácí úkoly a odevzdává je 
v zadaném termínu 

 má v pořádku požadované pomůcky 
 

práce v hodině 

 je schopen pracovat samostatně, ve dvojicích i v širších 
skupinách  

 sleduje výuku a aktivně se jí účastní  

 podle svých možností si vede úplné zápisy 

 používá maximálně cizí jazyk 

ověřování znalostí 

      Poslech 

 reaguje na pokyny, které v hodině opakovaně slyší 

 rozumí známým slovům, větám a pokynům 

 vystihne hlavní smysl mluveného projevu (nahrávky, četby, …) 
Čtení 

 rozumí čtenému textu a vystihne jeho smysl 

 odpovídá na otázky plynoucí z různých textů 

 vyhledá požadované informace v různých materiálech 
Psaní 

 umí napsat gramaticky správnou větu (zná správný slovosled) 

 umí napsat souvislý text na určité téma 

 napíše text podle diktátu (propojení auditivních a grafických 
dovedností) 

 podle zadaných kritérií vypracuje projekt na probírané téma 
Mluvení 

 správně vyslovuje 

 používá základní fráze (zdvořilostní, představovací, pozdravy) 

 zvládne krátkou konverzaci 

 slovně se vyjadřuje k probíranému učivu 

 odpovídá na kladené otázky 
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MATEMATIKA – požadavky pro hodnocení 

požadavky žák 

příprava na výuku 

 dělá pravidelně domácí písemné úkoly 

 má v pořádku pomůcky do výuky, rýsovací potřeby do 
geometrie 

 v případě absence si doplňuje zápisy vzorových úloh ve 
školním sešitě a úlohy na procvičení v pracovním sešitě 
 

práce v hodině 

 vede si přehledné zápisy, umí se v nich orientovat 

 je schopen pracovat samostatně, ve dvojicích  
i v širších skupinách  

 používá správnou terminologii, vyjadřuje  
se správnými termíny 

 provádí opravu chyb, umí pracovat se svojí chybou 
 

ověřování znalostí 

 průběžně v písemných úkolech, prokazuje znalosti posledních 
tematických částí učiva 

 průběžně v pětiminutovkách, prokazuje znalosti všech již 
probraných témat 

 průběžně reaguje na výzvy a dotazy vyučujícího směřující 
k ověřování znalostí  
 

tematicky 
zaměřené aplikační 

úlohy 

 samostatně zpracuje jednu tematickou úlohu,  
u které dodrží zadaná kritéria 

 

INFORMATIKA – požadavky pro hodnocení 

požadavky žák 

příprava na výuku 

 má v pořádku požadované pomůcky  

 dodržuje zadané termíny a rozsah úkolů 

 samostatně pracuje s různými informačními zdroji (zejména 
elektronické informační zdroje) 

 

práce v hodině 

 dodržuje pravidla práce ve školní počítačové učebně a školní 
počítačové síti 

 dodržuje pravidla etického a bezpečného chování na 
Internetu 

 sleduje výuku, aktivně a tvůrčím způsobem se do ní zapojuje   
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 používá správnou terminologii  

 správně a přehledně vypracovává zadané úkoly a dlouhodobé 
projekty 

 požadované poznatky samostatně aplikuje při řešení 
teoretických a praktických úkolů či projektů 

 vytvořené soubory ukládá do určených adresářů a úložišť a 
umí se v nich bezpečně orientovat  

 dodržuje pravidla pro bezpečné a účelné uchovávání dat 
 

ověřování znalostí 

 provádí pololetně sebehodnocení  

 průběžně reaguje na výzvy a dotazy vyučujícího směřující 
k ověřování znalostí  
 

 

OBČANSKÁ VÝCHOVA – požadavky pro hodnocení 

požadavky žák 

příprava na výuku 

 plní zadané domácí úkoly 

 dodržuje dohodnuté termíny pro odevzdání domácích úkolů 

 má v pořádku požadované pomůcky (sešit, učebnice) 

 využívá různé informační zdroje a dokáže s nimi pracovat 
 

práce v hodině 

 aktivně se podílí na výuce 

 správně řeší a přehledně zaznamenává zadané úkoly 

 pracuje samostatně dle zadaného postupu 

 dokáže používat příslušnou terminologii 

 dodržuje zásady skupinové práce 

 dodržuje pravidla diskuse 
 

ověřování znalostí 

 znalosti a dovednosti žáka jsou ověřovány dílčími písemnými 
pracemi  

 součástí hodnocení je písemný záznam činnosti 

 při absenci žák po domluvě s vyučujícím dopisuje chybějící 
písemné práce     
 

tematicky 
zaměřené úlohy 

 dle zadaných požadavků vypracuje referát, prezentaci  
 

vedení zápisu 
 vede své zápisy přehledně a úhledně 

 dbá na úplnost zápisu, při absenci si žák doplní chybějící zápis 
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DĚJEPIS – požadavky pro hodnocení 

požadavky žák 

příprava  
na výuku 

 má v pořádku požadované pomůcky  

 dodržuje zadané termíny a rozsah úkolů 

 samostatně pracuje s různými informačními zdroji (využívá 
učebnici, odbornou literaturu, elektronické informační zdroje) 

 

práce v hodině 

 sleduje výuku, aktivně a tvůrčím způsobem se do ní zapojuje   

 používá správnou terminologii  

 správně a přehledně zaznamenává zadané úkoly  

 požadované poznatky samostatně či ve skupinách aplikuje při 
řešení teoretických a praktických úkolů  

 podle zadaných kritérií vypracuje samostatné úkoly (referáty, 
prezentace)  

 samostatně nebo ve skupinách zpracuje úkoly z tematicky 
zaměřených exkurzí  

 vede svoje zápisy přehledně (přiměřeně svým schopnostem) 

 dbá na úplnost zápisů  
 

ověřování znalostí 

 provádí pololetně sebehodnocení  

 průběžně reaguje na výzvy a dotazy vyučujícího směřující 
k ověřování znalostí  
 

 

Fyzika  – požadavky pro hodnocení 

požadavky žák 

příprava na výuku 

 řeší zadané domácí úkoly  

 dodržuje zadané termíny pro odevzdání úkolů  

 má v pořádku požadované pomůcky – školní sešit, učebnici, 
popř. tabulky  i rýsovací potřeby 

práce v hodině 

 aktivně se účastní výuky  

 používá správnou fyzikální terminologii   

 dodržuje pracovní postupy a pracuje metodologicky správně 

 zápisy má přehledné a úplné ( při absenci vše  doplní 
v zadaném termínu  ) 

 u laboratorních prací vede přehledně zápisy protokolů a je 
schopen pracovat samostatně a ve skupině 

  

ověřování znalostí  v krátkých písemných úkolech prokazuje své znalosti , za 
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pololetí splní 50% písemných úkolů 
při ústním zkoušení prokazuje používání správné 
terminologie, za pololetí má aspoň 1 ústní zkoušení  

 v laboratorních úlohách prokazuje praktické dovednosti a 
zásady správného měření , splní aspoň 50% lab. prací 

 prokáže znalost určitého tématu zpracováním projektu, 
referátu nebo prezentace a dodržuje zadaná kritéria, za 
ročník splní aspoň jeden požadovaný projekt a jeden referát  

tematické úkoly 
 řeší náročnější fyzikální problémové úlohy 

 užívá matematické operace přiměřené věku (např. rovnice ) 

 

CHEMIE – požadavky pro hodnocení 

požadavky žák 

příprava na výuku 

 plní zadané domácí úkoly 

 dodržuje dohodnuté termíny pro odevzdání domácích úkolů 

 má v pořádku požadované pomůcky  

 využívá různé informační zdroje a dokáže s nimi pracovat 

práce v hodině 

 aktivně se podílí na výuce 

 správně řeší a přehledně zaznamenává zadané úkoly 

 dokáže používat příslušnou terminologii 

 pracuje samostatně dle zadaného postupu  

 při laboratorních pracích dodržuje zadané postupy a pravidla 
bezpečné práce, používá správné pomůcky 

 dbá na bezpečnost při práci a manipulaci s chemickými 
pomůckami a chemikáliemi 

 dodržuje zásady skupinové práce 

ověřování znalostí 
žáků 

 v krátkých písemných pracích („desetiminutovky“) prokazuje 
získané znalosti 

 znalosti a dovednosti žáka jsou ověřovány i rozsáhlejšími 
písemnými pracemi; při ústním zkoušení je respektována 
osobnost žáka 

 je hodnocen za zadané samostatně vypracované úkoly 

 součástí hodnocení je písemný záznam činnosti 

 v laboratorních úlohách prokazuje praktické dovednosti 

 součástí hodnocení je písemný záznam činnosti 

 prokazuje znalost určitého tématu zpracováním referátu, 
prezentace, projektu  

 při absenci žák po domluvě s vyučujícím dopisuje chybějící 
písemné práce 
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PŘÍRODOPIS – požadavky pro hodnocení 

požadavky žák 

příprava na výuku 

 plní zadané domácí úkoly 

 dodržuje dohodnuté termíny pro odevzdání domácích úkolů 

 má v pořádku požadované pomůcky  

 využívá různé informační zdroje a dokáže s nimi pracovat 

práce v hodině 

 aktivně se podílí na výuce 

 správně řeší a přehledně zaznamenává zadané úkoly 

 dokáže používat příslušnou terminologii 

 pracuje samostatně dle zadaného postupu 

 dodržuje zásady skupinové práce 

 při praktických činnostech dodržuje zadané postupy a 
pravidla bezpečné práce, používá správné pomůcky 

 

ověřování znalostí 
žáků 

 znalosti a dovednosti žáka jsou ověřovány písemnou a ústní 
formou a při praktických činnostech 

 je hodnocen za zadané samostatně vypracované úkoly 

 součástí hodnocení je písemný záznam činnosti 

 při absenci žák po domluvě s vyučujícím dopisuje chybějící 
písemné práce 

 

tematicky zaměřené 
úlohy 

 dle zadaných požadavků vypracuje referát, prezentaci  

 vypracuje daný počet protokolů k příslušným laboratorním 
pracím 

 

vedení zápisu 

 vede své zápisy přehledně a úhledně 

 dbá na úplnost zápisu, při absenci si žák doplní chybějící 
zápis 

 

ZEMĚPIS – požadavky pro hodnocení 

požadavky žák 

příprava  
na výuku 

 má v pořádku požadované pomůcky  

 dodržuje zadané termíny a rozsah úkolů 

 samostatně pracuje s různými informačními zdroji (využívá 
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učebnici, atlas, odbornou literaturu, elektronickými 
informačními zdroji) 

 
 

práce v hodině 

 sleduje výuku, aktivně a tvůrčím způsobem se do ní zapojuje   

 používá správnou terminologii  

 správně a přehledně zaznamenává zadané úkoly  

 při praktických činnostech dodržuje zadané postupy (práce 
s mapami, buzolou apod.) 

 podle zadaných kritérií vypracuje samostatné úkoly (referáty, 
prezentace)  

 samostatně nebo ve skupinách zpracuje úkoly z tematicky 
zaměřených exkurzí  

 vede svoje zápisy přehledně (přiměřeně svým schopnostem) 

 dbá na úplnost zápisů  
 

ověřování znalostí 

 provádí pololetně sebehodnocení  

 průběžně reaguje na výzvy a dotazy vyučujícího směřující 
k ověřování znalostí  
 

 

HUDEBNÍ VÝCHOVA – požadavky pro hodnocení 

požadavky žák 

příprava na výuku 

 vypracuje podle zadaných kritérií referát nebo tematicky 
zaměřenou práci 

 je schopen vyhledávat a posléze pracovat s informacemi na 
dané téma z různých typů zdrojů 

 dodržuje určené termíny (odevzdává nebo prezentuje referát, 
skupinovou práci, projekt atd. ve smluvený termín)  
 

práce v hodině 

- užívá správnou terminologii 
- aktivně se podílí na výuce 
- plně využívá své individuální schopnosti a dovednosti při 

hudebních aktivitách (zpěv, hra na hudební nástroj atd.) 
- soustředí se a sleduje výuku 
- zápisy v sešitě má žák úplné a přehledně vedené  

 

ověřování znalostí 

 průběžně při malých písemných úkolech, prokazuje znalosti 
posledních tematických částí učiva 

 aktivně se zapojuje při zpěvu písní  

 průběžně reaguje na dotazy vyučujícího, které směřují 
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k ověření znalostí 

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA – požadavky pro hodnocení 

požadavky žák 

příprava na výuku 

 má v pořádku požadované výtvarné pomůcky a potřeby 

 v případě potřeby donesení vlastního materiálu dodržuje 
zadané termíny 

 dbá na doplňování spotřebovaného výtvarného materiálu a 
obnovu poškozených výtvarných pomůcek 
 

práce v hodině 

 aktivně se účastní tvůrčího procesu bez ohledu na výtvarný 
talent 

 je schopen pracovat samostatně, ve dvojicích i v širších 
skupinách nebo se svojí individuální prací podílet na 
kompletaci kolektivních prací 

 používá správnou terminologii z oblasti výtvarného umění 

 usiluje dle svých možností o originalitu výtvarného pojetí 

 ovládá různé výtvarné techniky a dovednosti 

 pracuje s různými výtvarnými materiály 

 dokončuje práce ve společně domluveném termínu 

 dbá na bezpečnost při práci a manipulaci s výtvarnými 
potřebami a nástroji 

 pracuje hospodárně s výtvarným materiálem (neplýtvá) 
 

ověřování znalostí 

 z výtvarných prací zakládá a pečlivě vede své portfolio 

 provádí pololetně sebehodnocení  

 průběžně reaguje na výzvy a dotazy vyučujícího směřující 
k ověřování znalostí  
 

 

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ – požadavky pro hodnocení 

požadavky žák 

příprava na výuku 

 plní zadané domácí úkoly 

 dodržuje dohodnuté termíny pro odevzdání domácích úkolů 

 má v pořádku požadované pomůcky (sešit, učebnice) 

 využívá různé informační zdroje a dokáže s nimi pracovat 
 

práce v hodině 
 aktivně se podílí na výuce 

 správně řeší a přehledně zaznamenává zadané úkoly 
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 pracuje samostatně dle zadaného postupu 

 dokáže používat příslušnou terminologii 

 dodržuje zásady skupinové práce 

 dodržuje pravidla diskuse 
 

ověřování znalostí 

 znalosti a dovednosti žáka jsou ověřovány dílčími písemnými 
pracemi  

 součástí hodnocení je písemný záznam činnosti 

 při absenci žák po domluvě s vyučujícím dopisuje chybějící 
písemné práce     
 

tematicky 
zaměřené úlohy 

 dle zadaných požadavků vypracuje referát, prezentaci 
 

vedení zápisu 
 vede své zápisy přehledně a úhledně 

 dbá na úplnost zápisu, při absenci si žák doplní chybějící zápis 
 

 

TĚLESNÁ VÝCHOVA – požadavky pro hodnocení 

požadavky žák 

příprava na výuku 

 neúčast a absenci v hodinách má žák řádně a včas omluvenou 
zákonným zástupcem nebo lékařem 

 účastní se výuky vždy v předepsaném cvičebním úboru, 
bezpečné obuvi, popřípadě i se speciálními bezpečnostními 
pomůckami 
 

práce v hodině 

 aktivní přístup k tělovýchovným aktivitám 

 žák projevuje snahu při osvojování si pohybových činností 

 žák dodržuje stanovená pravidla bezpečnosti při tělesné 
výchově  

 aktivně se účastní výuky a plně využívá svých osobnostních a 
výkonnostních předpokladů 

 rozumí a dokáže použít základní tělocvičné názvosloví a 
povely a dokáže na ně reagovat 
 

ověřování znalostí 

 při hodnocení je dán zřetel na individuální možnosti žáků, 
jejich schopnosti a dovednosti. Zohledněna budou také 
výkonnostní a zdravotní omezení. 

 žák vykonává činnost dle pokynů vyučujícího 

 žák je hodnocen na základě svých dílčích výsledků 
z jednotlivých disciplín  

 žák během pololetí získává z jednotlivých disciplín body, 
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jejichž součet posléze určuje možný stupeň hodnocení 
s přihlédnutím k jeho individuálním schopnostem a 
dovednostem (odznak všestrannosti olympijských vítězů – 
ovov) 

 

PRACOVNÍ ČINNOSTI – požadavky pro hodnocení 

požadavky žák 

příprava na výuku 

 je schopen získat informace z různých zdrojů a dále s nimi 
pracovat 

 dodržuje zadané termíny 

 má v pořádku a nosí do výuky potřebné pomůcky, ochranný 
oděv atd. 
 

práce v hodině 

 aktivně se podílí na výuce 

 své práce dokončuje ve smluveném termínu 

 dodržuje předem stanovená pravidla bezpečnosti 

 při práci s různými druhy materiálů používá pomůcky určené 
učitelem a dodržuje zadané postupy a pravidla 

 dodržuje zásady a pravidla skupinové práce 

 podílí se na projektových činnostech 

 je schopen pracovat samostatně podle daného postupu 

 sleduje a soustředí se na výuku 

 vede si úplné a přehledné zápisy 
 

ověřování znalostí 

 průběžně reaguje na dotazy vyučujícího, které směřují 
k ověření učiva  

 průběžně při malých písemných úkolech, prokazuje znalosti 
posledních tematických částí učiva 

 aktivně se podílí na skupinových a projektových činnostech 
 

 

SEMINÁŘ Z MATEMATIKY – požadavky pro hodnocení 

požadavky žák 

příprava na výuku 

 dělá pravidelně domácí písemné úkoly 

 má v pořádku pomůcky do výuky, rýsovací potřeby  

 v případě absence si doplňuje zápisy vzorových úloh ve 
školním sešitě  
 

práce v hodině  vede si přehledné zápisy, umí se v nich orientovat 
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 je schopen pracovat samostatně, ve dvojicích  
i v širších skupinách  

 používá správnou terminologii, vyjadřuje  
se správnými termíny 

 provádí opravu chyb, umí pracovat se svojí chybou 
 

ověřování znalostí 

 průběžně v písemných úkolech, prokazuje znalosti posledních 
tematických částí učiva 

 průběžně reaguje na výzvy a dotazy vyučujícího směřující 
k ověřování znalostí  
 

 

KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE – požadavky pro hodnocení 

požadavky žák 

příprava na výuku 

 pravidelně se připravuje na výuku 

 svědomitě zpracovává domácí úkoly  a odevzdává je 
v zadaném termínu 

 má v pořádku požadované pomůcky 
 

práce v hodině 

 je schopen pracovat samostatně, ve dvojicích i v širších 
skupinách  

 sleduje výuku a aktivně se jí účastní  

 používá maximálně cizí jazyk 
 

ověřování znalostí 

      Poslech 

 reaguje na pokyny, které v hodině opakovaně slyší 

 rozumí známým slovům, větám a pokynům 

 vystihne hlavní smysl mluveného projevu (nahrávky, četby…) 
Čtení 

 rozumí čtenému textu a vystihne jeho smysl 

 odpovídá na otázky plynoucí z textů 

 vyhledá požadované informace v různých materiálech 
Psaní 

 umí napsat gramaticky správnou větu (zná správný slovosled) 

 umí napsat souvislý text na určité téma 

 podle zadaných kritérií vypracuje projekt na probírané téma 
 

Mluvení 

 správně vyslovuje 

 používá základní fráze (zdvořilostní, představovací, pozdravy) 

 zvládne krátkou konverzaci 
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 umí převyprávět přiměřeně dlouhé konverzační téma 

 odpovídá na kladené otázky 
 

 

PŘÍPRAVA POKRMŮ – požadavky pro hodnocení 

požadavky žák 

příprava na výuku  má v pořádku požadované pomůcky  

práce v hodině 

 je schopen pracovat samostatně i v širších skupinách  

 dodržuje pravidla bezpečnosti práce a hygieny ve cvičné 
kuchyni 

 ovládá různé techniky práce, umí bezpečně obsluhovat 
základní spotřebiče 

 používá správné pomůcky 

 dodržuje zadané postupy 

 používá správnou terminologii, vyjadřuje  
se správnými termíny 
 

tematicky 
zaměřené úlohy 

 samostatně zpracuje jednu tematickou úlohu,  
u které dodrží zadaná kritéria (sestavení jídelníčku v souladu 
se zásadami zdravé výživy, rozpočet) 

 
 

RGIONÁLNÍ ZEMĚPIS – požadavky pro hodnocení 

požadavky žák 

příprava na výuku 

 má v pořádku požadované pomůcky  

 dodržuje zadané termíny a rozsah úkolů 

 samostatně pracuje s různými informačními zdroji (využívá 

učebnici, atlas, odbornou literaturu, elektronickými 

informačními zdroji) 

 
 

práce v hodině 

 sleduje výuku, aktivně a tvůrčím způsobem se do ní zapojuje   

 používá správnou terminologii  

 správně a přehledně zaznamenává zadané úkoly  

 při praktických činnostech dodržuje zadané postupy (práce 

s mapami, buzolou apod.) 

 podle zadaných kritérií vypracuje samostatné úkoly (referáty, 

prezentace)  

 samostatně nebo ve skupinách zpracuje úkoly z tematicky 
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zaměřených exkurzí  

 vede svoje zápisy přehledně (přiměřeně svým schopnostem) 

 dbá na úplnost zápisů  

 

ověřování znalostí 

 provádí pololetně sebehodnocení  

 průběžně reaguje na výzvy a dotazy vyučujícího směřující 
k ověřování znalostí  
 

 

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE – požadavky pro hodnocení 

požadavky žák 

příprava na výuku 

 má v pořádku požadované pomůcky  

 dodržuje zadané termíny a rozsah úkolů 

 samostatně pracuje s různými informačními zdroji (zejména 

elektronické informační zdroje) 

 

práce v hodině 

 dodržuje pravidla práce ve školní počítačové učebně a školní 

počítačové síti 

 dodržuje pravidla etického a bezpečného chování na Internetu 

 sleduje výuku, aktivně a tvůrčím způsobem se do ní zapojuje   

 používá správnou terminologii  

 správně a přehledně vypracovává zadané úkoly a dlouhodobé 

projekty 

 požadované poznatky samostatně aplikuje při řešení 

teoretických a praktických úkolů či projektů 

 vytvořené soubory ukládá do určených adresářů a úložišť a 

umí se v nich bezpečně orientovat  

 dodržuje pravidla pro bezpečné a účelné uchovávání dat 

 

ověřování znalostí 

 provádí pololetně sebehodnocení  

 průběžně reaguje na výzvy a dotazy vyučujícího směřující 
k ověřování znalostí  
 

 

PRAKTIKA Z PŘÍRODOPISU – požadavky pro hodnocení 

požadavky žák 

příprava na výuku 
 má v pořádku požadované pomůcky  

 dodržuje termíny pro přípravu na praktickou část  

práce v hodině  je schopen pracovat samostatně, ve dvojicích  

http://www.skolalosenice.cz/


     Základní škola a Mateřská škola Velká Losenice 
 příspěvková organizace 

Velká Losenice 248, 592 11 Velká Losenice             
IČ: 60575255                             telefon: 564 565 933                                         http://www.skolalosenice.cz  

 
 

Stránka 21 z 28 
 

i v širších skupinách  

 používá správnou terminologii, vyjadřuje  
se správnými termíny 

 při praktických činnostech dodržuje zadané postupy a 
pravidla bezpečnosti práce 

 používá správné pomůcky, dokáže pracovat s různým 
materiálem 

 dokončuje práci v domluveném termínu 

tematicky 
zaměřené úlohy 

 samostatně zpracuje jednu tematickou úlohu,  
u které dodrží zadaná kritéria (pozorování, sbírku, herbář 
apod.) 

 zpracuje daný počet protokolů laboratorních prací 
 

SPORTOVNÍ HRY – požadavky pro hodnocení 

požadavky žák 

příprava  
na výuku 

 má v pořádku svůj cvičební úbor dle aktuálního počasí 

 dle svého vědomí přizpůsobuje svůj životní styl 

 dbá na dodržování pravidel o BOZP v šatnách a v prostorech 
areálu tělocvičny 
 

práce v hodině 

 aktivně se účastní vyučovacího procesu bez ohledu na svůj 
sportovní talent 

 je schopen pracovat samostatně, ve dvojicích i v širších 
skupinách nebo v týmech  

 dodržuje pravidla o bezpečném chování v hodinách 

 usiluje o co nejlepší sportovní a tělovýchovné výsledky 

 ovládá správnou terminologii základů her, cvičení a 
sportovních soutěží 

 se aktivně zapojuje do výuky a nepůsobí v roli pasivního 
pozorovatele 

 respektuje zákony fair play soupeření a fair play hry 
 

ověřování znalostí 

 dosáhne známkového průměru z učitelem stanovených úkolů 
a cvičení 

 primárně se hodnotí aktivita, snaha žáka a jeho zapálení pro 
sportovní aktivity (pasivní žák je hodnocen sníženou 
klasifikační známkou) 

 dosahuje kvalitních výkonů dle svého maxima 
 

 
Příloha č. 2 
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Tabulka - Zásady pro vzájemné převedení klasifikace a slovního hodnocení 

CELKOVÝ 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 
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HODNOCENÍ 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. 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 3 
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Plnění povinné školní docházky ve škole mimo území České republiky nebo v zahraniční 
škole na území České republiky 

§ 18 
1) Žák, který plní povinnou školní docházku ve škole mimo území České republiky, může na 

základě žádosti zákonného zástupce žáka konat za období nejméně jednoho pololetí 
školního roku, nejdéle však za období dvou školních roků, zkoušku v kmenové škole nebo 
ve škole zřízené při diplomatické misi České republiky (dále jen „zkoušející škola“). 
Zkouška se koná: 
a) ve všech ročnících ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk a 

literatura, stanoveného Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání 
b) v posledních dvou ročnících prvního stupně ze vzdělávacího obsahu vlastivědné 

povahy vztahujícího se k České republice vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět, 
stanoveného Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání 

c) na druhém stupni ze vzdělávacího obsahu vztahujícího se k České republice 
vzdělávacího oboru Dějepis a ze vzdělávacího obsahu vztahujícího se k České 
republice vzdělávacího oboru Zeměpis, stanovených Rámcovým vzdělávacím 
programem pro základní vzdělávání.  

2) Před konáním zkoušky předloží zákonný zástupce žáka řediteli zkoušející školy vysvědčení 
žáka ze školy mimo území České republiky, včetně jeho překladu do českého jazyka, a to 
za období, za které se zkouška koná. V případě pochybností o správnosti překladu je 
ředitel zkoušející školy oprávněn požadovat předložení úředně ověřeného překladu. Po 
vykonání zkoušky vydá ředitel zkoušející školy žákovi vysvědčení. 

3) Pokud žák zkoušku podle odstavce 1 nekoná, doloží zákonný zástupce žáka řediteli 
kmenové školy plnění povinné školní docházky žáka předložením vysvědčení žáka ze 
školy mimo území České republiky za období nejvýše dvou školních roků, včetně jeho 
překladu do českého jazyka, v termínech stanovených ředitelem kmenové školy. V 
případě pochybností o správnosti překladu je ředitel kmenové školy oprávněn požadovat 
předložení úředně ověřeného překladu. Kmenová škola žákovi vysvědčení nevydává. 

4) Pokračuje-li žák, který konal zkoušky podle odstavce 1, v plnění povinné školní docházky 
v kmenové škole, zařadí ho ředitel kmenové školy do příslušného ročníku podle výsledků 
zkoušek. 

5) Pokračuje-li žák, který nekonal zkoušky podle odstavce 1, v plnění povinné školní 
docházky v kmenové škole, zařadí ho ředitel kmenové školy do příslušného ročníku po 
zjištění úrovně jeho dosavadního vzdělání a znalosti vyučovacího jazyka. 

§ 18a 
1) Žák, který plní povinnou školní docházku formou individuální výuky v zahraničí, může na 

základě žádosti zákonného zástupce žáka konat za období nejméně jednoho pololetí 
školního roku, nejdéle však za období dvou školních roků, zkoušku ve zkoušející škole. 
Zkouška se koná z každého povinného předmětu vyučovaného v příslušných ročnících 
školního vzdělávacího programu zkoušející školy, s výjimkou předmětů volitelných. Po 
vykonání zkoušky vydá ředitel zkoušející školy žákovi vysvědčení. 

2) Pokud žák zkoušku podle odstavce 1 nekoná, doloží zákonný zástupce žáka řediteli 
kmenové školy plnění povinné školní docházky žáka předložením čestného prohlášení 
zákonného zástupce o vzdělávání žáka v době pobytu v zahraničí, a to za období nejvýše 
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dvou školních roků, v termínech stanovených ředitelem kmenové školy. Kmenová škola 
žákovi vysvědčení nevydává. 

3) Pokračuje-li žák, který konal zkoušky podle odstavce 1, v plnění povinné školní docházky 
v kmenové škole, zařadí ho ředitel kmenové školy do příslušného ročníku podle výsledků 
zkoušek. 

4) Pokračuje-li žák, který nekonal zkoušky podle odstavce 1, v plnění povinné školní 
docházky v kmenové škole, zařadí ho ředitel kmenové školy do příslušného ročníku po 
zjištění úrovně jeho dosavadního vzdělání a znalosti vyučovacího jazyka. 

§ 18b 
1) Žák, který plní povinnou školní docházku v zahraniční škole na území České republiky 

podle § 38 odst. 1 písm. c) školského zákona, s výjimkou škol podle § 18c, koná za období 
nejméně jednoho pololetí školního roku, nejdéle však za období dvou školních roků, 
zkoušku v kmenové škole. Zkouška se koná ze vzdělávacího obsahu podle § 18 odst. 1. 

2) Před konáním zkoušky předloží zákonný zástupce žáka řediteli kmenové školy vysvědčení 
žáka ze zahraniční školy na území České republiky, včetně jeho překladu do českého 
jazyka, a to za období, za které se zkouška koná. V případě pochybností o správnosti 
překladu je ředitel kmenové školy oprávněn požadovat předložení úředně ověřeného 
překladu. Po vykonání zkoušky vydá ředitel kmenové školy žákovi vysvědčení. 

3) Pokračuje-li žák v plnění povinné školní docházky v kmenové škole, zařadí ho ředitel 
kmenové školy do příslušného ročníku podle výsledků zkoušek. 

§ 18c 
1) Žákovi, který plní povinnou školní docházku ve škole mimo území České republiky podle § 

38 odst. 1 písm. a) školského zákona a nekonal zkoušky, vydá ředitel kmenové školy 
vysvědčení, jestliže 
a) ve vzdělávacím programu školy mimo území České republiky je na základě 

mezinárodní smlouvy nebo v dohodě s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 
zařazen vzdělávací obsah podle § 18 odst. 1 a žák byl z tohoto obsahu hodnocen, 
nebo 

b) žák je zároveň žákem poskytovatele vzdělávání v zahraničí, který v dohodě s 
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy poskytuje občanům České republiky 
vzdělávání ve vzdělávacím obsahu podle § 18 odst. 1 a který žáka z tohoto 
vzdělávacího obsahu hodnotil. 

2) Žákovi, který plní povinnou školní docházku v zahraniční škole na území České republiky 
podle § 38 odst. 1 písm. c) školského zákona, v jejímž vzdělávacím programu je na 
základě mezinárodní smlouvy zařazen vzdělávací obsah podle § 18 odst. 1, byl z tohoto 
vzdělávacího obsahu hodnocen zahraniční školou na vysvědčení a v souladu s 
mezinárodní smlouvou nekonal zkoušky, ředitel kmenové školy vydá vysvědčení.  

3) Ředitel kmenové školy vydá vysvědčení podle odstavce 1 nebo 2 za období nejméně 
jednoho pololetí školního roku, nejdéle však za období dvou školních roků. Hodnocení ze 
vzdělávacího obsahu podle § 18 odst. 1 se na tomto vysvědčení uvede v případech podle 
odstavce 1 písm. a) a odstavce 2 v souladu s vysvědčením vydaným školou mimo území 
České republiky nebo zahraniční školou na území České republiky a v případě podle 
odstavce 1 písm. b) v souladu s osvědčením vydaným zahraničním poskytovatelem 
vzdělávacího obsahu podle § 18 odst. 1. 
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4) Pokračuje-li žák, kterému ředitel kmenové školy podle odstavce 1 nebo 2 vydal 
vysvědčení, v plnění povinné školní docházky v kmenové škole, zařadí jej ředitel kmenové 
školy do příslušného ročníku na základě tohoto vysvědčení. 

§ 18d 
1) Žáka, který plnil povinnou školní docházku ve škole zřízené při diplomatické misi České 

republiky nebo konzulárním úřadu České republiky a pokračuje v plnění povinné školní 
docházky v kmenové škole, zařadí ředitel kmenové školy do příslušného ročníku podle 
dosavadních výsledků vzdělávání doložených vysvědčením. 

2) Žáka, na kterého se vztahuje povinná školní docházka a který nekonal zkoušky podle § 18 
až 18b z jiných než touto vyhláškou stanovených důvodů, zařazuje ředitel kmenové školy 
do příslušného ročníku po zjištění úrovně jeho dosavadního vzdělání a znalosti 
vyučovacího jazyka. 

§ 19 
1) Zkouška je komisionální. Komisi jmenuje ředitel zkoušející školy. 
2) Komise je tříčlenná a tvoří ji: 

a) předseda, kterým je ředitel zkoušející školy, popřípadě jím pověřený učitel zkoušející 
školy, 

b) zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák zařazen, 
popřípadě jiný vyučující daného předmětu, 

c) přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací 
oblasti stanovené Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. 

3) Termín konání zkoušky dohodne ředitel zkoušející školy se zákonným zástupcem žáka 
tak, aby se zkouška uskutečnila nejpozději do dvou měsíců po skončení období, za které 
se zkouška koná. Nedojde-li k dohodě mezi zákonným zástupcem žáka a ředitelem 
zkoušející školy, stanoví termín zkoušky ředitel zkoušející školy. Není-li možné žáka ze 
závažných důvodů v dohodnutém termínu přezkoušet, stanoví ředitel zkoušející školy 
náhradní termín zkoušky tak, aby se zkouška uskutečnila nejpozději do čtyř měsíců po 
skončení období, za které se zkouška koná. 

4) Konkrétní obsah a rozsah zkoušky stanoví ředitel zkoušející školy v souladu se školním 
vzdělávacím programem. Se stanoveným obsahem a rozsahem zkoušky seznámí ředitel 
zkoušející školy s dostatečným časovým předstihem zákonného zástupce žáka, nejpozději 
však při stanovení termínu zkoušky. 

§ 20 
1) Výsledek zkoušky stanoví komise hlasováním. Výsledek zkoušky se vyjádří slovním 

hodnocením podle § 15 odst. 2 nebo stupněm prospěchu podle § 15 odst. 3. 
2) Na vysvědčení žák není hodnocen z chování. Na vysvědčení se uvede text: „Žák(yně) plní 

povinnou školní docházku podle § 38 školského zákona.“ 
3) Celkové hodnocení žáka se stanoví obdobně podle § 16 odst. 3. Pro stanovení stupně 

celkového hodnocení žáka je rozhodný výsledek zkoušky nebo hodnocení na osvědčení 
vydaném podle § 18c odst. 3. 

4) Vykonal-li žák zkoušku ve škole zřízené při diplomatické misi České republiky, zašle 
ředitel této školy řediteli kmenové školy kopii vysvědčení a výpis z dokumentace školy s 
údaji o žákovi. 

5) zkoušce se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy. 
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6) V případě, že zákonný zástupce žáka má pochybnosti o správnosti výsledku zkoušky, 
může požádat o přezkoušení podle § 22. 
 

Komisionální přezkoušení 
§ 22 

1) Komisi pro komisionální přezkoušení (dále jen „přezkoušení“) jmenuje ředitel školy; v 
případě, že je vyučujícím daného předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad. 

2) Komise je tříčlenná a tvoří ji: 
a) předseda, kterým je ředitel školy, popřípadě jím pověřený učitel, nebo v případě, že 

vyučujícím daného předmětu je ředitel školy, krajským úřadem jmenovaný jiný 
pedagogický pracovník školy, 

b) zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák zařazen, 
popřípadě jiný vyučující daného předmětu, 

c) přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací 
oblasti stanovené Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. 

3) Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení. Výsledek 
přezkoušení stanoví komise hlasováním. Výsledek přezkoušení se vyjádří slovním 
hodnocením podle § 15 odst. 2 nebo stupněm prospěchu podle § 15 odst. 3. Ředitel 
školy sdělí výsledek přezkoušení prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému zástupci 
žáka. V případě změny hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí se žákovi vydá 
nové vysvědčení. 

4) přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy. 
5) Žák může v jednom dni vykonat přezkoušení pouze z jednoho předmětu. Není-li možné 

žáka ze závažných důvodů ve stanoveném termínu přezkoušet, stanoví orgán jmenující 
komisi náhradní termín přezkoušení. 

6) Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitel školy v souladu se školním 
vzdělávacím programem. 

7) Vykonáním přezkoušení není dotčena možnost vykonat opravnou zkoušku.  
 

Opravná zkouška 
§ 23 

1) Komisi pro opravnou zkoušku jmenuje ředitel školy; v případě, že je vyučujícím daného 
předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad. 

2) Pro složení komise a její činnost platí obdobně ustanovení § 22 odst. 2 až 6. 
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Č. j.: příloha školního řádu 84/2012 

Vypracovala: Mgr. Marie Dobrovolná, ředitelka školy 

Schválila: Mgr. Marie Dobrovolná, ředitelka školy 

Pedagogická rada projednala dne: 22. 4. 2015 

Školská rada projednala dne: 13. 5.. 2015 

Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2015 

Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1. 9. 2015 

Případné změny ve směrnici v průběhu školního roku budou prováděny formou číslovaných písemných 

dodatků, které budou tvořit součást tohoto předpisu. 

 
 
 
 
Dodatek č. 1 ze dne 1. 9. 2016 
 
Z důvodu změny školního řádu se Pravidla pro hodnocení…. stávají přílohou nového školního 
řádu Č.j.: 109/2016. 
Obsah dokumentu zůstává beze změn. 
 
Ve Velké Losenici dne 1. 9. 2016   Mgr. Marie Dobrovolná, ředitelka školy 
       
        …………………………………….. 
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