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IX. Pravidla pro hodnocení chování a výsledků vzdělávání žáků 

 
(součást školního řádu) 

 
 
 

1. Hodnocení chování 
 

- hodnocení chování žáků navrhuje a uděluje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve 
třídě vyučují  

- závažnější přestupky projednává pedagogická rada 
- při hodnocení chování se přihlíží k věku, morální a rozumové vyspělosti žáka, poruchám 

chování, k závažnosti a četnosti přestupků   
- kritériem pro hodnocení chování je dodržování pravidel školního řádu 
- škola hodnotí žáka za jeho chování ve škole a na akcích pořádaných školou, za chování 

žáka mimo školu zodpovídají plně zákonní zástupci žáka 
 

Při klasifikaci se chování žáků ve škole a na akcích pořádaných školou hodnotí na vysvědčení 
stupni: 
 
1 - velmi dobré 

- žák uvědoměle dodržuje pravidla chování stanovená školním řádem 
- ojediněle se dopouští málo závažných přestupků 
- žák je přístupný výchovnému působení, na napomenutí reaguje pozitivně a snaží se své 

chyby napravit 
 
2 – uspokojivé 

- žák opakovaně a vědomě porušuje pravidla školního řádu 
- narušuje výchovnou a vzdělávací činnost školy 
- ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob 
- vyvolává konflikty s ostatními žáky nebo učiteli 
- v jeho chování se objevují projevy rasismu, xenofobie, šikanování a jiné sociálně 

patologické jevy 
 
3 -  neuspokojivé 

- žák opakovaně, závažně a vědomě porušuje pravidla školního řádu 
- nereaguje na předchozí výchovná opatření 
- vyvolává konflikty s ostatními žáky a vyučujícími 
- vážně ohrožuje výchovu nebo bezpečnost a zdraví jiných osob 
- záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnost školy 
- v jeho chování se opakovaně objevují projevy rasismu, xenofobie, šikanování a jiné 

sociálně patologické jevy 
 
 

1.1. Výchovná opatření 
 

- ředitelka školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné 
právnické či fyzické osoby žákovi po projednání v pedagogické radě udělit pochvalu 
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nebo jiné ocenění za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, 
záslužný nebo statečný čin nebo za mimořádně úspěšnou práci 

- 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 

- při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení 
žákovi uložit: 
 

napomenutí třídního učitele (NTU) 
důtku třídního učitele (DTU) 
důtku ředitele školy (DŘŠ) 
 

- třídní učitel neprodleně oznámí řediteli školy uložení důtky třídního učitele, důtku ředitele 
školy lze žákovi uložit pouze po projednání v pedagogické radě 

- 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  

- udělení pochvaly ředitele školy a uložení napomenutí nebo důtky se zaznamená do 
dokumentace školy 

- udělení pochvaly ředitele školy se zaznamená na vysvědčení za pololetí, v němž bylo 
uděleno 

 
Výchovná opatření se udělují vždy individuálně s přihlédnutím k věku dítěte, okolnostem, 
závažnosti přestupku a k účinnosti předchozích výchovných opatření. Udělení přísnějšího 
opatření není podmíněno předchozím mírnějším opatřením nebo počtem přestupků. 
O přestupcích jsou zákonní zástupci žáka informováni zápisem v listinné/elektronické žákovské 
knížce.  
 
Za opakované přestupky proti školnímu řádu se řídí učitelé následujícím postupem: 
NTU uloženo za         3 přestupky  
DTU uložena za  6 přestupků 
DŘŠ uložena za  9 přestupků 
Více přestupků nebo závažné porušení školního řádu může vést ke sníženému stupni 
z chování.  
 
Za jeden přestupek se považuje: 

- porušení školního řádu 
- 5 zapomenutí žáka I. stupně 
- 7 zapomenutí žáka I. stupně se speciálními vzdělávacími potřebami  
- 3 zapomenutí žáka II. stupně 
- 5 zapomenutí žáka II. stupně se speciálními vzdělávacími potřebami 

 
 
Žák má možnost smazat si jedno zapomenutí v každém předmětu vypracováním práce v 
požadované kvalitě (vypracováním úkolu/ cvičení/ referátu/ prezentace/ učebních materiálů pro 
spolužáky apod.). 
 
Podvody v  žákovské knížce nebo její záměrná ztráta či zapírání žákovské knížky učiteli je 
považováno za porušení školního řádu a budou řešeny jako vážný přestupek. 
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2. Hodnocení výsledků vzdělávání 

 
2.1. Způsoby získávání podkladů pro hodnocení 

 
Pro výsledné hodnocení žáka získává učitel podklady především těmito metodami a formami: 
 

- soustavným sledováním připravenosti žáka na vyučování 
- soustavným sledováním výkonů žáka  
- různými druhy zkoušek (ústní, písemné, grafické, praktické, pohybové, didaktické testy, 

kontrolní písemné práce,…) 
- rozborem výsledků činnosti žáka 
- rozhovory se žákem 
- konzultacemi s ostatními vyučujícími i s pracovníky školského poradenského zařízení 

 
 

2.2. Zásady pro hodnocení 
 
Hodnocení výsledků vzdělávání žáků vychází z posouzení míry dosažení výstupů pro jednotlivé 
předměty našeho školního vzdělávacího programu „Tvořivá škola“. Hodnocení je pedagogicky 
zdůvodněné, odborně správné a doložitelné, respektuje individuální vzdělávací potřeby žáků a 
doporučení školského poradenského zařízení. 
 
Učitel  

- hodnocením podporuje žákovo učení 
- motivuje žáka k dalšímu učení, upřednostňuje pozitivní formy hodnocení  
- hodnotí objektivně, jednoznačně, srozumitelně, podle stanovených kritérií 
- 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 

- podporuje žákovo sebehodnocení výsledků vzdělávání 
- po ústním vyzkoušení oznámí učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě, provede s ním 

rozbor kladů i nedostatků hodnocených jevů 
- výsledky hodnocení písemných zkoušek, prací a praktických činností oznámí a předloží 

žákovi obvykle v následující hodině, nejpozději však do týdne 
- zapíše výsledky hodnocení do listinné/elektronické žákovské knížky  
- hodnotí práci žáka za celé klasifikační období, stupeň prospěchu se neurčuje na základě 

průměru z klasifikace za příslušné období, učitel při hodnocení přihlíží k píli žáka, 
přípravě na vyučování a k jeho aktivitě 

- má dostatek podkladů pro klasifikaci, i u předmětů výchovného zaměření nejméně dvě 
známky 

- vede průkaznou evidenci o klasifikaci žáka tak, aby mohl vždy doložit správnost 
celkového hodnocení, v případě dlouhodobé pracovní neschopnosti či rozvázání 
pracovního poměru předá svůj klasifikační přehled zastupujícímu nebo novému učiteli 

- při přechodu žáka z jiné školy a při dlouhodobém pobytu žáka mimo školu (např. 
lázeňský pobyt, umístění ve výchovném ústavu) vychází učitel při klasifikaci z podkladů, 
které dostane od příslušné instituce 

 
Všechny písemné práce jsou rozvrženy rovnoměrně na celý školní rok, aby se nadměrně 
nenahromadily v určitých obdobích. V jeden den mohou psát žáci pouze jednu čtvrtletní 
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písemnou práci. O čtvrtletních písemných zkouškách jsou žáci informováni s dostatečným 
předstihem. 
 
Písemné nebo grafické práce se uschovávají po dobu, během které se klasifikace žáka určuje 
nebo ve které se k ní mohou zákonní zástupci žáka odvolat - tzn. celý školní rok včetně hlavních 
prázdnin, v případě žáků s odloženou klasifikací do 30. 9. nebo opravnými zkouškami 
maximálně do 15. 9. dalšího školního roku. Opravené písemné práce musí být předloženy všem 
žákům a na požádání ve škole také rodičům žáka. 
Vybrané práce si žáci ukládají do portfolia. 
 
Zákonné zástupce žáka informuje o hodnocení výsledků vzdělávání třídní učitel a učitelé 
jednotlivých předmětů průběžně prostřednictvím písemného sdělení v listinné/elektronické 
žákovské knížce a dále při osobním setkání během třídních schůzek a konzultací.  
 
Z důvodu zvýšení motivace k učení lze užívat při hodnocení obrázková razítka, samolepky a 
jedničky s hvězdičkou, či s podtržením. 
 
Hodnocení žáka nedostatečnou známkou na vysvědčení musí být řádně podloženo a 
prokazatelným způsobem zákonným zástupcům předem učitelem oznámeno. 
 
Žák má možnost na konci každého pololetí požádat v předmětu, ve kterém má nejméně pět 
známek, o škrtnutí jedné z nich. (Nevztahuje se na čtvrtletní písemné práce.) 
 
 

2.3. Hodnocení a klasifikace ve vyučovacích předmětech 
 
Při použití klasifikace se výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných 
předmětech stanovených školním vzdělávacím programem hodnotí na vysvědčení stupni 
prospěchu: 
 
 1 - výborný 
 2 - chvalitebný 
 3 - dobrý 
 4 - dostatečný 
 5 – nedostatečný 
 

Hodnotící stupnice  
1 100 - 91 % vynikající, chybuje výjimečně 
2 90 – 71 % velmi dobrý, převládá pozitivní zjištění, chybuje ojediněle 
3 70 – 41 % průměrný, pozitiva a negativa jsou vyvážená 
4 40 – 21 % podprůměrný, převaha negativních zjištění, výrazné chyby 
5 20 – 0 % nevyhovující, zásadní nedostatky 

 
 
Při hodnocení výsledků ve vyučovacích předmětech se posuzuje: 
 

- úplnost, ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných cílových znalostí (faktů, 
pojmů, definic, zákonitostí a vztahů) 

- kvalita a rozsah získaných dovedností vykonávat požadované vzdělávací činnosti   
- kvalita uplatňování osvojených znalostí a dovedností při řešení vzdělávacích úkolů 



Základní škola a Mateřská škola Malešov, okres Kutná Hora 

 

 
13 

 

- kvalita práce s informacemi - dovednost nalézat, třídit a prezentovat informace, včetně 
dovednosti využívání ICT 

- osvojení dovednosti účinně spolupracovat 
- píle žáka, snaha a jeho přístup ke vzdělávání 
-  kvalita myšlení, především jeho samostatnost, tvořivost, originalita 
-  kvalita komunikativních dovedností - přesnost, výstižnost, odborná i jazyková správnost 

ústního a písemného projevu 
- osvojení účinných metod samostatného studia - umět se učit    

 
 
Výchovně vzdělávací výsledky se hodnotí podle těchto kritérií: 
 
Stupeň 1 - výborný 
 
Žák: 

- používá poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a úplně a chápe 
vztahy mezi nimi 

- samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a 
praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí 

- pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti 
- účelně si organizuje vlastní práci 
- myslí logicky správně, zřetelně se u něho projevuje samostatnost, originalita 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 
- dokáže pracovat s informacemi a spolupracovat s ostatními 
- pracuje samostatně tvořivě, plně využívá své osobní předpoklady a velmi úspěšně je 

rozvíjí, jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný, přesný, aktivně se zajímá 
o umění, estetiku, tělesnou zdatnost a život kolem sebe  

- soustavně projevuje kladný vztah k pracovním činnostem, praktické činnosti vykonává 
pohotově, bezpečně ovládá postupy a způsoby práce, udržuje pracoviště v pořádku, 
uvědoměle dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví 

- je schopen samostatně studovat vhodné texty – dokáže se učit  
 

Stupeň 2 - chvalitebný 
 
Žák: 

- používá 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, někdy originalita 
- 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 
- při práci s informacemi má drobné problémy, zvláště v jejich zpracování a uplatnění 
- v činnostech uplatňuje tvořivost, využívá své osobní předpoklady, které úspěšně rozvíjí, 

jeho projev je esteticky působivý, originální a má jen menší nedostatky, má zájem o 
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umění, estetiku, tělesnou zdatnost a život kolem sebe  
- soustavně projevuje kladný vztah k pracovním činnostem, praktické činnosti vykonává 

pohotově, bezpečně ovládá postupy a způsoby práce, udržuje pracoviště v pořádku, 
uvědoměle dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví 

- při spolupráci s ostatními vyžaduje pouze drobnou podporu nebo pomoc 
 
Stupeň 3 - dobrý 
 
Žák: 

- má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, 
definic a zákonitostí nepodstatné mezery 

- při vykonávání požadovaných intelektuálních a motorických činností projevuje nedostatky 
- má problémy s organizací vlastní práce 
- 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, neoriginální, 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 
- při práci s informacemi má častější problémy, jak při jejich zisku a třídění, ale zvláště v 

jejich zpracování a uplatnění. 
- v činnostech je méně tvořivý, nevyužívá dostatečně své schopnosti, jeho projev je 

esteticky málo působivý a originální, nemá aktivní zájem o umění, estetiku, tělesnou 
zdatnost a život kolem sebe  

- vztah k práci projevuje s menšími výkyvy, v praktických činnostech se dopouští chyb, při 
postupech a způsobech práce potřebuje občasnou pomoc učitele, snaží se udržovat 
pracoviště v pořádku, dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví 

- při spolupráci s ostatními vyžaduje podporu nebo pomoc 
 
Stupeň 4 - dostatečný 
 
Žák: 

- má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení 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 
- nedokáže si samostatně zorganizovat vlastní práci, vyžaduje výraznou pomoc učitele 
- 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 
- při práci s informacemi má zásadní problémy, často je nedovede zpracovat 
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- v činnostech je málo tvořivý, neumí využít svých schopností, jeho projev není estetický 
ani obzvlášť originální, o umění estetiku, tělesnou zdatnost a život kolem sebe 
neprojevuje dostatečný zájem  

- pracuje bez zájmu a vztahu k práci, v praktických činnostech se dopouští větších chyb, 
při postupech a způsobech práce potřebuje soustavnou pomoc učitele, méně dbá o 
pořádek na pracovišti a dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví 

- při spolupráci s ostatními vyžaduje výraznou podporu nebo pomoc ostatních 
 
Stupeň 5 - nedostatečný 
 
Žák: 

- požadované poznatky si 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 
- nedovede pracovat s informacemi, a to i při jejich vyhledávání 
- v činnostech není tvořivý, nevyužívá svých schopností, projev je neestetický a 

neoriginální, o umění estetiku, tělesnou zdatnost a život kolem sebe neprojevuje zájem  
- o práci neprojevuje zájem, v praktických činnostech se dopouští závažných chyb, nedbá 

o pořádek na pracovišti a dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví 
- nedokáže spolupracovat s ostatními i přes jejich pomoc a podporu 

 
 

2.4. Celkové hodnocení žáka na vysvědčení 
 
Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení; za první pololetí se vydává místo vysvědčení 
žákovi výpis z vysvědčení. 
 
Hodnocení výsledků vzdělávání žáka je vyjádřeno klasifikačním stupněm, slovně nebo 
kombinací obou způsobů. Zásady pro slovní hodnocení upravuje kapitola č. 5. 
 
Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni: 

- 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 

- prospěl(a), není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím 
programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 - nedostatečný  

- neprospěl(a), je-li v některém z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím 



Základní škola a Mateřská škola Malešov, okres Kutná Hora 

 

 
16 

 

programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 – nedostatečný 
- nehodnocen(a), není-li možné žáka hodnotit z některého z povinných předmětů 

stanovených školním vzdělávacím programem na konci prvního pololetí 
 
Jestliže je žák z výuky některého předmětu uvolněn, uvádí se na vysvědčení místo hodnocení 
slovo „uvolněn(a)“. 
Nelze-li žáka z některého nebo ze všech předmětů hodnotit ani v náhradním termínu, uvádí se 
na vysvědčení místo hodnocení slovo „nehodnoce(a)“. 
 
Při hodnocení žáků cizinců, kteří plní v České republice povinnou školní docházku, se úroveň 
znalosti českého jazyka považuje za závažnou souvislost, která ovlivňuje jejich výkon. 
 
 

3. Komisionální a opravné zkoušky 
 

Komisi pro komisionální i opravné zkoušky jmenuje ředitelka školy. Komise je tříčlenná a tvoří ji 
předseda, zkoušející učitel a přísedící učitel. 
 
Komisionální zkoušky 
Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo 
druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně 
dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne vydání vysvědčení, požádat ředitelku 
školy o přezkoumání výsledků hodnocení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném předmětu 
ředitelka školy, krajský úřad. Pokud není dále stanoveno jinak, ředitelka školy nebo krajský úřad 
nařídí komisionální přezkoušení žáka, které se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti 
nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka. Česká školní inspekce poskytne 
součinnost na žádost ředitele školy nebo krajského úřadu. 
 
Přesáhne-li absence žáka více jak 40% v daném předmětu, může ředitelka školy stanovit 
komisionální přezkoušení.  
 
Opravné zkoušky 
Žáci devátých ročníků a žáci, kteří na daném stupni základní školy dosud neopakovali ročník, 
kteří na konci druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných předmětů s výjimkou 
předmětů výchovného zaměření, konají opravné zkoušky. Opravné zkoušky se konají nejpozději 
do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelkou školy. Žák může v jednom 
dni skládat pouze jednu opravnou zkoušku. Opravné zkoušky jsou komisionální.  
Zákonný zástupce má právo v případě opravných komisionálních zkoušek na konci školního 
roku požádat o dvě konzultace během hlavních prázdnin pro své dítě s vyučujícím v předmětu, 
ze kterého žák neprospěl. 
Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně, nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. 
Ze závažných důvodů může ředitelka školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky 
nejpozději do 15. září následujícího školního roku. Do té doby je žák zařazen do nejbližšího 
vyššího ročníku, popřípadě znovu do devátého ročníku.                             
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4. Slovní hodnocení  
 
Při použití slovního hodnocení se výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a 
nepovinných předmětech stanovených naším 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. Hodnocení chování se řídí bodem 1. tohoto dokumentu. 
 
Je-li žák hodnocen slovně, převedou vyučující daných předmětů slovní hodnocení do klasifikace 
pro účely stanovení průměru prospěchu a přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání podle 
pravidel pro převod slovního hodnocení na známky. 
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Pravidla pro převod slovního hodnocení na známky 
 

Stupeň 
hodnocení 

Úroveň 
kvality 
získaných 
znalostí a 
dovedností 

Úroveň 
uplatňování 
znalostí a 
dovedností 

Úroveň kvality 
myšlení 

Úroveň kvality 
komunikativních 
dovedností 

Přístup ke 
vzdělání 

Kvalita práce 
s 
informacemi 

Úroveň kvality 
spolupráce 

Úroveň 
osvojení si 
samostatného 
učení 

1  
 výborný 

ovládá 
učivo 
bezpečně 

samostatně 
a 
uvědoměle 
uplatňuje 
znalosti, 
pracuje 
přesně a s 
jistotou 

pohotový, 
bystrý, dobře 
chápe 
souvislosti, 
originální, 
tvořivý 

vyjadřuje se 
výstižně, 
souvisle, 
přesně a 
správně 

aktivní, 
pilný, učí se 
svědomitě, 
se zájmem 

aktivně 
pracuje s 
informacemi, 
sám je 
vyhledává a 
snaží se s 
jejich 
pomocí 
rozšířit své 
vědomost 

plnohodnotně 
spolupracuje, 
rád poradí a 
nabídne 
pomo 

učí se rád a 
samostatně 

2  
chvalitebný 

v podstatě 
ovládá 

dovede 
používat 
vědomosti a 
dovednosti, 
vyžaduje 
jen drobnou 
pomoc 

uvažuje 
celkem 
samostatně, je 
celkem 
pohotový 

vyjadřuje se 
celkem 
výstižně a 
souvisle 

celkem se 
snaží, 
zpravidla je i 
pilný 

při práci s 
informacemi 
potřebuje 
drobnou 
pomoc s 
jejich 
tříděním 
nebo 
interpretací 

při spolupráci 
vyžaduje 
drobnou 
podporu nebo 
pomoc, raději 
se nechá vést 

učí se celkem 
samostatně, 
vyžaduje 
drobnou 
pomoc 

3 
dobrý 

ovládá 
s menšími 
mezerami 

je méně 
samostatný, 
vyžaduje 
pomoc, s 
kterou 
potíže 
překonává 
a 
odstraňuje 
chyby 

méně 
samostatný v 
uvažování, 
méně tvořivý a 
pohotový, 
vesměs 
napodobuje 
ostatní 

vyjadřuje se ne 
vždy přesně, 
někdy 
nesouvisle, 
často dělá 
chyby 

k práci i k 
učení 
potřebuje 
být 
podněcován, 
hlavně v 
učivu, které 
jej méně 
zajímá 

při práci s 
informacemi 
potřebuje 
pomoc, sám 
se v nich 
nedokáže 
orientovat 

při spolupráci 
vyžaduje 
větší podporu 
nebo pomoc, 
udělá jen to, 
co mu jiný 
řekne 

se 
samostatným 
učením má 
někdy 
problémy, 
vyžaduje 
pomoc, 
podněty, 
často je 
bezradný 

4  
dostatečný 

ovládá se 
závažnými 
mezerami 

znalosti a 
dovednosti i 
přes pomoc 
uplatňuje se 
zásadními 
chybami, 
potíže 
nesnadno 
překonává 

napodobuje 
ostatní, ovšem 
často chybně, 
nesamostatný 
v uvažování, 
nechápe 
souvislosti 

vyjadřuje se se 
značnými 
obtížemi, 
nesouvisle 

potřebuje 
stálé 
podněty, i 
přes to je u 
něj malá 
píle, snaha a 
zájem o 
učení 

při práci s 
informacemi 
dělá zásadní 
chyby, často 
je bezradný 

při spolupráci 
vyžaduje 
výraznou 
podporu nebo 
pomoc, 
zapojuje se 
málo 

se 
samostatným 
učením má 
značné 
problémy, 
vyžaduje 
pomoc, sám 
si neví rady 

5 
nedostatečný 

neovládá praktické 
úkoly 
nedokáže 
splnit ani s 
pomocí 

nesamostatný, 
těžkopádný, 
někdy 
bezradný, 
odpovídá 
nesprávně i 
na návodné 
otázky 

ani s pomocí se 
neumí vyjádřit, 
projev je 
nesouvislý, i na 
návodné otázky 
odpovídá 
nesprávně 

pomoc, 
pobízení a 
podněty k 
práci a učení 
jsou 
neúčinné 

i přes 
poskytnutou 
pomoc 
nedokáže 
vybrat, 
utřídit nebo 
interpretovat 
informaci 

i přes 
výraznou 
podporu nebo 
pomoc 
nedokáže 
spolupracovat 
s ostatními 

i přes 
poskytovanou 
pomoc se 
nedokáže 
samostatně 
učit 
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5. Hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a 
mimořádně nadaných 
 

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a 
mimořádně nadaných respektuje jejich individuální vzdělávací potřeby a doporučení školského 
poradenského zařízení.  
Hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami vychází ze zjištěných specifik žáka. 
Nastavují se taková kritéria hodnocení, která žákovi umožní dosahovat osobního pokroku. Užívá 
se různých forem hodnocení, jejichž kritéria respektují charakter obtíží nebo specifik žáka, 
včetně jeho nadání nebo mimořádného nadání.  
Učitel klade důraz na využívání různých forem formativního hodnocení, včetně slovního, 
podporuje sebehodnocení žáka a motivuje ho ke vzdělávání.  
U žáka s přiznaným podpůrným opatřením od 3. stupně rozhodne ředitelka školy o použití 
slovního hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce žáka. 
 
 

6. Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků 

Sebehodnocení je důležitou a přirozenou součástí procesu hodnocení, posiluje sebeúctu a 
sebedůvěru. 
 
 Učitel: 

- žáky aktivizuje a vede je k přijímání zodpovědnosti za své vzdělávání 
- pomáhá jim rozvíjet schopnosti hodnotit sebe, své výkony i práci a hledat cesty k rozvoji 

svých kompetencí 
- navyká žáky na situace, kdy hodnocení pedagogem, skupinou či jiným žákem bude 

předcházet sebehodnocení, s nímž bude vnější hodnocení konfrontováno 
 
Při sebehodnocení se žák učí objektivně posoudit a popsat:   

- co se mu daří   
- co mu činí problémy  
- proč tomu tak je 
- co s tím může dělat dále, co může vylepšit 

 
Sebehodnocení žáků probíhá v jednotlivých předmětech průběžně v celém školním roce.  
 
 
 

 

 

 

 

 
 


