
6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 
 

6.1. Pravidla pro hodnocení žáků 
 

Na naší škole upřednostňujeme pozitivní hodnocení žáků, a to nejen při prověřování 
vědomostí, ale v celém procesu učení. Při výuce dbáme na pozitivní ladění hodnotících soudů. 
Pomáháme žákům předcházet chybám, dodáváme jim důvěru v jejich schopnost předkládané 
učivo dobře zvládnout a povzbuzujeme je. S žáky jednáme tak, aby neměli strach vyjádřit 
svůj názor. Pozitivně přijímáme i nesprávné závěry žáků, dáváme jim prostor pro otázky, 
trpělivě žákům odpovídáme a věnujeme jim individuální pozornost. 

Jednou z podmínek efektivního učení je konstruktivní zpětná vazba, která poskytuje 
žákovi informace o správnosti postupu, průběhu či výsledku. Při poskytování zpětné vazby 
klademe důraz na hodnocení výkonu žáka nikoliv hodnocení žáka samotného. 

Učitelé musí dbát zejména na to, aby prostřednictvím hodnocení nedocházelo k 
rozdělování žáků na úspěšné a neúspěšné, schopné a neschopné. Hodnocení nesmí být 
zaměřeno primárně na srovnávání žáka s jeho spolužáky. Musí se soustředit na individuální 
pokrok každého žáka, respektive na hodnocení naplnění předem stanovených požadavků. 

Jedním z hlavních cílů naší pedagogické práce je posilování vnitřní motivace žáků, 
která je založena především na svobodné volbě, smysluplnosti činnosti a spolupráci. Vnitřní 
motivace je základem pro pozitivní postoj k celoživotní vzdělávání. 
 

6.1.1. Způsoby hodnocení 

Podklady pro klasifikaci učitel získává: 

• soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování 
• zkouškami písemnými, ústními, praktickými, pohybovými, didaktickými testy 
• písemnou práci z učiva za delší období (čtvrtletní práce) přesahující 30 minut mohou 

žáci psát v jednom dni pouze jednu – takové práce oznámí vyučující žákům nejméně 
týden předem a ostatní vyučující informuje zápisem termínu do třídní knihy 

• před každou hodnocenou prací jsou žáci seznámeni s kritérii, podle kterých bude jejich 
práce hodnocena 

• výsledky hodnocení písemných zkoušek, prací a praktických činností oznámí žákovi 
nejpozději do 7 dnů 

• učitel musí mít dostatečné podklady pro hodnocení a klasifikaci žáka (např. bodovací 
systém, popř. jiné metody a formy hodnocení) 

• na konci klasifikačního období se hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák 
dosáhl za celé klasifikační období – přihlíží se k systematičnosti v práci žáka, stupeň 
prospěchu se neurčuje na základě průměru z klasifikace za příslušné období 

• v předmětu, ve kterém vyučuje více učitelů, určí výsledný stupeň za klasifikační 
období příslušní učitelé po vzájemné dohodě 

• pro hodnocení používají vyučující následující tabulku procentuální úspěšnosti žáka: 

Známka 1 2 3 4 5 
% úspěšnosti 100% - 90% 89% - 75% 74% - 45% 44% - 25% 24% - 0% 

 



Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. Při dlouhodobějším 
pobytu žáka mimo školu (lázeňské léčení, léčebné pobyty, dočasné umístění v ústavech, 
apod.) vyučující respektuje známky žáka, které škole sdělí škola při instituci, kde byl žák 
umístěn. 

V případě mimořádného zhoršení prospěchu žáka informuje rodiče vyučující předmětu 
bezprostředně a prokazatelným způsobem. 

Třídní učitelé jsou povinni seznamovat ostatní učitele s doporučením psychologických 
vyšetření, které mají vztah ke způsobu hodnocení a klasifikace žáka a způsobů získávání 
podkladů. 

 

6.1.2. Kritéria hodnocení 

Základní pravidla pro použití klasifikace: 
 

1. Známka z vyučovacího předmětu nezahrnuje hodnocení žákova chování. 
2. Klasifikujeme jen probrané a procvičené učivo. Žáci mají možnost a dostatek času k 

naučení, procvičení a zažití učební látky. 
3. Učitel vyváženě hodnotí a promítá do klasifikace a hodnocení: vědomosti, dovednosti, 

postup, práci s informacemi, úroveň komunikace a tvořivost žáka. 
4. Při klasifikaci používá učitel pěti klasifikačních stupňů. 
5. Všechny písemné práce jsou včas oznámeny, aby žáci měli dostatek času se na ně 

připravit. 
6. Tradiční ústní zkoušení u tabule je nahrazeno efektivnějšími způsoby zjišťování 

vědomostí a dovedností žáků. 
7. Významným prvkem procesu učení je práce s chybou. Žáci mají právo dělat chyby – 

uvědomění si chyby je příležitost naučit se to lépe. 
 

Celkové hodnocení žáka: 

• prospěl s vyznamenáním  
o není-li v žádném z povinných předmětů hodnocen při celkové klasifikaci 

stupněm horším než chvalitebný, průměr z povinných předmětů nemá horší 
než 1,50 a jeho chování je velmi dobré 

• prospěl  
o není-li v žádném z povinných předmětů hodnocen při celkové klasifikaci 

stupněm nedostatečný 
• neprospěl  

o je-li v některém z povinných předmětů hodnocen při celkové klasifikaci 
stupněm nedostatečný 

Hodnocení slovní: 

Žák může být na základě žádosti rodičů hodnocen širším slovním hodnocením. V 
případě použití širšího slovního hodnocení jsou výsledky vzdělávání žáka popsány tak, aby 
byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl ve vztahu k očekávaným výstupům 



formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, 
k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku. Slovní hodnocení zahrnuje 
posouzení výsledků vzdělávání žáka v jejich vývoji, ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke 
vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon. Součástí slovního hodnocení je také 
doporučení, jak předcházet případným neúspěchům. 

Hodnocení práce v zájmových útvarech: 
 
Výsledky práce v zájmových útvarech organizovaných školou se v případě použití klasifikace 
hodnotí na vysvědčení stupni: 
- pracoval (a) úspěšně 
- pracoval (a) 

Klasifikace chování: 

Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují a 
s ostatními učiteli a rozhoduje o ní ředitel školy po projednání v pedagogické radě. Kritériem 
pro klasifikaci chování je dodržování pravidel chování, která stanoví řád školy, během 
klasifikačního období. 

Stupeň 1 - velmi dobré 

Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a aktivně prosazuje stanovení řádu školy. Má 
kladný vztah ke kolektivu třídy a školy, přispívá k jeho upevňování a k utváření pracovních 
podmínek pro vyučování. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle. 

Stupeň 2 - uspokojivé  

Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům chování nebo řádu školy. Zpravidla se 
přes důtku třídního učitele (popř. ředitele školy) dopouští dalších přestupků, narušuje činnost 
kolektivu nebo se dopouští poklesků v mravním chování. 

Stupeň 3 – neuspokojivé 

Chování žáka ve škole je v rozporu s pravidly chování. Dopouští se takových závažných 
provinění, že je jimi vážně ohrožena výchova ostatních žáků. Záměrně narušuje činnost 
kolektivu. 

Výchovná opatření: 

Pochvaly 

Ředitel školy uděluje na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné 
právnické či fyzické osoby žákovi po projednání v pedagogické radě pochvalu nebo jiné 
ocenění za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo 
statečný čin nebo za dlouhodobou úspěšnou práci. 

Třídní učitel na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních 
vyučujících žákovi po projednání s ředitelem školy uděluje pochvalu nebo jiné ocenění za 
výrazný projev školní iniciativy nebo za déle trvající úspěšnou práci. 



Opatření k posílení kázně 

Opatření k posílení kázně se ukládá za závažné nebo opakované provinění proti řádu 
školy. Tato opatření zpravidla předcházejí před snížením stupně z chování. 

Napomenutí třídního učitele ukládá třídní učitel bezprostředně po přestupku, kterého se žák 
dopustí. O udělení napomenutí uvědomí třídní učitel prokazatelně rodiče zápisem do 
žákovské knížky. 

Důtku t řídního učitele udělí třídní učitel po projednání a se souhlasem ředitele školy za 
závažnější či opakované porušení řádu školy, norem slušnosti. Důtka třídního učitele se 
uděluje před kolektivem třídy. O udělení důtky písemně informuje třídní učitel zákonné 
zástupce. 

Důtku ředitele školy uděluje ředitel školy po projednání v pedagogické radě za opakovaná 
vážná provinění proti řádu školy, proti normám slušnosti. O udělení písemně informuje 
zákonné zástupce ředitel školy prostřednictvím třídního učitele.  

Udělená opatření k posílení kázně se zaznamenávají do katalogových listů a do 
počítačového programu. Udělení pochvaly a jiného ocenění se zaznamená na vysvědčení za 
pololetí, v němž bylo uděleno. 

 

Postup do vyššího ročníku, opakování ročníku:  

Do vyššího ročníku postupuje žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech 
povinných předmětů s výjimkou předmětů výchovného zaměření a předmětů, z nichž byl 
uvolněn. Do vyššího ročníku postoupí i žák prvního stupně základní školy, který již v rámci 
prvního stupně opakoval ročník, a žák druhého stupně základní školy, který již v rámci 
druhého stupně opakoval ročník, a to bez ohledu na prospěch tohoto žáka. 

Žák, který plní povinnou školní docházku, opakuje ročník, pokud na konci druhého 
pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen.To neplatí o žákovi, který na daném stupni 
základní školy již jednou ročník opakoval, tomuto žákovi může ředitel školy na žádost jeho 
zákonného zástupce povolit opakování ročníku pouze z vážných zdravotních důvodů. 

Ředitel školy může žákovi, který splnil povinnou školní docházku a na konci druhého 
pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen, povolit na žádost jeho zákonného zástupce 
opakování ročníku po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků z důvodů uvedených v 
žádosti. 

 
Komisionální zkoušky: 

Komisionální zkoušky se konají v těchto případech: 

a. při přezkoušení žáka, kterého nebylo možno klasifikovat v řádném termínu na 
konci prvního nebo druhého pololetí 



b. při přezkoušení žáka, má-li zástupce pochybnosti o správnosti celkové 
klasifikace 

c. při zařazování žáka do vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku 
d. při zkoušení žáka, který plní povinnou školní docházku mimo území České 

republiky 
e. při zkoušení žáka, který je osvobozen od povinnosti docházet do školy 
f. při opravných zkouškách 
g. při přezkoušení dětí českých občanů, při jejichž vzdělávání v zahraničí nebylo 

postupováno podle platných předpisů 
h. při přezkoušení, nařídil-li je školní inspektor nebo ředitel školy 

Komise pro komisionální zkoušku je tříčlenná. Komisi tvoří předseda, kterým je zpravidla 
ředitel školy nebo jím pověřený učitel, zkoušející učitel, jímž je zpravidla učitel vyučující 
danému předmětu a přísedící, který má aprobaci pro týž nebo příbuzný předmět. Klasifikační 
stupeň určí komise většinou hlasů. O komisionální zkoušce se pořizuje protokol. 

Pokud komise byla sestavena za účelem vykonání komisionální zkoušky podle č. 5 odst. 
4, ředitel posoudí, zda bude do komise jmenován vyučující, o jehož klasifikaci má zákonný 
zástupce pochybnosti. V tomto případě žák koná opravnou zkoušku, v předmětu český jazyk, 
světový jazyk a matematika i písemnou zkoušku v délce trvání 25 minut. 

Do tříd s rozšířenou výukou některých předmětů nebo skupin předmětů zařazuje žáka 
ředitel školy na základě doporučení školy, do které žák dochází, a podle nadání a předpokladů 
žáka. K zařazení žáka do těchto tříd je třeba souhlasu zástupce žáka. 

Informování o prospěchu a chování: 

Zákonné zástupce žáka informuje o prospěchu a chování žáka třídní učitel a učitelé 
příslušných předmětů na pravidelných třídních schůzkách nebo konzultacích, nebo kdykoliv o 
to zákonní zástupci žáka požádají. 


