
Dodatek k  ŠVP pro základní vzdělávání Škola pro každého č.j.27/2007/c - platný od 22.11.2017 
 
 

1.4. Hodnocení a klasifikace ve vyučovacích předmětech 

Při hodnocení výsledků vzdělávání se posuzuje zejména:  

• úroveň dosažených výsledků vzdělávání  
• píle žáka a jeho přístup ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon  
• ucelenost, přesnost a trvalost osvojení, kvalita a rozsah  
• schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů  
• schopnost nalézt, třídit a interpretovat informace  
• kvalita myšlení, především jeho samostatnost, tvořivost a originalita  
• přesnost, výstižnost a odborná i jazyková správnost ústního a písemného projevu  
• osvojení účinných metod samostatného studia  
• osvojení dovednosti účinně spolupracovat 

Orientační hodnotící stupnice 

 100-90% prakticky bez chyby, chybuje výjimečně  vynikající, příkladný, výborný 1 

 89-70% převládají pozitivní zjištění, dílčí chyby velmi dobrý, nadprůměrný, chvalitebný 2 

 69-40% pozitivní a negativní v rovnováze dobrý, průměrný 3 

 39-15% převaha negativních zjištění, výrazné chyby podprůměrný, citelně slabá místa, dostatečný 4 

 pod 15% zásadní nedostatky nevyhovující stav, nedostatečný 5 

Klasifikační stupeň 1 (výborný) 
 
Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy a zákonitosti uceleně, přesně a úplně a chápe vztahy 
mezi nimi. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických i 
praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Pohotově vykonává požadované 
intelektuální a motorické činnosti. Účelně si organizuje svoji 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. Je schopen samostudia. 

Klasifikační stupeň 2 (chvalitebný) 
 
Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy 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. Jeho 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. Při spolupráci s 
ostatními vyžaduje pouze drobnou podporu nebo pomoc. 

Klasifikační stupeň 3 (dobrý) 
 
Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů 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 pomocí 



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 získávání a třídění, tak zvláště v jejich zpracování a uplatnění. Při spolupráci s ostatními vyžaduje 
podporu a pomoc. 

Klasifikační 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 písemný a ústní 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. Při spolupráci s ostatními vyžaduje výraznou podporu nebo pomoc ostatních. 

Klasifikační stupeň 5 (nedostatečný) 
 
Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné mezery. 
Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti má velmi podstatné 
nedostatky. V uplatňovaní 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 a 
dovednosti 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, má problémy s jejich vyhledáváním. Nedokáže spolupracovat s ostatními i přes jejich 
pomoc a podporu. 

 

- Při hodnocení žáků na prvním stupni je možné využít motivačního razítka nebo obrázku. 

2. Zásady hodnocení chování ve škole a na akcích pořádaných školou 

2.1. Stupně hodnocení chování v případě použití klasifikace a výchovná opatření 

stupeň 1 - velmi dobré 
 
Žák respektuje ustanovení školního řádu a osvojil si základní pravidla společenského chování, která 
dodržuje ve škole. Projevuje dobrý vztah ke všem pracovníkům školy i spolužákům. Ojediněle se může 
dopustit méně závažných přestupků proti školnímu řádu. 

stupeň 2 – uspokojivé 
 
Žák se dopustil závažného přestupku nebo se dopouští opakovaně méně závažných přestupků proti 
ustanovení školního řádu a pravidlům společenského soužití ve škole. Mezi méně závažné přestupky patří 
i neplnění si základních školních povinností. Žák je však přístupný výchovnému působení a snaží se své 
chyby napravit. Počet neomluvených hodin od 3 do 14. 

stupeň 3 – neuspokojivé 
 
Žák se dopouští závažných přestupků proti školnímu řádu, nerespektuje pravidla společenského soužití a 
porušuje právní normy. Přes udělení opatření k posílení kázně pokračuje v asociálním chování a nemá 
snahu své chyby napravit. Počet neomluvených hodin nad 15 hodin včetně. 
O udělení 2. nebo 3. stupně z chování rozhoduje ředitel školy na základě projednání v pedagogické radě, 
a to na základě návrhu třídního učitele. Třídní učitel je povinen předjednat před pedagogickou radou 
návrh na snížení známky z chování s ostatními pedagogickými pracovníky, kteří daného žáka učí.  



O udělení 2. nebo 3. stupně z chování rozhoduje ředitel školy na základě projednání v 
pedagogické radě, a to na základě návrhu třídního učitele. Třídní učitel je povinen předjednat 
před pedagogickou radou návrh na snížení známky z chování s ostatními pedagogickými 
pracovníky, kteří daného žáka učí. 

2.2. Výchovná opatření 

Pochvaly 

a. Drobné pochvaly uděluje každý pedagogický pracovník bezprostředně po vzniku důvodu pro 
jejich udělení a zaznamená je do žákovské knížky.  

b. Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních pracovníků 
školy po projednání s ředitelem školy udělit pochvalu nebo jiné ocenění za výrazný projev školní 
iniciativy nebo za déletrvající svědomitou úspěšnou práci.  

c. 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 a za 
dlouhodobou svědomitou a úspěšnou práci.  

d. Udělení pochvaly třídního učitele se zaznamenává do dokumentace školy a do žákovské knížky 
žáka, a to bezprostředně po jejím udělení.  

e. Udělení pochvaly ředitele školy se zaznamenává do dokumentace školy a na vysvědčení za 
pololetí, v němž byla udělena. 

Opatření k posílení kázně 

Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení žákovi udělit:  

- napomenutí třídního učitele 
- důtku třídního učitele 
- důtku ředitele školy  

Opatření zpravidla předchází před snížením známky z chování. 

a. Napomenutí třídního učitele 
Napomenutí uděluje třídní učitel, a to bezprostředně po přestupku. O udělení napomenutí 
informuje ředitele školy. Rodičům je napomenutí oznámeno prostřednictvím zápisu v žákovské 
knížce. Důvodem napomenutí třídního učitele je drobné porušování školního řádu, časté 
zapomínání.  

b. Důtka třídního učitele 
Důtku třídního učitele uděluje třídní učitel po předchozím projednání s ředitelem školy a s 
vyučujícími, kteří daného žáka učí, a to bezprostředně po přestupku. O udělení důtky jsou rodiče 
informováni dopisem, jehož součástí je přesný důvod udělení a návratka, pomocí které rodiče 
potvrdí převzetí oznámení. V případě, že před udělením důtky nepředcházelo udělení nižšího 
kázeňského opatření, které bylo za stejné nebo obdobné přestupky, je třídní učitel povinen 
udělení důtky osobně projednat s rodiči. Důvodem pro udělení je opakované porušení školního 
řádu , neplnění povinností, drzost. 

c. Důtka ředitele školy 
Důtku ředitele školy uděluje ředitel školy na základě návrhu třídního učitele, který návrh nejdříve 
projednal s ostatními vyučujícími, a to po projednání na pedagogické radě. O udělení důtky jsou 
rodiče informováni dopisem, jehož součástí je přesný důvod udělení a návratka, pomocí které 
rodiče potvrdí převzetí oznámení. V případě, že před udělením důtky nepředcházelo udělení 
nižšího kázeňského opatření, které bylo za stejné nebo obdobné přestupky, je třídní učitel 
povinen udělení důtky osobně projednat s rodiči. Důvodem udělení je počet neomluvených hodin 
do 2 včetně, hrubé porušování školního řádu, agresivita vůči spolužákům, soustavné a 
opakované ubližování.  

d) Ředitel školy nebo školského zařízení může v případě závažného zaviněného porušení povinností 
stanovených tímto školním  řádem rozhodnout o podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka ze 
školy. 

e) V případě 



 zvláště závažného zaviněného porušení povinností stanovených tímto školním řádem ředitel vyloučí 
žáka ze školy (jen splnil- li povinnou školní docházku lze vyloučit ze školy).  

zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka  vůči všem zaměstnancům školy nebo 
vůči ostatním žákům školy  se považují za zvláště závažné zaviněné porušení povinností stanovených 
tímto řádem.  

f) Dopustí-li se žák jednání podle odstavce e, oznámí ředitel školy nebo školského zařízení tuto 
skutečnost do následujícího dne poté, co se o tom dozvěděl orgánu sociálně-právní ochrany dětí, jde-
li o nezletilého a státnímu zastupitelství. 

O udělení všech výchovných opatření provede třídní učitel přesný zápis do evidence školy, a to 

nejpozději do 7 dnů po jejich udělení. 

 

 

2.3. Zásady pro hodnocení chování a udělení výchovných opatření 

Při návrhu udělení opatření k posílení kázně nebo snížené známky z chování přihlíží třídní 
učitel zejména: 

a. K závažnosti přestupku.  
b. K četnosti a opakování přestupku.  
c. K hodnocení žáka ostatními pedagogickými pracovníky.  
d. K tomu, zda v předchozím klasifikačním období již žákovi bylo uděleno některé z opatření na 

posílení kázně nebo zda mu byla snížena známka z chování.  
e. K charakteru a četnosti zápisů v žákovské knížce, které mají vliv na posouzení chování žáka.  
f. Za jeden přestupek se uděluje žákovi pouze jedno opatření k posílení kázně.  
g. Třídní učitelé jsou povinni, pokud je to možné, včas prokazatelným způsobem informovat 

zákonné zástupce o problémech jejich dítěte, které by mohly vést k udělení opatření k posílení 
kázně nebo k snížení známky s chování.  

h. Učitelé jsou povinni, pokud je to možné, včas informovat třídní učitele o problémech žáka, které 
by mohly vést k udělení opatření k posílení kázně nebo k snížení známky z chování. 

O udělení 2. nebo 3. stupně z chování rozhoduje ředitel školy na základě projednání v 
pedagogické radě, a to na základě návrhu třídního učitele. Třídní učitel je povinen předjednat 
před pedagogickou radou návrh na snížení známky z chování s ostatními pedagogickými 
pracovníky, kteří daného žáka učí. 

 


