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1. Zásady klasifikace
a) Při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník (dále jen učitel) uplatňuje

přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi.
b) Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl
v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici.
c) Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm (dále
jen klasifikace). Žáci mohou být na vysvědčení hodnoceni i slovně nebo kombinací slovního
hodnocení a hodnocení klasifikačními stupni v případě doporučení školského poradenského
zařízení a na základě žádosti zákonných zástupců. V prvním pololetí škola vydává výpis
vysvědčení.
d) Pro potřeby klasifikace se předměty dělí do dvou skupin:
předměty s převahou teoretického zaměření a předměty s převahou praktických
činností
předměty s převahou výchovného a odborného zaměření.

2. Stupně hodnocení a klasifikace žáka na vysvědčení
2.1 Prospěch
Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován stupni:
1
2
3
4
5

2.2 Chování
Chování žáka je klasifikováno těmito stupni:
1
2
3

2.3 Celkové hodnocení žáka na vysvědčení
a) Žák je hodnocen stupněm:
prospěl s vyznamenáním, není-li v žádném povinném předmětu hodnocen při
celkové klasifikaci stupněm horším než chvalitebný, průměr z povinných předmětů nemá
horší než 1,50 a jeho chování je velmi dobré
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prospěl, není-li v žádném z povinných předmětů hodnocen při celkové klasifikaci
stupněm nedostatečný
neprospěl, je-li v některém povinném předmětu hodnocen při celkové klasifikaci
stupněm „nedostatečný“ nebo není-li z něho hodnocen na konci druhého pololetí
nehodnocen, nelze-li žáka z některého z povinných předmětů hodnotit ani
v náhradním termínu na konci prvního pololetí, uvádí se na vysvědčení místo hodnocení slovo
„nehodnocen/a“ (§16, odst. 2, vyhlášky 256/2012).
b) Celkový prospěch žáka zahrnuje výsledky klasifikace z povinných předmětů, povinně
volitelných předmětů a chování, nezahrnuje klasifikaci nepovinných předmětů. Stupeň
celkového prospěchu se uvádí na vysvědčení.
c) Nelze-li žáka pro závažně objektivní příčiny klasifikovat na konci prvního pololetí, určí ředitel
školy pro jeho klasifikaci náhradní termín a to tak, aby klasifikace žáka mohla být provedena
nejpozději do dvou měsíců po ukončení pololetí. Není-li možná klasifikace ani v náhradním
termínu, žák se za první pololetí neklasifikuje.
d) Nelze-li žáka klasifikovat na konci II. pololetí, určí ředitel školy pro jeho klasifikaci náhradní
termín a to tak, aby klasifikace žáka mohla být provedena do 15. října. Do té doby žák
navštěvuje podmíněně vyšší ročník. Žák, který nemohl být klasifikován v náhradním termínu,
opakuje ročník.
e) Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo
druhého pololetí, může do tří pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně
dověděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o
komisionální přezkoušení žáka. Je-li vyučujícím daného předmětu ředitel školy, může
zástupce žáka požádat o komisionální přezkoušení krajský úřad. Komisionální přezkoušení se
koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným
zástupcem žáka.

2.4 Výstupní hodnocení
Výstupní hodnocení škola nevydává.

2.5 Slovní hodnocení
Žáci mohou být na vysvědčení hodnoceni i slovně nebo kombinací slovního hodnocení
a hodnocení klasifikačními stupni v případě doporučení školského poradenského zařízení a na základě
žádosti zákonných zástupců.
Výsledky vzdělávání žáka jsou v případě použití slovního hodnocení popsány tak, aby byla
zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl k očekávaným výstupům formulovaných v učebních
osnovách. Zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka v jejich vývoji, ohodnocení píle a jeho
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přístupu ke vzdělávání a naznačení dalšího rozvoje žáka. Obsahuje také zdůvodnění hodnocení a
doporučení, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat.

3. Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci
a) Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků a chování žáka získává
učitel zejména těmito metodami, formami a prostředky:
1. soustavným diagnostickým pozorováním žáka
2. soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování
3. různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové)
4. kontrolními písemnými pracemi a praktickými zkouškami
5. analýzou výsledků činnosti žáka
6. konzultacemi s ostatními učiteli a podle potřeby i s pracovníky pedagogicko –
psychologických poraden a zdravotnických služeb
7. rozhovory se žákem a zákonnými zástupci žáka.
b) Žák musí být z předmětů vhodných k ústnímu zkoušení vyzkoušen ústně nejméně jednou za
každé pololetí. Počet známek z ústního nebo písemného zkoušení – viz bod 5. a)
c) Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace a poukazuje na klady a nedostatky
hodnocených projevů výkonů a výtvorů. Při ústním vyzkoušení oznámí učitel žákovi výsledek
hodnocení okamžitě. Výsledky hodnocení písemných zkoušek, prací a praktických činností
oznámí žákovi nejpozději do 7 dnů.
d) Kontrolní písemné práce prokonzultuje učitel s třídním učitelem, aby se nadměrně
nenahromadily v určitých obdobích.
e) Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka.

4. Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků
a) Sebehodnocení je přirozenou součástí procesu hodnocení.
b) Žáci jsou navykáni na situace, kdy hodnocení pedagogem, skupinou či jiným žákem bude
předcházet sebehodnocení, s nímž bude vnější hodnocení konfrontováno.
c) Sebehodnocení žáka s argumentací zpravidla předchází hodnocení vyučujícího s argumentací.
d) Pedagogičtí pracovníci vedou žáka k dovednosti hodnotit sebe sama.
e) Žáci jsou vedeni k faktu, že mají různé schopnosti, ale v rámci nich se musí snažit o dosažení
maxima.
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5. Klasifikace žáka
a) Žáci se klasifikují ve všech vyučovacích předmětech uvedených v učebním plánu příslušného
roku. Minimální počet známek zapsaných v ŽK za pololetí:
Čj, M

10 známek

Cizí jazyk

5 známek

Předměty s dvouhodinovou dotací

3 známky

Předměty s jednohodinovou dotací + výchovy
+ anglický jazyk v 1. a 2. třídě

2 známky

b) Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušný předmět.
c) V předmětu, ve kterém vyučuje více učitelů, určí výsledný stupeň za klasifikační období
příslušní učitelé po vzájemné dohodě. Nedojde-li k dohodě, stanoví se výsledný klasifikační
stupeň rozhodnutím ředitele školy.
d) Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se
hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období. Stupeň
prospěchu se neurčuje na základě průměru z klasifikace za příslušné období.
e) Při určování klasifikačního stupně posuzuje učitel výsledky práce objektivně; nesmí podléhat
žádnému vlivu subjektivnímu ani vnějšímu.
f) Ředitel školy určí způsob, jakým budou třídní učitelé a vedení školy informováni o stavu
klasifikace ve třídě.
g) Případy zaostávání žáků v učení a nedostatky v jejich chování se projednávají při
pedagogických radách.
h) Na konci klasifikačního období, v termínu, který určí ředitel školy, zapíší učitelé příslušných
předmětů výsledky celkové klasifikace do katalogových listů a připraví návrhy na opravné
zkoušky a klasifikaci v náhradním termínu.
ch) Vyučující hodnotí žáka známkou (v co nejširší škále možností od 1 do 5), používá slovní
hodnocení a v souvislosti s věkovými možnostmi vyžaduje sebehodnocení žáků.
i)

Jestli-že je žák z výuky některého předmětu v prvním pololetí nebo ve druhém pololetí
uvolněn, uvádí se na vysvědčení místo hodnocení slovo „uvolněn(a)“ (§16, odst.1, vyhlášky
256/2012).

5.1 Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného působení
Žák zařazený do zvláštní tělesné výchovy se při úlevách doporučených lékařem klasifikuje
s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu.
Stupeň 1 (výborný)
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Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní
předpoklady a velmi úspěšně je rozvíjí. Jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný,
přesný. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě.
Stupeň 2 (chvalitebný)
Žák je v činnostech aktivní, převážně samostatný, využívá své osobní předpoklady, které
úspěšně rozvíjí. Jeho projev je esteticky působivý, originální a má jen menší nedostatky. Žák
tvořivě aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti a návyky. Má zájem o umění, estetiku a
tělesnou zdatnost.
Stupeň 3 (dobrý)
Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyužívá dostatečně své
schopnosti v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je málo působivý, dopouští se
v něm chyb, jeho vědomosti a dovednosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje
pomoc učitele. Nemá aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu.
Stupeň 4 (dostatečný)
Žák je v činnostech málo aktivní i tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo
uspokojivé. Úkoly řeší s častými chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se značnou
pomocí učitele. Projevuje velmi malý zájem a snahu.
Stupeň 5 (nedostatečný)
Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho projev je
většinou chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti
nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o práci.

5.2 Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření
a praktických činností
Stupeň 1 (výborný)
Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice, zákonitosti uceleně, přesně a plně
chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální a praktické činnosti.
Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při výkladu a hodnocení jevů
i zákonitostí. Myslí logicky, správně, zřetelně se u něj projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho
ústní a písemný projev je správný, přesný, výstižný. Grafický projev je přesný a estetický.
Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní. Je schopen samostatně studovat vhodné texty.
Stupeň 2 (chvalitebný)
Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice, zákonitosti v podstatě uceleně,
přesně a úplně. Pohotově vykonává požadované intelektuální a praktické činnosti.
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Samostatně a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky
a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů i
zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný
projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti
je zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností.
Je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty.
Stupeň 3 (dobrý)
Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů,
definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných intelektuálních a
praktických činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za
pomoci učitele korigovat. V uplatňování osvojovaných poznatků a dovedností při řešení
teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení
jevů podle podnětů učitele. Jeho myšlení je v celku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se
vyskytují chyby. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a
výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují častější nedostatky, grafický projev je
méně estetický a má menší nedostatky. Je schopen samostatně studovat podle návodu
učitele.
Stupeň 4 (dostatečný)
Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků závažné mezery.
Při provádění požadovaných intelektuálních a praktických činností je málo pohotový a má
větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a
praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení
jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho
písemný a ústní projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě
výsledků jeho činnosti a grafickém projevu se projevují nedostatky. Grafický projev je málo
estetický. Závažné chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má
velké těžkosti.
Stupeň 5 (nedostatečný)
Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné
mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a praktické 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 a výstižnosti. Kvalita výsledků jeho
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činnosti a grafický projev mají vážné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí
učitele.

5.3 Klasifikace žáků se specifickými vývojovými poruchami (dyslexie, dysortografie,
dysgrafie, dyskalkulie)
U žáků s vývojovou poruchou klade učitel důraz na ten druh projevu žáka (písemný nebo
ústní), ve kterém má předpoklady podat lepší výkon. Při klasifikaci nevychází učitel z prostého
počtu chyb, ale z počtu jevů, které žák zvládl. Dbá na závěry a doporučení uvedené v
„Doporučení školského poradenského zařízení“ odborného pedagogicko-psychologického
pracoviště.
To ale neznamená, že žák s vývojovou poruchou nesmí psát písemné práce. Zákonní zástupci
žáků s vývojovou poruchou diagnostikovanou odborným pracovištěm mohou požádat o
slovní hodnocení. Smlouvu s rodiči o slovním hodnocení připravuje příslušný třídní učitel ve
spolupráci s ostatními učiteli, v jejichž předmětech má být žák slovně hodnocen.

6. Distanční vzdělávání – hodnocení výsledků vzdělávání
a) Při distančním vzděláváním, zajišťovaném jakoukoli formou, žák vždy dostane zpětnou vazbu
o výsledcích svého vzdělávání a plnění zadaných úkolů. Je uplatňováno především formativní
hodnocení, jak klasifikačním stupněm, tak slovním hodnocením. Po uzavření určitých celků
učiva je provedeno sumativní hodnocení výsledků žáka při osvojování učiva tohoto celku.
b) Výsledky práce žáka jsou ukládány ve formě osobního portfolia v listinné nebo digitální
podobě.
c) Zapojení žáka či nedostačující míra zapojení do distanční výuky se neodrazí v hodnocení
klasifikačním stupněm.
d) Zákonní zástupci jsou při distančním vzdělávání informováni průběžně prostřednictvím emailu, komunikační platformy školy (MS Teams), případně telefonicky nebo osobně.

7. Výchovná opatření
a) Výchovná opatření jsou pochvaly a jiná ocenění k posílení kázně.
b) Třídní učitel, ředitel školy, zástupce obce nebo školského úřadu může žákovi po projednání

v pedagogické radě udělit za mimořádný projev humánnosti, občanské a školní iniciativy, za
záslužný nebo statečný čin, za dlouhodobou úspěšnou práci pochvalu nebo jiné ocenění.
c) Třídní učitel může žákovi podle závažnosti provinění udělit napomenutí nebo důtku třídního
učitele. Udělení důtky neprodleně oznámí řediteli školy.
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d) Ředitel školy může žákovi po projednání v pedagogické radě udělit důtku ředitele školy.
e) Třídní učitel oznámí důvody udělení výchovného opatření prokazatelným způsobem zástupci
žáka a zaznamená udělení výchovného opatření do katalogového listu žáka.
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