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Pedagogičtí
osoby] k-teÉ
o průběhu a výsledcícň vzděljvá nl zaKa.

{iq,T,§ih'i{ifi'riffi ÁT,Ilii!,'

:ffiff.':".1:fff,íÉjŠ,.p""#l,jůXŤ

Žákovi vysvědčen í; za první pololetí lze
místo vysvědčenívydat

Y:Í:Ífý9Jť?'f3"JXť3XÍ

j:iqffi'.:iliJl:lťnu

vzdělávánÍ Žáka navysvědčeníje vyjádřeno
klasifikačnímstupněm (dále

4' V individuálních PříPadech mŮže zákonný
5,

zástupce žáka ze závažných důvodůpožádat o
slovní hodnocenÍ Žáka (Žák snoskyjnyjvb_p"áiicř;ň_po;,r;;,'::]i
Na základě žádosti
zákonného zástuPce zaia roznójne'reoiilet
si.rvŽip"užitíslovního hodirocení.
Šrolapřevede slovní hodnocení do. klasifikace
nebo klasifikaci do slovního hodnocení v
rtáia ňáiliT;drišiý,;ňffiř;, ; ů,ná iaooii]éř"šiii,rv

íŠffii:ť#;tl|.,ál3r*;:?!;
6'

Do vYŠŠÍho
roČníkuPostouPÍ Žák, který na koncí
druhého polole.tí prospěl ze všech povinných
PředmětŮ stanovených Škótnímvzaěřáva,c,i;
s výjimkou předmětů výchovného
zaměření stanovených rámcovým,vzdělává;i,
p-r-"gqmem a předmětů, z nichžbyl
uvotněn,
Do vYŠŠÍhoročníkuPostoupí řza,x prŇň
.iuň;Ě";kladní školy, kteiý již v rámci prvního
stupně opakoval roěník, a Žák oruirenó
Štu-ňnE"žalt.oniškoly, který již v rámci druhého
stupně opakoval ročník,a to bez orrteou
na pi5.ňe.ň'i" hoto žáka,

il;ilem

7,

Nelze-li Žáka hodnotit na konci prvního pololetí,
určíředitel školy pro jeho hodnocení
náhradnítermín, a to tak, aby hoál9ce,níza'pŇňiirbr"iiii
i!k;'ř.^,§'Ěn5 n.;po.ději do dvou
Ňéni-r,' ilóii.5 t]lonotií
ánT v ňáňřáJni. termíňu, žák só
lui§l,rr""iJ:ilx"#j#n[|,o'notÓÉti,

8'

Nelze-li Žáka hodnotit na konci druhého pololetí,
určíředitel školy pro jeho hodnocení
náhradní termín, a to tak, ao/ ňodno.uni
Ž,
ár-urié pololetí ovro pióuJoeno nejpozději
konce září následujícího stotňíno ioxu, ý
do
ooooňiire].i." ,áií dó ;.iřňóono.eni navštěvuje
žá k nej bl ižší vyšší řočn ík, poóripáo8
.ňouu-j"řáťY' ro"jn ir.

9'

10,

Má-li zákonný zástuPce Žáka pochybnosti.o^správnosti
hodnocení na konci prvního nebo
druhého PololetÍ, mŮŽe oo s
|raóovních dnů od;' á;9, _ kdy se o hodnocení prokazatelně
dozvěděl, nejPozději vŠak do s'přácovnich
dnů Óá uvoani vysvědčen I, požádatředitele
školv
o komisionální Pře'koušení zai*á,
,v,iŮ,iiČii"'Žák,
1ě-ti
ú daném órěámetu ředitel školř
krajský Úřad, Komisionální preiŘÓLéeni
.á-řoiiá'ffizoěji do 14 oh,:, óo doručenížádosti
nebo v termínu dohodnutém se zálonným
zasiuň.éňi"iar.".
Žák, kte4ý plní povinnou Školnídocházku,
opakuje ročník,.pokud na konci druhého pololetí
neProsPěl nebo nemohl být hodnocen.
ró
ňěňiáií
který na daném stupni základní
školy již jednou ročníkogá5ovái iómuto
"'Žarovi, šJ<oly na žádost jeho zákonného
zakoúl mcrže%oit"t
zástupce povolit opakování roeň?kú po uze
z vážných zdravotních
důvodů.

1

'1

,

Ředitel ŠkolYmŮŽe
splnil povinnou školnídocházku a na konci
_Žéi,k9,vi;.kte4ý
druhého pololetí
neProsPěl nebo nemohl
být hodnoóen, irovolit na iaoóst
Jeho
opakování
roěníku Po Posouzeníjehó oosávááňióň;trdii;i;h
řř.]Ěoro . áúróoů ůře-olnycn v žádosti.

'áŘňnenňastupce

12'V PříPadě, Že se Žádost o
ořezko.umání
nebo Předmětů výchovného'záměř9;i výsledků hodnocení žákatýká hodnocení chování
i;jfi,T,só,';áiiirieujícím

ó.;ň;
žáka vdaném
Předmětu ředitel,školY, xralsřýúřad, á;Jň.i'Órqq
pró'i.,ó-oňo.,"ii uý.r"oků vzdělávání
žáka stanovených poót'e
sioóori'-Ž] ř:ňí;li!áftteniňrŠ".;i#t" pravidel ředitel
nebo krajský úřad výsleóek ňodnocení'
školy
.reni;lieoytalti piá"iár" irg 6oono.ení výs|edků
vzdělávání ŽákŮ PorÚšena, vÝsleoek
r,áo.JiĚri Óitvroi, a,to nelpožáěji do 14
doruČeníŽádosti" Česká §Řor'ni
dnůode dne
insper<ce póšŘvi,r!'.oueinnošt
ni"iájost ředitele školy nebo
krajského Úřadu, Ředitel škóú můž'e
ň;"iř;;'k;v] na zaoosiih";k;nného zástupce a na
základě doPoručujícinovylááieni
ooooineň;-Ěk;t
opakování'.erŘr') vážnýchzdravotních
dŮvodŮ, a to bez Óhteou ňíto,lo.
záŘ ,. a"ne,i'Štupnijižopakoval
ročník.
13' Pokud Žák, který bYl rozhodnutím
Školnídocházku-střídavě vé ;riu 99.udu svěřen do střídavé výchovy rodičů,plní povinnou
sřól*n, ,ý#;; ,ir'řrlřšJeočenízáxlaciní škola,
v které zahájil vzdělávání oňvé, záklaáÁičň
pokud Ř
soudu urČena druhá škola, Pň ňód'n;cení
nebo rozhodnutím
,ýšiářr,i ,.a awuántžaxa žá'pororetí školního
zohlední škola, která bude vydávat
uŇeodď-nJono."ní výsledků vzdělávánížáka roku
školou.
druhou

i"r;;;óyidffiil;r'iJjřu

14' Výchovnými oPatřenímijsou pochvaly
nebo jiná ocenění a kázeňská opatření.

15'ZvláŠtě hrubé- slovní a úmYslné"fYzické
ýt9kv žáka rleb_o studenta vůčipracovníkům školy
zařízeníŠJ
poi"žuíi'2;;š,"r;ě
póřřsli,i ňJ)innorti stanovených
ffi§r3-řÍi§},:j.%
'Žoý
16' Ředitel Školv mŮŽe
.na základě vlastního rozhodnutí nebo
či fyzické oŠo

na

záktaděpodnětu jiné právnické

l,ff *liii:růÉ.-*;{ř".1{ťffisiiťf ,,#,anť*tlft :,,li§ť!ff §,"x:

17'Třídní uČitel mŮŽe na základě vlastního
rozhodnutí nebo na základě podnětu
vyučujícíchžákovi po próiéánáni
ostatních
s
i;Jň.Ě;''Šilly
opatováňe-uj8iř-po.hvalu nebo jiné
ocenění za výrazný
ilrol'ev 3t órňii.iČiJřrv řŠŮ" iá"jĚr"tr.;ící úspěšnou

pracl.
'l8' Při PoruŠeníPovinností
stanovených školnímřádem lze podle
závažnosti tohoto porušení
žákovi uložit: '

a.
b.

c.

napomenutí třídníhoučitele,

důtku třídního učitele,

důtku ředitele školy.

výchovná opatření,se

,udělují za negativní. jev přetrvávající určitou dobu

:níru: jfl:[ťJJ:JHrííl:*:iŤíťifr
p:r:i:r*§H"i§t"t?9&;3.1]i',?,':'.1
19,

Třídní učitel nepro{lqně oznámí rg![eri
š.koly uložení,důtky.třídníhoučitele.
školy lze žákovi'uloiii
Důtku ředitele
óór= řá"óó"onání v pedagogické radě.

20' Ředitel Školvnebo třídníuČitel
neprodleně oznámí udělení pochvaly jiného
a
ocenění nebo
! F,.';;ňň'přJ*,.t.lným z[ůsóo",
il"ř"'#.ffii:*?JJji
žákovi a jeho

#il;řirv

21' Udělení PochvalY. ředitele
školy a uloženínapomenutí nebo důtky
dokumentace šk'oly.-úřéi"n]'řá.ňrjř?;áit.iĚ"šiláTv
se zaznamená do
se zaznamená na vysvěděení za

j

pololetí, v němž bylo uděleno.

22, Na konci každéhopololetí navrhuje třídníučitel
hodnoceníchování žákazacelé období.

1, Školahodnot

za jejich jednání a chování ve škole a mimo školu
na
akcích ,ouui.Í"i?.?l?.,'Šg'*""ňi!rioo:ír

2,
3.

Hodnocení výsledkŮ vzdělávání žáka navysvědčeníje
vyjádřeno klasifikaěním stupněm.
Obecné zásady:

.,iiÉn*rlr,";É*:l;,frř;mfun"*iliitrin§ťl.{síťxiff::::;i:;l"ff

]

PrŮběhu klasifikačníhó obdobízaiorisat řŮ'eé'oniJn výkonech pro
určitou indispozici.
c. Pro po!řeby klasifikace se předměty dělí
do tří sku

"

::jl,*el,*g**'šř:f,,""'."Ůu

prakiúr<ycňbiůťJ[};i'€ÍilĚlÍ:

B!:€[3[ i?".lijflÉis

d,

Kritéria Pro jednotlivé klasifikační stupně jsou
.formulována především pro celkovou
klasifikaci, uČitet však nepřeó|.1rió žá.iné-r'uřěoeňýóň
r<iiteři,"óčšu.uje žákovy výkony
souladu se špeciiit<Ó'J Ň.Oniet. '-'
.,
,IgTp,le}n9,,v
c+' V lnolvloualnich
PříPadech mŮŽe ,zákonný zástúpce žáka ze závažných důvodůpožádat
o
s o vn í h o d n o ce n í záxa gaix J
jiýrň
ó.š rviň
ňipiŤ;řfi ň;ť; í;.,',:\'' "'
5, VýsledkY vzdělává
jednottivých povinných a
|!:'!?__v
1_r9RovinnÝch předmětech stanovených
c ím pro g rá m Óm s ó u
bripáoé lo uzit i' Řrá;ři'ká;J' ňá;iř

,

l

;;lfi§ů!;

:['Jli?,JšSs:x",1

a)
b)

c)

,

i

1 - výborný,
2 - chvalitebný,
3 - dobrý,
4 - dostatečný,

d)
e) 5-nedostatečný

JestliŽe jeŽákzvýukY někierého předmětu vprvním
nebo ve druhém pololetí uvolněn, uvádí se
na vysvědčenímísto hodnocení slovo,,uvolněn(a)''.

q Stupně hodnocení výsledků vzdělávání
Stupeň í
žák bezpečně ovládá požadované no13!ry,
pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně
.fakta,
a ÚPlně, cháPe vztahY mezi nimi. Sámosiatnc
a'ŠÓtire'ňlivě uplatňuje

a interpretuje osvojené
PoznatkY a dovednosti Při řešení teoretickýcÉ;-rr?k]ri-.',iřJrl
ororij.
Jéň'o
,:.tňi
i písemný projev je
samostatný, Přesný a výstižný. ueetnc Š1
-Žr.t"tncorgániŽujá''viástni óraci. írrýšii"rogickysprávně, je
dobře chaPe iouviótosti,
Šé r.,cnÓ' projevuje .á,ňórtátnost, originalita a
ir$irfJl,

,

žák soustavně projevuje kladný vztah
kolektivu a k praktickým činnostem.
-teoiéii.re
|.prácl; k pracovním.u.
Pohotově, samostatně a. tvořfuě iiuziia
zi'sŘJne
poznatky při praktické činnosti.

E:lX'ái:'Ji!:ť'r3konává

potrotóvc,.

..rgJ.tnc-ffitnu;"'iĚr.áné

áoveono.sii

; ;ilřřy.

=,T§šÍ{f,:ť.Í,?!?§,iH;,.9,!lŤ,Tť"ffi

',T,:,ffi
stará o životníprostředí. nóspboar'ňc'uvujiuá;il;ri;y;

*,r*tii*i:ťfúŤ-ílí#:,ffi
materiál, energii. Vžorně obsluhuje a

udržuje laboratorní zař'tzení a pomůcky,
nářadía měřidla. Aktivně překonává vyskytující
se PřekáŽkY, Výsledky jeho čiňnostijsóŮ 1ás!loje,
rráiit,iř'pouJ., n.poostatnými nedostatky.

žat<, je

v ěinnostech velmi aktivní,, projevuje
schoPnostÍ, Pracuje tvořivě, .áro.tátnti,. pIňe zájem a to i v .případě menšímíry vrozenÝch
,řLŽira s_ve..9sorili"ňĚ'opor.r.dy. Jeho projeú
estetickY PŮsobivý, originální, piócitený,'
,e
,r.,új"ůi,i tělesné ill.ň6re přesný.
vědomosti, dovl{no9ti,á navý'*y'-.prir,ujó'tvorivJ.-úij"výrazně
osvojené
áriiuňí .ái9, o umění, estetiku,
kulturu .'p,áieŮuj"'i ni, ,ktiu;ň.iái
.
tjšpe3il§';";?;ýsvůj
estetický vkus a
iJB:HŤi:ii".'§:'

"

Stupeň 2
Žák samostatně a tvořivě, ale s menŠÍmpodnětem
vyuěujícího, uplatňuje a interpretuje získané
Poznatky a dovednosti při'ře_šeňi tir<óiú. pí"o"ó-rr",iá;'.;Ha'ř';",j#5i#fj.il'-".'E:l||:"1",\?:,
.

:-@-,ř"řr"y ,;

vaipiař.;ťT'',í§,9íl3l|';,ri:f,'ngŤťí-Ťfi

.fr"|šř-ňářě.no.1i
samostatně. v ieho myšlení
se póěři.,;" i]dň.;'tr;lř;

,ái-,íňĚ;Z ňéř*táiŘý;-kt.ř

i"i!,ó.t"řne scrróňJňťlr:?iťJ,Tfl[}il':?"Y€Íl[-iŤl"i#.É
estetický, bez větších ňéPresňcisli,
]é ŠČi,,,]ij;n;ilio:Jiaině nebo
;en J nieňsl oopomoci studovat
vhodné texty,
vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým
ěinnostem,
Samostatně, ale meÁe tvořivě a- s menši
iyužívá
;irtotou
získáné'
t5oretické
poznatky
při
Praktické Činnosti, Praktické činnosti uýkÓnáuá .rrňo.tJtne,
v_postupech a způsobech práce se
nevYskYtují Podstatné chYby. Výsledky'jeno
piaóá ,.;i-orobnďň;;ůi;iky. učelně
si organizuje
vlastní Práci, Pracoviště ubriule'v
["iáoil.j
ui;;;;jĚ',
o
bezpečnosti
a ochraně
zdraví Při Práci a.st9rá se o žívotnilrostřeoí.
9rzrlppředpisy
ráňóiáióm
nástroje,
nářadí a
měřidla obsluhuje a udžuje J oróňnymi
3!i7ění"-p,írullv,
ňáo".i.ilv.-Éřerázry
v práci překonává s občasnou
pomocíučitele.
žat<, projevuje kladný-

žaxie v ěinnostech aktivní, tvořivý, převážně
samostatný na základě využívánísvých
osobních
PředPokladů, které- úspěšně ,o=inřliŮ inaiuiouá;i;;
kj.r<tivnim proráíril'proi"uuje zájem, ale
jeho aktivita nemá t]"{í"r''.r"t
i"i'j"t.'o projéu.lá éltji.řypůsobivý

a ma ;eri menšínedostatky z
hlediska PoŽadavků. Žax.tvoiivě .prir.uj|
_Ói;"m;Šáómosti, oóueonólii a návyky v nových
Úkolech, Rozvíjísi v Požadouáne ,niřá
/irfu., biánnost a tělesnou zdatnost
"Štuti.t
Stupeň 3

Žax Pri uPlatňování . a interpretaci os.vojených poznatků.
a
'"yštÉi;;.ti;_{Ě_:,"řiii",,oi.;ěii
it,.:;1;g; r3;11,oé;
ř'9frE'!:}l.f,:::;ffiřfr"§í1t3,*,|*

biéšnó,iiá

Jeho mYŠleníjeméně samostatné, je ÚcelŘu

dov_edností

je

ěástečně veden
f;řt,i,

ňi;óiá,lr'qh,ó;;;.1Řó,

É"';iá;'j"""šŤ§i 33|"ť!ť:"ju"jl?W.yilii,r1",:ffl]

§Óřařňé, .1ě'.*q]o tvořivé, ňeóiĚinatní, v jenb looiie

ůtlř"iá'i,.ňó;;;i'"úpT;ťň,{i;"6ilyty;

ř9l{!Tljii."gj,{il!9í'ji!ř|l,třfii:"ff.í36"nl€
i
ina
,ěné
měnsiňéfišť;iŘý,iJ..l.ůffi"šrr\ostatného
studia oJ3i"o,.|áJ'35íl!?ť"";]"
"št"ti.n,,;

V Praktických Činnostech se doPouŠtíchyb, při postupech
a způsobech práce potřebuie
obČasnou Pomoc učitele. Z;
ňň,;;i ueiiáó' ;J'iíř 3.nopen uplatňovat získanéteoreticŘé
Ř Ó,áŘtióřliř8inno.tem
s menšími výkyvy, vlastní práci
S[llifi;#5#?fJ,;§ "t'ň

ňjŠř.

V Předmětech s Převahou výchovného
zaměřeníje žák pouze,občas aktivní, méně samostatný
a
Pohotový, DoPouští se chYĎ, má mtaíÝ,záj", ;;r;Ě''&é
..nopnosti, nemá dostatečný aktivní
a tělesnou ri,nuiil, rrráiJiJřiř'p:,rz.ooiiaňě-miiě''.rui
estetický vkus a
ffii".T"i:ff;l.i..etiku
Stupeň 4

žák učivo ovládá se značnými problém y, do.kážejen
s obtížemi a s velkou pomocí vyučujícího
uPlatňovat a interPretovat Ósvoj"ňe p*n.tty
a áoveaňósti v praxi. Wjaáitle se s obtížemi,

myšlenínení samo:!?tné, v logice se vyskytují
závažné.chyby, schází
tvořivost. v
á aou.,ÍnoŠti'.. u)t.rv fují závažné chyby,vlastní
je nesamostatný.
presnosti'á výštižnosti,crafióŘli
'á;a;{ 1"o1,;i;ily;."Šiiáunbsti,
á
;hřú
iáí<'s-óň;.j
ie
účiteleopravit, eři
§:fl'.:,l?.#:,,ffl"*Ťí; ff:11}ineoostairy
uPlatňování osvojených poznatkř
Jeho Ústní a Píseinný P',o;"u

Žák pracule bez
k práci a k pracovnímu kolektivu. Získané
teoretické poznatky
dovede vyuŽÍt oři 'i\y,.",v.zt3hu
Piaktické einnosti jen za $u;i;;; pomoci učitele,
G'uy.l"o.i.n
práce má
í:f#ÉJ;rli1?:!rd,jf"o"řáiĚ, Ůřiite ,iáŠ'oáň!, op,.uň,-"Ét.šán-"pr".nc. Ňié.ě j6;

V Předmětech s Převahou výchovného zaměřen
í žák neprojevuje téměř žádnou snahu, není
aktivní, nerozvíjíbouuáno.ti';"ň''""ni
s-óóm"Ji.rv,,iiiriícího,. úiq,n. re§i s častými
Projevuje velmí malou snahu
o'eiňnóŠii,''Ěrizviiíoošiatéeňě-svui estetickýchybami,
tělesnou
vkus

"Žq"^

zdatnost.

a

Stupeň 5

Žák uČivo neovládá, n9ní
a, d9vedlosti uplatnit a interpretovat při
9c.hop"n .:l,Íu::
řeŠeníteoretických.ani
PraktřŘý.ň ňxotu, je r:l:Jxv.
nesamoštatny,, v ústníma písemnémprojevu
má
Podstatné nedostatkY,,^n_"_uYJ?'Íiuj9..
nej9vi
zájem
o
ztepšení.
9"
.siozumitelně,
Nedokáže
PostuPovat Při Práci ani s pomocí Účitele. Ň"p;;j"ň-samostatnost
v myšlení,vyskytujíse ěasté
-ÁZ
logické nedostatkv- t1. riilnim -i p-i.ěmneil
zavazne nááoširtry u" správnosti,
eiól"i,;
3:fii3,'.1.§.Iffi:ř:i-i,-ruálii"'íft; a gráflcŘý ó,"r., mají vážié-ňáoostatry. Nedovede

žák neprojevuje

o práci, výsledky jeho práce jsou
nedokončené, nedosahují předepsané
u o6siu.e'žáiizeni.

'á]p\
i[u:ri:ů;i:l:§:itťot<áze.Ó,'Óái,roiat,

V

Předmětech

s

ořevahou výchovnéh_o zaměření

frlg,J!L:;:i%".1ll"xťň,;Í.'ŇÓ,Óuuu;"

7'

óórů.lri'áiristro;ů se dopouští

je p.asivní, be.1
7ájmu, není schopen ani
.4ěm ó-piaii, ndvffi Ňi.'ňzvi;et
svůj estetický

Při hodnocení Žáka klasifikacís9.1_1
prvním st.upni použije pro zápis stupně hodnocení
na
ČÍslice,na druhémitupni ," poulilá
ilóvni označení'stupněhodnocení podle

;§fť§!Í

8

;iii.!:!!iiili?:!:.,iirJl:l,§ó,t"*:il:;3ř'aíť'7řa*{;,2;:íT.'.13,i",#,"ni.i3

dosáhl zejména vzhledem ťi,,č"kň;ňýň''yř;r,.1í,í#
formulovaným v učebních osnovách
"'programu,
jednotlivých Předmětů škoiníňo
vžaataiáóiňo
k jeho vzdělávacím a
osobnostním předpokladŮm á rvexu
ŽáŘa,'Řiá.řix"."
jeho přístupu ke vzděláváňi
3a.fpgje ohodnocen í píle žáka a
i v souvĚtŇ;h;řk;;ilvlivňujíjeho

9,

výkon.

celkové hodnocenížáka se na vysvědčenívyjadřuje
stupni:
3) prospěl(a) s vyznamenáním,'

b)

prospěl(a),
neprospěl(a),
nehodnocen(a)
9)
Zák je hodnocen stupněm:

c)

o."'ť;lf

}"íŤ,,l*n.iiff

horším ne
stanovený

f #*fr '*i[:*ht*#ď{tfr

fr ^:f,ffi fr
hodnoceno stuPněm velmi doÚ-ré, ;:.
Óiip-álie použitíslovního hodnocení nebo
kombinace slovního hodnocení á r.rá.ifiř.."
postupuje škola podle pravidel

hodnocení žáků

ProsPěl(a), nenÍ-li v Žádném z poy],]lých předmětů stanovených
školnímvzdělávacím
Programem hodnocen na, vysvě.deéni
-' Ótupňěr-pi;;Óé;řil;'
_ nedostatečný nebo
----''
odpovídajícímslovním hodnocením,
neProsPěl(a), je-li v některém z povinných předmětů
stanovených školním vzdělávacím
Programem hodnocen na,vysvědeeni siupňqt p-;Š;ě;ň;'Ó _
nedostatečný nebo
odPovídajícímslovním hodnócení, néoo ,iéni_ri
i nďňo -ňJoňo."n na konci druhého
pololetí,
nehodnocen(a), nenÍ-li moŽné.Žáka hodnotit z
některého z povinných předmětů
stanovených školnímvzdělávací,
Ó.gňr",i n. konci ňiliňó f,ololetí.
1 0. Klasifikace chování

a)

b)
'

Klasifikaci chovánÍŽákŮ navrhuje třídní

po projednání

učitel
s učiteli, }
a s ostatními učiteli a rozhoduje o ni re.iiĚt-ňo-;ffiffi;ř#:X';j::',iI:'j]E"[1?_Y{!
tiioniúaiéi,tidqbót,ó ,iá,r-,i,l;li, máii móžři.šřrtfjii?ili
lj"rllr.3gtii$l3J'r,1':ii!
vYuěující, Kritériémpio kiasifikaci 1nořanř
i!'nór.ž;vili'iřňr-íů"r
dodržování š.kolníhoráou siórý
" Pl qvlrJ chování včetně

běň, iiĚ;iiil"třinó'Joiótj.

piiňii2iř,éi;,'ň;áňř';
op"dťóňimř6;ruňi'k;;,,Ě".lli;riňrižiřóffit,Áiu,ir.ip3i:,:f3ítŤiííi:i;5*1íl,Tý'"
Při klasifikaci chování-.e

'lÍ, Chování Žáka ve.-Škole
a na akcích pořádaných školou se
hodnotína vysvědčení stupni:- -''

a)

b)

c)

v případě použitíklasifikace

1 - velmidobré,
2 - uspokojivé,
3 - neuspokojivé

12. kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace
chování

Stupeň 1 (velmidobré)

žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení
školníh.ořádu. vjeho chováníje zřetelná
sluŠnost,respektovánÍ-oótatnícrr, iářt, zdvořiloŠi,
oŇábup,rno.t, Plojevuje dobný vztah ke všem
PracovníkŮm Školvi sPolužák':'m. Ói'eoinere i"'.glróói,Šř
oroonlicň-piá.tuřr.g proti pravidtům
nózaoóu.;éil;"řii.
záňjě piř.fiilř'uyóňóuňě;.i'půJ;6"ní a sndžíse
své
:ffifiiil?*i,a
Stupeň 2 (uspokojivé)

žák se dopustil závažného.provinění nebo se.dopouští
opakovaně méně závažnýchprovinění
proti ustanovení Školníhořádu a praviotúm
.p.rěěěňšřjhó soužitíve škote i na školních akcích.
Mezi méně závažná provinění' ňiii l neptňcni žářiáoňicr,,
školníchpovinností. žák je však
PřístuPný výchovnému'působeňi Žá siránv §ióIý; pój,iljl
snanu své chyby napravit.

'

,
.
o
o
.
.
o

fi3l!3*!rJiÉi!o"li:iĚ::?,íríil;i?;ti,;?
ohrožování

pololetívýchovná opatření (NTU, DTU
ěi oŘš1 a

bezpečnosti a zdrávíjiných osob, fyzickénapadání
spolužáků
šikanování, projevy rasismu
kouřeníve škole, či v areálu - těsné blízkosti školy
vulgární vyjadřování vůčidospělým
opakované neomluvené hodiny záškoláctví
krádeže většího rozsahu
nošení,držení,distribuce a zneuživání návykových
látek v areálu školy

.

vandalismus

Stupeň 3 (neuspokojivé)
Žat<,_7.9

dop_ouští závažných provinění proti školnímu
řác
-Éř;,:",i5§ffiT'?;.?i3;ii:

soužití,iiů§ner,o

ffi5§íH§

'

,clrovahi

,-poiušffiá;;ň;;;y

J"ffij3:n#,":,#t3l*5r.ůť'."uj'Jňvbv napravit.

;s3lři:.;5:l3

svlim crróva,ii, ;

Ň;ái;

i,$|ú: B+9!?b"ň§i:É::]}xá1"',!"o,ť;.?; Biji5gť,fip,sl:n"treníve většíěetnosti
o opakované fyzické násití,
póéuv i".i.ru
o záměrné hrubé narušováníšikanování,
výchovně u.áeár"óíčinnosti školy
, opakované neomluvené hodiny
většího,"o..rňu - záškoláctví
noŠenÍ,drŽenÍ,,distribuce, zneužiu.ání
navyko,aých látek v areálu školv
.' hrubé slov
Na l_ďř/ šňi§l9i1?.Et'liíYJ!i:':rť:ťffi.ó':il"*Íglřř
klasif ikoVané jakópiesti,rjeii'ňiojióótsí,išt3i,iř'dórriiii,
J.ouio t,.".tni oznámení

o

udělení

"

fiil§,il§,lg#I'??3i,lÍstanovenÝch Školnímřádem lze v průběhu pololetí podle závažnosti

2, nebo.3, stuPně z chování rozhoduje ředitel škoJy..n_a
základě projednání v
Pedagogické radě, a to na jáŘiáo8 náuřňú'iiidňíiiiřrĚitř,rá
nebo vyučujícího.
napomenutí třídního uČitele NTU za
občasná méně závažnáprovinění
-

.
.
o
o
o

ěasté zapomínání domácích úkotů,.učebnic
a pomůcek na vyuěování
opakované pozdní příchody na vyuěování
neukázněné chování v hodlnáchl o přestávkách
za í neomluvený den - dle zváženiiriOnilro uÚien
ztráta žákovskéknížky
nevhodné chování k dospělým a spolužákům
opakované podvody
neplněníškolníchpovinností

důtku ředitele školy - DŘŠ za opakovaná,
závažnáprovinění
-

.
.
o
.
o
.

např:

občasnézapomínánídomácích úkolů,uěebnic
a pomůcek na vyučování
oběasnou nekázeň
podvod
méně závažné poškozování školního majetku
'l neomluvená hodina

důtku třídníhoučitele DTU za méně
závažnáprovinění- např:
-

o
.
o
.
o
o
.
.

-

a

úmyslnépoškozování školního majetku
vulgární vyjadřování vůčispolužákům
drzéchování-vůčidospělým, neuposlechnutí příkazu
učitele
lhanía krádeže - dle zváženíTU
podvod závažnějšíhocharakteru
opakovaná ztrátažákovské knížky

dále za:

.
.

opakované neplnění školních povinností
neomluvené hodiny

Důtku ředitele školy lze žákovi uložit pouze po
projednánípedagogickou radou.

Ředitel ŠkolYmŮŽe na základě vlastního
rozhodnutí
fYzické osobY žákoui po proléjúniv peoagooi.ie nebo na základěpodnětu jiné právnické či
,áoi';q;!ilř-"ffij" ředitele škoty za
mimořádný Projev lidsliosti, oóeanŠre ne'oo
sxitňi iňiciaiivy, záslužný nebo statečný čin nebo za
mimořádně úspěšnou prácÍ,

TřídníuČitel mŮŽe na základě vlastního

rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních
vYuČujícíchŽákovi Po Projednání s reoitetem
sr.Ói,áéii
pochvatu nebo jiné ocenění za výrazný
projev školn í n iciativy n eĎo za déletrvajňi
J.ňešrí",pi#
i

'14,

VýsledkY vzděláváni Žáka v jednotlivých povinných
a nepovinných předmětech stanovených
Školnímvzdělávacím Programem a chová
ní žákave škole a na akcích pořádaných školou jsou
v PříPadě PouŽití slovního hodnocení popsány tak,
aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka,
které dosáhlzejména ve vztahu k očekávaným'výstupům
formulovaným v učebníchosnovách
jednotlivých PředmětŮ Školního
vzdělávacího prágramu, k jeho vzdělávacím
a osobnostním
PředPokladŮm a k věku Žáka, Slovní hodnoceni zahrnule posouzení
výsledků
vzdělávání žáka
v jejich vývoji, ohodnocení píle žáka.._a jeho přístu|u'ke
vzdělávání i v souvislostech, které
ovlivňujÍjeho výkon, a naznaČenídalšího rozvoje
zjra. ousahuje také zdůvodnění hodnocení
a doporuěení, jak předcházet případným
nerjspéchů m žákaa jak je překonávat.

'15,

Při hodnocení ŽákŮ, kteří nejsou státními
občany českérepubliky a plní v českérepublice
Povinnou Školnídocházku, se dosažená rlrováň znalosti
českéhojazy*a považqe za
závažnou souvislost, která ovlivňuje výkon
při
žáka.
hodnocení těchto iaxt ." vzdělávacího
obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk a
literatura určenéhoRámcovým vzdělávacím
Programem Pro základní vzdělávání se na konci tří po
sobě jdoucích pololetí po zahájení
docházkY do ŠkolY v ČeskérePublice vŽdy považuje
dosažená úroveň znalosti českéhojazyka
za závažnou souvislost, která ovlivňuje výkon
žáka.
'l6, Klasifikaci výsledkŮ
vzdělávání žáka v jednotlivých předmětech a
chování žáka lzedoplnit
hodnoc"ením, které bJJé ffiahoúat i liú;;;J;i
Řiiě;"}?.ň
r.i,ió3i"n.í
vymezených
ilůP||.

10

1, Při

2,
3.

celkové kla_sifikaci Přihližíučitel k věkovým
zvláštnoste

m žáka i k tomu, že žák mohl
v PrŮběhu klasifikačnínó ÓoáooiŽářbriŠj,tr;ť;6ra"ň
výkonech pro určitou indispozici.

Hodnocení PrŮběhu a výsledkŮ vzdělávání
a chování žáků.peda.gog_ickými pracovníky je
jednoznaěné, srozumitelňé, srovnatelné
Š.prěoěm stanovený;ni ilřéňi, věcné,
všestraňn,é,
peda g og icky zd ůvodněn é, ódbornc
spravne'a- áóióiit"rne.
podklady pro hodnocení
a klasifikaci získávajívyučující zejména:
soustavným diagnostickým pozorováním.žáŘů--'
sledováním jeho výkonů a připravenosti
na vyučování
zkoLŠek, ooinácicir,-iffiilřh
ilJři rpi."rné, ústní,grafické, praktické,
ilty#i31:5'
kontrolními písemnými pracemi,
analÝzou výs.ledků různých činnostížáků,
r konzultacemj .
'ňiáóJi,ňir vyučujícímia podle nofřehv
-s ostátními
i ncrran^ laai^l.,,,*,
oť'"?,{,.,ju,,f,.u.J$3flis[řili
zoraúótnickými
',J.-"'.áj^enJ
v
a zdravotními potížemižák s póskytnffi'p-óJpi,rňym
"o'9hu
ó|átr.-nir)'-''
rozhovorem se žákem a'zákoňffiÍzá.,ilp#;I;

o
.

'

o
.

.

a

4, ZkouŠeníie

prováděno zásadně. před kolektivem
třídy, .. nepřípustné je individuální
.
.
PřezkuŠováhí bo . vYuČovář ř"r..oiň"t".h.'-\,ryj-ř"
je
možná jen jedná_li se o žáka
s PoskYtnutým PodPŮrným opatře.ir, kdyĚ'i"niá;;Ů.ob
doporučuň u" žprávěpsychologa.

5'
6,

rr!:'óÍ!Ú"?íj;*?ilfil#[il1};i;iUiáJr""T

í

,jak

3o%absenci v některém z předmětů,

učitel oznamui.e Žákovi výsledek každéklasjfikace,
klasifikaci zdůvodňuje a pouka zuje na
kladY a nedosiatkY
projeylr_, uýxoňÚ,'uytvorů. po ústním vyzkoušen
1'"o*Í."i5,ř'ň
oznámí
učitel žákovi výsleáek noonocéňi .-19,i.'z!G
Vý.r"jŘv'Í.,odnocenl ňirárnY.n zkoušek a prací
a Praktických činnostíoznámí žákovi,nejpo.oíijioo''r;;;ů,
ř;itá:;ěirb všechny známky,
které bere v Úvahu Při celkové [rasirirá|i-Žá'.tuň"u,
záPisŮ do žákovske rhizty _ soúeásne
iáka ato zejména prostřednictvím
." .,oaóuaňirň znamet
žákům,

í

7

'

Kontrolní PÍsemné Práce a dalŠÍd.yhy
zfo.ušek rozvrh.ne učitel rovnoměrně na celý
školní
řuÉlřňiid.i,ir][,,.

rok, aby se nadměrňe nenániómaoiiř

8, o

termínu písemné zkouŠky,která_má trvat
více než.25 mjnut, informuje vyučujícížáky
dostateČně dlouhou dobu před"m. oitátňi
;vrii;jři'o
" to, informuje, V .;eonom dni mohou
žáci konat jen jednu zkoušÉJuvéáánerró

9'

óň.;ářĚ;:'

UČitelje Povinen vést soustavnou evidenci
o každéklasjfikaci
-žáka žáka průkaznýmzpůsobem tak,
abY mohl vŽdY doložit sPrávnÓJt celkové
rÉ.řir,.J"
i =pň5b
zkouŠenÍ,PÍsemné.,.).V'případěoloúnóooňě"'nŠňřtórnosti
'nebo ;tk ání známek (ústní
rčzvazáni pracovního
klasifikáčňího období preoa teňiá'r<iasirir<aerri p}ěňreo--zástupujióimú
ueiiář
i:il'i:J"iiť,:,il

11,

10, KlasifikaČnístuPeň urČÍuČitel,

příslušnémupředmětu. při dlouhodobějším
\t9rÝ.yyu.cuj9
pobytu žáka mimo školu (lázenske
jeeéňi
'áň.ňď
umístěnív ústavbch,
,pobylyl
aPod,) vYuČujícíresPektujó známky zára,'rtéiě
'-'
8l.rb
,áái
šřorr_př
instituci, kde byl žák
umístěn; žák se znovu ne!řezkušujÓ. --

ffióř

11,při určovánístupně prospěchu v jednotlivých předmětech
hodnotí kvalita Práce a učebnívýŠreory,jiLÁ,ziaÍ-ái,osáhl na konci klasifikačního období se
za ."re řla.iniaeni období, Stupeň
ProsPěchu se neurČuje na zákÍaoe prii'nrérui rĚs.iriu9"
přiJi,ine ouoobí. Výsledná
období musi oopovioát inarrar, =;
r.t"É-za-r. získal a ktere byty

§lÉilÍÍ,á!,JÍfll'''naění

12,PříP.adY zaostávání žákůvučenía nedostatkv v jejich
oa projednají
nrai^.J^^:í., pedagogické
v iaiinh nhnrlání
chování se
v _^_l__.
radě, ato zpravidla k 15, listop"orii?l?i,'fitkY
13, Na konci klasifikaČníhoobdobÍ,

víermínu, kt_erý určíředitel školy, nejpozději však24hodin
před jednáním, pedagogické 'radý
ueiíére-Íiislušnýchpředmětů
i "o$''i*á.i''L..urou
klasifikaci a Připraví naviny na uňrožněňi
óóiářiiv.n .riJřsď"ř§ rlásinraci v náhradním

termínu apod,

14,Zákonné zástuPce Žáka informuje.q
p1o9něchu a chování žáka: třídníučitel a učitelé
jednotlivých předmětů na tříonictl-icnuzla-c-ďá
J..ň."onriri,
rnizty; třídní učitel
nebo učitel, jestliže o to zákonniiastupci záx," pě,žÁái

';ii;;rř!

15, lnformace jsou rodičúmpředávány převážně.při
osobním jednání na třídních schůzkách nebo
informaČních hodinách, na
jsou-ióoiĚ
r<teie

dostavit na Školou určený termín,-póskytnou
o klasifikaci a hodnocení-chovánížat á

16,

V

"

;r'rTliii&klasifikace

íióu

ňĚŽir.e zváni. Rodiěům, kteří se nemohli
,ýrErjři možnost individuální konzultace, udaie

.áétň"i pouze zástupcům ž;k;';iilÍ"r";Ěňť

PříPadě mimořádného zhorŠeníprospěchu žáka informuje rodiče
vyučujícípředmětu
bezprostředně a prokazatelným lpr:rsoOem.
Žáka stanove_la

!a, základé písemných.(delšíchnež 25

m.inut) nebo

ř!§€lť,s.*'d{!]3§'Jlllfr!is"ž'?:í;yzis[F,,:{É'ťir"hŤff Ěil|l§i:tP?ii

jffi

9;;ťilí.,ih9í..lx",g3;;

ffi

tŤ*n-l'trJl!:3[.fJ39[:lďd,l"ř.'[il,

18, VYuČujícídodrŽují zá_sadY.,pedagogického
taktu, zejména

návratu do školY P-o nepřitbmnoiiřoŇi
látku za dobu ňeilřítomhosti, póXŮO to.

qí žáky ihned po jejich
q iii.řiiij.n, -- nek]asifik
žáci nemu,sí clopisovat do sešitů
není jěOirlr ŽJroj informací, _

účelemzkoušení není
nacházet mezery ve vědomoštecň zár,á,
ár. ióá.iřit i to, co umí, _ učitel klasifikuie ien
Probrané učivo,, .- Před prověróvanim inárósii-ň;; mít'žáěi
óort.t"i času k nalrčéní,
ProcviČenía zaŽiti učiva, -'Prověřovánirniio.iřňrdr"ájit
až podostatečnémprocvíčeníuěiva.
19, TřídnÍuČitelé(výchovný
Poradce) jsou povinni seznamovat ostatní vyučujícísdoporučením
PsYchologických vyšetření, které'rí;.iiň, ii"
zPŮsobu získávání'Pooklaóů. Úoii" o nových :áiil.ň;ffi;;;;ni}'kr".ir ikace žáka a
uysJtÉňi.ň l.óu .-ořástT zprav učitelů(nebo
výchovného poradcé) na peOagog-ické
radě.

72

1'

2'

3'
4,
5,

6'
7,

8,

Sebehodnoceníje dŮleŽitou součástí hodnocení
žáků,posiluje sebeúctu

#,ál!Íi:áno

a sebevědo

mí žáků.

do Procesu vzdělávání průběžně všemi vyučujícími,
způsobem přiměřeným

ChYba je Přirozená souČást
u_ěelí.
'Š.riopravovat,
.eqoagogiětí pracovníci se o chybě se žáky baví,
Žáci mohou některé Práce Procesu
hod'nčceni zatová-vřřoňu nelze provést
klasifikací, musí být ooprovázóó roáór"-'.n
ien
čhýb #ř;. óhvo.íJiďĚlřyi'prortredek
učení.,

Při sebehodnocení se žák snažívyjádřit:
co se mu daří
co mu ještě nejde, jaké má rezeNy
jak bude pokračovat dál
pedagogové vedou
žáka, aby komentoval svoje výkony a výsledky,

.
o
o

Sebehodnocení ŽákŮ nemá nahradit klasické
hodnocení (hodnocen žákapedagogem),
má Pouze doplňovat a rozŠiřovái ;*i j;ěňřň];ÓŠ§'á'Ji."
ate
aktivizovat žáka,
Na konci Pololetí Žák Písemnou nebo ústní
formou provede sebehodnocení v oblasti:
zodpovědnost
motivace k učení
sebedůvěra
vztahy v třídnímkolektivu.

í

o
o
o
o

Známky nejsou jediným zdrojem motivace.

13

Žáci devátých roČníkŮ a Žáci, kteří na daném
stupni základníškoly dosud neopakovali ročník,
kteří na konci druhého Pololetí neprospěri
nelvýEe
iJ'iiou povinných předmětů s výjimkou
předm ětů vých ovn ého záměřéň
í; Ř5;;ii;pr;řňlí ;ř;"šb^
2.

$"ďi1!4:,6i,,:Ťj"1"..H1".:
Opravné zkoušky jsou komísionáini.-=1ilx",ffi#?ěiflĚ

J-i!,J:i?:1?.:::,,il,3,;"H,,,[:ftill:

žák, který nevykoná- opravnou zkoušku Úsp_ěšně
nebo se k jejímu konání nedostaví,
neProsPěl, Ze závaŽnýcň důvooůmůžereaiá-sŘÓrv-zářoui
stanovií ňáňiaářitermin opravné
zkouŠkYnejPozděii oó
zari ňaŠĚáujícího§róňin.'ioiu._
1s.
nejbližšíhovyššíhóročníku,pópripaáďznovu
9.o té doby je žák zařazen do
do devátého rocnlku.

3.

V

odŮvodněných oříPadech mŮŽe krajský
úřad rozhodnout o konání opravné zkoušky
a
,iJT;')áí.r.áni sror! -žřJů3xv ;';;;;H.Yt'irajskéhó
úráou
[S§,1?3íilllt3;""1*súŠěňi

4,

komisi pro komisionální-.přezkoušení
ředitel školy; v případě, že je vyučujícím
mětu řed ite l šŘÓ ly; imÓ;iá lmelqj9
Íio]l.l iŠřl.á;-.iý Ů rJi.

da né ho před

6.

Komise je tříčlennáa tvoříji:

a

b
C'

iiiťii,:il,:|"#3l.,'"'
fi$[r§í'.ř;
pedagogický pracovnik
školy, '
;[iY,'r?i?

o,:tí:il1l',il

ji.j'ii}jifiíi?Jil!ň:j§lffi]}ip

1?:ŤJří,{'íi'.1.1,"1?"LijilXi.,,ři

předmětu ve třídě, v nížje žák zařazen,

3ffi".?"i!Jgr#S,fi,i?iJ..IpJ[';ff§iůf.ii9*g!*",?:

předmětu stejné vzdělávací

7, Výsledek PřezkouŠeníiiŽ

8, o
9,

nelze, napadnout novou žádostío přezkoušení.
Výsledek
Přezkoušení stanoví kómisJ hlasojáni;.-vý.r"jěr-;ř"J;,ř"ři'3"
vyjádří
slovním
hodnocením. nebo stupněm
a.rplr;ňŮ. Ř#ěl školy sdělí výsledek přezkoušení
Prokazatelným zPŮsobém žáŘovi'a
z,Ťtupci žáka,. V případě změnv
=áronn-J.i,
hodnocení ňa xorióiprvnirr; ;;" oruňeňó
pÓ6Ěii;"

žákovi vydá nové vysvědčen í.

PřezkouŠenísePořizuje protokol, ktený se stává souěástídokumentace
školy.
Žax můžev jednom dni vykonat přezkoušení.pouze jednoho
z
předmětu. Není_li možnéžáka

ÁZ,i3xXŤi!:l,.oí[jůJ§"stanoůéňe,téiriň,i p]ááá;l"t,

10.

1

1.

Konkretní obsah

a

;ť,-ň;i;[jn 1menu;ící komisi

rozsah přezkoušení stanoví ředitel školy v
souladu

vzdělávacím prog ramem,

vykonáním přezkoušení není dotčena možnost
vykonat opravnou zkoušku.
74

se

školním

1,

Školnídocházku v zahraničníškole, a koná zkoušku
ve spádové
Ve vŠechroČnícíchze vzděláv.acího obsahu vzdělávacího
oboru český_ja;yk a literatura,
stanoveného Rámcov_ým vzdělávácí, p6Óřaň, pro
základní
vzdělávání.
v Posledních dvou roónících orvního ,iupňe-i"
vzoěrávECiňó
vztahujícího se k českéreoúoticá urá§á;#ňo'"ňi,'óň;-ěffřil. vlastivědné povahy
svět, stanoveného
Rámcovým vzdělávacím prógramem pro záxtaaní
ižááářá-nř'' '

Šřj"Il?,t!|línouinnou

-

;ňň
''"
i;.uť'yj.,,il" ffi'o,i:, Ji':59ť§i,j.',:ii!Llorrťiitll"*lffďr8:!i.
[fiBifi:
z'erirěpis, stan-oveňýóň''n?r.oúym' vzáeráuáči,
programem pro

)áťiJáXiii[?,f,|r.;i

2,

Před konáním zkouŠkY PředloŽÍ zákonný..zástupce
žáka řediteli zkoušejícíškoly vysvědčení
Žáka ze školY mimo úŽe'míčest<á
veétňc
ň;;ř"liĚj, iřěre ho jazyka, a to za
1ep9oút<y,
obdobÍ, za které se zkouška xonalý
pjí1{9qě qó-9ivp."*ti
je ředitel
;_,órář*Ji překladu
zkouŠejícíškoly oprávněn požadovat
úi;d;ě
po
drebrozeňi
;;Jř.,iáil'iř"r,1.ou.
vykonání
zkoušky vydá ředitel zkoušejícíšŘoly zfióú rvš"éjóJn,.

3, Pokud Žák

,

zkouŠku Podle odstavce. 1 nekoná
doloži zákonný zástupce žáka řediteli
kmenové ŠkolvPlnění Povinné
Iáka
předložením vysvědčení žáka ze školv
-oi,oi,
99cnaŽiv
mimo Územi Čeire
otoooiň"iu-Ě
sxorních roků,,včetně jeho překladu dó
'.éďuuliŘ/Ž.
ěeského jazYka, v termínecrr
stán-ovenlicrr Éeáňěrem řmenové školy. V případě
pochybností o
sPrávnosti Překladu je ředitel kmenové sŘorv
Ópiávněn
požadovat
předložení
úředně
ověřeného překladu. Kmenová škola žákovi
nevydává.

Ú'l'

"vš"toř5.í
4' PokraČuje-li Žák, který.konal zkouŠky podle odstavce
v plnění povinné školnídocházkv v
škole, zaráai no reoúěi ř"i-"."ře-ŠřJv"řo1,prišrusněrrb-

ill?l}il:

ióen-iru podle výste<Jrů

5, PokraČuj e-li Žák, ktený nekonal zkoušky polle_
odstavce 1 , plnění povinné školnídocházky
v
kmenové škole, zařďaí no rJáiÉi-Řménbve
.v
škov
áo prišludnéňo
i"#iil
po zjištěníúrovně
jeho dosavadn ího vzdělá n í
rorii uvů;;;;iňl] iJžv[.
" =ňá
6, Žák, který Plní Povinnou Školnídoch.ázku formou
individuální výuky v zahraničí,můžena
základě Žádosti žákonného zaštupce záká
ko;ai;á
óňio_oi
nejméňě jbdnoho pololetí školního
roku, nejdéle vŠakza období ou6Ú .komióň
ňtů,
;ňšku
ve zkoušejícíškole. Zkouška se
koná z kaŽdéh_o Povinného. p1"o1.l,et,1 ,vŮéórb.iiň"
příslušných ročnícíchškolního
v
vzdělávacího Prográmu zkoušejícíškóý,
Š-řř;iň'riřu
preoiinetc,-uóřiárny.n.
po vykonání
zkoušky vydá ředitel zkoušejícíškoly ZaXáii;y.;#ňi
7, Pokud Žák zkouŠku Podle odstavce
1
.nekoná, doložízákonný zástupce žáka řediteli kmenové
ŠkolY Plnění Povinňé ŠkolníoÓ.ňarr.v
p}!á"i"i.,i, čestnéhoprohlášení zákonného
;áĚ
zástupce o vzděláváni žáka v ooo§po'ovtú
u.ár.liá.i8ř'. to za období nejvýše dvou školních
stanovenýcrr řáJit'ererir xmenóvě Ůřárv Kmenová
sr<orá'žákovivysvědčení

,+:*:mÍnech

15

8, PokraČuje-li Žák, který konal zkoušky podle odstavce
1, y. gln9nj povinné školnídocházky v
škole, zařádí ho ředitel řni.noue-Šřoiý;. 'priórusnerrb- ióenir,u podle
výsledků
![l'.'j§f

9,

PokraČuje-li Žák, který nekonal zkouŠky podle odstavce
1 ,.v plnění povinné školnídocházky v
kmenové škole, zařáai ho ředitél kmdnbvé sr<oiý
áo
i"ďiiil po zjištěníúrovně
brišrudnéňo
jeho dosavadního vzdělánía znatoJti
vyučŇ;;íhó

iš.ir,",

10,Žák, který Plní Povinnou Školnídocházku v zahraniční
škole na území
republiky podle
§ 38 odst, 1 oísm. c) školského záŘoňa,;;ýiiňk;u srór ň"dlě české
Jě.,
xona
za období
§
nejméně jednoho pototeti sŘÓiňiňó ,oloú, niioéré'ús.lia
ooaobi dvou-šrótních roků, zkoušku
v kmenové škole, Zkouška se koná ze izaáávr.ino
Óul.rlu póáre §iďóá.t. r
11,

Před konáním zkouŠkY předloŽÍ záko.nly zástupce žáka řediteli
kmenové školy vysvědčení
Žáka ze zahraniČníškoly na územíč'esre iéňuoriŘy, včetně
iáňó
ňr"xradu do českého
jazyka, a to za období, za které se zkouška 'koná.
případě pochybností o správnosti
v
Překladu je ředitel kmenové škol.v.. oprávněň poiáoou"t předložení úředně
ověřeného
Překladu. Po vykonánízkoušky vyoá reciiter r<ménóve skoly žá[ovi uvŇéoů"ni.

12.

Pokračuje-li žák,v p.lnění
.povinné školnídocházky v kmenové škole, zařadí ho ředitel
kmenové školy do přistušnelrro
róeňrru ňóáďřňi;;Řf zkoušek.

13, Žákovi, který Plní Pov_innou Školnídocházku
ve škole mimo_.územíčeskérepubliky podle 38
§
odst, 1 PÍsm. a) školskéhozá*,ona

a

nekonál

ýý9Ž. r.řitěl. kmenové školy
u],ňŘxa.n.
óiitiušňýčn
'Řoušky,

vYsvědčenídle údajů,uvedenýcň ve šxoisr<em;;li"*!'

14

PokraČuje-li Žák, kterému ředitel rT".lg€ š[oly vydal
' vysvědčení, v plnění povinné
ŠkolníPog|alrY,vkmenové škole, zaraaijei-r'Jň;ír<nienovď§r.órv

J"

na základě tohoto vysvědčení.

óri.tůsnerro ročníku

15, Žáka,,který plnil povinnou Školnídocházku
ve

škole zřízenépři diplomatické misi české
rePublikY nebo konzulárním úřadu
q- pokračuje v plnění povinné školní
docházkY v kmenové škole, zařadíQ":!:é.,"puntiŘýředitel rméňóře sŘory oo 'prišrrlénéÁoroeníku podle
dosavadn ích výsledků vzdělává n í oorožéň}icň uý.ue-oě"n
ir,

16,

Žáka, na kterého se vztahuje povinná školnídocházka
a .který nekonal zkoušky
.
zjiných, neŽ Školským
zákoném a_. vyhláškou siánovenyctr důvočlů,
zařazuje ředitel
kmeno.vé Školydo příslušnéhoročníku'ňáště.i'řióune jeho
dosavadního
vzdělání a

znalosti vyučovacího jazyka.
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1, V

individuálních PříPadech mŮŽe zákonný zástupce žákazezávažnýchdůvodů
požádat o
slovní hodnocení žáka
_(žáks poskytnutY, ó"Opi:inYm opátrení;;.,:i, Na základě žádosti
zákonného zástupce žáka rozi-toonb reoitet šŘ;i/; použití
slovního hodnocení.

2,
3,

4,

Škotapřevede slovní hodnocení

do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení
v PříPadě PřestuPu Žáka na školu, která hodnoti
odlišným .ptŠÓo"r, a to na žádost této
školy nebo zákonného zástupce žáka.
Třídní uČitel n9 qr9je!,1ání s vyučujícímiostatních předmětů
převede slovní hodnocení do
klasifikace nebo klasifikaci do itovňitro rroonocéni případě
v
přestupu žáka naškolu, která
hodnotí odliŠnýmzPŮsobem, a to na žádost této šroty
ňebo zákonnéňo zastupce žáka,

Je-li Žák hodnocen slovně, Převede třídníučitel po projednání
s vyučujícímiostatních
PředmětŮ slovní hodnocení do klasifik..u pio ,iberý piúir".ir., ó'iizeni

ke střednímu

vzdělávání.

5,

Při PouŽití slovního hodnocení se výsledky vzdělávání +áka

v jednotlivých povinných a
nePovinných Předmětech stanovenYitr st<otirím vzdělávr.r,
proói;;;,
hodnotí tak, aby
bYla zřejmá Úroveň vzdělávání žáka, kte,re ooJnr
zejmén'a
',Ě-uiianu kočekávaným
výstuPŮm jednotlivých Předmětů školníhouráeúu".iho
programu, ke svým vzdělávacím a
osobnostním PředPokladŮm a věku. Slovní hodnóóenízahrnuje
posouzenívýsledků

6,

vzdělávání Žáka v jejich vývoji, ohodnocení přístupu
žáka ke vzdělávání i v souvislostech,
které ovlivňují jeho výkon,-a ňaznačenídalšiho róŽvole
žáka;
také zdůvodnění a
doPoruČenÍ,jak Předcházet případným netispecncryí
"Ň;ň;ř
J.k
l" ;Ékonávat. Výsledky
i,lna;
vzdělávání Žáka na konci Prvního pololeti rze ňoánotit
souhinné zá vsecnny předměty.
slovní hodnocenílze použíii pro hobnocenióňováÁi
zax",
zásady pro vzájemné převedení klásifikace a
hodnocení

sloiliň

Prospěch
ovládnutí učiva
1

- výborný

2

- chvalitebný

3

-

4

- dostatečný

5

- nedostatečný

dobrý

ovládá bezpečně

v podstatě ovládá

ovládá se značnými mezerami

17

Myšlení
1

-

výborný

pohotový, bystrý, dobře chápe

2

-

chvalitebný

uvazuJe celkem samostatně

3

-

dobrý

mensl samostatnost v myšlení

4

-

dostatečný

nesamostatné myšlení,pouze s nápovědou

5 - nedostatečný

so@

oopovidá nesprávně i na návodné otázky

vyjadřování
1

-

výborný

Vystlžnéa poměrně přesné

z

-

cnvalltebný

celkem výstižné

3

- dobrý

myšlenky vyjadřuje ne dost přesně

4

- dostatečný

myslenky vyjadřuje se znaČnými obtÍŽemi

5

- nedostatečný

neooKaze se samostatně vyjádřit, i na návodné oHzry
odpovídá nesprávně

Celková aplikace vědomostí
1

- výborný

uzivá vědomostía spolehlivě a uvědomcle cloveonosti,
pracuje samostatně, přesně
a s jistotou

2

-

chvalitebný

ooveoe použivat vědomosti a dovednosti při řeŠenÍ
úkolů,dopouštíse jen menšíchchyb

3

- dobrý

resl uKoly s pomocí uČitele a s touto pomocísnaono
překonává potížea odstraňuje chyby

4

- dostatečný

oela poclstatné chyby, nesnadno je překonává

5

- nedostatečný

praKtické úkoly nedokáŽe splnit ani s pomocí

Aktivita, zájem o uěení
1

- výborný

aKtlvni, učíse svědomitě a se zájmem

1B

2

-

chvalitebný

3

-

dobrý

4

-

dostatečný

5

- nedostateálý

učíse svědomitě
k učenía pra
malý zájem o u
pomoc a pobízení t

ueffi

uvědoměle dodržuje pravidla chování
a ustanovení
školníhořádu. Méně závažnýchpřestupků
se dopouští
jediněle.
ŽaX jevšak přístupný výchovnému působení
a snažíse své chyby napravit.

Chování ž
ustanoveními školníhořádu, Žákse
dopustí závažného
přestupku proti pravidlům
slušného

chování nebo školnímuřádu; nebo
se opakovaně
dopustí méně záv ažných přestupků.
Zpravidla se přes důtku třídního
učitele školy dopouští
dalších přestupků, narušuje

výchovně vzdětávací činnost školy.
Ohrožuje
bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných
osob.

chování run"
slušnéhochování. Dopústíse

tat<ovYctr'

závažných přestupků protiškolnímu
řádu nebo
provinění, že je jimi vážně
ohrožena výchova nebo
bezpečnost a zdravíjiných osob.
Záměrne
narušuje hrubým způsobem výchovně
vzdělávací
činnost školy. Zpravidlase přes
důtku ředitele

školy dopouštídalších přestupků.

1-9

vlll. způsob hodnocení žákůse spec|álními vzdělávacími potřebami
1.

Žát<em se sPeciálním,i vzílěJávacími potřebami je
žák, který k naplnění svých vzdělávacích
moŽností nebo k uPlatnění a užívánísvých
Órav nl iovnopráv ném základě s ostatními
Potřebuje PoskYtnutÍ. PodPurných opatření. ritó iaci mají právo na bezplatné poskytování
PodPŮrných oPatření z výčtu uvedeného v § 1o skÓÉrerro zákona. iroápurna
opatření
realizuje Škola a Školskézařízeni. Žáci se speČálnímiviJetavacími
potřebami mají právo na
vytvoření nezbytných podmínek při vzdělávání i klasifikacia
hodnocení.

2.

Při hodnocení ŽákŮ se sPeciálními vzdělávacími potřebami se přihlíží
ke stupni přiznaného
PodPŮrného oPatřenÍ-. VyuČujícírespektují záyěrý,piáu storského poradensk ého
zařízení,
uPlatňujÍ je Při klasifikaci a hodnocení ihování 'zaid
a volí vhodné a přiměřené způsoby
získávání podkladů.

3.

4,

u..žáka s přiznaným.podpůrnil_ opatřením rozhodne ředitel školy
na základě žádosti
zákonného zástupce žáka o použitíslóvníhohodnocení,
Pro zjiŠt'ováníÚrovně Žákových vědomostí a dovedností
volí učitel takové formy a druhy
zkouŠenÍ,které odPovídají Šchopnostem žáka n.
něž individuálni
a moŽnosti Žáka nemají negativní vliv. Kontrotni "práce a diktáty píší u.Jetaur.í potřeby
tito žáci po předchozí
PříPravě, Pokud je to nutné, nebude dítě s p9.1vi.rlvm poopurným opatřením
vystavováno
ÚkolŮm, v nichŽ vzhledem ke svým inOiviOuatnim vzoetavacini
poťřeoa, možnostem
nemůžepřiměřeně pracovat a podávat výkony oopovioaiiú jeho přeáň;kl;;ůr.

.

5.

VYuČujícíklade dŮra: na ten druh projevu, ve kterém
má.žák předpoklady podávat lepší
výkonY, Při klasifikaci se.nevycházi Ž prbstéi.o poeú
ale z počtú';evir,-řtere žákzvládl.
Vyučujícípreferují formativní hodnocehí
"rrvo,

6.

Navrhovaná pedagogická opatření jsou projednávána
vzdělávacího plánu žáka.

20

s

rodiči při vytváření individuálního

oez absolvování

ffi*:iťřJnučiva

2'

pr"oóňóriň;';ř,7*. Podmínkou
přeň
;"Eňík;;
ki"",.y"zžrl,nuouoá

ffišíhoročníku

.o.Jřffi:áii#;**:rilií,,s}í#,';

lndividuálně vzdělávaný
žák dle_.školského zákon:
z PřísluŠnéhoobsahrr'Žoejá,aňi
kol3
každépololetí zkoušky
.t.louáňá;; šk;ř;i, vzdělávacírňgr.rem
ročník,a to ve..školé,
oá-nii'ily,pnl.i
pro danÝ
,ř}ezrouseni
školníJo.iňjžrv,
Provádí vYučujícíoánel'o -řáorqt", k;l;ě;ruyi.lu
_uieln Přezkoušenl
se zákonným zástuPcem,
po dohodě
ié
více dnů, pri rroonoce;i vzrriéJ"m r naroĚn.riii""r"zno t<ónat,řre)tiuseni v průběhu
ffiffiuarne viáÉril#n1
na- ui;;a;"ní se vychází
1ákagrafické,
;,!i:?1[: í:;,xř!,i"mllťn, la;x:; ráoš.i,]3"řil!,nu,
popř, jiné výsledky

.a

ň.;í;

3'
4'
5'

Nelze-li individuálně vzděláva
ného,žákahodnotit na
kolc1,9říslušnéhopololetí,
ředitel
; :iJ:.!!:, l"#,ff
ái, by r, oo n ó." ňř, oyto purčí
roveoá ňá

#Hť,iť:íť,,,Trfi::i',:'

"

Ředitel ŠkolY zruŠÍ

.-Povolení individuálníh_o vzdělávání,,.q9|ud
žák nakonci
ffl1".if,i:Xffii::;Í:j:rná'i"xř'i"prospěl, n"uo ň.L" 4i žákar,oáňoiit-n. konci druhého
pololetí

pokud má
zákonný zástupce pochybnosti.
o správnosti hodnoc ení
od konání ztoúsóŘžáka,můžedo 8 dnů
-pi"lr."ušení
qozgáa1
žáka.
,'Jjj.í-ffi""?f,#,fin§[1;;j[?#Í*.,I1xlil;'l:§,. ,šIoly
,eo,iter "
štor!,iáio m.;.ký úřad

-"řilřl"

iišil#"'

1, Ředitel školy rozhodne

o

zařa:
s prirrreoňuřii
Přeřazení žáka do třídy, ěi skupiny
.!1Ět]i.řriiiá?l'ó.ůH'o'n
t třídy '--"" -''-'
naplněnost
3)

b) skladba třídníňokolektivu-poměr
chlapců a
počet žákůse
vzdělávacím i potřeba
9íy"|,
ri,
.rráoo"
iax,l
"bolo".1.Ěno-'XřiI2t
l"táelsqim
problémy
c)
i
vyjádření

.stbr"r,ér,Ó
doporu čen ý-ch-.poop
uiný'ň

2,

zabezpečení

poskytování
;. př. ;;řten t peda g og a
Y Pn'i'j e', z"- iax ilfiráii
';;ř;;ř;". čegk1l iažyř, můžebýt na výuku
prerázáňió
nZSirro

d) u ŽákŮ.cizinců -

ff:[;;:"riii1ff

9

oatře

n

í-

příslušná třídy podle

při zařazování
žákůdo tříd se bere v
úvahu:

ÍÍn#"!"rX1"11ry_!""1"t,r,.:iřiiusnraeDoosso,
t! tvvvt

'
Počty dívek a chlapců -

3.

speciátními

l

Při dělení do skupin se
škota řídí odst. 1,

4

21,

a5, § 5 vyhlášky č. 48/2oo5
sb.

schopnosti

xl. závěrečná ustanovení

1'
2'
3,

Pravidla hodnocení

výsledků vzděláv_ání žákůjsou_.nedílnou
Základní školy a materót<e
součástí školníhořádu
šr.órv'óor.žlice, Msgre g.-st.sk
zsz.

fiilH'&,

ffsi:iT!

ffJ§:li:}.J.,r]no'r

výsledkŮ vzdělávání žákůjako
součást školního řádu nabývají

byli

s

tímto dokumentem seznámeni

na

pedagogické radě

4,

5.

seznámeni, pomocí
ffty'1.1l,,,.ilSť"Ů9',f!:,iái,áX',:H'.1n3l[r3n,"ť:?,:*,T"ntem
bYlo vYuŽito Programu'á.k;láii,';,;řJJu.n
stránek sr"ly; t!i['.!.[ffij:["Ó ootŮmeňt-u

pravidla hodnocení.výsledků
vzdělávání.i|ků jako součást
š,kolníhořádu byla schválena
jÍ3'á1',,
JroTy
ň"t"r.r.á'š*.rř-óá, ažlice, Msgre
g. strsk. zsz
i?13ir"rboni

?

,,,lM

V Domažlicíchdne 22. 11,2017

ředitelškoly
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