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Obecná ustanovení 

 

Na základě ustanovení § 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb.  o předškolním, 

základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v 

platném znění vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je 

součástí organizačního řádu školy. 

 

I. Práva a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a vzájemné 

vztahy s pedagogickými pracovníky 

 

  

PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ 

 

1. Žáci mají právo 

 

a) na vzdělávání a školské služby podle školského zákona, 

b) být informováni o průběhu a výsledcích svého vzdělávání, 

c) zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, 

pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že 

ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů 

zabývat, 



d) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich 

vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající 

jejich věku a stupni vývoje, 

e) na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se 

vzdělávání, 

f) právo být chráněni před fyzickým nebo psychickým násilím a nedbalým 

zacházením. Nikdo nemá právo nikomu ubližovat. 

g)požádat o pomoc nebo radu kohokoli z pracovníků školy – pokud se žák cítí 

v jakékoli nepohodě nebo má nějaké trápení 

 

2. Žáci jsou povinni 

 

a) zachovávat pravidla společenského chování, chovat se slušně k dospělým i 

jiným žákům školy, chovat se tak, aby neohrozili zdraví svoje, ani jiných osob, 

b) chovat se v prostorách školy tiše, aby nebyla rušena výuka, dbát pokynů 

pedagogického sboru nebo jiných pověřených osob, 

c)udržovat pořádek a čistotu v učebnách, šatnách a ostatních prostorách školy. Při 

odchodu do jiné učebny uklidit své pracovní místo a jeho okolí. Po poslední 

vyučovací hodině v příslušné učebně zvednout židle. 

d) dodržovat platná hygienická opatření: při příchodu do školy si dezinfikovat 

ruce, dbát na hygienu ve veškerých prostorách školy (na toaletách, v učebnách 

atd.) popř. dodržovat další nařízení  

e)hlásit třídnímu učiteli všechny změny v osobních údajích žáka a jeho zákonných 

zástupců (např. změna adresy, telefonního čísla, zdravotní pojišťovny apod.), 

f)chodit do školy vhodně a čistě oblečeni, 

g)chránit majetek školy před poškozením a školní pomůcky udržovat v pořádku, 

h)před ukončením vyučování žáci z bezpečnostních důvodů neopouštějí školní 

budovu bez vědomí vyučujících. V době mimo vyučování žáci zůstávají ve škole 

jen se svolením vyučujících a pod jejich dohledem.  

i)chránit své zdraví i zdraví spolužáků; žákům jsou zakázány  všechny činnosti, 

které jsou zdraví škodlivé (např. kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání 

návykových a zdraví škodlivých   látek),  

j)dodržovat plnění pravidel používání informačních komunikačních technologií, 

internetu a mobilních telefonů (během vyučování, o přestávkách, v prostoru 

školy) a řídit se stanovenými pravidly, s kterými byli seznámeni a poučeni 

pedagogem,  

k)žáci jsou povinni hlásit úraz okamžitě, kdy k němu došlo, pedagogovi, který 

v té době za žáky zodpovídá (vyučující, učitel, který má dohled apod.),    

l) žáci jsou povinni řídit se pravidly společenského chování a jednání. Ve škole 

žák nemůže užívat pokrývku hlavy, vyjma případů, kdy je pokrývka hlavy 

projevem náboženského přesvědčení či víry, ke které se žák hlásí, nebo kdy je 

odůvodněna zdravotním stavem žáka.  



m) žáci jsou povinni zaznamenat veškeré příchody do školy a i odchody z 

budovy školy do docházkového systému školy, 

n) žáci jsou povinni vypracovávat domácí úkoly dle zadání pedagoga a 

odevzdávat je ve stanoveném termínu. 
o)žáci jsou povinni se vzdělávat ve vymezených případech distančním 
způsobem (= na dálku). Způsob poskytování a hodnocení vzdělávání na dálku 
přizpůsobí škola podmínkám žáka (zázemí, materiální podmínky, speciální 
vzdělávací potřeby, zdravotní stav atp.). 
Při synchronní výuce (on – line připojení skupiny žáků s pedagogem) je 
nepřipojení se k on-line přenosu považováno za absenci, pokud s žákem 
či jeho zákonným zástupcem nebyl individuálně dohodnut jiný způsob  
zapojení. 
  

 

3. Žákům je zakázáno 

 

a) otevírat okna bez souhlasu vyučujícího, vyklánět se a vyhazovat cokoliv 

z oken, 

b) kouřit v areálu školy a na akcích pořádaných školou, 

c) ve škole i při činnostech organizovaných školou distribuovat, přinášet, 

nabízet a požívat návykové látky (např. alkoholické nápoje, drogy, cigarety 

apod.), 

d) do školy vnášet a ve škole užívat návykové látky a jedy a takové látky, které 

je svým vzhledem, chutí a konzistencí napodobují (např. nikotinové sáčky), 

e) nosit do školy věci ohrožující zdraví a život (např. výbušniny, zbraně, jedy 

apod.), 

f) propagovat ve škole rasismus, xenofobii, fašismus, třídní nenávist a jiné 

antihumánní ideologie, 

g)  vstupovat do sborovny a kabinetů bez vyzvání pedagogického nebo jiného 

zaměstnance, 

h) provádět jakékoliv manipulace s elektrickým zařízením a spotřebiči bez 

souhlasu vyučujícího (včetně dobíjení baterií), 

i) běhat po schodech, chodbách a ve třídách, 

j) projevovat jakékoli náznaky šikany mezi žáky, tj. fyzické násilí, omezování 

osobní svobody, ponižování, zneužívání informačních technologií 

k znevažování důstojnosti apod. Všechny tyto projevy jsou přísně zakázány a 

jsou považovány za hrubý přestupek proti školnímu řádu. Za porušení 

školního řádu je to považováno v případě, že k těmto útokům na spolužáky 

dochází v době vyučování. Pokud se tak děje mimo vyučování a učitel o 

šikaně, násilí apod. ví, je povinen toto hlásit policii nebo na OSPODu. 

k) nosit do školy skateboard, koloběžku a jiná vozítka. (včetně šaten!!), 

l) jakékoliv používání mobilních telefonů a jakékoliv jiné techniky, která 

umožňuje přenos telefonních hovorů, pořizování fotografií či nahrávaní videí 

po dobu školního vyučování. Při příchodu do školy je tato technika vypnutá a 



žák ji má po celou dobu školního vyučování uschovanou. Při nedodržení si 

škola vyhrazuje právo na dočasné zabavení takové techniky. Technika bude 

vydána zákonným zástupcům oproti podpisu, 

m) ve škole žvýkat 

 

Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy 

nebo ke spolužákům se vždy považují za závažné zaviněné porušení 

povinností stanovených tímto zákonem.  

 

Při porušení povinností stanovených tímto školním řádem lze podle závažnosti 

porušení žákovi uložit: 

a) napomenutí třídního učitele, 

b) důtku třídního učitele, 

c) důtku ředitele školy. 

Škola neprodleně oznámí uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody 

prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci a zaznamená je do 

dokumentace školy. 

 

PRÁVA A POVINNOSTI PEDAGOGICKÝCH  PRACOVNÍKŮ 

Práva pedagogických pracovníků 

 

Pedagogičtí pracovníci mají při výkonu své pedagogické činnosti právo 

a) na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, 

zejména na ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany 

dětí, žáků nebo zákonných zástupců žáků a dalších osob, které jsou v přímém 

kontaktu s pedagogickým pracovníkem ve škole, 

b) aby nebylo do jejich přímé pedagogické činnosti zasahováno v rozporu s 

právními předpisy, 

c) na využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se 

zásadami a cíli vzdělávání při přímé vyučovací, výchovné, speciálně-pedagogické 

a pedagogicko-psychologické činnosti, 

d) volit a být voleni do školské rady, 

e) na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti. 

 

Povinnosti pedagogických pracovníků  

 

Pedagogický pracovník je povinen 

a) vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání, 

b) chránit a respektovat práva dítěte, žáka, 

c) chránit bezpečí a zdraví dítěte, žáka a předcházet všem formám rizikového 

chování ve    škole, 



d) svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima 

ve školním prostředí a podporovat jeho rozvoj, 

e) ve smyslu evropského nařízení ke GDPR zachovávat mlčenlivost a chránit před 

zneužitím data, údaje a osobní údaje zaměstnanců školy, citlivé osobní údaje, 

informace o zdravotním stavu žáků a výsledky poradenské pomoci školského 

poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišel do 

styku, shromažďovat pouze nezbytné údaje a osobní údaje, bezpečně je ukládat a 

chránit před neoprávněným přístupem, neposkytovat je subjektům, které na ně 

nemají zákonný nárok, nepotřebné údaje vyřazovat a dál nezpracovávat, 

f) poskytovat žákovi nebo zákonnému zástupci nezletilého žáka informace 

spojené s výchovou a vzděláváním. 

g) poskytnou distanční výuku dle nařízení vedení školy 
h) při vzdělávání distančním způsobem uskutečňuje výuku podle příslušného 
rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře 
odpovídající okolnostem.  
Není tedy povinností je naplnit beze zbytku. 
i) Pro komunikaci mezi učitelem a žákem mají učitelé zvolenou vždy jednotnou 
platformu pro všechny předměty jedné třídy (případně celé školy). Komunikace 
mezi pedagogem a zákonnými zástupci zůstává přes EŽK 

 

PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ S PEDAGOGICKÝMI 

PRACOVNÍKY 

1. Žáci, pracovníci školy a zákonní zástupci se navzájem respektují, při 

vzájemném styku dodržují zásady kulturního chování.  

 2. Zákonní zástupci a pedagogičtí pracovníci se vzájemně podporují a podle 

svých schopností a     možností spolupracují na výchově a vzdělávání žáků v 

souladu s platnými právními předpisy a vnitřními pravidly školy.  

 3. Případné spory a konflikty řeší pedagogičtí pracovníci a zákonní zástupci 

věcně, bez emocí a nikdy přímo před žáky. V případě potřeby vyhledají pomoc 

při řešení sporu u vedení školy.  

 

PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ ŽÁKŮ ŠKOLY 

 

1. Rodiče (zákonní zástupci) mají právo zejména na 

 

a) svobodnou volbu školy pro své dítě, 

b) informace o průběhu a vzdělávání dítěte ve škole, 

c) informace o škole podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu 

k informacím, 

d) nahlížet do výroční zprávy, pořizovat si z ní opisy a výpisy, 



e) na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského 

zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona, 

f) u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vzdělávání, jehož 

obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na 

vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní, a na poradenskou 

pomoc školy a školského poradenského zařízení, 

g) volit a být voleni do školské rady, 

h) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí 

vzdělávání žáka,  

i) požádat o přezkoumání výsledků hodnocení žáka, 

j) zúčastnit se vyučování, pokud s tím bude vyučující a žáci třídy souhlasit, 

k)být seznámeni s kritérii hodnocení a klasifikace žáků. 

l)požádat o uvolnění žáka z výuky např. Tv ze zdravotních důvodů, pokud ke své 

žádosti doloží i lékařské potvrzení na úlevy při Tv 

 

 

2. Rodiče (zákonní zástupci) jsou povinni 

 

a)doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 

kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka. V případě distanční výuky 

při synchronní výuce je nepřipojení se k on-line přenosu považováno 

za absenci, pokud s žákem či jeho zákonným zástupcem nebyl individuálně 

dohodnut jiný způsob zapojení. Pro omlouvání absencí v obecné rovině platí 

stejná pravidla jako pro prezenční vzdělávání.  

Podmínky pro uvolňování žáka z vyučování a omlouvání neúčasti žáka ve 

vyučování stanoví školní řád následovně: 

Odchod žáka z vyučování před jeho ukončením je možný pouze na základě 

písemné omluvy rodičů, kterou žák předloží vyučujícímu hodiny nebo 

třídnímu učiteli. Pokud rodič využije k omluvení žáka elektronickou 

žákovskou knížku, musí tak učinit nejpozději 1 den před nepřítomností žáka. 

b) informovat se o chování a prospěchu dítěte nejen v době konání třídních 

schůzek a konzultačních hodin. Další jednání lze dohodnout s vyučujícím 

zásadně v době mimo vyučování. 

c) Informovat se o prospěchu a chování svého dítěte kontrolou v EŽK nebo v 

tištěné podobě žákovské knížky, a to nejméně 2krát týdně. 

d)pokud dítě svévolně poškodí majetek školy, žáků, učitelů či jiných osob, 

hradí škodu rodiče zakoupením nové pomůcky, knihy, učebnice nebo 

uhrazením opravy, 

      e)zajistit, aby dítě a žák docházel řádně do školy,  

      f) na vyzvání ředitele školy nebo školského zařízení se osobně zúčastnit 

projednání   

      závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte nebo žáka, 



      g) informovat školu o zdravotní způsobilosti žáka ke vzdělávání a případných 

změnách  

      způsobilosti, o zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, 

které by mohly   

      mít vliv na průběh vzdělávání, údaje o tom, zda je dítě zdravotně postižené, 

včetně údaje o  

      druhu postižení nebo zdravotně znevýhodnění. 

 

Rodiče zodpovídají za chování svého dítěte i v době školního vyučování 

(podle zákona o rodině). 

V případě opakovaného nebo závažného a hrubého porušování pravidel 

chování a školního řádu dítěte ve škole jsou rodiče povinni na vyzvání 

vyučujícího si neprodleně dítě ve škole vyzvednout. Pokud tak neučiní, škola 

má právo vyzvat pracovníka OSPOD nebo policii ČR, aby si takového žáka 

vyzvedla. 

 

 

   

II. Provoz a vnitřní režim školy       

 

A. Režim činnosti ve škole  

 

1. Vyučování začíná v 8.00 hodin, vyučování výjimečně zařazené na dřívější dobu 

nesmí  začínat dříve než v 7 hodin. Tyto údaje mají žáci zapsány v žákovských 

knížkách. Vyučování končí nejpozději do 16.15 hodin. Vyučovací hodina trvá 45 

minut.  

 

2. Školní budova se pro žáky otevírá v 7.40 hodin dopoledne (žákům je umožněn 

vstup do budovy nejméně 20 minut před začátkem dopoledního vyučování) a 10 

minut před začátkem odpoledního vyučování. Škola zajistí pobyt o polední 

přestávce pro všechny žáky, kteří o to požádají. V tuto dobu budou pobývat ve 

škole v místě tomu určeném a pod dozorem pedagoga. 

Dozor nad žáky je zajištěn po celou dobu jejich pobytu ve školní budově, přehled 

dozorů je vyvěšen na všech úsecích, kde dozor probíhá.     

 

3.Přestávky mezi vyučovacími hodinami jsou desetiminutové, po páté vyučovací 

hodině je  

pouze pětiminutová. Po druhé vyučovací hodině se zařazuje přestávka v délce 20 

minut. 

Přestávka mezi dopoledním a odpoledním vyučováním trvá 65 minut, po 4. 

vyučovací 

hodině je 60minutová.  

 



4. Po příchodu do budovy si žáci odkládají obuv a svršky v šatnách a ihned 

odcházejí do učeben. V šatnách se nezdržují a nevysedávají tam. V průběhu 

vyučování je žákům vstup do šaten povolen pouze se svolením vyučujícího.       

 

5. Při organizaci výuky jinak než ve vyučovacích hodinách stanoví zařazení a 

délku přestávek pedagog pověřeným vedením akce podle charakteru činnosti a s 

přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků.  

 

6. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků ve škole zajišťuje škola svými zaměstnanci, 

pedagogickými i nepedagogickými. Zaměstnance, který není pedagogickým 

pracovníkem, může ředitel školy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků 

určit pouze, pokud je zletilý a způsobilý k právním úkonům. 

 

7. Škola při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování 

školských služeb přihlíží k základním fyziologickým potřebám žáků a vytváří 

podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně 

patologických jevů. 

 

8. Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí, při vzdělávání a s ním přímo 

souvisejících činnostech a poskytuje žákům nezbytné informace k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví. 

 

9. Škola vede evidenci úrazů dětí, k nimž došlo při činnostech uvedených v 

odstavci 11, vyhotovuje a zasílá záznam o úrazu stanoveným orgánům a 

institucím.  

 

10. O všech přestávkách je umožněn pohyb dětí mimo třídu. Na 1. stupni o malých 

přestávkách žáci opouštějí třídu jen za účelem odchodu na WC, nebo se svolením 

pedagoga. Velké přestávky jsou za příznivého počasí určeny k pobytu dětí mimo 

budovu školy – školní dvůr.       

 

11. Provoz školy 2.st. probíhá ve všedních dnech, od 7. 40 do 16.15 hodin. Provoz 

budovy 1.  

st. začíná otevřením školní družiny 6.00 hodin  a končí v 16.30 hodin. 

 

12. Za pobyt žáka ve školní družině platí zástupci žáka poplatek. Výši úplaty 

stanoví ředitel školy ve směrnici pro činnost školní družiny a zveřejňuje na 

veřejně přístupném místě. O snížení nebo prominutí úplaty, zejména v případě 

dětí, žáků nebo studentů se sociálním znevýhodněním, rozhoduje ředitel školy, 

podrobnosti jsou opět uvedeny ve směrnici pro činnost školní družiny. 

 

B. Režim při akcích mimo školu 



 

1. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při akcích a vzdělávání mimo místo, kde se 

uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje škola vždy nejméně jedním zaměstnancem 

školy - pedagogickým pracovníkem. Společně s ním může akci zajišťovat i 

zaměstnanec, který není pedagogickým pracovníkem, pokud je zletilý a způsobilý 

k právním úkonům.  

 

2. Při organizaci výuky při akcích souvisejících s výchovně vzdělávací činností 

školy mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví zařazení a délku 

přestávek pedagog pověřeným vedením akce podle charakteru činnosti a s 

přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků.  

 

3. Při akcích konaných mimo město, kde škola uskutečňuje vzdělávání, nesmí na 

jednu osobu zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví žáků připadnout více než 25 

žáků. Výjimku z tohoto počtu může stanovit s ohledem na náročnost zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ředitel školy. Škola pro plánování takovýchto 

akcí stanoví tato pravidla – každou plánovanou akci mimo budovu školy předem 

projedná organizující pedagog s vedením školy zejména s ohledem na zajištění 

BOZP. Akce se považuje za schválenou uvedením v týdenním plánu práce školy, 

kde zároveň s časovým rozpisem uvede ředitel školy jména doprovázejících osob. 

 

4. Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, kdy 

místem pro shromáždění žáků není místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání,  

zajišťuje organizující pedagog bezpečnost a ochranu zdraví žáků na předem 

určeném místě 15 minut před dobou shromáždění. Po skončení akce končí 

zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků na předem určeném místě a v 

předem určeném čase. Místo a čas shromáždění žáků a skončení akce oznámí 

organizující pedagog nejméně 2 dny předem zákonným zástupcům žáků a to 

zápisem do žákovské knížky nebo jinou písemnou informací. 

 

5. Při přecházení žáků na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy se 

žáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Před 

takovýmito akcemi doprovázející učitel žáky prokazatelně poučí o bezpečnosti. 

Pro společné zájezdy tříd, lyžařské kurzy, cyklistické kurzy, turistické kurzy, platí 

zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými jsou žáci předem seznámeni. Při 

pobytu v ubytovacích zařízeních se žáci podřizují vnitřnímu řádu tohoto zařízení 

a dbají  všech pokynů pracovníků tohoto zařízení.       

 

6. Pro pořádání mimoškolních akcí platí zvláštní směrnice školy zahrnující i 

oblast bezpečnosti a ochrany zdraví žáků: 

- sportovní výcvikové kurzy, 

- zahraniční výjezdy,  

- školní výlety. 



Za dodržování předpisů o BOZP odpovídá vedoucí akce, který je určen ředitelem 

školy. 

 

7. Součástí výuky je také výuka plavání a lyžařský výcvik na 1.st. Lyžařský 

výcvik v sedmém ročníku, cyklistický kurz v 8. ročníku, turistický kurz v 9. 

ročníku.. Do výuky mohou být zařazeny také další aktivity, jako bruslení, 

jachting.  

 

8. Chování žáka na mimoškolních akcích je součástí celkového hodnocení žáka 

včetně klasifikace na vysvědčení.  

 

9. Při zapojení školy do soutěží bezpečnost a ochranu zdraví žáků po dobu 

dopravy na soutěže a ze soutěží zajišťuje vysílající škola, pokud se se zákonným 

zástupcem žáka nedohodne jinak. V průběhu soutěže zajišťuje bezpečnost a 

ochranu zdraví žáků organizátor. 

 

10. U sportovních soutěží, uměleckých soutěží a dalších soutěží, kde to charakter 

soutěže vyžaduje a je to dáno organizačním řádem soutěže, zajišťuje bezpečnost 

a ochranu zdraví žáků vysílající škola v plném rozsahu, pokud se se zákonným 

zástupcem žáka nedohodne jinak. 

 

C. Docházka do školy 

 

1. Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve 

vyučování (prezenčním i distančním) nejpozději do 3 kalendářních dnů od 

počátku nepřítomnosti žáka-písemně nebo telefonicky, po návratu žáka do školy 

písemně do 3 dnů na omluvném listu v žákovské knížce nebo v elektronické 

žákovské knížce. Lékařské potvrzení si škola může vyžádat existuje-li závažný 

důvod (např. při podezření na skryté záškoláctví či úmyslné zanedbávání 

povinnosti PŠD). Omluvenku předloží žák třídnímu učiteli ihned po návratu do 

školy, nejpozději však do 3 dnů. Absenci žáka omlouvají zákonní zástupci žáka. 

Při dlouhodobé absenci známé předem škola vyžaduje od rodičů předem 

písemnou omluvu absence (např. rodinné rekreace). Z jedné vyučovací hodiny 

uvolňuje příslušný vyučující, na delší dobu uvolňuje třídní učitel.  

 

2. Ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka 

na žádost jeho zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučování některého 

předmětu. 

 

 

D. Zaměstnanci školy       

 



1. Učitelé věnují individuální péči dětem z málo podnětného rodinného prostředí, 

dětem se zdravotními problémy. Berou ohled na výsledky lékařských vyšetření, 

zpráv o vyšetření v pedagogicko- psychologických poradnách a na sdělení rodičů 

o dítěti. Třídní učitelé průběžně seznamují ostatní pedagogy s novými 

skutečnostmi zjištěných u žáka - problémy s chováním, prospěchem, zdravotní a 

rodinné problémy. Všichni vyučující zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví žáků 

při činnostech, které přímo souvisejí s výchovou a vzděláním. Pravidelně a 

soustavně informují zástupce žáka o prospěchu žáka, sdělují jim všechny závažné 

známky. Informují je o každém mimořádném  zhoršení prospěchu žáka 

v elektronické žákovské knížce.      

Učitelé evidují a kontrolují absenci žáků. Vyžadují od rodičů omluvu 

nepřítomnosti. Na žádost rodičů uvolňují žáka z vyučování, vždy na základě 

písemné žádosti o uvolnění. Není přípustná omluva telefonicky, mailem či faxem. 

Pravidelně informují rodiče o prospěchu a chování žáků prostřednictvím sešitů a 

elektronických žákovských knížek, při konzultačních hodinách a třídních 

schůzkách s rodiči. Kontrolují,  zda rodiče sledují zápisy v elektronických  

žákovských knížkách. 

 

2. Pedagogičtí zaměstnanci přicházejí do školy nejméně 20 minut před zahájením 

vyučování a výchovné činnosti, dostatečně včas před výkonem dozoru nad žáky. 

 

3. Po skončení poslední vyučovací hodiny překontrolují pořádek ve třídě, 

uzavření oken, uzavření přívodu vody a vypnutí elektrických spotřebičů. Pedagog 

odchází ze třídy poslední, uzamyká ji. Při odchodu z budovy kontroluje uzavření 

a zajištění oken a dveří v kabinetech. Před odchodem z budovy se ve sborovně 

seznámí s přehledem zastupování a dozorů na další dny. 

 

4. Ve škole se nekouří.       

 

5. V budově lze používat pouze evidované elektrické spotřebiče. K vaření vody 

na nápoje je povoleno používat pouze varné konvice zakoupené školou, v době 

mimo provoz musí být konvice umístěna mimo podložku, že které je napájena el. 

energií.  

 

6. Každý z pracovníků školy, který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen 

zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně po 

budově. Během provozu školy jsou všechny východy do budovy trvale uzavřeny 

s tím, že únikové východy jsou zevnitř volně otevíratelné.  

Dohled nad žáky je zajištěn po celou dobu jejich pobytu ve školní budově, přehled 

dohledů je vyvěšen na všech úsecích, kde dohled probíhá. 

 

 



III. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany 

před rizikovými  jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 

 

1. Všichni žáci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili 

zdraví a majetek svůj ani jiných osob.    

 

2. Žákům není v době mimo vyučování dovoleno zdržovat se v prostorách školy, 

pokud nad nimi není vykonáván dozor způsobilou osobou.        

 

3. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků ve školní 

budově nebo mimo budovu při akci pořádané školou, žáci hlásí ihned vyučujícímu 

nebo pedagogickému dozoru. 

 

 4. Při výuce v tělocvičně, dílnách, na pozemcích, v laboratoři zachovávají žáci 

specifické bezpečnostní předpisy pro tyto učebny, dané vnitřním řádem odborné 

učebny. Vyučující daného předmětu provedou prokazatelné poučení žáků v první 

vyučovací hodině školního roku a dodatečné poučení žáků, kteří při první hodině 

chyběli. O poučení žáků provede učitel záznam do třídní knihy. Poučení o BOZP 

a PO se provádí rovněž před každou akcí mimo školu. 

 

5. Školní budova je volně přístupná zvenčí pouze v době, kdy je dozírajícími 

zaměstnanci školy zajištěna kontrola přicházejících osob: 7.40 - 8.00 školník; při 

odchodu žáků domů z budovy ven dozírající pedagogové podle plánu dozorů. 

Během provozu školy jsou zevnitř volně otevíratelné dveře hlavního vchodu i 

všech únikových východů. 

 

6. Ve všech budovách a prostorách školy platí přísný zákaz požívání alkoholu, 

používání ponorných el. vařičů, ponechání peněz v hotovosti a osobních cenných 

věcí volně ve stolech, skříních ve třídě i v kabinetech, ponechávaní je ve škole 

přes noc.      

 

7. Žáci si odkládají své svršky a ostatní osobní věci, které nepotřebují k výuce, 

v šatních skříňkách, které jsou uzamykatelné. Každý žák má svůj klíč od své 

skříňky, která mu byla přidělena.       

 

8. Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu 

školy povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí, žáků a 

vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku rizikových 

jevů, poskytovat žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví. 

 

9. Škola se zabývá kyberšikanou vždy, když se o ní dozví. Základním úkolem je 

zmapování konkrétního případu, které pomůže rozhodnout se pro správné řešení. 



U každého podezření o výskytu kyberšikany je vždy informován ředitel školy. 

V případě, že došlo ke kyberšikaně mimo dobu vyučování, rodiče kontaktují 

Policii ČR nebo OSPOD sami nebo prostřednictvím školního metodika prevence.  

 

10. Všichni zaměstnanci školy jsou povinni oznamovat údaje související s úrazy 

žáků, poskytovat první pomoc a vést evidenci úrazů podle pokynů vedení školy.   

 

11. Po poslední vyučovací hodině dopoledního a odpoledního vyučování 

vyučující předává žáky, kteří jsou přihlášeni do školní družiny, vychovatelkám 

školní družiny.  

 

12. Pedagogičtí zaměstnanci dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při   práci a protipožární předpisy; pokud zjistí závady a nedostatky 

ohrožující zdraví a bezpečnost osob nebo jiné závady technického rázu nebo 

nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností informovat o těchto 

skutečnostech nadřízeného a v rámci svých   schopností a možností zabránit 

vzniku škody. Sledují zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění žáka 

informují bez zbytečných průtahů vedení školy a rodiče postiženého žáka. 

Nemocný žák může být odeslán k lékařskému vyšetření či ošetření jen v 

doprovodu dospělé osoby.  

Při úrazu poskytnou žákovi nebo jiné osobě první pomoc, zajistí ošetření žáka 

lékařem. Úraz ihned hlásí vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů, případně 

vyplní předepsané formuláře. Ošetření a vyplnění záznamů zajišťuje ten 

pracovník, který byl jeho svědkem, nebo který se o něm dozvěděl první.       

     

13. Pedagogičtí a provozní pracovníci školy nesmí žáky v době dané rozvrhem 

bez dozoru dospělé osoby uvolňovat k činnostem mimo budovu, nesmí je samotné 

posílat k lékaři atd. Škola odpovídá za žáky v době dané rozvrhem výuky žáka, 

včetně nepovinných předmětů a  přestávek.   

 

14. Žáci a studenti mají zakázáno do školy vnášet a ve škole užívat návykové látky 

a jedy a takové látky, které je svým vzhledem, chutí a konzistencí napodobují 

(např. nikotinové sáčky). 

 

 

IV. Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze 

strany dětí, žáků a studentů 

 

 

1. U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy, majetku žáků, 

učitelů či jiných osob žákem je vyžadována úhrada od rodičů žáka, který 

poškození způsobil. Při závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody 

s rodiči je vznik škody hlášen Policii ČR, případně orgánům sociální péče. 



 

2. Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně svému třídnímu učiteli. Žáci dbají na 

dostatečné zajištění svých věcí - uzamykání šaten, tříd.  

 

3. Do školy žáci nosí pouze věci potřebné k výuce, cenné věci do školy nenosí. 

Hodinky, šperky, mobilní telefony apod. mají neustále u sebe, mají zakázáno je 

odkládat, pouze z bezpečnostních důvodů a na výslovný pokyn vyučujícího, který 

zajistí jejich úschovu.       

 

4. Žáci školy a zaměstnanci školy odkládají osobní majetek pouze na místa k tomu 

určená. 

 

5. Žákům základních škol jsou bezplatně poskytovány učebnice a učební texty 

uvedené v seznamu podle školského zákona. Žáci prvního ročníku základního 

vzdělávání  tyto učebnice a učební texty nevracejí, žáci ostatních ročníků 

základního vzdělávání jsou povinni učebnice a učební texty vrátit nejpozději do 

konce příslušného školního roku. Žáci jsou povinni řádně pečovat o takto 

propůjčený majetek školy, ochraňovat jej před ztrátou a poškozením, vrátit jej 

na konci roku v řádném stavu. V případě vrácení poškozené učebnice, zaplatí 

žák poměrnou část ceny učebnice   

 

V. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (klasifikační řád) 

 

A. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a 

na akcích pořádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků 

   

1. Pedagogičtí pracovníci zajišťují, aby žáci, zákonní zástupci dětí a nezletilých 

žáků, popřípadě osoby, které vůči zletilým žákům a studentům plní vyživovací 

povinnost, byly včas informováni o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte, žáka 

nebo studenta. 

 

2. Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení; za první pololetí lze místo 

vysvědčení vydat žákovi výpis z vysvědčení. 

 

3. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno 

klasifikačním stupněm (dále jen "klasifikace"), slovně nebo kombinací obou 

způsobů. O způsobu hodnocení rozhoduje ředitel školy se souhlasem školské 

rady. 

 

4. Škola převede slovní hodnocení do klasifikace v případě přestupu žáka na 

školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této školy nebo 

zákonného zástupce žáka. Škola, která hodnotí slovně, převede pro účely 

přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání slovní hodnocení do klasifikace. 



 

5. U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního 

hodnocení na základě doporučení ŠPP a žádosti zákonného zástupce žáka.  

 

6. Žák, který plní povinnou školní docházku, opakuje ročník, pokud na konci 

druhého pololetí neprospěl ani při opravných zkouškách. To neplatí o žákovi, 

který na daném stupni základní školy již jednou ročník opakoval. 

 

7. 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 a důvodů uvedených v žádosti. 

 

8. Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. 

Pochvaly, jiná ocenění a další kázeňská opatření může udělit či uložit ředitel 

školy nebo školského zařízení nebo třídní učitel. 

 

9. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči zaměstnancům školy 

nebo školského zařízení se vždy považují za závažné zaviněné porušení 

povinností stanovených tímto zákonem. 

 

Základní vzdělávání 

 

1. 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 nebo za mimořádně úspěšnou práci. 

 

2. Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu 

ostatních vyučujících žákovi školy udělit pochvalu třídního učitele nebo jiné 

ocenění za výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci. 

 

3. Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti 

tohoto porušení žákovi uložit: 

 

a) napomenutí třídního učitele, 

b) důtku třídního učitele, 

c) důtku ředitele školy 

 

 

4. Třídní učitel oznámí řediteli školy uložení důtky třídního učitele. Důtku 

ředitele školy lze žákovi uložit pouze po projednání v pedagogické radě. 

 



5. 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. 

 

6. 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. 

 

7. Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho 

hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo 

provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li 

možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí. 

 

8. Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze 

všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem s 

výjimkou předmětů výchovného zaměření stanovených rámcovým vzdělávacím 

programem a předmětů, z nichž byl uvolněn,  pokud mu nebylo povoleno 

opakování ročníku podle § 52 odstavce 6 věty třetí školského zákona. 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. 

 

9. Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho 

hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo 

provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. V období 

měsíce září do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník, popřípadě 

znovu devátý ročník. 

 

10. 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 od 

vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o přezkoumání výsledků hodnocení 

žáka; je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, krajský úřad. Pokud 

není dále stanoveno jinak, ředitel 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. 

 

V případě, že se žádost o přezkoumání výsledků hodnocení žáka týká hodnocení 

chování nebo předmětů výchovného zaměření, posoudí ředitel školy, je-li 

vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, krajský úřad, dodržení 

pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáka stanovených podle § 30 odst. 

2. V případě zjištění porušení těchto pravidel ředitel školy nebo krajský úřad 



výsledek hodnocení změní; nebyla-li pravidla pro hodnocení výsledků 

vzdělávání žáků porušena, výsledek hodnocení potvrdí, a to nejpozději do 14 

dnů ode dne doručení žádosti. Česká školní inspekce poskytne součinnost na 

žádost ředitele školy nebo krajského úřadu. Ředitel školy může povolit žákovi 

na žádost jeho zákonného zástupce a na základě doporučujícího vyjádření 

odborného lékaře opakování ročníku z vážných zdravotních důvodů, a to bez 

ohledu na to, zda žák na daném stupni již opakoval ročník. 

 

 

Pravidla pro sebehodnocení žáků (příklad): 

 

1. Sebehodnocení je důležitou součástí hodnocení žáků, posiluje sebeúctu a 

sebevědomí žáků. 

2. Je zařazováno do procesu vzdělávání průběžně všemi vyučujícími, způsobem 

přiměřeným věku žáků. 

3. Chyba je přirozená součást procesu učení. Pedagogičtí pracovníci se o chybě 

se žáky baví, žáci mohou některé práce sami opravovat, hodnocení žákova 

výkonu nelze provést jen klasifikací, musí být doprovázeno rozborem chyb 

žáka. Chyba je důležitý prostředek učení. 

4. Pedagogové vedou žáka, aby komentoval svoje výkony a výsledky. 

5. Sebehodnocení žáků nemá nahradit klasické hodnocení (hodnocení žáka 

pedagogem), ale     má pouze doplňovat a rozšiřovat evaluační procesy a více 

aktivizovat žáka.          

6. Známky nejsou jediným zdrojem motivace. 

 

 

 

B. Stupně hodnocení prospěchu a chování v případě použití klasifikace, 

zásady pro používání slovního hodnocení 

 

Zásady pro stanovení celkového hodnocení žáka na vysvědčení v případě 

použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a 

klasifikace 

 

 

 

Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou se v případě použití 

klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni: 

 

a) 1 - velmi dobré, 

b) 2 - uspokojivé, 



c) 3 - neuspokojivé. 

 

2. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných 

předmětech stanovených školním vzdělávacím programem a chování žáka ve 

škole a na akcích pořádaných školou jsou v případě použití slovního hodnocení 

popsány tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve 

vztahu k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách 

jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a 

osobnostním předpokladům a k věku žáka. 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, a naznačení dalšího 

rozvoje žáka. Obsahuje také zdůvodnění hodnocení a doporučení, jak předcházet 

případným neúspěchům žáka a jak je překonávat. 

Při slovním hodnocení se využívá následujících sloves, jejich synonym, 

kombinací a spojení: používá, vypočítá, popíše, zařadí, provede, zhodnotí, 

změří, předpoví, užívá, vysvětlí, vymezí, ověří, sestaví, zjistí, porovná, posoudí, 

aplikuje, určí, rozliší, zapíše, navrhne, rozpozná, odhadne, znázorní, objasní, 

vyhledá, stanoví, rozezná, ukáže, zdůvodní, najde, doloží.   

K rozlišení jednotlivých klasifikačních stupňů jsou níže uvedené formulace 

doplněna nebo nahrazena výrazy a slovními spojeními, případně jejich 

synonymy viz. tabulka: 

Prospěch 

Ovládnutí učiva předepsaného osnovami 

1 – výborný ovládá bezpečně 

2 – chvalitebný ovládá 

3 – dobrý v podstatě ovládá 

4 – dostatečný ovládá se značnými mezerami 

5 - nedostatečný neovládá 

Úroveň myšlení 

1 – výborný pohotový, bystrý, dobře chápe souvislosti 

2 – chvalitebný uvažuje celkem samostatně 

3 – dobrý menší samostatnost v myšlení 

4 – dostatečný nesamostatné myšlení 

5 - nedostatečný odpovídá nesprávně i na návodné otázky 

Úroveň vyjadřování 



1 – výborný výstižné a poměrně přesné 

2 – chvalitebný celkem výstižné 

3 – dobrý myšlenky vyjadřuje ne dost přesně 

4 – dostatečný myšlenky vyjadřuje se značnými obtížemi 

5 - nedostatečný i na návodné otázky odpovídá nesprávně 

Celková aplikace vědomostí, řešení úkolů, chyby, jichž se žák dopouští 

1 – výborný 
užívá vědomostí a spolehlivě a uvědoměle dovedností, 

pracuje samostatně, přesně a s jistotou 

2 – chvalitebný 
dovede používat vědomosti a dovednosti při řešení 

úkolů, dopouští se jen menších chyb 

3 – dobrý 
řeší úkoly s pomocí učitele a s touto pomocí snadno 

překonává potíže a odstraňuje chyby 

4 – dostatečný dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává 

5 - nedostatečný praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí 

Píle a zájem o učení 

1 – výborný aktivní, učí se svědomitě a se zájmem 

2 – chvalitebný učí se svědomitě 

3 – dobrý k učení a práci nepotřebuje větších podnětů 

4 – dostatečný malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty 

5 - nedostatečný pomoc a pobízení k učení jsou zatím neúčinné 

 

 

 

Chování 

 

1 – velmi dobré 

Dodržuje pravidla chování a ustanovení vnitřního řádu 

školy. Řídí se třídními pravidly. Méně závažných 

přestupků se dopouští ojediněle. Žák je však přístupný 

výchovnému působení a snaží se své chyby napravit. 

2 - uspokojivé 

Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s 

ustanoveními vnitřního řádu školy. Žák se dopustí 

závažného přestupku proti pravidlům slušného chování 

nebo vnitřnímu řádu školy; nebo se opakovaně dopustí 



méně závažných přestupků. Zpravidla se přes důtku 

třídního učitele školy dopouští dalších přestupků, narušuje 

výchovně vzdělávací činnost školy. Ohrožuje bezpečnost 

a zdraví svoje nebo jiných osob. 

3 - neuspokojivé 

Chování žáka ve škole je v přímém rozporu s pravidly 

slušného chování. Dopustí se takových závažných 

přestupků proti školnímu řádu nebo provinění, že je jimi 

vážně ohrožena výchova nebo bezpečnost a zdraví jiných 

osob. Záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně 

vzdělávací činnost školy. Zpravidla se přes důtku ředitele 

školy dopouští dalších přestupků. 

 

Škola převede slovní hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního 

hodnocení v případě přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, 

a to na žádost této školy nebo zákonného zástupce žáka. Škola, která hodnotí 

slovně, převede pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání slovní 

hodnocení do klasifikace 

 

 

3. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných 

předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se v případě použití 

klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu: 

 

a) 1 - výborný, 

b) 2 - chvalitebný, 

c) 3 - dobrý, 

d) 4 - dostatečný, 

e) 5 - nedostatečný. 

 

4. Při hodnocení touto stupnicí jsou výsledky vzdělávání žáka a chování žáka ve 

škole a na akcích pořádaných školou hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň 

vzdělání žáka, které dosáhl zejména vzhledem k očekávaným výstupům 

jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, ke svým vzdělávacím a 

osobnostním předpokladům a k věku. Klasifikace zahrnuje ohodnocení přístupu 

žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon. 

 

5. Při hodnocení žáka podle odstavců 1 a 3 se na prvním stupni použije pro zápis 

stupně hodnocení číslice, na druhém stupni se použije slovní označení stupně 

hodnocení podle odstavců 1 a 3. 

 

6. Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni: 



 

a) prospěl (a) s vyznamenáním, 

b) prospěl (a), 

c) neprospěl (a) 

d) nehodnocen (a). 

 

7. Žák je hodnocen stupněm: 

 

a) 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, v případě použití 

slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace postupuje 

škola podle pravidel hodnocení žáků podle § 14 odst. 2 vyhlášky, 

 

b) prospěl(a), není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním 

vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 - 

nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením, 

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

vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 - 

nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením nebo není-li z něho 

hodnocen na konci druhého pololetí, 

 

d) nehodnocen(a), není-li možné žáka hodnotit z některého z povinných 

předmětů stanovených školním vzdělávacím programem na konci prvního 

pololetí. 

 

 

 

Při hodnocení žáků cizinců, kteří plní v České republice povinnou školní 

docházku, se úroveň znalosti českého jazyka považuje za závažnou souvislost 

podle odstavců 2 a 4, která ovlivňuje jejich výkon. 

 

8. Klasifikaci výsledků vzdělávání žáka v jednotlivých předmětech a chování žáka 

lze doplnit slovním hodnocením, které bude obsahovat i hodnocení klíčových 

kompetencí vymezených Rámcovým vzdělávacím programem pro základní 

vzdělávání. 

 

 

 Zásady pro používání slovního hodnocení včetně předem stanovených 

kritérií 



 O slovním hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení rozhoduje ředitel 

školy se souhlasem školské rady a po projednání v pedagogické radě. 

Třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů převede slovní 

hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v případě 

přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této 

školy nebo zákonného zástupce žáka.  

Je-li žák hodnocen slovně, převede třídní učitel po projednání s vyučujícími 

ostatních předmětů slovní hodnocení do klasifikace pro účely přijímacího řízení 

ke střednímu vzdělávání.  

U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního 

hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce žáka. 

 

Při použití slovního hodnocení se výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých 

povinných a nepovinných předmětech stanovených 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. 

 Klasifikaci výsledků vzdělávání žáka v jednotlivých předmětech a chování žáka 

lze doplnit slovním hodnocením, které bude obsahovat i hodnocení klíčových 

kompetencí vymezených Rámcovým vzdělávacím programem pro základní 

vzdělávání. 

 

 

C. Podrobnosti o komisionálních a opravných zkouškách 

 

1. Žáci devátých ročníků a žáci, kteří na daném stupni základní školy dosud 

neopakovali ročník a kteří na konci druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou 

povinných předmětů s výjimkou předmětů výchovného zaměření, konají 

opravné zkoušky. 

 

2. Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku v 

termínu stanoveném ředitelem školy. Opravné zkoušky jsou komisionální. 

 

3. Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání 

nedostaví, neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitel 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. 

 

4. V odůvodněných případech může krajský úřad rozhodnout o konání opravné 

zkoušky a komisionálního přezkoušení na jiné základní škole. Zkoušky se na 

žádost krajského úřadu účastní školní inspektor. 

 

 

 

D. Způsob získávání podkladů pro hodnocení 

 

1. 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.       

 

2. Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků pedagogickými 

pracovníky je jednoznačné, srozumitelné, srovnatelné s předem stanovenými 

kritérii, věcné, všestranné, pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a 

doložitelné. 

 

3. Podklady pro hodnocení a klasifikaci získávají vyučující zejména: soustavným 

diagnostickým pozorováním žáků, sledováním jeho výkonů a připravenosti na 

vyučování, různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, 

pohybové,..) kontrolními písemnými pracemi, konzultacemi s  ostatními 

vyučujícími. 

 

4. Vyučující známky získávají průběžně během celého klasifikačního období 

(z presenční i distanční výuky) a klasifikují dle míry splněných výstupů daného 

předmětu. Aby žák mohl být klasifikován musí splnit výstupy daného předmětu v 

daném období.  

 

5. V předmětech výchovného a praktického zaměření je možné hodnotit žáky 

průběžně slovním hodnocením v písemné formě (informovanost zákonných 

zástupců – prokazatelným způsobem) alespoň dvakrát za pololetí a na vysvědčení 

mohou být žáci hodnoceni známkou. Uvedené opatření se týká předmětů hudební, 

výtvarná, dopravní, tělesná, osobnostně sociální výchova, praktické činnosti a 

výchova ke zdraví. 

Není přípustné ústně přezkušovat žáky koncem klasifikačního období z látky 

celého tohoto období. 

 

6. Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace nejpozději do týdne, 

klasifikaci zdůvodňuje a poukazuje na klady. Po ústním vyzkoušení oznámí učitel 

žákovi výsledek hodnocení okamžitě. Učitel sděluje všechny známky, které bere 



v úvahu při celkové klasifikaci, zástupcům žáka, a to zejména prostřednictvím 

zápisů do EŽK     

    

7. O termínu čtvrtletní práce, která má trvat více než 30 minut, informuje vyučující 

žáky alespoň 2 dny předem. V jednom dni mohou žáci konat jen jednu zkoušku 

uvedeného charakteru. 

 

8. Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka průkazným 

způsobem tak, aby mohl vždy doložit správnost celkové klasifikace žáka i způsob 

získání známek (ústní zkoušení, písemné,..). 

 

9. 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; žák se znovu nepřezkušuje.       

 

10. Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci 

klasifikačního období se hodnotí kvalita práce a učební výsledky žáka. Stupeň 

prospěchu se neurčuje na základě průměru z klasifikace za příslušné období.  

 

11. Na konci klasifikačního období, v termínu, který určí ředitel školy, nejpozději 

však 24 hodin před jednáním pedagogické rady o klasifikaci, zapíší učitelé 

příslušných předmětů číslicí výsledky celkové klasifikace do třídního výkazu a 

připraví návrhy na umožnění opravných zkoušek, na klasifikaci v náhradním 

termínu apod.       

 

12. Informace jsou rodičům předávány převážně přes EŽK a při pravidelných 

hovorových (konzultačních) hodinách, na které jsou rodiče písemně zváni. 

Rodičům, kteří se nemohli dostavit na školou určený termín, poskytnou vyučující 

možnost individuální konzultace.       

 

13. V případě mimořádného zhoršení prospěchu žáka informuje rodiče vyučující 

předmětu.  

 

14. Pokud je klasifikace žáka stanovena na základě písemných nebo grafických 

prací, vyučující tyto práce 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 nebo 

opravnými zkouškami až do 30.10. dalšího školního roku. Opravené písemné 

práce musí být předloženy všem žákům a na požádání ve škole také rodičům.       

 

15. Výchovný poradce je povinen seznamovat ostatní vyučující se závěry 

psychologických vyšetření, které mají vztah ke způsobu hodnocení a klasifikace 



žáka a způsobu získávání podkladů. Údaje o nových vyšetřeních jsou vyučujícím 

sdělovány přes EŽK. 

 

E. Hodnocení výsledků vzdělávání při distančním vzdělávání 

 

Distanční vyučování je zajišťováno jakoukoli formou, žák vždy dostane zpětnou 

vazbu o výsledcích svého vzdělávání a plnění zadaných úkolů. Při distančním 

vyučování je uplatňováno zejména formativní hodnocení, dále jsou žáci 

hodnoceni také klasifikací nebo slovně. Po uzavření určitých celků učiva je 

provedeno sumativní hodnocení výsledků žáka. 

Výsledky vzdělávání prezenční formou jsou dokládány i písemnými pracemi 

žáka (testy, prověrky), při distanční výuce jsou výsledky jeho práce ukládány ve 

formě osobního portfolia, v listinné, nebo digitální podobě. 

Zapojení žáka či nedostačující míra zapojení do distanční výuky se odrazí ve 

výsledné klasifikaci žáka. 

V době distanční výuky musí mít žák odevzdáno (= vypracováno a ohodnoceno) 

víc než polovinu prací, které učitel v době distanční výuky zadá. Pokud toto není 

splněno, bude žák z daného předmětu přezkoušen před komisí.  

 

F. Odlišnosti pro žáky s SVP 

        

Odlišnosti pro žáky s SVP 

 

Pokud je ve třídě školy vzděláván individuálně integrovaný žák, vytvoří ředitel 

školy podmínky odpovídající individuálním vzdělávacím potřebám žáka 

vedoucí k jeho všestrannému rozvoji. 

 

 

Hodnocení nadaných dětí 

 

1.Ředitel školy může na základě doporučení PPP mimořádně nadaného 

nezletilého žáka přeřadit do vyššího ročníku bez absolvování předchozího 

ročníku. Podmínkou přeřazení je vykonání zkoušek z učiva nebo části učiva 

ročníku, který žák nebo student nebude absolvovat. Obsah a rozsah zkoušek 

stanoví ředitel školy. 

 

2. Individuálně vzdělávaný žák koná za každé pololetí zkoušky z příslušného 

učiva, a to ve škole, do níž byl přijat k plnění povinné školní docházky. Nelze-li 

individuálně vzdělávaného žáka hodnotit na konci příslušného pololetí, určí 

ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení bylo 

provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení pololetí. Ředitel školy zruší 

povolení individuálního vzdělávání, pokud žák na konci druhého pololetí 



příslušného školního roku neprospěl, nebo nelze-li žáka hodnotit na konci 

pololetí ani v náhradním termínu. 

 

 G. Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

 

 

1. Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami je osoba se zdravotním 

postižením, zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním. 

Zdravotním postižením je pro účely školských přepisů mentální, tělesné, 

zrakové nebo sluchové postižení, vady řeči, souběžné postižení více vadami, 

autismus a vývojové poruchy učení nebo chování. Zdravotním znevýhodněním 

je zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc nebo lehčí zdravotní poruchy vedoucí 

k poruchám učení a chování, které vyžadují zohlednění při vzdělávání. 

Sociálním znevýhodněním je rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním 

postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, nařízená ústavní výchova 

nebo uložená ochranná výchova, nebo postavení azylanta a účastníka řízení o 

udělení azylu na území České republiky. 

 

2. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vytvoření 

nezbytných podmínek při vzdělávání i klasifikaci a hodnocení.  

 

3. Při hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíží k 

povaze postižení nebo znevýhodnění. Vyučující respektují doporučení 

psychologických vyšetření žáků a uplatňují je při klasifikaci a hodnocení 

chování žáků a také volí vhodné a přiměřené způsoby získávání podkladů.       

 

4. U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního 

hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce žáka.  

 

5. Pro zjišťování úrovně žákových vědomostí a dovedností volí učitel takové 

formy a druhy zkoušení, které odpovídají schopnostem žáka a na něž nemá 

porucha negativní vliv. Pokud je to nutné, nebude dítě s vývojovou poruchou 

vystavováno úkolům, v nichž vzhledem k poruše nemůže přiměřeně pracovat a 

podávat výkony odpovídající jeho předpokladům.                                                                            

                                                                        

6. Vyučující klade důraz na ten druh projevu, ve kterém má žák předpoklady 

podávat lepší výkony. Při klasifikaci se nevychází z prostého počtu chyb, ale z 

počtu jevů, které žák zvládl.       

 

7. Klasifikace je provázena hodnocením, tj. vyjádřením pozitivních stránek 

výkonu, objasněním podstaty neúspěchu, návodem, jak mezery a nedostatky 

překonávat.    

 



8. V hodnocení se přístup vyučujícího zaměřuje na pozitivní výkony žáka a tím 

na podporu jeho poznávací motivace k učení namísto jednostranného 

zdůrazňování chyb.                                              

 

9. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných se 

řídí vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání, pokud není zvláštním 

právním předpisem stanoveno jinak. 

 

 

H. Zkoušky při plnění povinné školní docházky v zahraničí nebo 

v zahraniční škole na území ČR 

 

1. Žák, který plní povinnou školní docházku ve škole mimo území České 

republiky, může na základě žádosti zákonného zástupce žáka konat za období 

nejméně jednoho pololetí školního roku, nejdéle však za období dvou školních 

roků, zkoušku v kmenové škole nebo ve škole zřízené při diplomatické misi 

České republiky (dále jen "zkoušející škola"). Zkouška se koná: 

 

a) ve všech ročnících ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk a 

literatura, stanoveného Rámcovým vzdělávacím programem pro základní 

vzdělávání, 

b) v posledních dvou ročnících prvního stupně ze vzdělávacího obsahu 

vlastivědné povahy vztahujícího se k České republice vzdělávacího oboru 

Člověk a jeho svět, stanoveného Rámcovým vzdělávacím programem pro 

základní vzdělávání, 

c) na druhém stupni ze vzdělávacího obsahu vztahujícího se k České republice 

vzdělávacího oboru Dějepis a ze vzdělávacího obsahu vztahujícího se k České 

republice vzdělávacího oboru Zeměpis, stanovených Rámcovým vzdělávacím 

programem pro základní vzdělávání. 

 

 2. Před konáním zkoušky předloží zákonný zástupce žáka řediteli zkoušející 

školy vysvědčení žáka ze školy mimo území České republiky, včetně jeho 

překladu do českého jazyka, a to za období, za které se zkouška koná. V případě 

pochybností o správnosti překladu je ředitel zkoušející školy oprávněn 

požadovat předložení úředně ověřeného překladu. Po vykonání zkoušky vydá 

ředitel zkoušející školy žákovi vysvědčení. 

 

3. Pokud žák zkoušku podle odstavce 1 nekoná, doloží zákonný zástupce žáka 

řediteli kmenové školy plnění povinné školní docházky žáka předložením 

vysvědčení žáka ze školy mimo území České republiky za období nejvýše dvou 

školních roků, včetně jeho překladu do českého jazyka, v termínech stanovených 

ředitelem kmenové školy. V případě pochybností o správnosti překladu je ředitel 



kmenové školy oprávněn požadovat předložení úředně ověřeného překladu. 

Kmenová škola žákovi vysvědčení nevydává. 

 

4. Pokračuje-li žák, který konal zkoušky podle odstavce 1, v plnění povinné 

školní docházky v kmenové škole, zařadí ho ředitel kmenové školy do 

příslušného ročníku podle výsledků zkoušek. 

 

5. Pokračuje-li žák, který nekonal zkoušky podle odstavce 1, v plnění povinné 

školní docházky v kmenové škole, zařadí ho ředitel kmenové školy do 

příslušného ročníku po zjištění úrovně jeho dosavadního vzdělání a znalosti 

vyučovacího jazyka. 

 

6. Žák, který plní povinnou školní docházku formou individuální výuky v 

zahraničí, může na základě žádosti zákonného zástupce žáka konat za období 

nejméně jednoho pololetí školního roku, nejdéle však za období dvou školních 

roků, zkoušku ve zkoušející škole. Zkouška se koná z každého povinného 

předmětu vyučovaného v příslušných ročnících školního vzdělávacího programu 

zkoušející školy, s výjimkou předmětů volitelných. Po vykonání zkoušky vydá 

ředitel zkoušející školy žákovi vysvědčení. 

 

7. Pokud žák zkoušku podle odstavce 1 nekoná, doloží zákonný zástupce žáka 

řediteli kmenové školy plnění povinné školní docházky žáka předložením 

čestného prohlášení zákonného zástupce o vzdělávání žáka v době pobytu v 

zahraničí, a to za období nejvýše dvou školních roků, v termínech stanovených 

ředitelem kmenové školy. Kmenová škola žákovi vysvědčení nevydává. 

 

8. Pokračuje-li žák, který konal zkoušky podle odstavce 1, v plnění povinné 

školní docházky v kmenové škole, zařadí ho ředitel kmenové školy do 

příslušného ročníku podle výsledků zkoušek. 

 

9. Pokračuje-li žák, který nekonal zkoušky podle odstavce 1, v plnění povinné 

školní docházky v kmenové škole, zařadí ho ředitel kmenové školy do 

příslušného ročníku po zjištění úrovně jeho dosavadního vzdělání a znalosti 

vyučovacího jazyka. 

 

10. Žák, který plní povinnou školní docházku v zahraniční škole na území České 

republiky podle § 38 odst. 1 písm. c) školského zákona, s výjimkou škol podle § 

18c, koná za období nejméně jednoho pololetí školního roku, nejdéle však za 

období dvou školních roků, zkoušku v kmenové škole. Zkouška se koná ze 

vzdělávacího obsahu podle § 18 odst. 1. 

 

11.Před konáním zkoušky předloží zákonný zástupce žáka řediteli kmenové 



školy vysvědčení žáka ze zahraniční školy na území České republiky, včetně 

jeho překladu do českého jazyka, a to za období, za které se zkouška koná. V 

případě pochybností o správnosti překladu je ředitel kmenové školy oprávněn 

požadovat předložení úředně ověřeného překladu. Po vykonání zkoušky vydá 

ředitel kmenové školy žákovi vysvědčení. 

 

12. Pokračuje-li žák v plnění povinné školní docházky v kmenové škole, zařadí 

ho ředitel kmenové školy do příslušného ročníku podle výsledků zkoušek. 

 

13. Žákovi, který plní povinnou školní docházku ve škole mimo území České 

republiky podle § 38 odst. 1 písm. a) školského zákona a nekonal zkoušky, vydá 

ředitel kmenové školy vysvědčení, jestliže 

 

a) ve vzdělávacím programu školy mimo území České republiky je na základě 

mezinárodní smlouvy nebo v dohodě s Ministerstvem školství, mládeže a 

tělovýchovy zařazen vzdělávací obsah podle § 18 odst. 1 a žák byl z tohoto 

obsahu hodnocen, nebo 

b) žák je zároveň žákem poskytovatele vzdělávání v zahraničí, který v dohodě s 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy poskytuje občanům České 

republiky vzdělávání ve vzdělávacím obsahu podle § 18 odst. 1 a který žáka z 

tohoto vzdělávacího obsahu hodnotil. 

 

14. Žákovi, který plní povinnou školní docházku v zahraniční škole na území 

České republiky podle § 38 odst. 1 písm. c) školského zákona, v jejímž 

vzdělávacím programu je na základě mezinárodní smlouvy zařazen vzdělávací 

obsah podle § 18 odst. 1, byl z tohoto vzdělávacího obsahu hodnocen zahraniční 

školou na vysvědčení a v souladu s mezinárodní smlouvou nekonal zkoušky, 

ředitel kmenové školy vydá vysvědčení. 

 

15. Ředitel kmenové školy vydá vysvědčení za období nejméně jednoho pololetí 

školního roku, nejdéle však za období dvou školních roků. Hodnocení ze 

vzdělávacího obsahu podle § 18 odst. 1 vyhlášky se na tomto vysvědčení uvede 

v případech podle odstavce 1 písm. a) a odstavce 2 v souladu s vysvědčením 

vydaným školou mimo území České republiky nebo zahraniční školou na území 

České republiky a v případě podle odstavce 1 písm. b) v souladu s osvědčením 

vydaným zahraničním poskytovatelem vzdělávacího obsahu podle § 18 odst. 1. 

 

16. Pokračuje-li žák, kterému ředitel kmenové školy vydal vysvědčení, v plnění 

povinné školní docházky v kmenové škole, zařadí jej ředitel kmenové školy do 

příslušného ročníku na základě tohoto vysvědčení. 

 

17. Žáka, který plnil povinnou školní docházku ve škole zřízené při 



diplomatické misi České republiky nebo konzulárním úřadu České republiky a 

pokračuje v plnění povinné školní docházky v kmenové škole, zařadí ředitel 

kmenové školy do příslušného ročníku podle dosavadních výsledků vzdělávání 

doložených vysvědčením. 

 

18. Žáka, na kterého se vztahuje povinná školní docházka a který nekonal 

zkoušky podle § 18 až 18b z jiných než touto vyhláškou stanovených důvodů, 

zařazuje ředitel kmenové školy do příslušného ročníku po zjištění úrovně jeho 

dosavadního vzdělání a znalosti vyučovacího jazyka. 

 

 

VI. Pravidla pro hodnocení chování 

 

A. Hodnocení chování žáků  

1. Chování žáků/žákyň je průběžně v klasifikačním období hodnoceno 

výchovnými opatřeními, kterými jsou pochvaly a kázeňská opatření 

(napomenutí třídního učitele, důtka třídního učitele, důtka ředitele školy).  

2. Klasifikace chování se provádí na konci každého klasifikačního období a 

zahrnuje posouzení chování žáka/žákyně dle uvedených kriterií souhrnně za celé 

klasifikační období.  

3. Škola hodnotí a klasifikuje žáky/žákyně za jejich chování ve škole, areálu 

školy a při akcích organizovaných školou.  

4. Zákonní zástupci žáka/žákyně jsou o chování žáka/žákyně informováni 

třídním učitelem/učitelkou a učiteli/učitelkami jednotlivých předmětů:  

• průběžně prostřednictvím žákovské knížky nebo zápisem z projednání se 

žákem/žákyní při závažném nebo opakovaném porušení školního řádu  

• okamžitě telefonicky nebo písemně v případně zvlášť hrubého porušení 

školního řádu, ublížení spolužákovi/spolužačce nebo neoprávněného 

opuštění školní budovy (prostor školní akce) v době vyučování.  

 

B. Výchovná opatření  

Pochvaly  

1. Pochvala ředitelky školy - ředitelka může žákovi /žákyni po projednání v 

pedagogické radě udělit za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní 

iniciativy, záslužný nebo statečný čin, za mimořádně úspěšnou práci pochvalu 

ředitelky školy nebo jiné ocenění. Udělení pochvaly ředitelky školy se 

zaznamená na vysvědčení za pololetí, v němž bylo uděleno a do dokumentace 

školy.  

2. Pochvala třídního učitele/učitelky - třídní učitel/učitelka může na základě 

vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních vyučujících po 

projednání s ředitelkou školy žákovi /žákyni udělit pochvalu třídního 



učitele/učitelky za výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou 

práci. Udělení pochvaly se zaznamená na do dokumentace školy.  

3. Ředitelka školy nebo třídní učitel/učitelka oznámí neprodleně udělení 

pochvaly a jiného ocenění a jeho důvody prokazatelným způsobem 

žákovi/žákyni a jeho/jejímu zákonnému zástupci.  

Kázeňská opatření  

1. Výchovný pohovor se žákem/žákyní  

2. Napomenutí třídního učitele/učitelky - ukládá třídní učitel/učitelka. Udělení 

napomenutí se zaznamená do dokumentace školy. (NTU)  

3. Důtka třídního učitele/učitelky – ukládá třídní učitel/učitelka za závažnější či 

opakované porušení řádu školy, norem slušnosti. Uložení důtky se zaznamená 

do dokumentace školy. (DTU )  

4. Důtka ředitelky školy - ukládá ji ředitelka školy po projednání v pedagogické 

radě za vážná porušení školního řádu – zvláště za porušování norem slušnosti, 

za neomluvené absence do 10 hodin, za nevhodné chování vůči spolužákům i 

dospělým nebo za opakování přestupků proti těm ustanovením školního řádu, za 

které již byla žákovi/žákyni udělena důtka třídního učitele/učitelky. Ukládání 

důtky se zaznamená do dokumentace školy. ( DŘŠ )  

5. Za jeden přestupek nelze udělit žákovi/žákyni více kázeňských opatření. 

Třídní učitel/ka nebo ředitelka školy oznámí uložení napomenutí nebo důtky a 

jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi /žákyni a jeho/jejímu zákonnému 

zástupci. 

 

C. Klasifikace chování  

1. Při klasifikaci chování se přihlíží k věku, morální a rozumové vyspělosti 

žáka; k uděleným opatřením k posílení kázně se přihlíží pouze tehdy, 

jestliže tato opatření byla neúčinná.  

2. Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel/ka po projednání s učiteli, kteří 

ve třídě vyučují, a s ostatními pedagogickými pracovníky.  

3. Třídní učitel/ka navrhuje pedagogické radě k projednání 2. a 3.stupně z 

chování.  

4. O uložení 2. nebo 3. stupně z chování rozhoduje ředitelka školy na základě 

zdůvodněného návrhu po projednání v pedagogické radě.  

 

A. Stupně hodnocení chování  

1. Chování žáka/žákyně ve škole a na akcích pořádaných školou se v případě 

použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni: 

 1 – velmi dobré  

 2 – uspokojivé  

 3 – neuspokojivé  

 

B. Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace chování  



1. Stupeň 1 (velmi dobré)  

 

Žák/žákyně uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení školního řádu a 

vnitřního řádu školní družiny. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle. 

Žák/žákyně je přístupný/á výchovnému působení a snaží se své chyby napravit.  

2. Stupeň 2 (uspokojivé)  

 

Chování žáka/žákyně je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními školního 

řádu nebo vnitřního řádu školní družiny. Žák/yně se dopustí závažného 

přestupku proti pravidlům slušného chování nebo pravidlům vymezeným ve 

školním řádu nebo vnitřním řádu školní družin, nebo se opakovaně, přes důtku 

třídního učitele/učitelky či ředitelky školy dopouští méně závažných přestupků. 

Opakovaně narušuje výchovně vzdělávací činnost školy. Ohrožuje bezpečnost a 

zdraví svoje nebo jiných osob. Stupeň se udělí žákovi vždy, jestliže:  

• opakovaně, přes prokazatelné upozornění, používá ve škole a na akcích 

školy vulgární a rasistické výrazy nebo symboly  

• bez dovolení opustil budovu školy v době vyučovací doby stanovené 

rozvrhem včetně doby přestávek mezi vyučovacími hodinami 

dopoledního vyučování  

• v klasifikačním období zameškal vlastním zaviněním neomluveně 10 až 

20 vyučovacích hodin  

•  byl přistižen při kouření, zacházení s otevřeným ohněm, konzumaci 

návykových látek ve škole, v areálu školy nebo na akcích pořádaných 

školou  

• vyhrožuje spolužákům/spolužačkám fyzickým napadením nebo  je vydírá  

 

3. Stupeň 3 (neuspokojivé)  

 

Chování žáka ve škole je v závažném rozporu s pravidly slušného chování. 

Dopustí se takových závažných přestupků proti školnímu řádu nebo provinění, 

že je jimi vážně ohrožena výchova nebo bezpečnost a zdraví jiných osob. 

Záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnost školy. Stupeň 

se udělí žákovi vždy, jestliže: ¨ 

• byl/a opakovaně přistižen/a při kouření nebo pokud byl/a přistižen/a při 

požívání alkoholu, používání jiných toxických a návykových látek ve 

škole, v areálu školy nebo na akcích pořádaných školou  

• dostavil/a se do školy nebo na akci školy pod vlivem alkoholu nebo 

návykových látek  

• žákovi/žákyni byla prokázána krádež ve škole nebo na akci školy  

• fyzicky napadl/a spolužáka/spolužačku, případně mu/jí způsobil zranění  

prokazatelně se dopustil/a šikany vůči spolužákovi/spolužačce  



• v klasifikačním období zameškal/a neomluveně 21 a více vyučovacích 

hodin  

• fyzicky nebo hrubým slovním způsobem napadl/a zaměstnance školy 



 Sankční řád  

Výchovná opatření školy:  

• výchovný pohovor se žákem/žákyní  

• napomenutí třídního učitele/učitelky (NTU )  

• důtka třídního učitele/učitelky ( DTU )  

• důtka ředitelky školy (DŘŠ )  

• snížená známka z chování 2. stupeň  

• snížená známka z chování 3. stupeň  

 

Při hrubém porušení školního řádu nemusí snížené známce z chování předcházet 

jiné kázeňské opatření.  

Neplnění školních povinností  

• časté zapomínání pomůcek NTU - DTU 

 

Pozdní příchody a neomluvená absence:  

• opakované pozdní příchody DTU  

•  1 -5 neomluvených hodin DŘŠ  

• 6 -10 neomluvených hodin 2.stupeň z chování  

• 11 -24 neomluvených hodin 3.stupeň z chování  

• nad 25 neomluvených hodin 3.stupeň z chování 

• opakované záškoláctví 3.stupeň z chování  

 

Krádeže a prospěchářské výměny:  

• drobné krádeže, prospěchářské výměny NTU -DŘŠ  

• opakované drobné krádeže, prospěchářské výměny 2.stupeň z chování  

• závažnější krádeže 3.stupeň z chování  

 

Poškozování majetku:  

• poškození majetku z nedbalosti (obnovení nebo náhrada poškozené věci 

ve výši stanovené školou, oznámení zák.zástupci )  

• poškození a zničení osobního majetku NTU – snížený stupeň z chování 

• poškození školního majetku jednorázově NTU – snížený stupeň z chování  

• poškození školního majetku opakovaně snížený stupeň z chování  

 

Násilí a ubližování na zdraví:  

• školní násilí – úmyslné ublížení na zdraví DŘŠ – snížený stupeň z 

chování  

• slovní napadení pracovníka školy DŘŠ  

• opakované slovní napadení pracovníka školy snížený stupeň z chování  



• fyzické napadení pracovníka školy 3.stupeň z chování  

• počáteční šikana (kyberšikana ) DTU – snížený stupeň z chování  

• pokročilá šikana ( kyberšikana ) 3.stupeň z chování  

 

Tabákové výrobky, nikotinové sáčky:  

• držení: první zachycení výchovný pohovor  

opakované zachycení: DŘŠ  

•  kouření a užívání nikotinových sáčků v prostorách školy: první zachycení 

DŘŠ – 2.stupeň z chování  

opakované zachycení 2. - 3.stupeň z chování  

 

Alkohol:  

• držení DŘŠ – 2.stupeň z chování  

• vstup do školy pod vlivem alkoholu, konzumace a prodej ve škole  

        2. - 3.stupeň z chování   

 

Ostatní návykové látky:  

• držení: 3.stupeň z chování  

• vstup do školy pod vlivem návykových látek, konzumace ve škole: 

3.stupeň z chování  

• šíření a distribuce, prodej v prostorách školy: 3.stupeň z chování  

 

Nebezpečné a hořlavé látky: ( zapalovače, sirky a další )  

•   držení první zachycení výchovný pohovor  

             opakované zachycení DŘŠ  

• manipulace první zachycení DŘŠ – 2.stupeň z chování  

          opakované zachycení 2. - 3. stupeň z chování 

 

Pedagogická rada bude přistupovat k jednotlivým kázeňským přestupkům 

individuálně a rozhodovat vždy s přihlédnutím například na sociální 

znevýhodnění žáka apod.  

 

 

VII. Postup školy při výskytu podezřelých látek, omamných látek, 

tabákových výrobků, alkoholu atd.  

Celý postup je pro svoji rozsáhlost uveden samostatném dokumentu školy: 

Krizový plán školy  

 

VIII. Závěrečná ustanovení 

 

a) Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy 

pověřen zaměstnanec:  Ilona Janouchová 



b) Zrušuje se předchozí znění této směrnice. Uložení směrnice v archivu školy se 

řídí spisovým řádem školy. 

c) Směrnice platí na dobu neurčitou, pokud nedojde ke změnám. 

 

 

 

 

 

V Lanškrouně dne                                                        Mgr. Monika Dušková 

                 

                                                                                                        ředitelka školy 

 

 

  



 

 


