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PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ 

ŽÁKŮ 

 

 Hodnocení žáků upravuje Vyhláška č. 48/2005 Sb. 

 Hodnocení žáků je nejúčinnější zpětná vazba pro žáka, učitele i rodiče o správnosti 

postupu, průběhu a výsledku vzdělávání a je jednou z podmínek efektivního učení. 

 Hodnocení chápeme jako proces shromažďování informací o žákovi, na jejichž 

základě upravujeme vzdělávací postupy tak, aby měl žák příležitost dále se rozvíjet 

a učit. 

 Způsob hodnocení žáků musí být v souladu se školním vzdělávacím programem – žák 

je náš partner, hodnocení není způsob jak žáka ponížit a vyjádřit tak svou 

nadřazenost. Proto se zaměřujeme na poskytování pozitivní zpětné vazby každému 

žákovi. Každého žáka je možné pozitivně ocenit za konkrétní výsledky jeho práce, 

snahu, chování…  

 Žáci jsou hodnoceni kvalitativně – slovně nebo kvantitativně – známkou. O způsobu 

hodnocení rozhoduje ředitel školy se souhlasem pedagogické rady.  

 Sebehodnocení považujeme za důležitou součást hodnocení, za důležitou dovednost 

(kompetenci) podporující samostatnost a nezávislost na osobnosti učitele a pro 

uplatnění v dalším životě. 

 Hodnocení žáků se vztahuje především k očekávaným výstupům formulovaným pro 

každý předmět. 

 Hodnocení vyjadřuje míru zvládnutí očekávaného výstupu žákem. 

 Hodnocení žáka zachycuje jeho pokrok v učení (žák je porovnáván se sebou samým, 

se svými předchozími výsledky) a s předem jasně stanovenými kriterii (očekávanými 

výstupy) nikoli s výsledky ostatních žáků ve třídě.  

 Každý žák musí být předem srozumitelně seznámen s cíli vzdělávání a způsoby 

a pravidly hodnocení jakými bude hodnocen.  

 Práce s chybou je významným prvkem procesu učení. Žáci mají právo dělat chyby. 

Ty jsou příležitostí naučit se to lépe. 

 Zásady pro hodnocení žáků jsou závazná pro všechny vyučující. 

 Zásady pro hodnocení žáků jsou součástí ŠVP. 

 

 

 

  



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

akcích pořádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků 

   

Hodnocení vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením je náročné.  

Při klasifikaci známkami se pedagogové snaží do jedné číslice shrnout míru naučení 

a pochopení učiva, míru samostatnosti žáka či jeho potřebu pomoci a vedení a závažnosti jeho 

mentálního postižení.  

Při širším slovním hodnocení se pedagogové snaží o konkrétní informace o dosažených 

výsledcích v jednotlivých předmětech, jejich srovnání s předešlými výkony, popis chování 

žáka, výpověď o jeho sociálním chování, schopnosti spolupracovat, podřídit se, a o posouzení 

individuálních vlastností žáka. Širší slovní hodnocení je třeba formulovat ve smyslu pozitivní 

motivace a podpory osobního rozvoje žáka. 

 

Zásady pro hodnocení žáka: 

 Při hodnocení bereme v úvahu rozumovou úroveň, psychický stav i sociální prostředí 

žáků. 

 Upřednostňujeme pozitivní hodnocení žáků, a to nejen při prověřování vědomostí, ale 

v celém procesu učení. 

 Věnujeme žákům individuální přístup, oceňujeme individuální pokrok každého žáka. 

 Hodnotíme pouze učivo probrané, žákům předkládáme reálné a dosažitelné cíle 

odpovídající jejich postižení. 

 Každý žák musí dostat prostor k tomu, aby byl úspěšný. 

 Nedostatky zjišťujeme pomocí zpětné vazby. 

 Vedeme žáky k uvědomění si vlastního pokroku, budujeme jejich sebedůvěru. 

 Využíváme všech možných forem hodnocení. 

 Snažíme se nahradit individuální zkoušení u tabule nebo v lavici jinými formami, 

např. skupinová práce, referát, účast na projektu apod. 

 Motivujeme a chválíme žáky. 

 Žádná forma hodnocení nesmí vyvolat stres, strach, chválíme žáky za snahu, 

důvěřujeme jim. 

 Umožňujeme žákům vyjadřovat své myšlenky, názory, vedeme je k sebehodnocení. 

 Hodnocení musí být srozumitelné všem zúčastněným – žákům, zákonným zástupcům, 

pedagogům. 

 

 

 

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

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

včas informovány o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka. 

 

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 pedagogické rady. 

 

4. 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. 

 

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

základě žádosti zákonného zástupce žáka.  

 

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

neprospěl nebo nemohl být hodnocen. To neplatí o žákovi, který na daném stupni základní 

školy již jednou ročník opakoval. 

 

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 třídní učitel.  

Žáka lze podmíněně vyloučit nebo vyloučit ze školy pouze v případě, že splnil povinnou 

školní docházku. 

 

9. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy 

považují za závažné porušení školního řádu. 

 

 

Základní vzdělávání – ZŠ §16, odst. 9 

 

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 po projednání s ředitelem školy udělit pochvalu 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: 

 napomenutí třídního učitele 

 důtku třídního učitele 

 důtku ředitele školy 

 

 

4. Třídní učitel neprodleně 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 a jiného ocenění ředitele školy a uložení napomenutí nebo důtky se 

zaznamená do dokumentace školy. Udělení pochvaly a jiného ocenění 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. 

 

11. Pokud žák, který byl rozhodnutím soudu svěřen do střídavé výchovy rodičů, plní 

povinnou školní docházku střídavě ve dvou základních školách, vydává mu vysvědčení 

základní škola, v které zahájil vzdělávání dříve, pokud k tomu nebyla dohodou rodičů nebo 

rozhodnutím soudu určena druhá škola. Při hodnocení výsledků vzdělávání žáka za pololetí 

školního roku zohlední škola, která bude vydávat vysvědčení, hodnocení výsledků vzdělávání 

žáka druhou školou. 

 

Pravidla pro sebehodnocení žáků 

 

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. Při sebehodnocení se žák snaží vyjádřit:  

 co se mu daří 

 co mu ještě nejde, jaké má rezervy 

 jak bude pokračovat dál 

5. Pedagogové vedou žáka, aby komentoval svoje výkony a výsledky (kladení otázek 

pedagogem: proč, jak …) 

 

6. Sebehodnocení žáků nemá nahradit klasické hodnocení (hodnocení žáka pedagogem), má 

pouze doplňovat a rozšiřovat evaluační procesy a více aktivizovat žáka.  

 

  



7. Na konci pololetí žák ústní formou (nebo písemnou) provede sebehodnocení v oblasti: 

 zodpovědnost 

 motivace k učení 

 sebedůvěra             

 vztahy v třídním kolektivu 

 

8. Známky nejsou jediným zdrojem motivace. 

 

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

zásady pro používání slovního hodnocení 

 

Stupně hodnocení chování v případě použití klasifikace a jejich 

charakteristika, včetně předem stanovených kritérií 

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

hodnotí na vysvědčení stupni: 

1 - velmi dobré 

2 - uspokojivé 

3 - neuspokojivé 

 

Příklad, který je možno upravit podle podmínek a potřeb školy: 

Stupeň 1 (velmi dobré): žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení školního 

řádu. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle. Žák je však přístupný výchovnému 

působení a snaží se své chyby napravit.      

Stupeň 2 (uspokojivé): chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními 

školního řádu. Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo 

školního řádu; nebo se opakovaně dopustí méně závažných přestupků. Zpravidla se přes důtku 

třídního učitele dopouští dalších přestupků, narušuje výchovně vzdělávací činnost školy, 

ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob. 

Stupeň 3 (neuspokojivé): chování žáka ve škole je v příkrém 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. 

  



2. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech 

stanovených školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na 

vysvědčení stupni prospěchu: 

1 - výborný 

2 – chvalitebný 

3 - dobrý 

4 - dostatečný 

5 - nedostatečný 

 

3. 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. 

4. 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. 

5. Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni: 

prospěl (a) s vyznamenáním 

prospěl (a) 

neprospěl (a) 

nehodnocen (a) 

 

6. 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. 

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. 

 

Stupně hodnocení prospěchu v případě použití klasifikace a jejich 

charakteristika, včetně předem stanovených kritérií 

Pro potřeby klasifikace se předměty dělí do tří skupin:  

 předměty s převahou teoretického zaměření 

 předměty s převahou praktických činností  

 předměty s převahou výchovného a uměleckého odborného zaměření 

Kritéria pro jednotlivé klasifikační stupně jsou formulována především pro celkovou 

klasifikaci. Učitel však nepřeceňuje žádné z uvedených kritérií, posuzuje žákovy výkony 

komplexně, v souladu se specifikou předmětu.  

 

Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření 

 

Převahu teoretického zaměření mají jazykové, společenskovědní, přírodovědné předměty 

a matematika. 

Při klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření se 

v souladu s požadavky učebních osnov hodnotí:  

 ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic, 

zákonitostí a vztahů, kvalita a rozsah získaných dovedností vykonávat požadované 

intelektuální a motorické činnost 

 schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických 

a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení společenských a přírodních jevů 

a zákonitostí 

 kvalita myšlení, především jeho logika, samostatnost a tvořivost 

 aktivita v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim 

 přesnost, výstižnost a odborná i jazyková správnost ústního a písemného projevu 

 kvalita výsledků činností 

 osvojení účinných metod samostatného studia 

 

  



Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií: 

Stupeň 1 (výborný) 

Žák ovládá požadované poznatky, chápe vztahy mezi nimi. Vykonává požadované 

intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a 

dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů. Myslí logicky správně, projevuje se u 

něho samostatnost a tvořivost. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími 

nedostatky.  

Stupeň 2 (chvalitebný) 

Žák ovládá požadované poznatky v podstatě uceleně. Vykonává požadované intelektuální a 

motorické činnosti. Samostatně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené 

poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů. Myslí správně, v jeho 

myšlení se projevuje logika a tvořivost. Kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez 

podstatných nedostatků.  

Stupeň 3 (dobrý) 

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků nepodstatné 

mezery. Při vykonávání požadovaných intelektuálních a motorických činností projevuje 

nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. V 

uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se 

dopouští chyb. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují 

chyby.  

 

Stupeň 4 (dostatečný) 

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků závažné mezery. 

Při provádění požadovaných intelektuálních a motorických činností je málo pohotový a má 

větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických 

a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad 

a hodnocení jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není 

tvořivé. Závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při plnění 

samostatných úkolů má velké těžkosti. 

Stupeň 5 (nedostatečný) 

Žák si požadované poznatky neosvojil, má v nich závažné a značné mezery. Jeho dovednost 

vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti má velmi podstatné nedostatky. V 

uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se 

vyskytují velmi závažné chyby. Nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. 

Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky.  Závažné 

nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. Nedovede samostatně pracovat. 



 

Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou praktického zaměření 

Převahu praktické činnosti mají v základní škole pracovní vyučování, praktika, základy 

techniky, domácí nauky. 

Při klasifikaci v předmětech uvedených v s převahou praktického zaměření v souladu 

s požadavky učebních osnov se hodnotí: 

 vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem 

 osvojení praktických dovedností a návyků, zvládnutí účelných způsobů práce 

 využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech 

 aktivita, samostatnost, tvořivost, iniciativa v praktických činnostech 

 kvalita výsledků činností organizace vlastní práce a pracoviště, udržování pořádku na 

pracovišti 

 dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a péče o životní prostředí 

 hospodárné využívání surovin, materiálů, energie, překonávání překážek v práci 

 obsluha a údržba laboratorních zařízení a pomůcek, nástrojů, nářadí a měřidel 

 

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií: 

Stupeň 1 (výborný) 

Žák soustavně projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým 

činnostem. Pohotově, samostatně a tvořivě využívá získané teoretické poznatky při praktické 

činnosti. Praktické činnosti vykonává pohotově, samostatně uplatňuje získané dovednosti 

a návyky. Bezpečně ovládá postupy a způsoby práce; dopouští se jen menších chyb, výsledky 

jeho práce jsou bez závažnějších nedostatků. Účelně si organizuje vlastní práci, udržuje 

pracoviště v pořádku. Uvědoměle dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

a aktivně se stará o životní prostředí. Hospodárně využívá suroviny, materiál, energii. Aktivně 

překonává vyskytující se překážky. 

Stupeň 2 (chvalitebný) 

Žák projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. 

Samostatně, ale méně tvořivě a s menší jistotou využívá získané teoretické poznatky při 

praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává samostatně, v postupech a způsobech práce se 

nevyskytují podstatné chyby. Výsledky jeho práce mají drobné nedostatky. Účelně si 

organizuje vlastní práci, pracoviště udržuje v pořádku. Uvědoměle udržuje předpisy 

o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a stará se o životní prostředí. Při hospodárném 

využívání surovin, materiálů a energie se dopouští malých chyb. Překážky v práci překonává s 

občasnou pomocí učitele. 

 

 



Stupeň 3 (dobrý) 

Žák projevuje vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem s menšími 

výkyvy. Za pomocí učitele uplatňuje získané teoretické poznatky při praktické činnosti. 

V praktických činnostech se dopouští chyb a při postupech a způsobech práce potřebuje 

občasnou pomoc učitele. Výsledky práce mají nedostatky. Vlastní práci organizuje méně 

účelně, udržuje pracoviště v pořádku. Dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při 

práci a v malé míře přispívá k tvorbě a ochraně životního prostředí. Na podněty učitele je 

schopen hospodárně využívat suroviny, materiály. Překážky v práci překonává jen s častou 

pomocí učitele. 

Stupeň 4 (dostatečný) 

Žák pracuje bez zájmu a vztahu k práci, k pracovnímu kolektivu a praktickým činnostem. 

Získané teoretické poznatky dovede využít při praktické činnosti jen za soustavné pomoci 

učitele. V praktických činnostech, dovednostech a návycích se dopouští větších chyb. Při 

volbě postupů a způsobů práce potřebuje soustavnou pomoc učitele. Ve výsledcích práce má 

závažné nedostatky. Práci dovede organizovat za soustavné pomoci učitele, méně dbá 

o pořádek na pracovišti. Méně dbá na dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při 

práci a o životní prostředí. Porušuje zásady hospodárnosti využívání surovin, materiálů. 

Překážky v práci překonává jen s pomocí učitele. 

Stupeň 5 (nedostatečný) 

Žák neprojevuje zájem o práci a vztah k ní, ani k pracovnímu kolektivu a k praktickým 

činnostem. Nedokáže ani s pomocí učitele uplatnit získané teoretické poznatky při praktické 

činnosti. V praktických činnostech, dovednostech a návycích má podstatné nedostatky. 

Nedokáže postupovat při práci ani s pomocí učitele. Výsledky jeho práce jsou nedokončené, 

neúplné, nepřesné, nedosahují předepsané ukazatele. Práci na pracovišti si nedokáže 

zorganizovat, nedbá na pořádek na pracovišti. Neovládá předpisy o ochraně zdraví při práci 

a nedbá na ochranu životního prostředí. Nevyužívá hospodárně surovin, materiálů. 

 Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření 

Převahu výchovného zaměření mají: výtvarná výchova, hudební výchova a zpěv, tělesná 

a sportovní výchova. 

Žák zařazený do zvláštní tělesné výchovy se při částečném uvolnění nebo úlevách 

doporučených lékařem klasifikuje s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu. 

Při klasifikaci v předmětech s převahou výchovného zaměření se v souladu s požadavky 

učebních osnov hodnotí: 

 stupeň tvořivosti a samostatnosti projevu 

 osvojení potřebných vědomostí, zkušeností, činností a jejich tvořivá aplikace 

 poznání zákonitostí daných činností a jejich uplatňování ve vlastní činnosti 

 kvalita projevu 



 vztah žáka k činnostem a zájem o ně 

 estetické vnímání, přístup k uměleckému dílu a k estetice ostatní společnosti 

 v tělesné výchově s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu žáka všeobecná, tělesná 

zdatnost, výkonnost a jeho péče o vlastní zdraví 

 

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií: 

Stupeň 1 (výborný) 

Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní 

předpoklady a velmi úspěšně podle požadavků osnov je rozvíjí v individuálních 

a kolektivních projevech. Jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný, v hudební 

a tělesné výchově přesný. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě. Má 

výrazně aktivní zájem o umění, estetiku, brannost a tělesnou kulturu a projevuje k nim aktivní 

vztah. Úspěšně rozvíjí svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost. 

Stupeň 2 (chvalitebný) 

Žák je v činnostech aktivní, tvořivý, převážně samostatný na základě využívání svých 

osobních předpokladů, které úspěšně rozvíjí v individuálním a kolektivním projevu. Jeho 

projev je esteticky působivý a má jen menší nedostatky z hlediska požadavků osnov. Žák 

tvořivě aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti a návyky v nových úkolech. Má aktivní 

zájem o umění, o estetiku a tělesnou zdatnost. Rozvíjí si v požadované míře estetický vkus, 

brannost a tělesnou zdatnost. 

 

Stupeň 3 (dobrý) 

Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyužívá dostatečně své 

schopnosti v individuální a kolektivním projevu. Jeho projev je málo působivý, dopouští se 

v něm chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje 

pomoc učitele. Nemá dostatečný aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu. Nerozvíjí 

v požadované míře svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost. 

Stupeň 4 (dostatečný) 

Žák je v činnostech málo aktivní a tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo 

uspokojivé. Úkoly řeší s častými chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se značnou 

pomocí učitele. Projevuje velmi malou snahu a zájem o činnosti, nerozvíjí dostatečně svůj 

estetický vkus a tělesnou zdatnost. 

Stupeň 5 (nedostatečný) 

Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho projev je 

povětšině chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti 



nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o práci a nevyvíjí úsilí rozvíjet svůj estetický vkus 

a tělesnou zdatnost. 

 

 Zásady pro používání slovního hodnocení včetně předem stanovených kritérií 

1. O slovním hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení rozhoduje ředitel školy se 

souhlasem pedagogické rady. 

2. 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.  

3. 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. 

4. 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. 

Vzájemné převedení klasifikace a slovního hodnocení: 

Prospěch 

 

 

Ovládnutí učiva   

1 – výborný ovládá bezpečně  

2 – chvalitebný ovládá 

3 – dobrý v podstatě ovládá 

4 – dostatečný ovládá se značnými mezerami 

5 - nedostatečný neovládá 

  



Myšlení  

1 – výborný pohotový, bystrý, dobře chápe souvislosti, samostatný 

2 – chvalitebný uvažuje celkem samostatně 

3 – dobrý menší samostatnost v myšlení 

4 – dostatečný nesamostatné myšlení, pouze s nápovědou 

5 - nedostatečný odpovídá nesprávně i na návodné otázky 

  

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 nedokáže se samostatně vyjádřit, i na návodné otázky 

odpovídá nesprávně 

  



Celková aplikace vědomostí  

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 

  

Aktivita, 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 Uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení 

školního řádu. 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 školního řádu. Žák se dopustí závažného 

přestupku proti pravidlům slušného chování nebo 

školního řádu; 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 příkrém 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. 

 

 Klasifikaci výsledků vzdělávání žáka v jednotlivých předmětech a chování žáka lze doplnit 

slovním hodnocením, které bude obsahovat i hodnocení klíčových kompetencí.   

 

C. Podrobnosti o komisionálních a opravných zkouškách 

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

ročník, 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. Žák může v jednom dni skládat pouze jednu opravnou zkoušku. 

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. 

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 18 b z jiných než touto vyhláškou stanovených důvodů, zařazuje ředitel kmenové školy do 

příslušného ročníku po zjištění úrovně jeho dosavadního vzdělání a znalosti vyučovacího 

jazyka. 

 

 

Odlišnosti pro komisionální přezkoušení na základní škole a pro opravné 

zkoušky 

 

1. Komisi pro komisionální přezkoušení jmenuje ředitel školy; v případě, že je vyučujícím 

daného předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad. 

 

2. Komise je tříčlenná a tvoří ji: 

a) předseda, kterým je ředitel školy, popřípadě jím pověřený učitel zkoušející školy, nebo 

v případě, že vyučujícím daného předmětu je ředitel školy, krajským úřadem jmenovaný 

pedagogický pracovník školy, 

b) zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák zařazen, 

popřípadě jiný vyučující daného předmětu, 

c) přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací 

oblasti stanovené Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. 

3. Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení. Výsledek 

přezkoušení stanoví komise hlasováním. Výsledek přezkoušení se vyjádří slovním 

hodnocením nebo stupněm prospěchu. Ředitel školy sdělí výsledek přezkoušení 

prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému zástupci žáka. V případě změny hodnocení na 

konci prvního nebo druhého pololetí se žákovi vydá nové vysvědčení. 

4. O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy. 

5. Žák může v jednom dni vykonat přezkoušení pouze z jednoho předmětu. Není-li možné 

žáka ze závažných důvodů ve stanoveném termínu přezkoušet, stanoví orgán jmenující komisi 

náhradní termín přezkoušení. 

6. Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitel školy v souladu se školním 

vzdělávacím programem. 

  



7. Vykonáním přezkoušení není dotčena možnost vykonat opravnou zkoušku. 

8. V případě, že zákonný zástupce žáka má pochybnosti o správnosti výsledku zkoušky, může 

požádat o přezkoušení podle § 22. 

 

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, analýzou výsledků různých činností žáků, konzultacemi s   ostatními 

vyučujícími a podle potřeby i psychologickými a   zdravotnickými pracovníky.  

 

4. Žák 2. až 9. ročníku základní školy musí mít z každého předmětu, alespoň dvě známky za 

každé pololetí, z toho nejméně jednu za ústní zkoušení. Známky získávají vyučující průběžně 

během celého klasifikačního období.   

Není přípustné ústně přezkušovat žáky koncem klasifikačního období z látky celého tohoto 

období. 

Zkoušení je prováděno zásadně před kolektivem třídy, nepřípustné je individuální 

přezkušování po vyučování v kabinetech. Výjimka je možná jen při diagnostikované 

vývojové poruše, kdy je tento způsob doporučen ve zprávě psychologa.       

5. Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace, klasifikaci zdůvodňuje a poukazuje na 

klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů, výtvorů. Po ústním vyzkoušení oznámí 

učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě. Výsledky hodnocení písemných zkoušek a prací 

a praktických činností oznámí žákovi nejpozději do 14 dnů. Učitel sděluje všechny známky, 

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

zápisů do žákovské knížky – současně se sdělováním známek žákům.       

6. Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní 

rok, aby se nadměrně nenahromadily v určitých obdobích.    

 



7. O termínu písemné zkoušky, která má trvat více než 25 minut, informuje vyučující žáky 

dostatečně dlouhou dobu předem. Ostatní vyučující o tom informuje formou zápisu do třídní 

knihy. V jednom dni mohou žáci konat jen jednu zkoušku uvedeného charakteru. 

8. Vyučující 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 apod.) V případě dlouhodobé nepřítomnosti nebo rozvázání   

pracovního poměru v průběhu klasifikačního období předá tento klasifikační přehled 

zastupujícímu učiteli nebo vedení školy.    

9. Vyučující zajistí zapsání známek také do třídního katalogu a dbá o jejich úplnost. Do 

katalogu jsou zapisovány známky z jednotlivých předmětů, udělená výchovná opatření a další 

údaje o chování žáka, jeho pracovní aktivitě a činnosti ve škole. 

10. 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.       

11. Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období 

se hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období. 

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

známka za klasifikační období musí odpovídat známkám, které žák získal a které byly sděleny 

rodičům.       

12. Případy zaostávání žáků v učení a nedostatky v jejich chování se projednají v pedagogické 

radě, a to zpravidla k 15. listopadu a 15. dubnu.                                           

13. Na konci klasifikačního období, v termínu, který určí ředitel školy, nejpozději však 48 

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.       

14. Zákonné zástupce žáka informuje o prospěchu a chování žáka: třídní učitel a učitelé 

jednotlivých předmětů v polovině prvního a druhého pololetí; třídní učitel nebo učitel, jestliže 

o to zákonní zástupci žáka požádají.       

15. Informace jsou rodičům předávány převážně při osobním jednání na třídních schůzkách 

nebo hovorových hodinách, na které jsou rodiče písemně zváni. Rodičům, kteří se nemohli 

dostavit na školou určený termín, poskytnou vyučující možnost individuální konzultace. 

Údaje o klasifikaci a hodnocení chování žáka jsou sdělovány pouze zástupcům žáka, nikoli 

veřejně.       

16. V případě mimořádného zhoršení prospěchu žáka informuje rodiče vyučující předmětu 

bezprostředně a prokazatelným způsobem.       

 



17. 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. 

následujícího školního roku. Opravené písemné práce musí být předloženy všem žákům a na 

požádání ve škole také rodičům.       

18. Vyučující dodržují zásady pedagogického taktu, zejména neklasifikují žáky ihned po 

jejich návratu do školy po nepřítomnosti delší než jeden týden, žáci nemusí dopisovat do  

sešitů látku za dobu nepřítomnosti, pokud to není jediný zdroj   informací, účelem zkoušení 

není nacházet mezery ve vědomostech žáka, ale hodnotit to, co umí, učitel klasifikuje jen 

probrané  učivo, zadávání nové látky k samostatnému nastudování celé třídě není   přípustné,  

před prověřováním znalostí musí mít žáci dostatek času k naučení, procvičení a zažití učiva. 

Prověřování znalostí provádět až po dostatečném procvičení učiva.          

19. Třídní učitelé (výchovný poradce) jsou povinni seznamovat ostatní vyučující s 

doporučením psychologických vyšetření, která mají vztah ke způsobu hodnocení a klasifikace 

žáka a způsobu získávání podkladů. Údaje o nových vyšetřeních jsou součástí zpráv učitelů 

(nebo výchovného poradce) na pedagogické radě.          

 

Klasifikace chování       

 

a) Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě 

vyučují, a s ostatními učiteli a rozhoduje o ni ředitel po projednání v pedagogické radě. Pokud 

třídní učitel tento postup nedodrží, mají možnost podat návrh na pedagogické radě i další 

vyučující. Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel chování (školní řád) 

během klasifikačního období.     

b) 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. 

Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace chování jsou následující:       

Stupeň 1 (velmi dobré) Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení školního 

řádu. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle. Žák je však přístupný výchovnému 

působení a snaží se své chyby napravit.          

Stupeň 2 (uspokojivé) Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními 

školního řádu. Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo 

školního řádu; 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.      

  



 Stupeň 3 (neuspokojivé) Chování žáka ve škole je v příkrém 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.       

 

Výchovná opatření 

1. 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. 

2. Pochvaly a ocenění ředitele školy. 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 dlouhodobou úspěšnou práci. 

3. Pochvalami a oceněními jsou: 

Pochvala ředitele školy  

Ředitel může žákovi na návrh školské rady, obce či krajského úřadu po projednání 

v pedagogické radě udělit za mimořádný projev humánnosti, občanské a školské iniciativy, za 

vysoce záslužný čin, za dlouho dobou úspěšnou práci spojenou s reprezentací školy pochvalu 

ředitele školy. 

Udělení pochvaly a jiného ocenění se zaznamená do dokumentace školy. Udělení pochvaly 

a jiného ocenění se zaznamená na vysvědčení za pololetí, v němž bylo uděleno. 

Pochvaly třídního učitele 

Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních 

vyučujících žákovi po projednání s ředitelem školy udělit pochvalu třídního učitele za 

výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci. 

Třídní učitel neprodleně oznámí udělení pochvaly a jeho důvody prokazatelným způsobem 

žákovi a jeho zákonnému zástupci. Udělení pochvaly se zaznamená do dokumentace školy. 

 

Kázeňská opatření 

Při porušení povinností stanovených školním řádem může být podle závažnosti tohoto 

porušení žákovi uloženo: 

 Napomenutí třídního učitele – ukládá třídní učitel bezprostředně po přestupky, 

kterého se žák dopustí, o udělení napomenutí uvědomí třídní učitel prokazatelně 

rodiče – zápisem v žákovské knížce, dopisem, ústní informací na konzultačních dnech 

a třídních schůzkách. 



 Důtka třídního učitele – ukládá ji třídní učitel po projednání a se souhlasem ředitele 

školy za závažnější či opakované porušení školního řádu, norem slušnosti, důtka 

třídního učitele se uděluje před kolektivem třídy. 

 Důtka ředitele školy – ukládá ji ředitel školy po projednání v pedagogické radě za 

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

absence, za agresivitu vůči spolužákům i dospělým a další závažná provinění. Zvláště 

hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy považují 

za závažné zaviněné porušení povinností školního řádu a jsou postihovány tímto 

opatřením s následným dopadem na hodnocení chování za klasifikační období. 

Ředitel školy nebo třídní učitel neprodleně oznámí uložení napomenutí nebo důtky a jeho 

důvody prokazatelným způsobem žákovu a jeho zákonnému zástupci. Uložení napomenutí 

nebo důtky se zaznamená do dokumentace školy. 

 

E. Pravidla chování žáků  

1. Žák se ve škole chová slušně k dospělým i jiným žákům školy, dbá pokynů pedagogických 

pracovníků, dodržuje školní řád, řády odborných učeben. Chová se tak, aby neohrozil zdraví 

svoje, ani jiných osob.       

2. Žák chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin a účastní se činností 

organizovaných školou. Účast na vyučování nepovinných předmětů a docházka do zájmových 

kroužků je pro přihlášené žáky povinná. Odhlásit se může vždy ke konci pololetí.       

3. Žák chodí do školy vhodně a čistě upraven a oblečen.      

4. Žák zachází s učebnicemi a školními potřebami šetrně, udržuje své místo, třídu i ostatní 

školní prostory v čistotě a pořádku, chrání školní i soukromý majetek před poškozením; nosí 

do školy učebnice a školní potřeby podle rozvrhu hodin a pokynů učitelů.       

5. 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.       

6. Žáci chrání 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).       

7. Žák chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin nebo pokynů vyučujících.      

  



8. Pokud se žák nemůže zúčastnit výuky, jeho nepřítomnost omlouvají rodiče do 3 dnů 

písemně nebo telefonicky a po návratu do školy písemně na omluvném listu v žákovské 

knížce. Informaci o uvolnění z předem známých důvodů podávají rodiče písemně třídnímu 

učiteli. Odchod žáka z vyučování před jeho ukončením je možný pouze se souhlasem učitele 

hodiny (max. na jednu hodinu) nebo se souhlasem třídního učitele (na více hodin) na základě 

písemné žádosti rodičů. Škola v odůvodněných případech může po rodičích žáka požadovat, 

aby omluvenka žákovy absence byla doložena lékařským potvrzením.       

9. Žák se řádně a systematicky připravuje na vyučování. 

10. Žák má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, má právo vzdělání 

a na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování 

základních psychohygienických podmínek, má právo být seznámen se všemi předpisy se 

vztahem k jeho pobytu a činnosti ve škole. Každý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo 

v souvislosti s činností školy, hlásí bez zbytečného odkladu vyučujícímu, třídnímu učiteli 

nebo jinému zaměstnanci školy. 

11. Žákům je doporučeno nenosit do školy předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by 

ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob. Cenné předměty, včetně šperků 

a mobilních telefonů po dobu pobytu ve škole mají žáci možnost odložit na předem určené 

místo (třídní učitel, sborovna – uzamykatelná zásuvka) nebo případně na pokyn vyučujících, 

kteří je po stanovenou dobu přeberou do úschovy a zajistí jejich bezpečnost (ČASP, TV). 

Nevyužije-li žák místa pro odkládání věcí, platí pro něj zákaz odkládání těchto věcí. 

Zacházení s majetkem   

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

jiných osob žákem je vyžadována úhrada od zákonného zástupce žáka, který poškození 

způsobil. Pokud byl vznik škody umožněn nedostatečným dozorem nad žákem, na náhradu 

škody od zákonného zástupce není právní nárok. Při závažnější škodě nebo nemožnosti 

vyřešit náhradu škody se zákonnými zástupci, je vznik škody hlášen Policii ČR, případně 

orgánům OSPOD. 

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

svých věcí. 

3. Žákům školy jsou bezplatně poskytovány učebnice a učební texty uvedené v seznamu 

podle školského zákona. Žáci prvního ročníku základního vzdělávání 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. 

 

 



F. Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků 

nadaných 

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 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. Děti, žáci a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vytvoření 

nezbytných podmínek při vzdělávání i klasifikaci a hodnocení.  

3. Při hodnocení žáků a studentů 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. Výsledky vzdělávání žáka v základní škole 

speciální se hodnotí slovně. 

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. Kontrolní 

práce a diktáty píší tito žáci po předchozí přípravě. 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. 

Podle druhu postižení využívá speciální metody, postupy, formy a prostředky vzdělávání 

a hodnocení, kompenzační, rehabilitační a učební pomůcky, speciální učebnice a didaktické 

materiály.       

7. Klasifikace je provázena hodnocením, vyjádřením pozitivních stránek výkonu, objasněním 

podstaty neúspěchu, návodem, jak mezery a nedostatky překonávat.       

8. Všechna navrhovaná pedagogická opatření se zásadně projednávají s rodiči a jejich 

souhlasný či nesouhlasný názor je respektován.       

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

jeho poznávací motivace k učení namísto jednostranného zdůrazňování chyb.  



Hodnocení nadaných dětí, žáků a studentů 

1. Ředitel školy může 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. 

 

  



Základy vzdělávání – ZŠS 

V základní škole speciální se používá pouze slovní hodnocení. V průběhu roku jsou žáci 

hodnoceni symbolem apod. Žáci s těžkým stupněm postižení potřebují být chváleni 

a motivováni. 

Zásady hodnocení: hodnocení je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu 

 

 chování žáků v základní škole speciální se nehodnotí 

 při hodnocení bereme v úvahu druh a stupeň mentálního postižení, zdravotní stav 

žáka, jeho individuální a věkové zvláštnosti 

 soustředíme se na individuální pokrok žáka, věnujeme žákům individuální přístup 

 každý žák musí dostat prostor k tomu, aby byl úspěšný 

 chválíme žáky za snahu, sebemenší pokrok 

 hodnocení nesmí vyvolat stres 

 vedeme žáky dle individuálních možností k sebehodnocení, žákům důvěřujeme 

 hodnocení musí být srozumitelné rodičům i pedagogům 

 využíváme širšího slovního hodnocení                                

Širší slovní hodnocení obsahuje konkrétní informace o dosažených výsledcích  

v jednotlivých předmětech, jejich srovnání s předešlými výkony, popis chování žáka, 

výpověď o jeho sociálním chování, schopnosti spolupracovat, podřídit se a posouzení 

individuálních vlastností žáka. Širší hodnocení je třeba formulovat ve smyslu pozitivní 

motivace a podpory osobního rozvoje žáků. 

Úkolem pedagoga na základní škole speciální je připravit žáky na úspěšný praktický život.                                                                                         

                 

 

Způsob získávání podkladů pro hodnocení 

 

Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků a chování žáka získává 

peagog zejména těmito metodami, formami a prostředky: 

 soustavným diagnostickým pozorováním žáka 

 soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování 

 analýzou různých činností žáka 

 konzultacemi s ostatními učiteli a podle potřeby s dalšími odborníky (SPC) 

 rozhovory se žákem a zákonnými zástupci žáka 

 

  



Pro potřeby plánování a hodnocení výchovně vzdělávacích činností využíváme diagnostické 

tabulky. Na základě vstupní speciálně pedagogické diagnostiky jsou stanoveny úrovně, 

kterých žák dosahuje v oblasti: 

 poznávacích schopností, vnímání a myšlení 

 komunikace 

 motorických schopností 

 sebeobsluha 

 stupni socializace 

 

Tato úroveň je východiskem pro tvorbu IVP.  

Pomocí těchto tabulek je určen směr žákova vývoje v jednotlivých oblastech, je možné 

sledovat pokrok, který žák dosahuje.  

Žák je hodnocen 2x ročně formou širšího slovního hodnocení, není srovnáván se spolužáky, 

ale je hodnocen na základě vlastního vývoje a pokroků, kterých dosahuje.  

 

Pravidla a kritéria hodnocení 

 V průběhu školního roku je žák průběžně hodnocen slovně a dohodnutými symboly 

(razítka, obrázky, samolepky, gestikulace, úsměv, dotyk, krátké slovní vyjádření 

s emocemi, ano/ne apod.). 

 Svá pozorování a závěry si pedagog zapisuje do záznamového archu, který slouží jako 

podklad pro hodnocení a další plánování. 

 Na konci 1. a 2. pololetí je vydáno vysvědčení s širším slovním hodnocením podle 

úvahy a poznatků třídního učitele (žáci se středně těžkým mentálním postižením), 

případně se stručným slovním hodnocením (žáci s těžkým mentálním postižením). 

 Do katalogových listů je vložen opis širšího slovního hodnocení žáka, které je 

konzultováno se zákonnými zástupci, případně s poradenským zařízením a podle 

možností i se žákem. Na základě tohoto hodnocení je upravován a doplňován IVP. 

 Kritéria hodnocení vycházejí z diagnostických tabulek. 

 

Stručné slovní hodnocení  

1 zvládá spolehlivě, bezpečně 

2 přetrvávají problém (občasné, dílčí) 

3 zvládá s vynaložením maximálního úsilí 

4 dosud nezvládá (má vážnější obtíže) 

N není hodnoceno (nelze říci, neprojevuje se) 

 

 

  



Poznávací schopnosti, vnímání, myšlení 

Úroveň 1 

 

reaguje na podněty z okolí, otáčí se za zvukem, poznává známou osobu 

pozoruje nabízený předmět, sleduje pohyblivý objekt 

Úroveň 2 

 

manipuluje s hračkou, rozeznává laskavý a přísný tón, vytrvale se snaží něco 

získat, (neúspěch hned nevzdává) 

upustí předmět, aby si vzal jiný, reaguje na vlastní obraz v zrcadle, prožívá pocit 

potencionálního nebezpečí (reaguje strachem) 

chápe, co znamená „NE“, na příkaz zastaví činnost, chápe jednoduché pokyny 

projevuje náznak vlastnického myšlení (můj, mně) 

s pomocí, na výzvu a po předchozím procvičení plní jednoduché úkoly 

napodobuje jednoduché manipulační činnosti, zná užitkovou hodnotu různých 

předmětů (co se jí, co se obléká) 

Úroveň 3 

 

orientuje se ve známém a bezpečném prostředí, 

chápe a plní jednoduché pokyny 

zná některé barvy a geometrické tvary, třídí podle jednoho kritéria, dokáže 

zobecnit a zvládne jednoduchou abstrakci pojmů podle obsahu 

pozná některá písmena a chápe jednoduché matematické pojmy (málo, mnoho, 

více, méně…) 

Úroveň 4 

 

třídí podle více kritérií (struktura, barva, velikost…) 

orientuje se v čase (roční období, den, týden, části dne…) 

zná některá písmena, přečte s porozuměním jednoduchá slova 

orientuje se ve známých sociálních situacích, rozpozná nebezpečnou situaci 

chápe pojem čísel do 10-20 ti, zvládá základní početní úkony s těmito čísly, 

orientuje se v mincích do 20 ti 

  



Úroveň 5 

 

pojmenuje a zhodnotí problémovou situaci 

orientuje se ve svém denním režimu 

má zájem o nové poznatky 

s pomocí propojuje nové informace s předchozími zkušenostmi 

orientuje se v jednoduchém textu, chápe smysl přečteného 

zvládne písemně vyjádřit základní myšlenku 

má základní představy o číslech, orientuje se v penězích (do 100) a chápe jejich 

hodnotu 

 

DIAGNOSTICKÁ TABULKA 

Komunikační schopnosti 

Úroveň 1 na hlas reaguje pohybem 

vyjadřuje radost, nespokojenost 

vokalizuje 

hovoří řečí těla 

Úroveň 2 
ukazuje prstem, k uspokojení potřeb používá jednoduchá gesta 

používá zvuky, které slyší kolem sebe 

ptá se očima na význam situace – sociální odkazování, sleduje směr pohledu očí 

tónem hlasu vyjadřuje emoční ladění 

zapojuje se do sociálních hříček (paci – paci), reaguje na pokyn „dej mi“, „podej 

mi“, „ukaž mi“, rozlišuje a používá „já“, „ty“, 

reaguje na otázky jednoslovnou odpovědí „ano“, „ne“ 

Úroveň 3 
zmodulovaný oční kontakt – „stydí se“, „pokukuje“, sleduje reakci dospělých 

užívá spontánně komunikační gesta (mávání, tleskání), dožaduje se pomoci 

vede druhé za ruku, aby mu něco ukázalo, řeč je spontánně doprovázena gesty, 

umí a používá některé znaky 

řekne (slovem nebo znakem) své jméno, spojuje slova do slovních řetězů 

signalizuje slovem/znakem „vše, co vidí“, odpovídá na otázku „co dělá“ 

komunikace je většinou srozumitelná pouze osobám, které ho znají, výrazné 

řečové vady 

  



Úroveň 4 
slovy řeší jednoduché problémové situace (proč se musíš rozhlédnout na silnici) 

určí funkci předmětů (na co je tužka, boty) 

doplňuje slova podle analogií (pes je velký, štěně je …) 

definuje jednoduché rozdíly (rozdíly – květina, strom) 

vysvětlí podobnosti pojmů 

používá knihy, tabulky 

v komunikaci se objevují méně nápadné řečové vady 

Úroveň 5 skloňuje a časuje většinou správně 

tvoří souvětí 

vypráví krátké příběhy 

popíše užití předmětu 

naslouchá sdělení druhých a vyjádří se k situaci 

umí si částečně zjistit potřebné informace (PC, mobil) 

 

DIAGNOSTICKÁ TABULKA 

Motorické schopnosti 

Úroveň 1 imobilní (ležící)  

 

Grafomotorika 

- nezvládá 

- pasivně procvičuje jemnou motoriku 

(masáže, míčkování, zdravotní tělesná 

výchova) 

Úroveň 2 částečně mobilní 

(vozíčkář) 

- plazení 

- lezení 

Zdravotní 

TV 

Grafomotorika 

- úchop dlaňový 

- úchop s pomůckou (držáky na tužky, 

štětce, křídy) 

- manipuluje s tužkou (drží ji účelně, 

ale nikoliv zcela správně) 

- napodobuje psaní (čmárá bez obsahu 



Úroveň 3 částečně mobilní 

- chůze s plnou dopomocí 

či podporou 

- chůze se speciálními 

pomůckami 

(chodítko) 

Zdravotní 

TV 

Grafomotorika 

- správný úchop nezvládá 

- tužku však udrží 

- zvládá částečný úchop do špetky (sám 

nepoužívá) 

- podle vzoru kreslí vodorovné a svislé 

čáry pastelkou, obkresluje kruh, 

vybarvuje obrázky 

Úroveň 4 mobilní 

- samostatná chůze s 

částečnou dopomocí 

- samostatná chůze s 

částečnou podporou 

(za ruku druhé osoby, 

zábradlí, podél zdi) 

Zdravotní 

TV 

 

Grafomotorika 

- tužku po upozornění drží správně 

- zvládá špetku a používá ji 

- kreslí vodorovné a svislé čáry 

pastelkou, obkresluje kruh, vybarvuje 

obrázky 

Úroveň 5 zcela mobilní 

- samostatná chůze po 

rovině 

- samostatná chůze v 

terénu 

- samostatná chůze do a 

ze schodů 

- běh 

Zdravotní 

TV 

 

Grafomotorika 

- tužku drží správně 

- zvládá všechny úchopy 

- maluje dle předlohy i dle fantazie 

- zvládá úpravu psaného textu 

 

DIAGNOSTICKÁ TABULKA 

Sebeobsluha, samostatnost 

Úroveň 1 zcela závislý na péči druhé osoby 

Stravování – zcela závislý na péči druhé osoby, je krmen mixovanou stravou 

Hygiena – zcela závislý na péči druhé osoby, nespolupracuje 

Vyprazdňování – inkontinentní, zcela závislý na péči druhé osoby 

Oblékání – při oblékání i svlékání oděvu nespolupracuje 



Úroveň 2 vyžaduje trvalý dohled a dopomoc 

Stravování – přijímá polotuhou potravu ze lžíce, spolupracuje, když je krmen, 

pomocí prstů se sám krmí, lžíci dává do úst 

Hygiena – ví, kam jít, když se chce umýt, na slovní pokyn a dohled si sám 

umyje ruce, vezme si podaný ručník, utře si ruce a tvář 

Vyprazdňování – naznačuje, že udělal potřebu do plen, nebrání se, pokud je 

pravidelně vysazován na toaletu, dokáže poznat nutkání na stolici 

Oblékání – při oblékání spolupracuje, umí sundat čepici, svléká si rozepnutý 

kabát či bundu, svlékne si kalhoty na gumu nebo rozepnuté 

Úroveň 3 s podporou a částečnou dopomocí zvládá…. 

Stravování – používá lžíci, vidličku bez pomoci, jí nečistě, s pomocí dokáže 

prostřít, utře politý stůl – musí být vedeno 

Hygiena – za dohledu se sám namydlí a snaží se sám mýt, na pokyn se sám 

vysmrká – nutná pomoc 

Vyprazdňování – na pokyn používá WC, občas se pomočí 

Oblékání – oblékne i svlékne se s pomocí, sám si oblékne předem rozepnuté 

části oděvu 

Úroveň 4 občas potřebuje dopomoc 

Stravování – jí příborem, občas potřebuje jídlo nakrájet, snaží se zachovávat 

čistotu 

Hygiena – má zafixované hygienické návyky, ale potřebuje kontrolu a částečný 

dohled 

Vyprazdňování – samostatně používá toaletu, zachovává čistotu, v neznámém 

prostředí potřebuje dohled 

Oblékání – je samostatný, potřebuje pomoc pouze u některých složitějších částí 

oděvu 

Úroveň 5 základní sebeobslužné a hygienické návyky, je samostatný, nezávislý na druhé 

osobě 

Stravování – žák je zcela samostatný, sám si prostře, jí čistě, místo po sobě 

uklidí 

Hygiena – žák má hygienické návyky zcela upevněny, v péči o tělo i o dutinu 

ústní je zcela samostatný 

Vyprazdňování – žák udržuje čistotu, zcela samostatně používá WC i v 

neznámém prostředí 

Oblékání – žák se sám oblékne i svlékne, pozná, kde je na oblečení přední a 

zadní díl, vhodné oblečení 



DIAGNOSTICKÁ TABULKA 

  

Socializace, pracovní možnosti 

Úroveň 1 je schopen sociálního úsměvu (reakce na spatření obličeje) 

upřednostňuje kontakt s lidmi před věcmi 

směje se na vlastní obraz v zrcadle 

je vázané na nejbližší osoby 

Úroveň 2 

 

odlišuje cizí osoby, objevují se počátky separační úzkosti z odloučení 

má strach z cizích lidí 

je vázané na nejbližší osoby 

zapojuje se do hry s dospělým 

Úroveň 3 

 

prosazuje svá přání a záměry, občas je negativistické, odmítá splnit pokyny 

pozná a pojmenuje vlastní obraz v zrcadle 

chce všechno dělat „samo“ 

dožaduje se pozornosti dospělých 

využívá formy společenského styku (pozdrav, prosba, poděkování) 

dobře snáší kratší separaci od rodičů 

Úroveň 4 navazuje přátelské vztahy s vrstevníky 

pokouší se řešit problémy s vrstevníky s pomocí učitele 

učí se respektovat svoji intimitu i intimitu ostatních 

snaží se respektovat základní společenské normy 

využívá formy společenského styku (žádost, pozdrav, vykání, prosba, 

poděkování) 

ne vždy si uvědomuje si důsledky svého chování 

je schopné pod dohledem a vedením vykonávat a plnit jednoduché pracovní 

činnosti 



 

  

Úroveň 5 dokáže udržet vztahy s vrstevníky 

samo řeší problémy s vrstevníky 

respektuje společenské normy a pravidla 

respektuje intimitu ostatních 

zvládne pobyt mimo domov bez rodinných příslušníků po delší dobu 

plně si uvědomuje důsledky vhodného i nevhodného chování 

formy společenského styku jsou zautomatizované 

samostatně vykonává a plní jednoduché pracovní činnosti 



Záznamový arch pro sledování a hodnocení rozvoje a výuky žáka 

 

Jméno žáka:………………………………………Datum narození:…………………………… 

třída/ročník………….………………………………………………………………………….. 

Vzdělávací program ……………………………………………………………………............ 

Třídní učitelka………………………. ………………………………………………………… 

Speciální potřeby:………………………………………………………………………………. 

 

Kdy a jak záznamový arch používat 

Záznamový arch umožňuje sledovat deset základních dovedností. Jsou formulovány 

v podobě očekávaných výstupů, k nimž by vzdělávání mělo směřovat. Nejsou to výstupy 

povinné, ale pouze orientační, jichž každý žák může dosahovat v jiné kvalitě či v jiné úrovni 

dokonalosti, dle svých osobních dispozic a možností. Tyto výstupy jsou však určující pro 

pedagogické úsilí učitelky, která by se měla snažit poskytnout každému dítěti takovou 

podporu a pomoc, aby dosáhlo maxima svých individuálních možností. 

Záznamový arch může sloužit ke zjištění toho, na jaké úrovni rozvoje a učení se žák 

v průběhu školního roku nachází (jeho pomocí můžeme provést základní vstupní diagnostiku 

dítěte a spolehlivěji rozpoznat jeho konkrétní vzdělávací potřeby). V průběhu školního roku 

pak může sloužit učitelce k postupnému sledování vzdělávacích pokroků dítěte a ověřování 

toho, zda a v jaké míře si dítě sledované dovednosti osvojuje či nikoli. Dle zjištění pak 

učitelka v rámci individuálního vzdělávacího plánu upravuje vzdělávací nabídku. 

Záznamový arch postačuje pro obě pololetí (I. – II.). Rubriku pro poznámky u jednotlivých 

dovedností lze využít tehdy, má-li dítě v konkrétní dovednosti vážnější problémy a potřebuje-

li výraznější intervenci. Tuto rubriku může učitelka využít také k upřesnění zápisu, popř. 

k uvedení jiných důležitých skutečností, které se zjištěním souvisejí. 

Prostor pro pracovní poznámky (na poslední straně archu) učitelka využije pro závěry 

z jednotlivých etap, kdy hodnotí vzdělávací pokroky dítěte. Zapisuje zde konkrétní podněty 

pro pedagogickou práci do další etapy a zároveň zhodnotí i konkrétní pedagogická opatření, 

která byla uskutečněna (zda a nakolik byla či nebyla opatření či intervence účinná). Má tak 

možnost získávat průběžně zpětnou vazbu a podle toho následně plánovat, usměrňovat či 

korigovat svoje další vzdělávací kroky. 

Při práci s archem zapisujeme v příslušném sloupci k jednotlivým dovednostem, na jaké 

úrovni ji dítě zvládá. Hodnotíme podle stupnice 1. - 4. Pokud nemáme dostatek podnětů k 

tomu, abychom úroveň určité dovednosti zhodnotili, zapíšeme N (např. u dítěte, které se 

dostatečně neprojevuje apod.). 

  



Stupnice pro hodnocení dítěte v jednotlivých dovednostech (způsobilostech): 

1 − zvládá spolehlivě, bezpečně 

2 − přetrvávají problémy (občasné, dílčí) 

3 − zvládá s vynaložením maximálního úsilí 

4 − dosud nezvládá (má vážnější obtíže) 

N − není hodnoceno (nelze říci, neprojevuje se) 

Záznamový arch umožňuje sledovat 10 základních dovedností.  

Jsou formulovány v podobě očekávaných výstupů, k nimž vzdělávání směřuje. Výstupy jsou 

určující pro pedagogické úsilí učitelky, která by se měla snažit poskytnout každému žákovi 

takovou podporu a pomoc, aby dosáhlo maxima svých individuálních možností. 

Záznamový arch postačuje pro obě pololetí daného školního roku, poskytuje zpětnou vazbu. 

 

1. Praktická samostatnost (fyzický vývoj a 

pohybová koordinace, sebeobsluha) 

I. II. poznámky 

pohyby jsou koordinované, v běžném prostředí se 

pohybuje bezpečně 

   

samostatně se svléká i obléká    

je samostatný při jídle    

při zvládání pravidelných denních úkonů osobní 

hygieny 

   

udržuje kolem sebe pořádek (je schopný samostatně 

připravit či uklidit pomůcky, srovnat hračky apod.) 

   

dovede si poradit s běžnými problémy (např. uklidí po 

sobě papír od sušenky, nalije si nápoj, utře rozlitý čaj, 

zalije květiny apod.) 

   

dokáže se postarat o své věci    

 

  



2. Sociální informovanost (orientace v prostředí, v 

okolním světě i v praktickém životě) 

I. II. poznámky 

vyzná se ve svém okolí (ví, kde bydlí, kam chodí do 

školy aj.) 

   

rozumí běžným okolnostem, dějům, jevům, situacím, s 

nimiž se setkává (má základní poznatky o světě přírody 

i o životě lidí) 

   

ve známém prostředí se pohybuje a vystupuje 

samostatně 

   

s pomocí dospělého se dovede zorientovat v novém 

prostředí 

   

dovede vyřídit drobný vzkaz    

dokáže si vhodně říci o to, co potřebuje    

odhadne nebezpečnou situaci, neriskuje    

 

3. Citová samostatnost (emoční stabilita, schopnost 

kontrolovat a řídit své chování) 

I. II. poznámky 

zvládá odloučení od rodičů     

vystupuje samostatně, má svůj názor, dokáže vyjádřit 

souhlas i nesouhlas  

   

projevuje se jako emočně stálý, bez výrazných výkyvů 

nálad 

   

reaguje přiměřeně na drobný neúspěch    

dovede odložit přání na pozdější dobu    

dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci    

  



4. Sociální samostatnost (soužití s vrstevníky, 

uplatnění se ve skupině vrstevníků, komunikace, 

spolupráce, spolupodílení se) 

I. II. poznámky 

uplatňuje základní společenská pravidla (umí 

pozdravit, požádat, poděkovat, omluvit se) dovede se 

vcítit do potřeb druhého dítěte) 

   

dokáže vyslovit a obhajovat svůj názor    

dokáže vyjednávat a dohodnout se    

dovede se zapojit do práce ve skupině, bez projevů 

prosazování se či naopak nezúčastní se 

   

komunikuje a spolupracuje s ostatními dětmi    

při skupinových činnostech se snaží přispět svým 

podílem 

   

pokud jsou dány pokyny, je srozuměno se jimi řídit    

 

5. Výslovnost, gramatická správnost řeči, slovní 

zásoba, úroveň komunikace 

I. II. poznámky 

vyslovuje srozumitelně    

mluví ve větách, dovede vyprávět příběh, popsat 

situaci apod. 

   

mluví gramaticky správně (tj. užívá správně rod, číslo, 

čas, tvarů, slov, předložky aj.) 

   

rozumí většině slov a výrazů běžně užívaných 

v prostředí  

   

má bohatou slovní zásobu konkrétních pojmů    

rozumí pojmům vyjadřujícím časoprostorovou 

orientaci (např. nad, pod, dole, nahoře, dlouhý, krátký, 

malý, velký, těžký, lehký, dříve, později, včera, dnes 

atd.) 

   

užívá správně uvedených časoprostorových pojmů    

zná bezpečně pojmosloví tvarů (kruh, čtverec, 

trojúhelník atd.) a správně jich užívá 

   



dokáže správně pojmenovat barvy    

běžně komunikuje s dětmi i dospělými, je schopný 

dialogu, v komunikaci si je jistý (nevyskytují se 

pravidelná nedorozumění) 

   

 

6. Lateralita ruky, koordinace ruky a oka, držení 

tužky 

I. II. poznámky 

upřednostňuje užívání pravé či levé ruky při kreslení či 

v jiných činnostech, kde se preference ruky uplatňuje 

   

je zručný při zacházení s předměty, hračkami, 

pomůckami a nástroji (pracuje se stavebnicemi, 

modeluje, stříhá, kreslí apod.) 

   

tužku drží správně, tj. třemi prsty, s uvolněným 

zápěstím 

   

dokáže vést stopu tužky a napodobit základní 

geometrické obrazce, různé tvary, písmena 

   

 

7. Diferencované vnímání (sluchová a zraková 

analýza a syntéza 

I. II. poznámky 

rozlišuje podstatné znaky předmětů (rozlišuje barvy, 

tvary, figuru a pozadí) 

   

rozlišuje zvuky (slyší hlásku ve slově)    

dovede pracovat se strukturou slov (zvládá hrát slovní 

fotbal, odebere počáteční či konečnou hlásku ve slově), 

   

dovede vytleskat slabiky ve slově    

dokáže najít rozdíly mezi dvěma obrázky či mezi 

dvěma podobnými slovy 

   

dovede složit obrázek z několika tvarů a slovo z 

několika slabik 

   

 

 



8. Logické a myšlenkové operace (porovnávání, 

třídění, řazení, číselné představy, řešení problémů 

I. II. poznámky 

dovede porovnávat vlastnosti předmětů (velikost, tvar 

aj.) 

   

dovede třídit předměty dle daného kritéria (roztřídit 

korálky do skupin podle barvy, tvaru, velikosti) 

   

dovede seřadit předměty podle velikosti vzestupně i 

sestupně (např. pastelky) 

   

vyjmenuje číselnou řadu a spočítá počet prvků v 

rozsahu do pěti (deseti) 

   

přemýšlí, uvažuje (odpovídá na položené otázky, řeší 

jednoduché problémy a situace, slovní příklady, úlohy, 

hádanky, rébusy) 

   

 

9. Záměrná pozornost, úmyslná paměť pro učení I. II. poznámky 

dovede soustředit pozornost na potřebnou dobu, 

neodbíhá od činností 

   

soustředí se i na ty činnosti, které pro něj nejsou 

aktuálně zajímavé (které mu byly zadány) 

   

dokáže si záměrně zapamatovat, co prožil, viděl, slyšel, 

je schopný si to po přiměřené době vybavit a 

reprodukovat 

   

 

10. Pracovní chování, soustředěná pracovní 

(učební) činnost, záměrné učení  

I. II. poznámky 

dokáže přijmout úkol či povinnost    

dokáže postupovat podle pokynů    

zadaným činnostem se věnuje soustředěně, neodbíhá k 

jiným, dokáže vyvinout úsilí k jejich dokončení 

   

dovede odlišit hru od systematické práce „nechá“ se 

získat pro záměrné učení 

   

neruší v práci ostatní    



Pracovní poznámky třídní učitelky – závěry z jednotlivých etap hodnocení 

Datum záznamu Aktuální vzdělávací potřeby žáka a závěry pro pedagogickou práci 

v další etapě 

  



 


