Základní škola a Mateřská škola Dublovice, okres Příbram
262 51 Dublovice 56
tel. 318 821 473
IČO: 75033178
e-mail: vera.burianova@centrum.cz

ŠKOLNÍ ŘÁD

Ředitelka školy vydává v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., § 30 Školní řád, který
upravuje pro Základní školu a Mateřskou školu Dublovice, okres Příbram:
a) Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a
podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci školy.
b) Provoz a vnitřní režim školy.
c) Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně
patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí.
d) Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků.
Školní řad obsahuje také pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků.

A. ZÁKLADNÍ PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ A PODROBNOSTI O
PRAVIDLECH VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ SE ZAMĚSTNANCI
ŠKOLY

1. Žáci mají právo:
 na vzdělávání a školské služby, které poskytuje škola
 na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání
 na vyjádření vlastního názoru formou, která neodporuje zásadám slušnosti a jejich
názorům musí být dána náležitá pozornost odpovídající jejich věku a stupni rozvoje
 na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání
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 zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat
v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitelku školy s tím, že ředitelka školy
je povinna se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat
 na ochranu před fyzickým a psychickým násilím a na poskytnutí pomoci

2. Žáci jsou povinni:
 řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat
 dodržovat tento školní řád, respektovat další předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a
bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni
 plnit pokyny zaměstnanců školy
Chovat se podle těchto pravidel slušného chování:
-

-

-

-

Žáci dodržují zásady slušného chování – pozdraví, poprosí, poděkují.
Žáci dbají pokynů všech pracovníků školy.
Do školy přicházejí žáci včas. V šatnách se přezouvají do přezůvek, ve kterých
se pohybují po škole.
Žáci se připravují na vyučování, zpracovávají zadané úkoly, na vyučování mají
připravené potřebné pomůcky. Jestliže se žák nemohl připravit, omluví se
učiteli. Učebnice a školní potřeby nosí do školy podle rozvrhu hodin a podle
pokynů učitelů.
Vždy a všude dbají žáci pravidel hygieny a bezpečnosti. Udržují své pracovní
místo, třídu a ostatní prostory školy v čistotě a v pořádku.
Přestávek využívají k přípravě na vyučování nebo k přechodu do jiných
učeben, k občerstvení a odpočinku. O přestávkách se ukázněně pohybují v
prostorách školy, po 2. vyučovací hodině - v případě příznivého počasí jdou na
školní zahradu, kde je zajištěn dohled pedagogickým pracovníkem.
Žáci jsou ohleduplní ke spolužákům a snaží se jim pomáhat.
Během vyučovací hodiny mají žáci vypnuté mobilní telefony a není dovoleno
je během hodiny používat, pokud vyučující nerozhodne jinak.
V budově, areálu školy a při všech akcích školy si žáci nepořizují bez svolení
vyučujícího fotografický, audio či videozáznam z vyučovacích hodin, záznam
vyučujících, zaměstnanců školy ani spolužáků.
Při výuce ve třídách, v odborné učebně, na zahradě a v tělocvičně se žáci řídí
řádem platným pro tyto učebny. Do všech učeben žák přechází způsobem
dohodnutým s vyučujícím.
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1. Zákonní zástupci nezletilých žáků mají právo
 na informace o chování, průběhu a výsledcích vzdělávání svých dětí
 volit a být voleni do školské rady
 vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání a
vznášet připomínky a podněty k práci školy, přičemž jejich vyjádřením musí být
věnována pozornost
 na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání

2. Zákonní zástupci nezletilých žáků mají tyto povinnosti:
 zajistit, aby žák docházel řádně do školy
 na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek
týkajících se vzdělávání nebo chování žáka
 informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných
závažných skutečností, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání
 dokládat důvody nepřítomnosti žáka na vyučování takto:
- V případě, že se žák nemůže vyučování zúčastnit z předem známých důvodů, požádá
zákonný zástupce nezletilého žáka třídní učitelku nebo ředitelku školy o uvolnění
z vyučování.
- Uvolnění žáka na jednu vyučovací hodinu povoluje vyučující předmětu, maximálně
3 dny nepřítomnosti ve škole povoluje třídní učitel, na delší dobu ředitelka školy.
Písemnou žádost o toto uvolnění musí zákonný zástupce žáka předložit
prostřednictvím třídního učitele vedení školy s dostatečným předstihem, aby bylo
možné žádost posoudit.
- Zákonný zástupce nezletilého žáka je povinen informovat třídního učitele o
důvodech nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do tří kalendářních dnů od
počátku jeho nepřítomnosti.
 oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 a 3 a další údaje, které
jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a změny v těchto údajích
 řídit se tímto školním řádem a respektovat další vnitřní předpisy školy
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B. PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLY

-

-

-

Školní budova se pro žáky otevírá v 7:00 hodin. Žáci vstupují do školy
postranním vchodem do šatny.
Hlavní vchod je stále uzamčen a otevírají ho pouze pověření zaměstnanci
školy.
Po příchodu do šatny si žáci odkládají obuv a oděvy do přidělených
uzamykatelných skříněk. Každý žák odpovídá za pořádek ve své skříňce a za
svěřený klíč od skříňky. V šatně se zbytečně nezdržuje.
Je vykonáván dohled nad žáky určeným pedagogickým pracovníkem (viz:
dohledy ped. pracovníků), v šatně spolu s pedagogickým pracovníkem dohlíží
nad žáky pověřený zaměstnanec školy.
Postranní vchod zamyká uklízečka v 8:00 hodin.
Při pozdním příchodu na vyučování, případně návratu od lékaře apod.
využívají žáci či případné návštěvy zvonku u vchodu do školy.
Pořadí a čas vyučovacích hodin stanovuje rozvrh hodin. Každá hodina končí
pokynem vyučujícího.
Žáci mají v dopoledním vyučování nejvíce 6 vyučovacích hodin.
Začátky vyučovacích hodin jsou stanoveny následovně:

1. vyučovací hodina:

8:00 – 8:45

2. vyučovací hodina:

8:55 – 9:40

3. vyučovací hodina:

9:55 – 10:40

4. vyučovací hodina:

10:50 – 11:35

5. vyučovací hodina:

11:45 – 12:30

6. vyučovací hodina:

13:00 – 13:45

7. vyučovací hodina

13:55 – 14:40

-

-

V době mimoškolních akcí, které se konají ve škole mimo rozvrh hodin,
zodpovídá za bezpečnost a kázeň žáků po celou dobu pobytu ve škole učitel
nebo jiná pověřená osoba.
Žákům není dovoleno zdržovat se po skončení vyučování či mimoškolních akcí
pořádaných školou v budově školy ani na školní zahradě.
Žák bude během vyučování uvolněn na základě písemné nebo telefonické
žádosti zákonného zástupce (i v případě odchodu žáka ze školy pro jeho
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zdravotní stav) a je žákovi umožněn odchod ze školy pouze se zákonným
zástupcem žáka nebo jím pověřené osoby.
Při výuce ve třídách, v odborné učebně, na zahradě a v tělocvičně se žáci řídí
řádem platným pro tyto učebny. Do všech učeben žák přechází způsobem
dohodnutým s vyučujícím.
Stravování žáků probíhá v určenou dobu v jídelně školy. Mimo dobu
vyhrazenou pro oběd je vstup do jídelny žákům povolen pouze z důvodu
pitného režimu. V termosech je připraven čaj a je možný i odběr do vlastních
nádob. Do školní jídelny odcházejí žáci ukázněně. Stolují kulturně a zanechají
po sobě pořádek. Dbají pokynů dohlížejícího pedagogického pracovníka a řídí
se řádem školní jídelny.
Žáci odcházejí ze školy - po skončení vyučování, po obědě nebo po kroužku.
Do družiny přecházejí žáci v doprovodu pedagogického pracovníka.
Na kroužky si vyučující žáky z družiny odvádí a po kroužcích je vyučující
povinen odvést žáky do školní družiny, pokud po kroužku neodcházejí domů
dle evidence docházky v ŠD.
Uklízečka uzamyká třídy i ostatní prostory v budově školy, uzavírá okna.
Školu uzamyká a kóduje v 18:30 hodin. Škola je hlídána elektronickým
zabezpečovacím systémem firmy D.I.SEVEN. Tento systém je určený pro
detekci přítomnosti vstupu nebo pokusu o vstup narušitelem do hlídaného
prostoru a následnou signalizaci.

C. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ
ŽÁKŮ, JEJICH OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI
JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE NEBO NÁSILÍ

-

-

-

-

-

-

Všechny osoby účastné na vyučování jsou povinny dodržovat pravidla
bezpečnosti a ochrany vlastního zdraví i zdraví ostatních osob a řídit se
platnými předpisy.
Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost se účastnit pravidelných školení v
problematice BOZ, PO a dbát bezpečnostních pokynů vedení školy.
Žáci jsou povinni dbát na ochranu svého zdraví a zdraví svých spolužáků,
neprodleně informovat třídního učitele (vyučujícího) o případech zranění,
úrazu, fyzického napadení nebo jiné formy útisku vlastní osoby nebo jiné
osoby, u nichž byli přítomni.
Ve všech vnitřních i vnějších prostorách školy je zakázáno kouřit. Porušení
zákazu kouření je porušením zákona č. 379/2005 Sb., a je tedy považováno za
hrubé porušení školního řádu.
Ve všech vnitřních i vnějších prostorách školy je zakázáno užívat alkohol,
návykové látky a pod vlivem alkoholu nebo těchto látek do školy a školních
prostor vstupovat.
Ve všech vnitřních i vnějších prostorách školy je zakázáno distribuovat nebo
jinak manipulovat s návykovými látkami. Porušení tohoto nařízení je
porušením trestního zákona a bude předáno k šetření orgánům činným v
trestním řízení.
Ve všech vnitřních i vnějších prostorách školy je zakázáno používat zbraně,
výbušniny, střelivo nebo zábavnou pyrotechniku a je rovněž zakázáno tyto
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-

-

-

-

-

-

předměty do všech prostor školy přinášet. Porušení tohoto zákazu je
posuzováno jako zvlášť hrubé porušení školního řádu.
Ve všech prostorách školy se zakazuje manipulovat s otevřeným ohněm; při
zjištění požáru jsou žáci povinni ihned uvědomit kteréhokoliv zaměstnance
školy.
Pro žáky platí přísný zákaz jakékoliv manipulace s elektrickými spotřebiči a
elektroinstalací.
Žáci mají zakázáno otevírat okna. Rovněž je přísně zakázáno vysedávání žáků
na vnitřních okenních parapetech, vyklánění se z oken, vyhazování různých
předmětů a pod.
Každý úraz či nevolnost má žák povinnost neprodleně hlásit dohlížejícímu
učiteli, případně jinému učiteli nebo vedení školy. Škola vede evidenci úrazů
žáků, k nimž došlo při činnostech souvisejících s výukou.
Do školy nepatří věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo
ohrožovat mravní výchovu žáků, stejně tak i velké částky peněz nebo cenné
předměty.
Pokud žák zjistí ztrátu osobní věci, neprodleně ohlásí tuto skutečnost
vyučujícímu nebo učiteli, který koná dohled a také třídnímu učiteli, který
rozhodne ve spolupráci s vedením školy o dalším postupu.
Ve škole není dovoleno propagovat strany a hnutí směřující k potlačování
lidských práv či rasové nesnášenlivosti.
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 školy, který není pedagogickým pracovníkem, pokud je zletilý a
způsobilý k právním úkonům.
Při organizaci výuky na mimoškolních akcích stanoví zařazení a délku
přestávek pedagog pověřený vedením akce a to podle charakteru činnosti a s
přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků.
Při mimoškolních akcích 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 ředitelka školy. Škola pro plánování takovýchto akcí stanoví tato pravidla
– každou plánovanou akci mimo budovu školy předem projedná organizující
pedagog s ředitelkou školy, zejména s ohledem na zajištění BOZ.
Při mimoškolních akcích, 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 formou.
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, školy v přírodě, 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.
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Za dodržování předpisů BOZ odpovídá vedoucí akce, který je určen ředitelkou
školy.
Součástí výuky je také výuka plavání v 1.- 3. ročníku prvního stupně. Do
výuky mohou být zařazeny také další aktivity jako školy v přírodě aj. Těchto
aktivit se mohou účastnit pouze žáci zdravotně způsobilí, jejichž rodiče o tom
dodají škole písemné lékařské potvrzení ne starší jednoho roku.
U sportovních soutěží, uměleckých soutěží a dalších soutěží, kde to charakter
soutěže vyžaduje a je dáno organizačním řádem soutěže, zajišťuje BOZ
vysílající škola v plném rozsahu, pokud se se zákonným zástupcem žáka
nedohodne jinak.

D. PRAVIDLA PRO ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLY
 žáci mají právo používat zařízení školy, pomůcky a učebnice pouze v souvislosti s výukou
a jsou povinni se řídit pokyny učitelů
 žáci jsou povinni šetrně zacházet s učebnicemi, které jim byly svěřeny v souvislosti s
výukou
 žáci i zaměstnanci školy udržují třídu, vnitřní i okolní prostory školy v čistotě a v pořádku,
chrání majetek školy před poškozením

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Školní řád platí do odvolání a je zrušen školní řád s účinností od 1.9.2014
Školní řád byl projednán a schválen pedagogickou radou dne 30.8. 2017 a školskou radou dne
30.8. 2017.
Školní řád je zveřejněn na přístupném místě ve škole.
Školní řád nabývá účinnosti dne 1.9. 2017.

Mgr. Věra Burianová
ředitelka školy
Základní škola a Mateřská škola Dublovice, okres Příbram
262 51 Dublovice 56
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tel. 318 821 473
IČO: 75033178
e-mail: vera.burianova@centrum.cz

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ
OBECNÁ USTANOVENÍ
V souladu se zněním ustanovení §30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vydává ředitelka Základní
školy a Mateřské školy Dublovice, okres Příbram ŠKOLNÍ ŘÁD, jehož nedílnou součástí jsou
PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ.
1. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků je jednoznačné, srozumitelné, věcné a
všestranné. Vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů pro jednotlivé
předměty školního vzdělávacího programu. Hodnocení je pedagogicky zdůvodněné,
odborně správné a doložitelné a respektuje individuální vzdělávací potřeby žáků a
doporučení školského poradenského zařízení.
.
2. Pravidla hodnocení žáků jsou součástí školního řádu a obsahují zejména:
a) zásady a způsob hodnocení a sebehodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků,
včetně získání podkladů pro hodnocení
b) kritéria pro hodnocení
OBSAH:
I. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání žáků
II. Zásady pro hodnocení chování ve škole
III. Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků
IV. Stupně hodnocení prospěchu a chování v případě použití klasifikace a jejich
charakteristika včetně předem stanovených kritérií
V. Zásady pro používání slovního hodnocení
VI. Celkové hodnocení žáka na vysvědčení
VII. Způsob získávání podkladů pro hodnocení
VIII. Podrobnosti o komisionálních a opravných zkouškách
IX. Výchovná opatření podle ustanovení § 17 vyhlášky č. 48/2005 Sb.
X. Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
XI. Uvolnění z výuky
I. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání žáků
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1. Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení; za 1. pololetí se žákovi vydává výpis
z vysvědčení.
2. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm.
3. 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.
4. U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitelka školy o použití slovního hodnocení
pouze na základě žádosti zákonného zástupce žáka.
5. Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci 2. 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.
Do vyššího ročníku postoupí i žák 1. stupně základní školy, který již v rámci 1. stupně
opakoval ročník.
6. Nelze-li žáka hodnotit na konci 1. pololetí, určí ředitelka školy pro jeho hodnocení náhradní
termín, a to tak, aby hodnocení za 1. pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po
skončení 1. pololetí. Není-li možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za 1. pololetí
nehodnotí.
7. Nelze-li žáka hodnotit na konci 2. pololetí, určí ředitelka školy pro jeho hodnocení náhradní
termín, a to tak, aby hodnocení za 2. pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září
následujícího školního roku. V období měsíce září do doby hodnocení navštěvuje žák
nejbližší vyšší ročník.
8. Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci 1. nebo 2.
pololetí, může do tří pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl,
nejpozději však do tří pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitelku školy o
komisionální přezkoušení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitelka školy,
Krajský úřad Středočeského kraje. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od
doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka.
9. Žák, který plní povinnou školní docházku, opakuje ročník, pokud na konci 2. pololetí
neprospěl nebo nemohl být hodnocen. To neplatí o žákovi, který na daném stupni základní
školy již jednou ročník opakoval. Tomuto žákovi může ředitelka školy na žádost jeho
zákonného zástupce povolit opakování ročníku pouze ze závažných zdravotních důvodů.
10. Při hodnocení žáka klasifikací 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 formulovaným v učebních osnovách jednotlivých
předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům
a k věku žáka. Klasifikace zahrnuje ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v
souvislostech, které ovlivňují jeho výkon. Učitel vyváženě hodnotí a promítá do klasifikace a
hodnocení: vědomosti, dovednosti, postup, práci s informacemi, úroveň komunikace a
tvořivost žáka.
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11. Chování neovlivňuje klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech.
12. Při hodnocení a při průběžné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník uplatňuje
přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi.
13. Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu.
14. Případy zaostávání žáků v učení a nedostatky v jejich chování se projednávají v
pedagogické radě.
15. Zákonní zástupci žáka jsou o prospěchu žáka informování třídním učitelem a učiteli
jednotlivých předmětů:
-

průběžně prostřednictvím žákovské knížky
při třídních schůzkách
případně kdykoliv na požádání zákonných zástupců žáka.

16. V případě mimořádného zhoršení prospěchu informuje učitel zákonné zástupce žáka
bezprostředně a prokazatelným způsobem.
II. Zásady pro hodnocení chování ve škole
1. Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě
vyučují a s ostatními učiteli. Rozhoduje o ní ředitelka školy po projednání v
pedagogické radě.
2. Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel slušného chování a
dodržování školní řádu školy během klasifikačního období.
3. Hodnocení chování žáka ve škole i při akcích školy je nedílnou součástí celkového
hodnocení žáka.
4. Při klasifikaci chování se přihlíží k věku, morální a rozumové vyspělosti žáka.
5. Škola hodnotí a klasifikuje žáky za jejich chování ve škole a při akcích
organizovaných školou.
6. Nedostatky v chování žáků se projednávají v pedagogické radě.
7. Zákonní zástupci žáka jsou o chování žáka informováni třídním učitelem
a učiteli jednotlivých předmětů:
- průběžně, prostřednictvím žákovské knížky,
- na třídních schůzkách,
- okamžitě, v případně závažného porušení školního řádu.
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III. Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků
1. Kromě forem hodnocení práce žáků ze strany pedagogických pracovníků mají žáci
možnost používat také formy sebehodnocení.
2. Při sebehodnocení se žák snaží popsat:
- co se mu daří,
- co mu ještě nejde,
- jak bude pokračovat dál.
3. Při školní práci vedeme žáka, aby komentoval svoje výkony a výsledky.
4. Známky nejsou jediným zdrojem motivace.
IV. Stupně hodnocení prospěchu a chování v případě použití klasifikace a jejich
charakteristika včetně předem stanovených kritérií
Stupně hodnocení prospěchu
1. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých 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.
Kritéria pro jednotlivé klasifikační stupně jsou formulována především pro celkovou
klasifikaci. Učitel však nepřeceňuje žádné z uvedených kritérií, posuzuje žákovy výkony
komplexně.
Při klasifikaci předmětů se zejména sleduje:
a. ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků
b. vztah k práci a k pracovním činnostem
c. kvalita a rozsah získaných dovedností a schopnost vykonávat požadované
činnosti
d. schopnost uplatňovat osvojené poznatky, dovednosti a návyky při řešení
úkolů
e. kvalita myšlení, především jeho logiky, samostatnost a tvořivost
f. aktivita v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim
g. přesnost, výstižnost a odborná i jazyková správnost ústního a písemného
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projevu
h. estetické vnímání
i. v tělesné výchově s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu žáka, jeho tělesná
zdatnost, výkonnost, péče o vlastní zdraví
Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:
Stupeň 1 (výborný)
Žák ovládá požadované poznatky uceleně, přesně a úplně a chápe vztahy mezi nimi.
Projevuje kladný vztah k práci a k pracovním činnostem. Pohotově vykonává všechny
činnosti a návyky. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při
řešení teoretických a praktických úkolů. Myslí logicky správně, zřetelně se u něho
projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný a
výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní,
pouze s menšími nedostatky, které je schopen samostatně odhalovat a korigovat.
Stupeň 2 (chvalitebný)
Žák ovládá požadované poznatky v podstatě uceleně, přesně a úplně. Projevuje kladný
vztah k práci a k pracovním činnostem, s menší jistotou využívá získané poznatky.
Pohotově vykonává požadované činnosti. Samostatně nebo podle menších podnětů
učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení všech úkolů. Myslí správně,
v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný projev mívá menší
nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti je zpravidla
bez podstatných nedostatků. Drobných chyb a nepřesností se dopouští pouze ojediněle a
opravuje je samostatně. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností.
Stupeň 3 (dobrý)
Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojených požadovaných poznatků
nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných činností projevuje nedostatky.
V pracovních činnostech se dopouští chyb a při postupech a způsobech práce potřebuje
občasnou pomoc učitele. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede korigovat pouze za
pomoci učitele. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností, při řešení všech úkolů
se dopouští většího množství drobnějších chyb, nedostatků a nepřesností nebo několika
chyb závažných. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se
vyskytují chyby. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a
výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují častější nedostatky, grafický
projev je méně estetický a má menší nedostatky.
Stupeň 4 (dostatečný)
Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojených požadovaných poznatků závažné
mezery. Pracuje bez zájmu a vztahu k práci a k pracovním činnostem. Při provádění
požadovaných činností je málo pohotový a má větší nedostatky. V uplatňování
osvojených poznatků a dovedností, při řešení všech úkolů se vyskytují závažné chyby. Je
nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho
ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti.
V kvalitě výsledků jeho činnosti a v grafickém projevu se projevují nedostatky, jeho
projev je málo estetický. Závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele
opravit.
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Stupeň 5 (nedostatečný)
Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně. Má v nich závažné a
značné mezery. Žák je v činnostech převážně pasivní, neprojevuje zájem o práci. Jeho
dovednost vykonávat požadované činnosti má velmi podstatné nedostatky. V uplatňování
osvojených vědomostí a dovedností při řešení všech úkolů se vyskytují velmi závažné
chyby. Neprojevuje samostatnost v myšlení. Vyskytují se u něho časté logické
nedostatky. V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti,
přesnosti i výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický projev mají vážné
nedostatky. Závažné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele.
V. Zásady pro používání slovního hodnocení v souladu s § 15 odst. 2 vyhlášky č.
48/2005 Sb., o základním vzdělávání, včetně předem stanovených kritérií.
1. O slovním hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení rozhoduje ředitelka
školy se souhlasem školské rady a po projednání v pedagogické radě.
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. U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitelka školy o použití slovního
hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce žáka.
4. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých 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.

Zásady pro převedení slovního hodnocení do klasifikace nebo klasifikace do
slovního hodnocení pro stanovení celkového hodnocení žáka na vysvědčení
Prospěch

Ovládnutí učiva předepsaného osnovami
1 – výborný

ovládá bezpečně
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2 – chvalitebný
3 – dobrý
4 – dostatečný
5 - nedostatečný

ovládá
v podstatě ovládá
ovládá se značnými mezerami
neovládá

Úroveň myšlení
1 – výborný
2 – chvalitebný
3 – dobrý
4 – dostatečný
5 - nedostatečný

pohotový, bystrý, dobře chápe souvislosti
uvažuje celkem samostatně
menší samostatnost v myšlení
nesamostatné myšlení
odpovídá nesprávně i na návodné otázky

Úroveň vyjadřování
1 – výborný
2 – chvalitebný
3 – dobrý
4 – dostatečný
5 - nedostatečný

výstižné a poměrně přesné
celkem výstižné
myšlenky vyjadřuje ne dost přesně
myšlenky vyjadřuje se značnými obtížemi
i na návodné otázky odpovídá nesprávně

Celková aplikace vědomostí, řešení úkolů, chyby, jichž se žák dopouští
1 – výborný
2 – chvalitebný
3 – dobrý
4 – dostatečný
5 - nedostatečný

užívá vědomostí a spolehlivě a uvědoměle dovedností,
pracuje samostatně, přesně a s jistotou
dovede používat vědomosti a dovednosti při řešení
úkolů, dopouští se jen menších chyb
řeší úkoly s pomocí učitele a s touto pomocí snadno
překonává potíže a odstraňuje chyby
dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává
praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí

Píle a zájem o učení
1 – výborný
2 – chvalitebný
3 – dobrý
4 – dostatečný
5 - nedostatečný

aktivní, učí se svědomitě a se zájmem
učí se svědomitě
k učení a práci nepotřebuje větších podnětů
malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty
pomoc a pobízení k učení jsou zatím neúčinné
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Chování
1 – velmi dobré

2 - uspokojivé

3 - neuspokojivé

Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení
školního řádu školy. Méně závažných přestupků se
dopouští ojediněle. Žák je však přístupný výchovnému
působení a snaží se své chyby napravit.
Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s
ustanoveními školního řádu školy. Žák se dopustí
závažného přestupku proti pravidlům slušného chování
nebo školního 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.
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.

VI. Celkové hodnocení žáka na vysvědčení
1. Jestliže je žák z výuky některého předmětu v prvním nebo ve druhém pololetí uvolněn,
uvádí se na vysvědčení místo hodnocení slovo „uvolněn(a)“.
2. Nelze-li žáka z některého nebo ze všech předmětů v prvním nebo ve druhém pololetí
hodnotit ani v náhradním termínu, uvádí se na vysvědčení místo hodnocení slovo
„nehodnocen(a)“.
3. Celkové hodnocení žáka na vysvědčení se vyjadřuje stupni:
1

prospěl(a) s vyznamenáním,

2

prospěl(a),

3

neprospěl(a)

4

nehodnocen(a).

Žák je hodnocen stupněm
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
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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 č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání, ve znění
vyhlášky č. 256/2012 Sb.
prospěl(a), není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním
vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 - nedostatečný
nebo odpovídajícím slovním hodnocením,
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,
nehodnocen(a), není-li možné žáka hodnotit z některého z povinných předmětů
stanovených školním vzdělávacím programem na konci prvního pololetí

VII. Způsob získávání podkladů pro hodnocení
1. Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků a chování žáka
získává učitel zejména těmito metodami, formami a prostředky:
- soustavným diagnostickým pozorováním žáka,
- soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování,
- různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové), didaktickými
testy,
- písemnými pracemi,
- analýzou různých činností žáka,
- konzultacemi s ostatními učiteli a podle potřeby s dalšími odborníky (PPP),
- rozhovory se žákem a zákonnými zástupci žáka.
2. Žáci školy musí mít z každého předmětu alespoň dvě známky za každé pololetí.
Známky získávají vyučující průběžně během celého klasifikačního období.
3. Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace, klasifikaci zdůvodňuje a
poukazuje na klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů, výtvorů.
4. Po ústním vyzkoušení oznámí učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě. Výsledky
hodnocení písemných zkoušek a prací a praktických činností oznámí žákovi nejpozději
do 5 dnů. Učitel sděluje všechny známky, které bere v úvahu při celkové klasifikaci,
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zástupcům žáka a to zejména prostřednictvím zápisů do žákovské knížky - současně se
sdělováním známek žákům. Při hodnocení využívá i sebehodnocení žáka.
5. Písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní rok,
aby se nadměrně nenahromadily v určitých obdobích.
6. O termínu písemné zkoušky, která má trvat více než 25 minut, informuje vyučující
žáky dostatečně dlouhou dobu předem. Informuje o tom také ostatní vyučující. V jednom
dni mohou žáci konat jen jednu zkoušku uvedeného charakteru. Žáci budou
s dostatečným předstihem seznámeni s rámcovým obsahem a přibližným termínem
zkoušky. Žáci jsou povinni veškeré písemné práce po jejich dokončení odevzdat
vyučujícímu.
7. Učitel je povinen vést prokazatelně soustavnou evidenci o klasifikaci žáka tak, aby
mohl vždy doložit správnost celkové klasifikace žáka i způsob získání známek (ústní
zkoušení, písemné,...) a formou zápisu do žákovských knížek informovat zákonné
zástupce.
8. V případě dlouhodobé nepřítomnosti nebo rozvázání pracovního poměru v průběhu
klasifikačního období předá tento klasifikační přehled zastupujícímu učiteli nebo vedení
školy.
9. 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 zákonným zástupcům. O úschově dílčích písemných nebo
grafických prací rozhodne vyučující daného předmětu.
10. Vyučující dodržují zásady pedagogického taktu, zejména v těchto případech:
- neklasifikují žáky ihned po jejich návratu do školy po delší nepřítomnosti
- účelem zkoušení není nacházet mezery ve vědomostech žáka, ale hodnotit to, co umí
- učitel klasifikuje jen probrané učivo
- před prověřováním znalostí musí mít žáci dostatek času k naučení, procvičení a zažití
učiva
- prověřování znalostí provádět až po dostatečném procvičení učiva.
12. Třídní učitelé jsou povinni seznamovat ostatní vyučující s doporučením
psychologických vyšetření, které mají vztah ke způsobu hodnocení a klasifikace žáka a
způsobu získávání podkladů. Údaje o nových vyšetřeních jsou součástí zpráv učitelů na
pedagogické radě.
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VIII. Podrobnosti o komisionálních a opravných zkouškách
Komisionální přezkoušení
1. Komisionální přezkoušení se koná v těchto případech:
- má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního
nebo druhého pololetí,
- při konání opravné zkoušky.
2. Komisi pro komisionální přezkoušení jmenuje ředitelka školy; v případě, že je
vyučujícím daného předmětu ředitelka školy, jmenuje komisi krajský úřad Středočeského
kraje.
3. Komise je tříčlenná a tvoří ji:
a) předseda, kterým je ředitelka školy, popřípadě jím pověřený učitel, nebo v případě, že
vyučujícím daného předmětu je ředitelka školy, krajským úřadem jmenovaný jiný
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.
4. Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení. Výsledek
přezkoušení stanoví komise hlasováním. Výsledek přezkoušení se vyjádří slovním
hodnocením nebo stupněm prospěchu. Ředitelka 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.
5. O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy. Za
řádné vyplnění protokolu odpovídá předseda komise, protokol podepíší všichni členové
komise.
6. 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.
7. Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitelka školy v souladu se školním
vzdělávacím programem.
8. Vykonáním přezkoušení není dotčena možnost vykonat opravnou zkoušku.
9. Třídní učitel zapíše do třídního výkazu poznámku o vykonaných zkouškách, doplní
celkový prospěch a vydá žákovi vysvědčení s datem poslední zkoušky.
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Opravná zkouška
1. Opravné zkoušky konají:
- žáci, kteří mají nejvýše dvě nedostatečné z povinných předmětů a zároveň dosud
neopakovali ročník na daném stupni základní školy.
Žáci nekonají opravné zkoušky, jestliže neprospěli z předmětu s výchovným zaměřením.
2. Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku, tj. do 31.
srpna. Termín opravných zkoušek a konzultací žáků s příslušnými pedagogickými
pracovníky stanoví ředitelka školy na červnové pedagogické radě. 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 ředitelka školy žákovi stanovit náhradní termín
opravné zkoušky nejpozději do 15. září následujícího školního roku. Do té doby je žák
zařazen do nejbližšího vyššího ročníku.
4. Žákovi, který konal opravnou zkoušku, se na vysvědčení uvede datum poslední
opravné zkoušky v daném pololetí.
IX. Výchovná opatření podle ustanovení § 17 vyhlášky č. 48/2005 Sb.
1. Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření.
Pochvaly, jiná ocenění a další kázeňská opatření může udělit či uložit ředitelka školy
nebo třídní učitel.
2. Pochvaly a ocenění ředitelky školy. Ředitelka 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.
3. Pochvalami a oceněními jsou:
Pochvala ředitelky školy – ředitelka školy může žákovi na návrh třídního učitele,
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
mimořádně úspěšnou práci spojenou s reprezentací školy pochvalu ředitelky školy.
Ředitelka školy neprodleně oznámí udělení pochvaly a důvody jejího udělení
prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci.
Udělení pochvaly ředitelky školy se zaznamená do dokumentace školy a zároveň na
vysvědčení za pololetí, v němž byla udělena.
Pochvala třídního učitele – třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí
nebo na základě podnětu ostatních vyučujících žákovi po projednání s ředitelkou školy
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udělit pochvalu třídního učitele za výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající
úspěšnou práci.
Třídní učitel neprodleně oznámí udělení pochvaly a důvody jejího udělení prokazatelným
způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci.
Udělení pochvaly se zaznamená do dokumentace školy.
4. Kázeňská opatření jsou:
Při porušení povinností stanovených školním řádem může být podle závažnosti tohoto
porušení žákovi uloženo(-a):
Napomenutí třídního učitele - ukládá třídní učitel bezprostředně po přestupku,
kterého se žák dopustí; o udělení napomenutí uvědomí třídní učitel prokazatelně rodiče
– zápisem do žákovské knížky i ústně.
Důtka třídního učitele – ukládá ji třídní učitel po projednání a se souhlasem
ředitelky školy za závažnější či opakované porušení řádu školy, norem slušnosti; důtka
třídního učitele se uděluje před kolektivem třídy třídním učitelem. Udělení třídní důtky
oznámí vyučující prokazatelně zákonnému zástupci písemně i ústně.
Důtka ředitelky školy - ukládá ji ředitelka školy po projednání v pedagogické
radě za vážná porušení řádu školy – zvláště za porušování norem slušnosti, za
neomluvené absence, za agresivitu vůči spolužákům i dospělým a další závažná
provinění. Uděluje se před kolektivem třídy ředitelkou školy. Zvláště hrubé slovní a
úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné
zaviněné porušení povinností řádu školy a jsou postihovány tímto opatřením s
možným následným dopadem na hodnocení chování za klasifikační období.
Uložení napomenutí nebo důtky se zaznamená do dokumentace školy.
Uložení důtky ředitelky školy a snížený stupeň z chování oznámí škola prokazatelným
způsobem zákonným zástupcům žáka.
X. Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
1. Způsob hodnocení a klasifikace žáka vychází ze znalosti příznaků postižení a
uplatňuje se ve všech vyučovacích předmětech, ve kterých se projevuje postižení žáka.
2. Při způsobu hodnocení a klasifikaci žáků pedagogičtí pracovníci zvýrazňují motivační
složku hodnocení, hodnotí jevy, které žák zvládl. Při hodnocení se doporučuje užívat
různých forem hodnocení, např. bodové ohodnocení, hodnocení s uvedením počtu chyb
apod.
3. Při klasifikaci žáků se doporučuje upřednostnit širší slovní hodnocení. Způsob
hodnocení projedná třídní učitel s ostatními vyučujícími.
4. Třídní učitel sdělí vhodným způsobem ostatním žákům ve třídě podstatu
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individuálního přístupu a způsobu hodnocení a klasifikace žáka.
5. Žák zařazený do zdravotní tělesné výchovy při částečném osvobození nebo při
úlevách doporučených lékařem se klasifikuje v tělesné výchově s přihlédnutím k druhu
a stupni postižení i k jeho celkovému zdravotnímu stavu.
6. Vyučující při hodnocení respektuje doporučení školského poradenského zařízení.
- Pro žáka se specifickými poruchami učení se na žádost zákonných zástupců a dle
doporučení poradenského zařízení vypracuje příslušnými vyučujícími individuální
vzdělávací plán, který má charakter smlouvy mezi vedením školy, vyučujícím a rodiči
žáka. Je zpracován krátce a rámcově v písemné formě.
- Všechna navrhovaná pedagogická opatření se projednávají s rodiči žáka a jejich názor
je respektován.
XI. Uvolnění z výuky
1. Ředitelka školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na
žádost jeho zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu;
zároveň určí náhradní způsob vzdělávání žáka v době vyučování tohoto předmětu.
V předmětu tělesná výchova ředitelka školy uvolní žáka z vyučování na písemné
doporučení registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost nebo odborného lékaře.
2. Žákovi, který se nemůže pro svůj zdravotní stav po dobu delší než dva měsíce účastnit
vyučování, stanoví ředitelka školy takový způsob vzdělávání, který odpovídá možnostem
žáka, nebo může povolit individuální vzdělávání podle §18 Školského zákona. Zákonný
zástupce žáka je povinen vytvořit pro stanovené vzdělání podmínky.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou nedílnou součástí školního řádu.
Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků byla projednána a schválena pedagogickou
radou dne 30.8.2017 a školskou radou dne 30.8.2017
Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků nabývají účinnosti dne 1.9.2017

Mgr. Věra Burianová
ředitelka školy
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