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1. Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a získávání podkladů pro hodnocení
1.1. Podklady pro hodnocení a klasifikaci získávají vyučující zejména: soustavným
diagnostickým pozorováním žáků, sledováním jejich výkonů a připravenosti na vyučování,
různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové...) kontrolními písemnými
pracemi, zpracováním referátů a prací k danému tématu, konzultacemi s ostatními vyučujícími a
podle potřeby i psychologickými pracovníky.
1.2. U průběžného hodnocení jsou používány různé formy – klasifikace, bodové hodnocení,
slovní hodnocení, sebehodnocení apod.
1.3. Žák musí mít z každého předmětu alespoň dvě známky za 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 učiva celého tohoto
období.
Zkoušení je prováděno zásadně před kolektivem třídy, nepřípustné je individuální přezkušování
po vyučování. Výjimka je možná jen při diagnostikované vývojové poruše, kdy je tento způsob
doporučen ve zprávě psychologa.
1.4. 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 prostřednictvím zápisů do žákovské
knížky - současně se sdělováním známek žákům.
1.5. Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní
rok, aby se nadměrně nenahromadily v určitých obdobích.
1.6. O termínu písemné zkoušky, která má trvat více než 30 minut, informuje vyučující žáky
nejméně jeden týden předem. Ostatní vyučující o tom informuje formou zápisu do třídní knihy.
V jednom dni mohou žáci konat jen jednu zkoušku uvedeného charakteru.
1.7. Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka průkazným způsobem
tak, aby mohl vždy doložit správnost celkové klasifikace žáka i způsob získání známek (ústní
zkoušení, písemné...). V případě dlouhodobé nepřítomnosti nebo ukončení pracovního poměru
v průběhu klasifikačního období předá tento klasifikační přehled zastupujícímu učiteli nebo
vedení školy.
1.8. 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.
1.9. 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.
1.10. Případy slabšího prospěchu žáků a nedostatky v jejich chování se projednají v pedagogické
radě, a to zpravidla k 15. listopadu a 15. dubnu.
1.11. Na konci klasifikačního období, v termínu, který určí ředitelka školy, nejpozději však 1 den
před jednáním pedagogické rady o klasifikaci, zapíší učitelé příslušných předmětů číslicí
výsledky celkové klasifikace do přehledů a připraví návrhy na umožnění opravných zkoušek,
na klasifikaci v náhradním termínu apod.
1.12. Zákonné zástupce žáka informuje o prospěchu a chování žáka třídní učitel a učitelé
jednotlivých předmětů 4x ročně při konzultacích nebo vždy, když o to zákonní zástupci žáka
požádají.
1.13. Informace jsou rodičům předávány převážně při osobním jednání na třídních schůzkách
nebo konzultacích, 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.
1.14. V případě mimořádného zhoršení prospěchu žáka informuje rodiče vyučující předmětu
bezprostředně a prokazatelným způsobem.
1.15. Pokud je klasifikace žáka stanovena na základě písemných nebo grafických prací, vyučující
tyto práce uchovávají po dobu, během které se klasifikace žáka určuje nebo ve které se k ní
mohou zákonní zástupci žáka odvolat - tzn. celý školní rok včetně hlavních prázdnin, v případě
žáků s odloženou klasifikací nebo opravnými zkouškami až do 30.10. dalšího školního roku.
Opravené písemné práce musí být předloženy všem žákům a na požádání ve škole také rodičům.

1.16. Vyučující dodržují zásady:
neklasifikují žáky ihned po jejich návratu do školy po nepřítomnosti delší než jeden týden
- žáci nemusí dopisovat do sešitů zápisy za dobu nepřítomnosti, pokud to není jediný zdroj
informací
- účelem zkoušení není nacházet nedostatky ve vědomostech žáka, ale hodnotit i to, co umí
- učitel klasifikuje jen probrané učivo, zadávání nového učiva k samostatnému nastudování
celé třídě není přípustné
- před prověřováním znalostí musí mít žáci dostatek času k naučení, procvičení a pochopení
učiva
- prověřování znalostí provádět až po dostatečném procvičení učiva

2. Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků
2.1. Sebehodnocení je důležitou součástí hodnocení žáků.
2.2. Sebehodnocením se posiluje sebeúcta a sebevědomí žáků.
2.3. Chyba je přirozená součást učení. Pedagogičtí pracovníci s žáky o chybě mluví, žáci mohou
některé práce sami opravovat.
Hodnocení žákova výkonu nelze provést jen klasifikací, musí být doprovázeno rozborem chyb
žáka.
2.4. Při sebehodnocení se žák snaží popsat:
-

co se mu daří

-

co mu ještě nejde, jaké má rezervy

-

jak bude dál pokračovat

2.5. Pedagogové vedou žáka, aby komentoval svoje výkony a výsledky.
2.6. Žáci jsou cíleně vedeni k sebekontrole.

3. Hodnocení prospěchu
3.1. Žáci v první třídě jsou hodnoceni slovně nebo klasifikačními stupni, ostatní jsou hodnoceni
klasifikačními stupni. Při klasifikaci, která je doplněna i slovním hodnocením, obsahuje slovní
hodnocení i hodnocení klíčových kompetencí.
3.2. Obecné zásady hodnocení
cílem a základem každého hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu, tj. co se naučil,
zvládl, v čem se zlepšil, v čem chybuje a jak postupovat dále a aby byla zřejmá úroveň
vzdělání žáka, které dosáhl ve vztahu k očekávaným výstupům jednotlivých předmětů
hodnocení by mělo vést k pozitivnímu vyjádření a mělo by být pro žáky motivující
při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci učitel uplatňuje přiměřenou náročnost a
pedagogický takt vůči žákovi
-

při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáků, k tomu, že žák mohl
v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici

3.3. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech při použití klasifikace se
hodnotí stupni:
1 - výborný
2 - chvalitebný
3 - dobrý
4 - dostatečný
5 - nedostatečný.
3.4. HODNOCENÍ V NAUKOVÝCH PŘEDMĚTECH
Stupeň 1 (výborný)
Žák samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti. Myslí logicky správně.
Ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně a přesně, chápe vztahy
mezi nimi a smysluplně propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí. Jeho
ústní a písemný projev je téměř vždy správný, přesný, výstižný, účinně se zapojuje do diskuze. Je
schopen samostatně studovat vhodné texty, řešit problémy a obhajovat svá rozhodnutí.
Respektuje demokratické principy, uvědoměle a aktivně pracuje v týmu, jeho působení je velmi
přínosné. Je téměř vždy schopen sebehodnocení a hodnocení ostatních členů.
Stupeň 2 (chvalitebný)
Žák s menšími podněty učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti. Myslí správně, v jeho
myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a
zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně, chápe vztahy mezi nimi a s menšími chybami
propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí. Ústní a písemný projev mívá
menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků je zpravidla bez
podstatných nedostatků. Zapojuje se do diskuze. Je schopen s menší pomocí studovat vhodné
texty, řešit problémy a obhajovat svá rozhodnutí.
Respektuje demokratické principy, v podstatě uvědoměle a aktivně pracuje pro tým, jeho
působení je přínosné. Je většinou schopen sebehodnocení a hodnocení ostatních členů.
Stupeň 3 (dobrý)
Žák se v uplatňování osvojovaných poznatků a dovedností dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a
provádí hodnocení jevů podle podnětů učitele. Má nepodstatné mezery v ucelenosti, přesnosti a
úplnosti osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a zákonitostí, s většími chybami
propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí. Podstatnější nepřesnosti a
chyby dovede za pomoci učitele korigovat. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé,
v jeho logice se vyskytují chyby. Částečně se zapojuje do diskuze. Je schopen studovat podle
návodu učitele. Občas nerespektuje demokratické principy, v týmu pracuje ne příliš aktivně, jeho
působení je přínosné v menší míře. Je schopen sebehodnocení a hodnocení ostatních členů.

Stupeň 4 (dostatečný)
U žáka se v uplatňování osvojených poznatků a dovedností vyskytují závažné chyby. Při
využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. Žák má v ucelenosti, přesnosti
a úplnosti osvojení požadovaných poznatků závažné mezery, chybně propojuje do širších celků
poznatky z různých vzdělávacích oblastí. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení
není tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a
výstižnosti, málo se zapojuje do diskuze. Závažné chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při
samostatném studiu má velké těžkosti. Demokratické principy respektuje jen občas, práce v týmu
se pouze účastní. Jeho působení není příliš přínosné. Sebehodnocení a hodnocení ostatních členů
je schopen málokdy.
Stupeň 5 (nedostatečný)
U žáka se v uplatňování osvojených vědomostí a dovedností vyskytují velmi závažné chyby. Při
výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele.
Žák si požadované poznatky neosvojil, nesmyslně propojuje do širších celků poznatky z různých
vzdělávacích oblastí. Neprojevuje samostatnost v myšlení. V ústním a písemném projevu má
závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstižnosti, nezapojuje se do diskuze. Chyby
nedovede opravit ani s pomocí učitele. Vůbec nerespektuje demokratické principy, nepracuje pro
tým. Svou činností narušuje spolupráci, jeho působení není pro tým přínosné. Správného
sebehodnocení a hodnocení ostatních členů není schopen.
3.5. HODNOCENÍ VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH S VÝCHOVNÝM ZAMĚŘENÍM
Stupeň l / výborný/
Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní
předpoklady a velmi úspěšně je rozvíjí. Vždy používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a
vybavení. Jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný a přesný. Osvojené vědomosti,
dovednosti a návyky aplikuje tvořivě. Aktivně se zajímá o umění a estetiku. Jeho tělesná zdatnost
má ve většině případů vysokou úroveň, zároveň je však přihlíženo k somatickým dispozicím
žáka.
Stupeň 2 /chvalitebný/
Žák je v činnostech aktivní, převážně samostatný, využívá své osobní předpoklady, které úspěšně
rozvíjí. Používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení. Jeho projev je esteticky
působivý a má jen menší nedostatky. Osvojené vědomosti, návyky a dovednosti, zapříčiněné
vrozenými dispozicemi, aplikuje méně tvořivě. Má zájem o umění a estetiku. Je většinou tělesně
zdatný, rovněž zde se přihlíží k somatotypu žáka.

Stupeň 3 / dobrý/
Žák je v činnostech méně aktivní a samostatný. Nevyužívá své schopnosti v individuálním a
kolektivním projevu. Materiály, nástroje a vybavení používá bezpečně a účinně pouze někdy.
Jeho projev je málo působivý, dopouští se v něm chyb. Vědomosti a dovednosti mají četnější
mezery, při jejich aplikaci potřebuje pomoc učitele. Nemá aktivní zájem o umění, estetiku a
tělesnou kulturu.
Stupeň 4/ dostatečný/
Žák je v činnostech málo aktivní, tvořivost chybí. Má velmi malý zájem o rozvíjení svých
schopností. Materiály, nástroje a vybavení většinou nepoužívá bezpečně a účinně. Úkoly řeší
s častými chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje se značnou pomocí učitele.
Stupeň 5 / nedostatečný/
Žák je v činnostech pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Materiály, nástroje a
vybavení nepoužívá téměř nikdy bezpečně a účinně. Jeho projev je většinou chybný a nemá
estetickou hodnotu. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti nedovede aplikovat.
Neprojevuje zájem o práci.

4. Zásady pro používání slovního hodnocení
4.1. Při hodnocení prospěchu žáka může být hodnocení vyjádřeno klasifikací, slovně, nebo
kombinací obou způsobů. O použití slovního hodnocení rozhodne ředitelka školy se souhlasem
školské rady. Přechází-li žák na jinou školu, která hodnotí odlišným způsobem, je klasifikován
podle bodu 3.
4.2. Při použití slovního hodnocení se hodnotí tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které
dosáhl ve vztahu k očekávaným výstupům jednotlivých předmětů ŠVP, 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 i zdůvodnění a doporučení, jak
předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat.
Slovní hodnocení lze použít i pro hodnocení chování.

5. Hodnocení chování, výchovná opatření
5.1. Hodnocení chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s ostatními učiteli a rozhoduje
o něm ředitelka školy po projednání v pedagogické radě. Pokud třídní učitel tento postup
nedodrží, mají možnost podat návrh v pedagogické radě i ostatní vyučující.
5.2. Při klasifikaci chování a udělení výchovných opatřeních se přihlíží k věku, morální a
rozumové vyspělosti žáka.

5.3. HODNOCENÍ CHOVÁNÍ
1 - velmi dobré
2 - uspokojivé
3 - neuspokojivé
Stupeň 1 (velmi dobré):
Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení řádu školy. 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 ustanoveními řádu školy. Žák se dopustí
závažného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo řádu školy, 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.
VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ
5.4. Ředitelka školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné
právnické nebo 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.
5.5. Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních
vyučujících žákovi po projednání s ředitelkou školy udělit pochvalu nebo jiné ocenění za výrazný
projev školní iniciativy nebo déletrvající úspěšnou práci.
5.6. Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení
žákovi uložit:
napomenutí třídního učitele
důtku třídního učitele
důtku ředitele školy
5.7. Pravidla pro udělování výchovných opatření jsou součástí této směrnice – příloha č.1.
5.8. Třídní učitel neprodleně oznámí ředitelce školy uložení důtky třídního učitele. Důtku ředitele
školy lze žákovi uložit pouze po projednání v pedagogické radě.
5.9. Ředitelka 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.

5.10. Udělení pochvaly a jiného ocenění a uložení napomenutí nebo důtky se zaznamenává do
dokumentace školy.
5.11. Udělení pochvaly ředitelky školy se zaznamenává na vysvědčení za pololetí, v němž bylo
uděleno.

6. Hodnocení žáka na vysvědčení
6.1. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm
(klasifikací) nebo slovně. O způsobu hodnocení rozhoduje ředitelka školy se souhlasem školské
rady.
6.2. Za první pololetí je žákovi vydáván výpis z vysvědčení, za druhé pololetí vysvědčení.
6.3. Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni:
a) prospěl(a) s vyznamenáním
b) prospěl(a)
c) neprospěl(a)
d) nehodnocen(a)
6.4. Žák je hodnocen stupněm
a) prospěl(a) s vyznamenáním, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených ŠVP
hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu horším než 2 – chvalitebným, průměr stupňů
prospěchu ze všech povinných předmětů stanovených ŠVP není vyšší než 1,5 a jeho chování je
hodnoceno stupněm velmi dobré
b) prospěl(a), není-li v žádném z povinných předmětů stanovených ŠVP hodnocen na
vysvědčení stupněm 5 – nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením
c) neprospěl(a), je-li v některém z povinných předmětů stanovených ŠVP 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
ŠVP na konci prvního pololetí.
6.5. Do vyššího ročníku postupuje žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech
povinných předmětů stanovených ŠVP s výjimkou předmětů výchovného zaměření stanovených
RVP a předmětů, z nichž byl uvolněn, pokud mu nebylo povoleno opakování ročníku.
6.6. Do vyššího ročníku postoupí i žák 1. stupně ZŠ, který již v rámci 1. stupně opakoval ročník,
a žák 2. stupně ZŠ, který již v rámci 2. stupně opakoval ročník, a to bez ohledu na prospěch
tohoto žáka.
6.7. Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitelka 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.

6.8. Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitelka 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.

7. Hodnocení výsledků žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
7.1. Výchovná poradkyně seznamuje třídní učitele a ostatní vyučující s doporučením
psychologických vyšetření, které mají vztah ke způsobu hodnocení a klasifikace žáka a způsobu
získávání podkladů.
7.1. U žáka se smyslovou nebo tělesnou vadou, vadou řeči, vývojovou poruchou učení nebo
chování se při jeho hodnocení a klasifikaci přihlédne k charakteru postižení. Vyučující respektují
doporučení psychologických vyšetření žáků a uplatňují je
při klasifikaci a hodnocení chování žáků a také volí vhodné a přiměřené způsoby získávání
podkladů.
7.2. Žákům, u nichž je diagnostikována vývojová porucha učení, je nezbytné po celou dobu
platnosti psychologického vyšetření věnovat speciální pozornost a péči.
7.3. Pro zjišťování úrovně žákových vědomostí a dovedností volí učitel takové formy a druhy
hodnocení, které odpovídají schopnostem žáka a na které nemá porucha negativní vliv. Kontrolní
práce a diktáty píší tito žáci podle doporučení psychologického vyšetření.
7.4. Vyučující klade důraz na ten druh projevu, ve kterém má žák předpoklady podávat lepší
výkony. Při klasifikaci se nevychází z prostého počtu chyb, ale z počtu jevů, které žák zvládl.
7.5. Klasifikace je provázena hodnocením, t.j. vyjádřením pozitivních stránek výkonu,
objasněním podstaty neúspěchu, návodem, jak mezery a nedostatky překonávat.
7.6. U žáků s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitelka na základě žádosti zákonného
zástupce o použití slovního hodnocení.
7.7. Pro žáka s poruchou učení se vypracovává podle doporučení PPP individuální vzdělávací
plán, který poskytuje žákovi v daných předmětech ucelené a žákem zvládnutelné základní učivo.
Individuální vzdělávací plány mají charakter smlouvy mezi vedením školy, vyučujícím(i) a rodiči
dítěte; vypracovávají se rámcově v písemné formě. Práce žáka podle IVP se pololetně hodnotí.
Rodiče jsou seznamováni s výsledky hodnocení.
7.8. Všechna navrhovaná pedagogická opatření se projednávají zásadně s rodiči a jejich
souhlasný či nesouhlasný názor je respektován.
7.9. V hodnocení se přístup vyučujícího zaměřuje na pozitivní výkony žáka a tím na podporu
jeho motivace k učení namísto jednostranného zdůrazňování chyb.

HODNOCENÍ V NAUKOVÝCH PŘEDMĚTECH
Stupeň 1 (výborný)
- ovládá bezpečně požadovaná fakta, pojmy, definice a poznatky
- myšlení je pohotové, dobře chápe souvislosti, myslí logicky správně
- je schopen samostatně studovat vhodné texty
- pracuje uvědoměle a aktivně v týmu, jeho působení je velmi přínosné
- je schopen téměř vždy sebehodnocení a hodnocení ostatních členů
- vyjadřuje se výstižně a poměrně přesně
- umí a používá kompenzační pomůcky
- pracuje spolehlivě s upraveným textem
- po zadání práce pracuje samostatně
Stupeň 2 (chvalitebný)
- v podstatě uceleně ovládá požadovaná fakta, pojmy, definice a poznatky
- myslí logicky správně
- je schopen s menší pomocí samostatně studovat vhodné texty
- pracuje částečně aktivně v týmu, jeho působení je přínosné
- je schopen téměř vždy sebehodnocení a hodnocení ostatních členů
- vyjadřuje se méně výstižně, ale poměrně přesně
- umí a dovede použít kompenzační pomůcky
- pracuje spolehlivě s upraveným textem
- po zadání práce učitelem pracuje s jistotou
Stupeň 3 (dobrý)
- má nepodstatné mezery v ucelenosti, přesnosti a úplnosti požadovaných faktů, pojmů, definic
a poznatků
- myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v logice se vyskytují chyby
- je schopen studovat vhodné texty podle návodu učitele
- pracuje částečně aktivně v týmu, jeho působení je částečně přínosné
- je schopen sebehodnocení a hodnocení ostatních členů s pomocí učitele
- vyjadřuje se obtížně a nepřesně
- dovede použít kompenzační pomůcky s návodem učitele
- pracuje spolehlivě s upraveným textem
- nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat
Stupeň 4 (dostatečný)
- má závažné mezery v ucelenosti, přesnosti a úplnosti požadovaných faktů, pojmů, definic a
poznatků
- v myšlení se vyskytují závažné chyby
- je nesamostatný v práci s vhodnými texty
- práce v týmu se pouze účastní, jeho působení je občas přínosné
- málokdy je schopen sebehodnocení a hodnocení ostatních členů
- jeho ústní a písemný projev má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti
- kompenzační pomůcky používá s návodem učitele obtížně a s chybami
- má velké obtíže při práci s upraveným textem
- závažné chyby dovede s pomocí učitele opravit

Stupeň 5 (nedostatečný)
- požadované poznatky si neosvojil
- samostatnost v myšlení neprojevuje
- je nesamostatný v práci s vhodnými texty i při podnětech učitele
- žák nepracuje pro tým
- správného sebehodnocení a hodnocení ostatních členů není schopen
- jeho ústní a písemný projev má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti
- kompenzační pomůcky nedovede použít ani s návodem učitele
- s upraveným textem nedovede pracovat, nedovede opravit chyby ani s pomocí učitele
HODNOCENÍ V PŘEDMĚTECH S VÝCHOVNÝM ZAMĚŘENÍM
Stupeň 1 (výborný)
- v činnostech je velmi aktivní se zájmem o umění, estetiku, tělesnou zdatnost
- pracuje velmi tvořivě, samostatně, plně využívá osobní předpoklady a velmi úspěšně je rozvíjí
- jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný a přesný
- osvojené dovednosti, vědomosti a návyky aplikuje tvořivě
Stupeň 2 (chvalitebný)
- v činnostech je aktivní, převážně samostatný
- úspěšně rozvíjí své osobní předpoklady
- projev je esteticky působivý, originální a má jen menší nedostatky
- osvojené dovednosti, vědomosti a návyky aplikuje samostatně, má zájem o umění, estetiku,
tělesnou zdatnost
Stupeň 3 (dobrý)
- v činnostech je méně aktivní, samostatný, pohotový, občas i pasivní
- nevyužívá své schopnosti v individuálním a kolektivním projevu
- jeho projev je málo působivý, dopouští se v něm chyb
- jeho dovednosti a vědomosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje pomoc učitele
- nemá aktivní zájem o umění, estetiku, tělesnou zdatnost
Stupeň 4 (dostatečný)
- v činnostech je málo tvořivý, často pasivní
- rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo uspokojivé
- úkoly řeší s častými chybami
- dovednosti a vědomosti aplikuje jen se značnou pomocí učitele
- projevuje velmi malý zájem a snahu
Stupeň 5 (nedostatečný)
- v činnostech je skoro vždy pasivní, rozvoj jeho schopností je neuspokojivý
- jeho projev je většinou chybný a nemá estetickou hodnotu
- minimální osvojené dovednosti a vědomosti nedovede aplikovat
- neprojevuje zájem o práci, práci druhým znemožňuje

8. Opravné zkoušky a komisionální přezkoušení
8.1. Žák devátého ročníku a žák, který na daném stupni dosud neopakoval ročník, který na konci
druhého pololetí neprospěl nejvýše ze dvou povinných předmětů s výjimkou předmětů
výchovného zaměření, koná opravné zkoušky.
8.2. Opravné zkoušky se konají nejpozději v posledním týdnu hlavních prázdnin. Termín stanoví
ředitelka školy. Nemůže-li se žák z vážných důvodů dostavit k opravným zkouškám, umožní mu
ředitelka školy vykonání opravných zkoušek nejpozději do 15. září; do té doby navštěvuje
podmíněně nejbližší vyšší ročník. Žák může v jednom dnu skládat pouze jednu opravnou
zkoušku.
8.3. Nedostaví-li se žák k opravným zkouškám ve stanoveném termínu bez odůvodněné omluvy,
klasifikuje se v předmětu, z něhož měl vykonat opravnou zkoušku, stupněm nedostatečný.
8.4. Opravné zkoušky jsou zkoušky komisionální. Komise je tříčlenná, tvoří ji předseda, kterým
je třídní učitel, zkoušející učitel, který je vyučující daného předmětu a učitel se stejnou nebo
příbuznou aprobací pro daný předmět. Klasifikační stupeň určí komise většinou hlasů.
O opravné (komisionální) zkoušce se pořizuje protokol.
8.5. Má-li zástupce žáka pochybnosti o správnosti klasifikace v jednotlivých předmětech na
konci prvního nebo druhého pololetí, může do tří dnů ode dne, kdy bylo žákovi vydáno
vysvědčení, požádat ředitele školy o jeho komisionální přezkoušení; je-li vyučujícím daného
předmětu ředitelka školy, může zástupce žáka požádat o komisionální přezkoušení krajský úřad.
1.14. Komisi pro přezkoušení žáka jmenuje ředitelka školy; v případě, že je vyučujícím ředitelka,
jmenuje komisi krajský úřad. Složení a činnost komise je obdobná – viz. 8.4.

Projednáno školskou radou dne: 29.8.2012
Projednáno pedagogickou radou dne: 31.8.2012

Jarmila Nováková
ředitelka školy

