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ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, TŘ. SVOBODY 868, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 

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

a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vydávám 

 

ŠKOLNÍ ŘÁD 
1. Práva a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole 

 
A. Žáci 

1. Žáci mají právo: 
a) na vzdělávání a školské služby podle školského zákona 
b) na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání. Tyto informace žákům sdělují jednotliví 

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

prostřednictvím se obracet na ředitelku školy. Žákovský parlament je ve škole ustaven a jeho členy 
jsou zástupci tříd od 4. do 9. ročníku. Ředitelka školy je povinna se stanovisky a vyjádřeními těchto 
samosprávných orgánů zabývat. Ředitelka školy se vyjadřuje ke všem rozhodnutím týkajícím se 
podstatných záležitostí vzdělávání žáků a jejich vyjádření je věnována pozornost. Se svými vyjádřeními 
se žáci mohou obracet osobně nebo písemnou formou na třídní učitele, výchovnou poradkyni nebo 
ředitelku školy.  

d) na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání. K poradenské 
pomoci a informacím se žáci dostanou prostřednictvím svého třídního učitele, nebo se mohou obrátit 
přímo na výchovnou poradkyni, popř. ředitelku školy. 

e) na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, má právo na svobodu myšlení, projevu, 
shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek  

f) být seznámeni se všemi předpisy, které se týkají jejich pobytu a činnosti ve škole. S těmito předpisy 
žáky seznamují třídní učitelé, dále vyučující jednotlivých předmětů. U nich, popřípadě u ředitelky školy 
či její zástupkyně mohou žáci požádat o konkrétní informace.  

 
2. Žáci jsou povinni: 
a) řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat 
b) dodržovat školní řád, a další předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni 
c) plnit pokyny pracovníků školy, vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem 
 

B. Zákonní zástupci žáků  

 
1. Zákonní zástupci žáků jsou povinni: 
a) zajistit, aby žák docházel řádně do školy 
b) na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání 

žáka, 
c) informovat školu o zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv 

na průběh vzdělávání. V případě konání škol v přírodě a zotavovacích akcí podle § 8 a 9 zákona č. 
258/2000 Sb. poskytnou zákonní zástupci doklad o zdravotní způsobilosti dle ustanovení tohoto 
zákona.  

d) dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním 
řádem (část 3) 

e) oznamovat škole údaje podle § 28 odst. 2 školského zákona a další údaje, které jsou podstatné pro 
průběh vzdělávání nebo pro bezpečnost žáka a změny v těchto údajích 
 
 
 

 










2. Rodiče (zákonní zástupci) mají právo: 
a) na svobodnou volbu školy pro své dítě 
b) na informace o průběhu a vzdělávání dítěte ve škole. Tyto informace zákonní zástupci získávají 

zejména od třídních učitelů a ostatních vyučujících a to: prostřednictvím žákovských knížek, na základě 
ohodnocených prací žáka, při individuálních konzultacích, prostřednictvím emailové, osobní a jiné 
komunikace s pedagogy a během třídních schůzek.   

c) na informace o škole podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném 
znění. Uvedené informace jsou zveřejněny na úřední desce – ( na okně u vstupu do pavilonu II. 
stupně). 

d) nahlížet do výroční zprávy, pořizovat si z ní opisy a výpisy. Dokument je přístupný ve vestibulu pavilonu 
II. stupně, opisy výpisy řeší na požádání pracovnice kanceláře. 

e) na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech 
týkajících se vzdělávání podle školského zákona. Zákonní zástupci o ně mohou požádat u třídních 
učitelů, popř. u výchovné poradkyně nebo u ředitelky školy. 

f) u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami: tito žáci mají právo na vzdělávání, jehož obsah, formy a 
metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření nezbytných podmínek, jež 
toto vzdělávání umožní, a na poradenskou pomoc školy a školského poradenského zařízení. Zákonní 
zástupci o ně mohou požádat u třídních učitelů, u výchovné poradkyně nebo ředitelky školy. 

g) volit a být voleni do školské rady, 
h) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání žáka  
i) požádat o přezkoušení nebo komisionální přezkoušení žáka 

 

2.  Chování žáků, pravidla vzájemných vztahů se zaměstnanci školy 

1. Žák školy dodržuje pravidla slušného chování ve vztahu k pracovníkům školy i ke spolužákům. Dbá 
důsledně pokynů všech zaměstnanců školy, zodpovědně se připravuje na vyučování a dodržuje 
ustanovení školního řádu. Žák si je vědom, že žákem zůstává i v době mimoškolní a dodržuje normy 
slušného chování. 

 
2. Žák chodí do školy vhodně a čistě upraven a oblečen, po dobu pobytu ve škole nenosí na hlavě žádnou 

pokrývku (výjimka pouze ze zdravotních důvodů).  
     
3. Žák zdraví v budově i mimo ni srozumitelným pozdravem. Oslovuje zaměstnance školy: „ pane, paní 

učitelko, kuchařko, školníku apod. " Žáci zaměstnancům školy vykají. 
 
 
4. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči jiným žákům a vůči pracovníkům školy se vždy 

považují za závažné porušení povinností daných školním řádem. Kromě uplatnění výchovného opatření 
je v těchto případech ředitelka školy povinna takové jednání oznámit orgánu sociálně právní ochrany 
dětí a státnímu zastupitelství (§ 31 odst. 5 školského zákona). 

 
5. Při porušení povinností stanovených školním řádem je žákovi uloženo podle závažnosti porušení 

výchovné opatření: 
a) napomenutí třídního učitele, 
b) důtku třídního učitele, 
c) důtku ředitele školy. 
d) V případě opakovaných kázeňských přestupků nebo závažného porušení školního řádu může být 

žákovi udělen snížený stupeň z chování (viz příloha: Pravidla hodnocení a klasifikace). 
 

Škola neprodleně oznámí uložení výchovného opatření a důvody k jeho uložení prokazatelným 
způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci a zaznamená je do dokumentace školy. Za zajištění 
informovanosti zákonného zástupce a žáka odpovídá třídní učitel. 

 
 

3.  Docházka do školy 

1. 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 ze zájmového kroužku je možné vždy ke konci pololetí.  

 










2. Ředitelka školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů na základě žádosti zákonného 
zástupce uvolnit žáka zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu; zároveň určí náhradní způsob 
vzdělávání žáka v době vyučování tohoto předmětu. 

 

3. Žáci se ráno před vyučováním shromažďují před školou. Po otevření školy v 7:40 vstupují do šaten, 
odkládají svrchní oděv a přezují si obuv. Nenechávají zde v průběhu vyučování žádné cenné věci 
(peníze, šperky, hodinky, mobilní telefony aj.). K přezutí neslouží z hygienických a provozních důvodů 
sportovní obuv a takový druh obuvi, který zanechává tmavé stopy. Kontrolu přezouvání a pořádku v 
šatně provádějí před začátkem vyučování vyučující, vykonávající dohled.  

 
4. Zákonný zástupce žáka je povinen písemně nebo telefonicky doložit důvody nepřítomnosti žáka ve 

vyučování nejpozději do tří kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka.  Omluvenku předloží žák 
třídnímu učiteli ihned po návratu do školy, a to na omluvném listu v žákovské knížce. Omluvu podepisuje 
jeden ze zákonných zástupců žáka. Při důvodném podezření na neomluvenou absenci si třídní učitel po 
konzultaci s ředitelkou školy může vyžádat prostřednictvím zákonných zástupců žáka lékařské potvrzení 
nepřítomnosti.  

 
5. Žák, který hodlá opustit školu v průběhu vyučování, žádá o souhlas třídního učitele. Ten ho uvolňuje 

pouze na základě písemné žádosti zákonného zástupce. V případě nepřítomnosti třídního učitele 
uvolňuje žáka zástupkyně ředitele. Písemná žádost zůstane uložena u třídního učitele.  

 
6. Na 1-2 dny uvolní žáka třídní učitel. Na 3 a více dní uvolňuje žáka ředitelka školy, v její nepřítomnosti 

zástupkyně ředitele. Písemnou žádost o uvolnění předloží zákonný zástupce osobně nebo 
prostřednictvím žáka třídnímu učiteli, ten se k žádosti písemně vyjádří a předá ji ředitelce školy 
k rozhodnutí. Rozhodnutí ředitelky je sděleno zákonným zástupcům žáka obvykle ústně, popř. písemně. 
Žádost s písemným vyjádřením ředitelky zůstává uložena v ředitelně. Formulář žádosti předá žáku nebo 
jeho zák. zástupci třídní učitel, je také ke stažení: www.zsmalenovice.edupage.org 

 
7. V době před ukončením vyučování neopouští žák bez souhlasu vyučujícího školu. Svévolné opuštění 

školy je posuzováno jako závažné porušení školního řádu. 
 
8. V době mimo vyučování (s výjimkou zájmových kroužků nebo na pokyn učitele) se žák nezdržuje 

v areálu školy. Toto ustanovení se netýká školního hřiště, jež v provozní době veřejně přístupné. 
 
9. V případě neomluvených absencí bude neodkladně jednáno se zákonnými zástupci žáka a postupováno 

v souladu s metodickým pokynem MŠMT č. j. 10194/2002-14. 
 

4. Zacházení s učebnicemi, školními potřebami a školním majetkem 

1. Žák nosí do školy učebnice a školní potřeby dle rozvrhu hodin a pokynů pedagogických pracovníků. 
Šetrně zachází se svěřenými učebnicemi, potřebami, pomůckami a školním majetkem. Učebnice, sešity 
jsou obaleny. Každé svévolné poškození nebo zničení vybavení, majetku školy, spolužáků, učitelů či 
jiných osob hradí v plném rozsahu zákonní zástupci žáka, který poškození způsobil. 

 
2. Žák odpovídá za čistotu, pořádek na svém pracovním místě v jeho blízkém okolí. Před odchodem ze 

třídy žák uklidí své pracovní místo. Služba odpovídá za pořádek kolem tabule a v celé třídě. 
 
3. Žákům je přísně zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači, se žaluziemi. Zatemnění třídy 

a zvednutí či spouštění žaluzií provádí učitel. Z bezpečnostních důvodů se žákům o přestávkách 
zakazuje otevírání oken a sezení na okenních parapetech. 

 
4. Žák nesmí manipulovat s vybavením odborných pracoven, také s technickým vybavením ve školní 

budově (hasicí přístroje, hydranty, rozvody vody, uzávěry médií apod.). 
 
 
 
 

http://www.zsmalenovice.edupage.org/









5. Ochrana vlastního zdraví a zdraví spolužáků, ochrana žáků před sociálně patologickými jevy 

1. 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).   

     
2. Žák se při všech školních činnostech (ve škole i na akcích mimo ni, pořádaných školou) chová tak, aby 

neohrozil zdraví své, svých spolužáků či jiných osob. Respektuje vnitřní řády odborných pracoven a 
učeben. Řídí se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při všech školních činnostech. 

 
3. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků ve škole nebo při školních akcích, žák 

ihned hlásí vyučujícímu, nebo pedagogickému dohledu. Také každý vznik škody, ke kterému došlo v 
souvislosti s činností školy, hlásí žák bez zbytečného odkladu vyučujícímu, třídnímu učiteli nebo jinému 
zaměstnanci školy. 

 
4. V případě úrazu, ke kterému došlo při společné činnosti žáků mimo školu, se postupuje shodně jako 

v bodě 3. Úrazy žáků na lyžařském výcvikovém kurzu nebo ozdravném pobytu, jazykovém pobytu apod. 
se okamžitě hlásí vedoucímu akce, který v případě vážného poranění neprodleně informuje ředitelku 
školy. V méně závažných případech informuje ředitelku školy neodkladně po příjezdu do školy spolu se 
zápisem do knihy úrazů. 

5. Před ukončením vyučování žáci neopouštějí školní budovu bez vědomí vyučujících. V době mimo 
vyučování zůstávají žáci ve škole jen se svolením vyučujících a pod jejich osobním pedagogickým 
dohledem.  

      
6. Žák nenosí do školy předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost jeho 

nebo jiných osob, popř. by rozptylovaly pozornost žáků od edukačních činností. Zabezpečení cenných 
předmětů, vč. šperků a mobilních telefonů, zajistí v případě naléhavé potřeby vyučující, kteří je po 
nezbytnou dobu převezmou do úschovy, popř. uloží ve školním trezoru.   

 
7. Na začátku školního roku nebo před každou akcí, před prázdninami apod. jsou žáci poučováni 

pedagogickými pracovníky o bezpečnosti. Dále v průběhu školního roku pak vždy, když to situace 
vyžaduje. 

 
8. Vnášení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek je ve škole a při akcích pořádaných školou 

přísně zakázáno. Porušení tohoto zákazu bude klasifikováno jako hrubé porušení školního řádu. V této 
souvislosti využije ředitel školy všech možností daných mu příslušnými zákony včetně možnosti dát 
podnět k zahájení trestního stíhání osob, které se na porušení tohoto zákazu podílely. Ředitelka školy 
nebo jí pověřený pracovník bude informovat zákonné zástupce žáků, u nichž bylo zjištěno porušení 
tohoto zákazu, o zjištěních v tomto směru, a zároveň je seznámí s možnostmi odborné pomoci.  
 

9. Projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování apod., kterých by se 
dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo skupinám, jsou ve škole a při 
školních akcích přísně zakázány. Jsou považovány za hrubý přestupek proti školnímu řádu. Podle 
okolností ředitelka školy uváží možnost dalšího postihu žáků, kteří by tento zákaz přestoupili, a bude o 
svých zjištěních informovat jejich zákonné zástupce. 

 
5.1. Postup školy při výskytu podezřelé látky a při podezření na užití omamné látky žákem 

 
5.1.1. Identifikace a ukládání látek.  
Zajistí-li pedagog podezřelou látku a je podezření, že se jedná o drogu či jinou škodlivou látku, v 
přítomnosti dalšího člena pedagogického sboru uloží tuto látku do obálky. Na obálku napíše datum, čas a 
místo zajištění látky. Obálku přelepí a opatří razítkem školy a uschová do školního trezoru. Poté je nutno 
bezodkladně vyrozumět policii. Identifikaci provede vždy policie, nikoli zaměstnanec školy či školského 
zařízení. Pokud je zajištěna podezřelá látka u dítěte, které jeví známky otravy, předá se látka stejným 
způsobem uložená přivolanému lékaři. (Usnadní to lékařskou intervenci dítěte). 
 
5.1.2. Ohrožení zdraví žáka. V případě ohrožení zdraví žáka v důsledku podezření na požití omamné látky 
se postupuje tak, jako když žák přijde do školy s horečkou. Dítě jevící příznaky užití omamné látky je 
odvedeno ze třídy do místnosti, musí být ale zajištěn dohled dospělé osoby, kde zůstane po dobu, než si 
pro něj přijdou rodiče nebo lékařská služba. Škola kontaktuje bezodkladně rodiče žáka nebo jeho zákonné 










zástupce o blíže nespecifikovaných zdravotních potížích žáka. Rodiče jsou vyzváni k tomu, aby si dítě co 
nejdříve vyzvedli ze školy, neboť je nutné lékařské vyšetření žáka. 
 
5.1.3. Pokud si rodič přijde do školy pro dítě, je seznámen se zdravotními potížemi (např.: zúžené zornice, 
návaly horka, potíže s dýcháním). Po užití stimulačních či kanabinoidních látek (jsou např. zornice 
rozšířené) bude škola apelovat na rodiče, aby s dítětem navštívil lékaře, a nabídne možnosti, kde se může 
poradit o výchovných postupech. Pedagog odkáže rodiče na odborníky na specializovaných pracovištích 
(PPP, SVP). 
 
5.1.4. Pokud si rodič do školy pro dítě nepřijde, škola přehodnotí zdravotní stav žáka a je v kompetenci 
školy přivolat lékařskou službu (může jít o předávkování návykovou látkou). Rodič je o postupu školy 
předem informován. V případě, že se nepodaří telefonické či jiné spojení s jeho zák. zástupci, postupuje 
škola v zájmu ochrany zdraví žáka. Škola vyhotoví zápis průběhu celého případu a stanoví postup, jak 
zamezí případné přítomnosti žáka pod vlivem omamné látky nebo výskytu podezřelé látky ve škole. 
 
5.1.5. Na třídních schůzkách budou rodiče seznámeni s účinky a příznaky užití návykových látek u dítěte a 
rovněž s tím, jak se škola k případu postaví, jak bude pracovat s rizikovou třídou v preventivní oblasti. 
Rodiče budou vybídnuti ke spolupráci při výskytu sociálně nežádoucího chování, budou seznámeni s náplní 
práce a konzultačními hodinami výchovné poradkyně, školní metodičky prevence. Budou seznámeni s tím, 
že dítě pod vlivem návykové látky ve škole porušuje vnitřní řád školy (zákaz nošení, držení, distribuce a 
zneužívání návykových látek v areálu školy), včetně sankcí, které z porušení tohoto zákazu vyplývají.  
 
(Viz Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci sociálně patologických jevů u dětí 
a mládeže  č. j. 14 514/2000-51, Věstník MŠMT sešit 10/2000). 
 
5.1.6. Žák, který prokazatelně zneužíval omamnou látku v areálu školy a tím porušil řád školy, bude 
kázeňsky potrestán dle školního řádu. Škola pozve bez zbytečného odkladu rodiče tohoto žáka k jednání 
se školou (výchovná komise). Rodiče budou seznámeni se všemi skutečnostmi případu: porušením 
školního řádu, návrhem výchovného opatření, který doporučila pedagogická rada. Škola doporučí  
zákonným zástupcům žáka specializovanou pomoc odborníků, vyhotoví dva zápisy z jednání, (jeden obdrží 
rodiče, druhý zůstane uložen ve škole). Škola nabídne rodičům pomoc: monitorování, pravidelné schůzky 
zákonného zástupce žáka a třídního učitele za přítomnosti školní metodičky prevence a výchovné 
poradkyně.  Žáci budou obecnou formou seznámeni s případem a budou upozorněni na závažnost držení, 
přechovávání a užívání návykové látky, a to nejen v areálu školy. Třída, v níž se problém objevil, bude 
monitorována. 
 

6. Vnitřní režim školy 

A. Režim činnosti ve škole 

 
1. Vyučování začíná v 8:00, první vyučovací hodina může být výjimečně zařazená na dřívější dobu, začíná 

nejdříve v 7:00 se souhlasem ředitelky školy. Vyučování probíhá podle časového rozvržení vyučovacích 
hodin a přestávek. (Rozvrh hodin). Vyučování končí nejpozději v 17:00. Vyučovací hodina trvá 45 minut. 
Školní vzdělávací program umožňuje v případě blokové výuky, projektů apod. stanovit přechodně 
odlišnou délku vyučovací hodiny. Podobně u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. V 
odůvodněných případech lze vyučovací hodiny dělit a spojovat, v tomto případě je odlišná doba 
ukončení vyučování vyučujícím oznámena zákonným zástupcům žáka nejpozději 2 dny před změnou 
v rozvrhu hodin. 

 
2. Při školních akcích, tj. mimo pravidelné vyučování, informuje třídní učitel, popř. pedagog, stanovený 

ředitelkou školy jako vedoucí akce,(lyžařský výcvikový kurz, ozdravný pobyt apod.) zákonné zástupce o 
začátku a ukončení akce (čas, místo) písemně, nejpozději 2 dny před konáním. Postupuje se v souladu 
s ust. Vyhlášky MŠMT č. 48/2005 o základním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů.   

 
3. Školní budova se pro žáky otevírá v 7:40 a 15 minut před začátkem odpoledního vyučování. V jinou 

dobu vstupují žáci do školy pouze na vyzvání zaměstnanců školy, kteří nad nimi zajišťují pedagogický 
dohled. Dohled nad žáky je zajištěn po celou dobu jejich pobytu ve škole. 

  










4. Přestávky mezi vyučovacími hodinami jsou desetiminutové. Po druhé vyučovací hodině se zařazuje 
přestávka v délce 20 minut. Přestávka mezi dopoledním a odpoledním vyučováním trvá zpravidla 60 
minut nebo 30 minut. 

 
5. Po příchodu do školy si žáci v šatně odloží svršky a přezují se. Šatní skřínku uzamknou zámkem. 

Odcházejí do učeben, v šatnách se nezdržují. V průběhu vyučování je vstup do šaten jednotlivým žákům 
povolen pouze se svolením vyučujícího. Žák odchází do šatny zpravidla za doprovodu pověřeného žáka.       

 
6. Při odlišné organizaci výuky (viz bod 2. této části) stanoví zařazení a délku přestávek pedagog 

pověřeným vedením akce podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým 
potřebám žáků.  

 
7. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků zajišťuje škola svými zaměstnanci, pedagogickými i 

nepedagogickými. Zaměstnance, který není pedagogickým pracovníkem, může ředitelka školy k 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků určit, je-li zletilý a způsobilý k právním úkonům. 

 
8. Při výuce některých předmětů lze dělit třídy na skupiny, vytvářet skupiny žáků ze stejných nebo různých 

ročníků nebo spojovat třídy. Počet skupin a počet žáků ve skupině se určí rozvrhem na začátku školního 
roku, zejména podle prostorových, personálních a finančních podmínek školy, podle charakteru činnosti 
žáků v daném předmětu, v souladu s požadavky na zajištění jejich bezpečnosti. 

 
9. Škola při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků poskytuje žákům nezbytné informace k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví - poučení. 
 
10. O přestávkách je umožněn pohyb dětí mimo třídu. Velké přestávky mohou žáci za příznivých 

povětrnostních podmínek trávit v exteriéru školy na  vhodném určeném místě podle pokynů pedagoga, 
vykonávajícího     pedagogický dohled. V polední přestávce před odpoledním vyučováním je umožněno 
na základě písemné žádosti rodičů pobývat žákům mimo areál školy za předpokladu, že po tuto dobu 
za ně rodiče přebírají odpovědnost.    

 
11. Provoz školy probíhá ve všedních dnech od 6.00 hod. do 16.00.  
 
12. V období školního vyučování může ředitelka školy ze závažných důvodů, zejména organizačních a      
       technických vyhlásit pro žáky nejvýše 5 volných dnů ve školním roce.  

 
B. Režim při akcích mimo školu 

1. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při školních akcích mimo areál školy zajišťuje škola vždy nejméně 
jedním zaměstnancem školy, pedagogickým pracovníkem. Společně s ním může na akci zajišťovat 
pedagogický dohled i nepedagogický zaměstnanec školy, pokud je zletilý a způsobilý k právním úkonům.  

2. Při organizaci výuky při akcích podle bodu 1 stanoví zařazení a délku přestávek pedagog pověřeným 
vedením akce podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků.  

 
3. Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, kdy místem pro shromáždění žáků 

není místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje organizující pedagog bezpečnost a ochranu 
zdraví žáků na předem určeném místě 15 minut před dobou shromáždění. Po skončení akce končí i 
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 písemně.  

 
4. Při přecházení žáků na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy se žáci řídí pravidly silničního 

provozu a pokyny doprovázejících osob. Před akcí doprovázející učitel žáky prokazatelně poučí o 
bezpečnosti a provede o tom zápis do třídní knihy.  

 
5. Pro společné zájezdy (výlety) tříd, lyžařské kursy, ozdravné pobyty - školy v přírodě apod. platí zvláštní 

vnitřní organizační směrnice, s nimiž jsou žáci předem seznámeni. Při pobytu v ubytovacím zařízení se 
žáci podřizují vnitřnímu řádu tohoto zařízení a dbají všech pokynů pracovníků tohoto zařízení.       

 










6. Součástí výuky je výuka plavání a lyžařský výcvik. Mohou být zařazeny také další aktivity, např. 
soustředění pěveckého sboru, bruslení aj. Školský zákon ukládá zákonným zástupcům žáků povinnost 
oznamovat škole jakákoliv zdravotní omezení, jež mohou mít vliv na průběh vzdělávání žáka.  

 
7. Chování žáka na mimoškolních akcích je součástí celkového hodnocení žáka včetně klasifikace na 

vysvědčení.  

7. Příprava na vyučování 

 
1. Po příchodu do třídy se žák připraví na vyučovací hodinu.  

Používání mobilních telefonů (včetně osobních tabletů a dalších elektronických zařízení) není žákům 
v budově školy dovoleno. Tento zákaz se vztahuje i na školní akce a výuku, která probíhá mimo budovu 
školy. Výjimkou je jejich používání na pokyn vyučujícího nebo ze zdravotních důvodů. 

 
2. Po prvním zvonění žák neopouští třídu. 
 
3. Při vstupu učitele nebo jiné dospělé osoby do třídy žáci pozdraví tím, že tiše vstanou. 
 
4. Žák se řádně připravuje na vyučování a plní zadané domácí úkoly. 
 
5. Nesplnění domácích úkolů a zapomenutí pomůcek ohlásí žák na začátku hodiny vyučujícímu. 
 
6. Pokud se vyučující po zvonění do 5 minut nedostaví do třídy, zástupce třídy jde ohlásit jeho 

nepřítomnost nejblíže dosažitelnému pedagogovi (vedlejší třída, učebna). 
 

8. Vyučování 

1. Žák pozorně sleduje a aktivně se účastní vyučování, dbá pokynů vyučujícího. 
 
2. Po skončení hodiny, tj. po zazvonění na přestávku, zůstávají žáci na svých místech, své věci si skládají 

až na pokyn vyučujícího. Vyučovací hodinu končí učitel. 
 
3. V době vyučování se žáci nezdržují na chodbách, v šatnách a na sociálních zařízeních. 

9. Přestávky 

1. Přestávky žáci využívají k odpočinku, občerstvení a přípravě na následující vyučovací hodinu. 
 
2. 2 min. před zvoněním si žáci uklidí své pracovní místo, případně se přichystají k odchodu do jiné 

pracovny, pokud to vyžaduje jejich rozvrh hodin. 
 
3. Na chodbách a schodištích se žáci pohybují ohleduplně a ukázněně, neběhají a dbají zvýšené opatrnosti 

a bezpečnosti. 
 
4. O přestávkách se žáci nezdržují na schodištích a v jiných třídách a nepřecházejí bezdůvodně z poschodí 

do poschodí. 
 
5. Do odborných pracoven, tělocvičny, hudebny vstupují jen na vyzvání a v doprovodu učitele. 
 
6. Žáci nevstupují do sborovny, kabinetů.  
 
7. Úřední hodiny v kanceláři školy jsou pro žáky v době velké přestávky od 9:40 – 10:00. 
 
8. Žákům je zakázán vstup do technických podlaží (suterénu) pavilonů bez doprovodu vyučujícího. 
 
9. V době polední přestávky žáci opouštějí školu nebo se zdržují v určených prostorách, kde je zajištěn 

pedagogický dohled. Do školy se na odpolední vyučování vrací 15 minut před zvoněním na první hodinu 
odpoledního vyučování.  

 
10. O malých přestávkách žáci nepřecházejí do jiných pavilonů, např. k automatu na nápoje a svačiny.       










10. Odchod ze školy, chování v jídelně 

1. Učitel odvádí třídu po skončení vyučování z učebny do šatny. V šatnách a na chodbách se žáci chovají 
ukázněně, ohleduplně. 

 
2. Při odchodu domů žáci svoji šatní skřínku uzamknou. Pokud se ze skřínky ztratí její číselné a jmenné 

označení, žák si je samostatně znovu na dvířka šatní skřínky nalepí. Ve skřínce žák nenechává cenné 
věci. Pokud žák zapomene klíč od své skřínky, dohodne se o přezouvání ráno před vyučováním 
s třídním učitelem. Ztratí-li žák klíč, požádá školníka o otevření zámku, a co nejdříve si pořídí nový.  

, 
3. Vychovatelky školní družiny žáky, kteří navštěvují družinu, přebírají v učebně, kde měli poslední 

vyučovací hodinu a odvádí do svých oddělení, není-li vnitřním dokumentem (rozpisem pro daný školní 
rok) upraveno jinak. Žáky, kteří přicházejí do družiny po delším vyučování později, přivádí a předává 
vychovatelce vyučující poslední vyučovací hodiny.  

 
4. Žáci, kteří se stravují ve školní jídelně, odcházejí do jídelny pod vedením vyučujícího poslední vyučovací 

hodiny, který je předá pracovníkovi, konajícímu pedagogický dohled ve ŠJ. 
 
5. Tašky a svrchní oděv ponechávají žáci po dobu oběda v šatních skřínkách.  

 

11. Okolí školy 

1. Žáci dbají na čistotu okolí školy. Odpadky vyhazují do košů, nepoškozují keře, stromy a další okolní 
zeleň, nevstupují zbytečně na travnaté plochy. 

 
2. K odchodu i příchodu do školy využívají výhradně chodníků. Přecházení přes parkoviště automobilů, 

přes travnaté plochy je zakázáno.  

12. Třídní služby 

1. Na začátku školního roku třídní učitel určí a písemně zpracuje plán žákovských služeb tak, aby byl 
zajištěn jejich bezchybný výkon a všichni žáci třídy se na této činnosti podíleli. 

 
2. Třídní knihu (v listinné podobě) může podle vyspělosti žáků svěřit vyučující k přenesení a předání 

dalšímu vyučujícímu určené službě.  
3. Třídní služba (2 žáci) má na starosti mytí tabule, pořádek ve třídě a kontrolu stavu třídy před odchodem 

žáků z učebny. 
 
4. Žákovská služba a žáci, kteří jsou přítomni v závěru provozu ve školní jídelně, po poslední konzumaci 

obědů ukládají židle podle pokynů pedagogického dohledu v jídelně. 
 
5. Žákovská služba u vchodu a ve školním rozhlase se řídí pokyny třídního učitele.  

 

13. Rozvoj nadání žáků, rozšířená hudební výchova, program ERIN. 

1. Škola realizuje výchovně vzdělávací činnost uskutečňováním školního vzdělávacího programu Škola pro 
21. století. V rámci své profilace nabízí žákům možnost rozvíjet své hudební nadání prostřednictvím 
rozšířené výuky hudební výchovy (v souladu se ŠVP) a rozvíjet své intelektové nadání na I. stupni 
v projektu ERIN – Edukace a rozvoj intelektově nadaných žáků (v souladu se ŠVP). Do skupin (tříd) 
žáků s rozšířenou výukou hudební výchovy (dále jen RVHV) nebo s programem ERIN jsou zařazování 
žáci ze tříd jednoho ročníku. O zařazování žáků do RVHV rozhoduje ředitelka školy na základě 
doporučení (posouzení nadání a předpokladů) žáka příslušnými učiteli hudební výchovy a se souhlasem 
zákonného zástupce žáka. O zařazení žáků do programu ERIN rozhoduje ředitelka školy na základě 
doporučení školského poradenského pracoviště a se souhlasem zákonného zástupce žáka. 

 

2. Žák je z programů RVHV a ERIN přeřazen do skupiny žáků nebo třídy žáků bez rozšířené výuky (bez 
programu ERIN) v případě, že dlouhodobě neprokazuje předpoklady pro tuto výuku nebo i z jiných 
závažných důvodů. Ředitelka školy rozhodne o přeřazení žáka v rámci školy na základě doporučení 
vyučujícího daného předmětu (u RVHV vyučujícího HV, u programu ERIN vyučujícího českého jazyka a 
matematiky) a po projednání se zákonnými zástupci žáka zpravidla ke konci pololetí. Ze závažných 
důvodů, zejména zdravotních, může být žák přeřazen i v průběhu pololetí. O přeřazení ze zdravotních 
důvodů rozhodne ředitelka školy na žákladě doporučení lékaře. 










14. Organizace vyučování 

 
A. Časová organizace vyučování, přestávky: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Všeobecné údaje: 

 

Škola se otevírá: 6:00 pro žáky ranní šk. družiny, 7:40 pro ostatní ostatníostatní 

žáky Řádné vyučování: 8 : 00 (7:55 školní rozhlas) 

Nultá hodina: 7:00 hod. (pouze se souhlasem ŘŠ) 

Vyučovací hodina: 45 minut 

Přestávky: 10 minut 

Hlavní přestávka: 9:40 – 10:00 

Polední přestávka: 12:35 – 13:05 nebo 13:30-14:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

15. Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků 

 
Obecná ustanovení 

Na základě ustanovení § 30 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) jsou součástí školního řádu školy následující pravidla pro 
hodnocení výsledků vzdělávání žáků. 
 
15.1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných 
školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků. 
 
15.1.1. Obecné zásady 

1. Prostřednictvím hodnocení učitel posuzuje úroveň žákova výkonu vzhledem ke stanoveným cílům 
vzdělávání a žákovým možnostem.  

2. Používáme hodnocení prospěchu i chování známkami, to nevylučuje, že učitel ve vhodné situaci 
využije alternativní způsoby (slovní hodnocení, bodové, procenta úspěšnosti apod.)  

3. Zásadou je spojení cíle (rozvoj osobnosti, naplnění dané kompetence) s adekvátním hodnocením. 
(Volba vhodné odpovídající formy, kritéria)  

4. Hodnocení je přiměřené k věku a schopnostem žáka  
5. Žáci se mohou vhodným způsobem podílet na procesu hodnocení (např. tvorba pravidel chování ve 

třídě, různé formy sebehodnocení, vrstevnické hodnocení apod.)  

6. Závěry hodnocení jsou využívány k další optimalizaci vzdělávacího procesu (Např. analýzy 
významných kontrolních prací, předmětové komise, vedení školy)  

7. Schválená a dohodnutá pravidla hodnocení dodržují všichni pedagogové  
8. Hodnocení je srozumitelné pro žáka i rodiče, vychází z předem daných požadavků a kritérií  

Vyuč. 
hod. 

Od do Přestávka od do 

1. 8.00 8,45 1. 8,45 8,55 

2. 8,55 9,40 2. 9,40 10.00 

3. 10.00 10,45 3. 10,45 10,55 

4. 10,55 11,40 4. 11,40 11,50 

5. 11,50 12,35 5. 12,35 12,45 

6. 12,45 13,30 6.   

7. 13,05 13,50 7. 13,50 14,00 

8. 14,00 14,45 8.   










9. Žáci jsou vedeni postupně k hodnocení sebe i ostatních.  
10. Hodnocení podporuje integritu osobnosti (silné stránky slouží jako základ k rozvoji slabších 

stránek)  
11. 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. 

12.  Hodnocení je vždy korektní, slušné, nezraňující. Učitelé se vyvarují hodnocení, které vylučuje  
možnost zlepšení, nápravy v dalším vývoji.(„uzavřená cesta“). Cílem je žák, který již umí, kterého 
chceme naučit, ne stresovat.  

 
Zásady hodnocení prospěchu žáka 

 
1. uplatňování přiměřené náročnosti      
2. uplatňování pedagogického taktu  
3. potřeba přihlížet k věkovým zvláštnostem  
4. připustit určitou indispozici  
5. nutnost opírat se o dominantní kladné vlastnosti      
6. pochvala a pozitivní hodnocení je nejen odměnou, ale i stimulem k většímu úsilí 
7. hodnotí se celkové výkony s ohledem na požadavky výstupů RVP ZV, resp. ŠVP. 

 
Zásady sebehodnocení prospěchu žáka 

 
1. vhodná náročnost 
2. schopnost posoudit se objektivně 
3. ohledy vůči věku 
4. možnost indispozice 
5. uplatňování sebekritiky 
6. pozitivní sebekritika 
7. ocenění sama sebe 
8. schopnost přiznat si chybu 

 
 
 
Pravidla pro sebehodnocení:    
1. Žáci jsou vedeni od I. ročníku školní docházky k sebehodnocení.  
 
2. Sebehodnocení je důležitou součástí hodnocení žáků, posiluje sebeúctu a sebevědomí žáků.  
Umožňuje žákovi poznat své silné a slabé stránky, být odpovědným za své výsledky v učení, rozvíjet 
dovednosti, které jsou užitečné pro život. Je zařazováno do vzdělávacího procesu průběžně všemi 
vyučujícími formami, přiměřenými věku žáků.  

3. Sebehodnocení plní funkci informativní - žák si uvědomuje proces svého učení a výsledky, kterých 
dosáhl, umožňuje učiteli určit příčiny neúspěchu, ale také formativní - zaměřuje se jak na průběh, tak i na 
výsledek školní práce. Formuje pozitivní vlastnosti a postoje, je stimulem rozvoje osobnosti žáka, pobídkou 
k dalšímu poznávání. Je zaměřené na dosahování cílů nikoliv ve srovnání s výkony spolužáků ve třídě, ale 
vzhledem k předem danému kritériu.  

4. Důležitá je práce s chybou. Chyba je přirozená součást procesu učení. Vždy je třeba chybu analyzovat, 
hledat příčinu. Sebehodnocení je východiskem k odstranění chyb analýzou příčin, uvědomění si slabých 
stránek a utvoření strategie k nápravě. Umožňuje učiteli určit pedagogickou diagnózu, týkající se učebního 
stylu a stanovení příčin neúspěchu. Žáci mohou některé chyby sami opravovat. 

5. Pedagogové vedou žáka k tomu, aby komentoval své výkony a výsledky. Při sebehodnocení se žák 
snaží vyjádřit: co se mu daří, co mu ještě nejde, jaké má rezervy a jak bude pokračovat dál.  

6. Sebehodnocení žáků nemá nahradit klasické hodnocení, tj. hodnocení žáka pedagogem, ale má pouze 
doplňovat a rozšiřovat evaluační procesy a více aktivizovat žáka.  
 










Formy sebehodnocení: 
1. V nižších ročnících probíhá nejčastěji ústně. Na konci pololetí se učí žáci sebehodnocení jako součást 
sumativního hodnocení a klasifikace.  
 
2. Sebehodnocení může probíhat symbolicky, např. formou značek, symbolů v jednotlivých předmětech na 
písemných pracích, pracovních listech. Zde i učitel napíše svou zpětnou vazbu.  
 
3. Ve vyšších ročnících, dle vyspělosti žáků přibližně od III. ročníku se místo značek a symbolů nebo vedle 
nich (střídání) mohou již učit žáci vlastnímu hodnocení verbálnímu, pomocí písemného slovního vyjádření, 
zpočátku z nabídky slov, stručně, později ve větách. 
 
4. Na II. stupni se žáci ve všech ročnících a předmětech sebehodnotí ústně, případně písemně -  a to 
průběžně. Např. po ukončení většího tematického celku.  
 
5. Závěrečné rozhodnutí o klasifikaci je na vyučujícím, ale žáci jsou přibráni do diskuse o známce. 
Sebehodnocení žáků vychází (podobně jako hodnocení žáků navzájem) ze stejných zásad jako hodnocení. 
Při vytváření a upevňování návyků sebehodnocení se orientujeme na výchozí kritéria, s nimiž učitel žáky 
seznámil na počátku výuky svého předmětu.  
 
 
15.1.2. Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků:    

 
Informace o prospěchu žáka zákonným zástupcům žáka provádí: 

1. třídní učitel 
2. vyučující daného předmětu 
3. výchovný poradce 
4. ředitel školy 

 
a) na třídních schůzkách  
b) konzultačních hodinách  

      c) v akutním případě (zhoršení apod.) okamžitě osobně, emailem nebo telefonicky  
     
1. Pedagogičtí pracovníci zajišťují, aby žáci, zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků, popřípadě 
osoby, které vůči zletilým žákům 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 školské 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. Případné použití slovního hodnocení bude pro účely přijímacího řízení ke střednímu 
vzdělávání převedeno do klasifikace. 

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

 
6. 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. 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. 

 










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. 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. 

 
9. 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 komisionální přezkoušení žáka; je-li 
vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, krajský úřad. Komisionální přezkoušení se koná 
nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka. 

 
10. 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. Opravné zkoušky jsou komisionální. 

 

11. 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. Ředitel školy může povolit 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.  

 
12. 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. 

 
 

15.1.3. Výchovná opatření, pochvaly a jiná ocenění 

 
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 třídní učitel.  

 
2. Zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči zaměstnancům školy nebo vůči 

ostatním žákům se vždy považují za zvláště závažné zaviněné porušení povinností stanovených 

tímto řádem. 

 
3. Závažné zaviněné porušení povinností – každé jednání žáka školy, které hrubým způsobem 

porušuje povinnosti žáka stanovené tímto školním řádem nebo školským zákonem a souvisejícími 

právními předpisy a to zejména: neomluvené absence, hrubé slovní útoky vůči zaměstnancům 

školy nebo vůči ostatním žákům, vulgarismy, porušení povinnosti řádně docházet do školy, 

úmyslné poškození majetku aj. 

 
4. Zaviněné porušení povinností -  ostatní porušení povinností daných školním řádem, školským 

zákonem.   
 

5. Ředitel školy může v případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených zákonem a 

školním řádem rozhodnout o podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka ze školy. V 

rozhodnutí o podmíněném vyloučení stanoví ředitel školy zkušební lhůtu. Dopustí-li se žák v 

průběhu zkušební lhůty dalšího zaviněného porušení povinností, může ředitel školy rozhodnout o 

jeho vyloučení. Žáka lze podmíněně vyloučit nebo vyloučit ze školy pouze v případě, že splnil 

povinnou školní docházku. 

 










6. Dopustí-li se žák jednání podle odstavce 2, (zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické 

útoky žáka vůči zaměstnancům školy nebo vůči ostatním žákům), oznámí ředitel školy tuto 

skutečnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí, jde-li o nezletilého, a státnímu zastupitelství do 

následujícího pracovního dne poté, co se o tom dozvěděl. 

 
7. Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení žákovi 

uložit výchovná opatření: A)napomenutí třídního učitele, B)důtku třídního učitele, C) důtku 

ředitele školy. 

Napomenutí třídního učitele lze uložit za méně závažná porušení školního řádu, nedodržování 
zásad slušného chování. 
Důtku třídního učitele je možno uložit za méně závažná opakovaná porušení školního řádu. Např. 
za vyrušování v hodině, slovní nebo fyzické napadání spolužáků, nerespektování pokynů 
vyučujícího aj.  
Důtku ředitelky školy lze uložit za závažnější porušení školního řádu. Např. opakované narušování 
vyučovací hodiny nevhodnými projevy, vulgární vyjadřování, slovní i fyzické napadání žáků i učitelů, 
opakované pozdní příchody do vyučování aj. Zpravidla jde o přestupky proti školnímu řádu, kterých 
se žák dopouští i přesto, že mu již v minulosti výchovné opatření bylo uloženo. 
 

8. Výchovná opatření mohou být uložena při porušení pravidel souvisejících s výchovou a vzděláváním 
v rámci vyučování i na akcích pořádaných školou. Výchovná opatření lze ukládat průběžně 
v průběhu školního roku třídním učitelem, ředitelem školy.  
 

9. V případě, že po uložení výchovného opatření žák neprokázal v dané oblasti zlepšení, může být za 
dané pololetí školního roku hodnocen sníženým stupněm z chování. 
 

10. 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.  

11. 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, za péči o třídu, plnění s třídní 
samosprávy, studijní výsledky, pomoc při akcích školy, reprezentaci školy (na vystoupeních 
pěveckého sboru), při soutěžích a olympiádách, za sběr papíru, práci v žákovském parlamentu aj.).   

 
15.1.4. Pravidla pro udělování pochval a jiných ocenění a ukládání napomenutí a důtek 

 
1. Pravidla pro udělování pochval a jiných ocenění a ukládání napomenutí a důtek jsou součástí 

školního řádu. 
 
2. Třídní učitel neprodleně oznámí řediteli školy uložení důtky třídního učitele. Důtku ředitele školy lze 

žákovi uložit pouze po projednání v pedagogické radě. 
 
3. 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. 

 
4. Udělení pochvaly a jiného ocenění 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. 

 
 
 
 

 










15.2. Stupně hodnocení prospěchu a chování v případě použití klasifikace, zásady pro používání 
slovního hodnocení. 

 
 15.2.1. Hodnocení chování žáka 

 
Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují, a s ostatními 
učiteli a rozhoduje o ní 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, dodržování školního řádu. Při klasifikaci chování se přihlíží k věku, morální 
a rozumové vyspělosti žáka. Sledujeme slušné chování (zdvořilé vystupování, oslovování, zdravení, 
poděkování,…), způsob komunikace (zda nemluví vulgárně, neskáče do řeči, hlásí se o slovo), 
respektování ostatních (nevysmívá se, neponižuje, nenapadá slovně ani fyzicky spolužáky, zda respektuje 
pokyny vyučujících), péči o školní majetek, plnění povinností (řádná školní docházka, plnění zadaných 
úkolů, nošení pomůcek). 
Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou se v případě použití klasifikace hodnotí na 
vysvědčení stupni:a) 1 - velmi dobré,b) 2 - uspokojivé,c) 3 - neuspokojivé. 
 
Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace chování jsou následující:       
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 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 ředitele 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 závažné míře v 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. 

 
Žákovi je možné podle prokázané míry provinění uložit výchovná opatření nebo snížený stupeň 
z chování také za: 

- pořizování audiovizuálních záznamů bez svolení učitele či spolužáků 
- upravování známek v žákovské knížce 
- prokázané šikanování 
- krádež školních věcí nebo věcí spolužáků či učitelů 
- záškoláctví či opakované pozdní příchody 
- narušování výuky mobilním telefonem, herním zařízením apod. 

 
15.2.2. Hodnocení prospěchu 

 

15.2.2.1. Slovní hodnocení 
Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním 
vzdělávacím programem a chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou jsou v případě použití 
slovního hodnocení popsány tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve 
vztahu k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního 
vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka. Slovní 
hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka v jejich vývoji, ohodnocení píle žáka a jeho 
přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon, a naznačení dalšího rozvoje žáka. 
Obsahuje také zdůvodnění hodnocení a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je 
překonávat. 
 

15.2.2.2.  Hodnocení prospěchu klasifikací 

Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním 
vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu: 

a) 1 - výborný, b) 2 - chvalitebný, c) 3 - dobrý, d) 4 - dostatečný,e) 5 - nedostatečný. 
 










Stupeň 1 (výborný): Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a úplně a 
chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a tvořivě 
uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a 
zákonitostí. Myslí logicky správně, zřetelně se u něho projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný pro jev 
je správný, přesný a výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, pouze s 
menšími nedostatky. Je schopen samostatně studovat vhodné texty.  
 
Stupeň 2 (chvalitebný): Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, 
přesně a úplně. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a produktivně nebo 
podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, 
při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. 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. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. Je schopen samostatně nebo s 
menší pomocí studovat vhodné texty.  
 
Stupeň 3 (dobrý): Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a 
zákonitostí 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. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení 
jevů a zákonitostí podle podnětů učitele. 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. Je schopen 
samostatně studovat podle návodu učitele.  
 
Stupeň 4 (dostatečný): Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení 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. 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, grafický projev je málo estetický. Závažné 
nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké těžkosti.  
 
Stupeň 5 (nedostatečný): Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, 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. Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty 
učitele. 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. Nedovede samostatně 
studovat.  
 

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 formulovaných u 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. 
 
15.2.2.3. Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni: 

a)   prospěl(a) s vyznamenáním, b)   prospěl(a), c) neprospěl(a),   d)nehodnocen(a). 
 
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, 
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. 

 
 










Kritéria hodnocení při klasifikaci ve vyuč. předmětech teoretického zaměření. Přihlíží se k: 
a)   ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic, zákonitostí a       
vztahů  
b)  kvalita a rozsah získaných dovedností vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti  
c)  schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, 
     při výkladu a hodnocení společenských a přírodních jevů a zákonitostí  
d)  kvalita myšlení, především jeho logika, samostatnost a tvořivost 
e)  aktivita v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim  
f)   přesnost, výstižnost a odborná i jazyková správnost ústního a písemného projevu  
g)  kvalita výsledků činností  
h) osvojení účinných metod samostatného studia  
 
Kritéria hodnocení při klasifikaci ve vyuč. předmětech praktického a výchovného zaměření. Přihlíží 
se k: 
a)   vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem  
b)   osvojení praktických dovedností a návyků, zvládnutí účelných způsobů práce  
c)   využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech 
d)   aktivita, samostatnost, tvořivost, iniciativa v praktických činnostech  
e)   kvalita výsledků činností 
f)    organizace vlastní práce a pracoviště, udržování pořádku na pracovišti  
g)   dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a péče o životní prostředí   
h)   hospodárné využívání surovin, materiálů, energie, překonávání překážek v práci 
i)    obsluha a údržba laboratorních zařízení a pomůcek, nástrojů, nářadí a měřidel 
 
15.2.2.4. Výsledky vzdělávání v předmětech praktického a výchovného zaměření se klasifikují podle 
těchto charakteristik (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. Vzorně obsluhuje a udržuje laboratorní 
zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla. 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 dodržuje 
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. Laboratorní zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla obsluhuje a 
udržuje s drobnými nedostatky. 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. S 
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 a energii. K údržbě laboratorních zařízení, přístrojů, nářadí a měřidel musí být částečně 
podněcován. 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 a energie. V obsluze a 
údržbě laboratorních zařízení a pomůcek, přístrojů, nářadí a měřidel se dopouští závažných nedostatků. 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 a energie. V obsluze a údržbě laboratorních 
zařízení a pomůcek, přístrojů a nářadí, nástrojů a měřidel se dopouští závažných nedostatků. 

 
 
15.3. Komisionální a opravné zkoušky   

  
15.3.1. Komisionální a opravné zkoušky 

 
1. Pokud má zákonný zástupce pochybnosti o správnosti hodnocení žáka, může do 3 pracovních dnů ode 
dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne vydání 
vysvědčení, požádat ředitele školy o přezkoumání výsledků hodnocení žáka. Je-li vyučujícím žáka v daném 
předmětu ředitel školy, krajský úřad. Ředitel školy nebo krajský úřad nařídí komisionální přezkoušení žáka.  
 
2. 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. 
 
3. 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. 
 
4.  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. 
 
5. 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. 
6. Komisi pro komisionální přezkoušení jmenuje ředitel školy; v případě, že je vyučujícím daného předmětu 
ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad. 
 
7. Komise je tříčlenná a tvoří ji: 
a) předseda, kterým je ředitel školy, popřípadě jím pověřený učitel, nebo v případě, že vyučujícím daného 
předmětu je ředitel 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. 
 
8. 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, popř. předseda komise, 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. 
 
9. O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy. 
 
10. 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. 
 
11. Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitel školy v souladu se školním vzdělávacím 
programem. 
 
12. Vykonáním přezkoušení není dotčena možnost vykonat opravnou zkoušku. 
 










 
15.3.2.  Odlišnosti pro individuální vzdělávání  

 
Individuálně vzdělávaný žák koná za každé pololetí zkoušky z příslušného učiva. 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. 
 
 
15.4. Způsob získávání podkladů pro hodnocení 

 
15.4.1. Získávání podkladů pro hodnocení prospěchu žáka 

1. Podklady pro hodnocení a klasifikaci získávají vyučující zejména: soustavným diagnostickým 
pozorováním žáků, rozhovory se žákem, s jeho zák. zástupci, sledováním jeho výkonů a připravenosti 
na vyučování, různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové apod.), 
kontrolními písemnými pracemi, analýzou výsledků různých činností žáků, konzultacemi s ostatními 
vyučujícími a podle potřeby i psychologickými a zdravotnickými pracovníky.  

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

pololetí. Známky získávají vyučující průběžně během celého klasifikačního období. Prověřování 
vědomostí, zkoušení je prováděno před kolektivem třídy, výjimečně v odůvodněných případech (u žáků 
se speciálními vzdělávacími potřebami apod.) individuálně, za přítomnosti svědka.       

 
3. Učitel oznamuje žákovi výsledek klasifikace, známku či jiné hodnocení zdůvodňuje (poukazuje na klady 

a nedostatky výkonu, výtvoru). Učitel sděluje všechny známky, které bere v úvahu při celkové 
klasifikaci žákovi i zákonným zástupcům žáka, a to zejména prostřednictvím zápisů do žákovské 
knížky.  

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

konzultacích, zápisy v žákovské knížce. Rodičům, kteří se nemohli dostavit na určený termín, 
poskytnou vyučující možnost individuální konzultace. Údaje o klasifikaci a hodnocení chování žáka 
jsou sdělovány pouze zástupcům žáka, nikoli veřejně. V případě výraznějšího zhoršení prospěchu 
žáka informuje zákonné zástupce žáka vyučující předmětu bez odkladů, prokazatelným způsobem.      

 
5. Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní rok, aby se 

nadměrně nenahromadily v určitých obdobích.    
 
6. O termínu kontrolní písemné práce, která má trvat více než 25 minut, informuje vyučující žáky 

v dostatečném časovém předstihu. O psaní pololetních a závěrečných písemných kontrolních prací 
vyučující informuje ostatní učitele formou zápisu do třídní knihy. V jednom dni žáci píší zpravidla jen 
jednu písemnou kontrolní práci. 

 
7. Učitel je povinen vést soustavnou evidenci klasifikace žáka průkazným způsobem tak, aby mohl vždy 

doložit správnost celkové klasifikace žáka i způsob získání známek (ústní zkoušení, písemné zkoušení 
aj.). V případě dlouhodobé nepřítomnosti nebo rozvázání pracovního poměru v průběhu klasifikačního 
období předá tento klasifikační přehled zastupujícímu učiteli nebo vedení školy.    

 
8. Klasifikační stupeň určí vyučující předmětu. Při dlouhodobějším pobytu žáka mimo školu (lázeňské 

léčení aj.) vyučující respektuje známky žáka, které škole sdělí škola při instituci, kde byl žák umístěn.     
 
9. 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 známek. Výsledná známka za 
klasifikační období odpovídá známkám, které žák získal a které byly sděleny rodičům. Na konci pololetí 
v určeném termínu před jednáním pedagogické rady, zapíší učitelé předmětů výsledky klasifikace.       

 
10. Případy zaostávání žáků v učení, zhoršení prospěchu a chování se projednají v pedagogické radě. 

Vždy jsou včas prokazatelně informováni i zákonní zástupci žáka. 
 
11. Pokud je klasifikace žáka stanovena na základě písemných nebo grafických prací, vyučující tyto práce 

uschovávají po dobu, ve které se mohou zákonní zástupci žáka při nesouhlasu s hodnocením 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 žákům, 
na požádání ve škole také rodičům.       

 
12. Učitel klasifikuje jen probrané učivo, zadávání nové látky k samostatnému nastudování celé třídě není 

přípustné. Prověřování znalostí se provádí až po dostatečném procvičení učiva.          
 
13. Třídní učitelé (výchovný poradce) 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 (nebo výchovného 
poradce) na pedagogické radě.        

 
 
15.4.2. Získávání podkladů pro sebehodnocení prospěchu žáka   

 
5. neformální rozhovor se žákem či se skupinou žáků 
6. individuální rozbor úspěchů žáka nebo skupiny  
7. individuální rozbor příčiny neúspěchu žáka 
8. analýza činností, které vedou k úspěchu žáka 
9. analýza situací a činností, které vedou k neúspěchu žáka 
10. konkrétní příčiny neúspěchu žáka 
11. analýza domácí přípravy žáka 
12. rozbor momentů selhávání i v případě pečlivé přípravy žáka 
                            
15.5. Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.   
 
15.5.1. Charakteristika klasifikačních stupňů   

a) pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami  
b) pro žáky, jimž při přestupu na jinou školu převádí škola známky (klasifikační stupně) na slovní hodnocení 
 

známka Učivo úroveň 

myšlení 

vyjadřování aplikace, řešení píle, zájem 

1 bezpečně   

ovládá 

pohotový, 

bystrý, dobře 

chápe 

souvislosti 

výstižné, 

přesné   

vyjadřování 

spolehlivě, 

uvědoměle,        užívá 

vědomostí, pracuje 

svědomitě, 

samostatně, s jistotou 

aktivní, zájem 

2 Ovládá uvažuje   

samostatně 

celkem 

výstižně 

užívá vědomostí a 

dovedností při řešení       

úkolů, malé ne časté                                                                                            

chyby 

učí se 

svědomitě 

3 v podstatě 

ovládá 

menší 

samostatnost 

v myšlení 

nedovede se 

dost přesně 

vyjádřit 

úkoly řeší za pomoci 

učitele, s pomocí 

odstraňuje své chyby 

v učení a práci 

nepotřebuje větších 

podnětů 

4 ovládá jen 

částečně, 

značné 

mezery ve 

vědomostech 

myšlení 

nesamostatné 

myšlenky 

vyjadřuje se 

značnými 

potížemi 

dělá podstatné chyby,          

nesnadno je 

překonává 

malý zájem o učení, 

potřebuje pobídky a 

pomoc 

5 Neovládá i na návodné 

otázky 

odpovídá 

nesprávně 

i na návodné 

otázky 

odpovídá 

nesprávně 

praktické úkoly 

nedovede splnit ani za 

pomoci učitele 

veškerá pomoc a 

pobízení jsou 

neúčinné 

 
1. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vytvoření nezbytných podmínek při vzdělávání 
i klasifikaci a hodnocení. 
 










2. Při hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíží k povaze  handicapu žáka. 
Vyučující respektují doporučení psychologických vyšetření žáků a uplatňují je   při klasifikaci a hodnocení 
chování žáků a také volí vhodné a přiměřené způsoby získávání podkladů.       
 
3. U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení na základě 
žádosti zákonného zástupce žáka.  
 
4. 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.                                                                            
                                                                        
5. 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.       
 
6. Klasifikace byla provázena hodnocením, t.j.vyjádřením pozitivních stránek výkonu, objasněním podstaty 
neúspěchu, návodem, jak mezery a nedostatky překonávat.      
 
7. Všechna navrhovaná pedagogická opatření se zásadně projednávají s rodiči a k jejich souhlasnému či 
nesouhlasnému názoru je přihlíženo.       
 
8. V hodnocení se přístup vyučujícího zaměřuje na pozitivní výkony žáka a tím na podporu jeho poznávací 
motivace k učení namísto jednostranného zdůrazňování chyb.                                              
 
 
15.5.2. Hodnocení nadaných žáků 

 
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. S ohledem specifické charakteristiky nadaných a mimořádně nadaných žáků dává učitel při jejich 
hodnocení a klasifikaci žákovi najevo důvěru v jeho schopnosti daný úkol vyřešit. 
 
3. Učitel oceňuje jeho postoje a pracovitost a zároveň učí žáka pracovat s chybou jako prostředkem 
zlepšení. Hodnocením se vytváří u žáka správný postoj ke svému výkonu i k sobě samému. Hodnocení má 
být prostředkem dalšího rozvoje žáka s akceptováním jeho chyb i podněcováním a podporováním jejich 
individuálních rozvojových možností.  
4. Při utváření klíčových kompetencí žáků jde zejména o to, aby sám žák sledoval svůj vlastní rozvoj. U 
nadaných žáků je významné učit je stanovovat si přiměřené a reálné cíle. 
 
5. U nadaných žáků s ohledem na výsledky (doporučení) z psychologických a speciálně pedagogických 
vyšetření sledujeme osobní posun ve výkonu žáka, tj. uplatňujeme formativní způsob hodnocení.  
 
6. U nadaných žáků je třeba počítat s perfekcionismem, zvýšenou citlivostí, proto je u nich nezbytná 
převaha pozitivního hodnocení, budování sebedůvěry, a neustálé povzbuzování. Vedle toho však také 
vysvětlování a důsledné dodržování nastavených pravidel.  
 
15.5.3. Možnost opravy známky   

 
1. Žák, který má zájem opravit si známku, kterou obdržel v písemném či ústním zkoušení, může požádat 
učitele daného předmětu o následné přezkoušení a ověření svých vědomostí a to jedenkrát za pololetí 
v každém předmětu. Učitel se žákem dohodne způsob, jakým  bude přezkoušení provedeno.  
Známka opravená po přezkoušení se zapíše do elektronické žákovské knížky, do poznámky se poznačí 
např. opraveno z 2.10.   
 
2. Vyučující má právo nevyhovět žákovi podle bodu 1 v případě, že se jedná o pololetní shrnující 
(závažnou) kontrolní práci. 
 










3. Při hodnocení znalostí a dovedností žáků mohou učitelé mimo vysvědčení při klasifikaci používat známky 
s hvězdičkou a se znaménkem minus. 
 
4. Vyučující v 1. pololetí 1. ročníku používají tzv. motivační hodnocení, tj. razítka, smajlíky apod. 
 
 

16.  Zásady distanční výuky 

1. Na základě novely zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, dle § 184 písm. a) jsou zaváděna 
zvláštní pravidla výuky při omezení osobní přítomnosti žáků ve škole.  
 

2. Pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona nebo z důvodu nařízení 
mimořádného opatření podle zvláštního zákona nebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o 
ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny žáků nejméně jedné třídy ve škole, 
poskytuje škola dotyčným žákům vzdělávání distančním způsobem.  
 

3. Vzdělávání distančním způsobem se uskutečňuje podle příslušného RVP a podle ŠVP školy.  
 

4. Povinnosti žáků: Žáci jsou povinni se řádně vzdělávat, jak prezenční, tak distanční formou výuky, při ní 
pak v míře odpovídající okolnostem. Vyučující zapisuje docházku do třídní knihy. Omlouvání 
nepřítomnosti žáka ve výuce probíhá dle školního řádu. Omluvu zasílá zákonný zástupce nezletilého 
žáka elektronickou formou třídnímu učiteli. 
 

5. Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 
kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka, a to jak při prezenční výuce, tak při distančním 
vzdělávání.  
 

6. Zákonní zástupci jsou povinni dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování, a to i v jeho distanční 
formě. K dokládání důvodů nepřítomnosti žáka ve vyučování v případě distanční výuky slouží 
elektronická žákovská knížka. Pokud je na základě výjimek umožněna docházka žáků do školy, např. 
konzultační hodiny, je žák povinen být v případě mimořádných opatření vybaven ochrannými prostředky 
dýchacích cest a používat je předepsaným způsobem.  
 

7. Režim přechodu na distanční výuku, režim distanční výuky  
Rozvrh hodin distanční výuky vychází ze stálého rozvrhu platného pro školní rok. Rozvrh bude 
zveřejněn v elektronickém informačním systému školy. Distanční rozvrh je zahájen s okamžitou 
platností od vyhlášení data distanční výuky a probíhá do data jejího ukončení.  

 
8. Přechod z prezenční na distanční výuku je vedením školy oznámen také na webových stránkách školy. 

V rámci distanční výuky jsou respektována specifika tohoto způsobu vzdělávání, jako jsou odlišné 
technické vybavení a možnosti žáků, náročnost dlouhodobé práce s počítačem, dlouhodobé sledování 
monitoru, nevhodné držení těla, atd.  

9.  Délka vyučovací hodiny je 45 minut. V distančním rozvrhu jsou zařazeny všechny předměty s výjimkou 
předmětů výchovného zaměření. Při distančním vzdělávání nelze realizovat vzdělávání v rozsahu 
plánovaném pro prezenční výuku, škola se zaměří především na stěžejní výstupy v českém jazyce, 
matematice a anglickém jazyce.  

10. Priority ve vzdělávání budou operativně určovány podle délky distanční výuky, zda půjde o krátkodobé 
či dlouhodobé zákazy přítomnosti žáků ve školách.  
 

11. Hodnocení výsledků vzdělávání v období distanční výuky  
 Hodnocení žáků probíhá podle pravidel hodnocení, která jsou součástí školního řádu s větším důrazem   
na formativní formu hodnocení žáka. Vyučující odpovídá za zajištění kontinuity prezenční a distanční 
výuky a za dostatek podkladů pro hodnocení žáka.  

 
12. V případě distanční výuky delší než 8 týdnů budou pravidla pro hodnocení upřesněna. Při distančním 

vzdělávání, zajišťovaném jakoukoli formou, žák a zákonný zástupce žáka vždy dostane zpětnou vazbu 
o výsledcích svého vzdělávání a plnění zadaných úkolů. Je uplatňováno především formativní 
hodnocení, jak klasifikačním stupněm, tak slovním hodnocením. Učitelé opravují úkoly a zasílají zpět 
žákům. Po uzavření určitých celků učiva je provedeno sumativní hodnocení výsledků žáka při 
osvojování učiva tohoto celku.  










 
13. Výsledky vzdělávání prezenční formou jsou dokládány i písemnými pracemi žáka (testy, písemné 
práce).   
 
14. Distanční výuka probíhá prostřednictvím komunikační platformy školy – Microsoft Teams, skupinovým 
či individuálním chatem, dále videohovory. Žáci se pravidelně připojují na online hodiny prostřednictvím 
platformy Teams, ve výuce komunikují s vyučujícím prostřednictvím mikrofonu a chatu.  
 
15. Vyučující probírá učivo dle tematických plánů. Prostřednictvím platformy Teams zadává žákům domácí 
úkoly k procvičování, upevňování učiva a k dalšímu rozvoji žáka. V domácí samostatná práci jsou 
prferovány komplexní úlohy s přesahy oborů, spojené s reálným životem žáka. Učitelé realizují ve výuce on 
line testy, které slouží k hodnocení žáků a v nemalé míře informují vyučujícího o zvládnutí daného učiva.  
 
16. Zákonní zástupci jsou o výsledcích distančního vzdělávání informováni vyučujícími daného předmětu 
průběžně, prokazatelnou formou. O průběhu distančního vzdělávání jednotlivých žáků informují zákonné 
zástupce podle potřeby třídní učitelé. K informování slouží elektronická korespondence, telefonická a 
osobní komunikace.   
 

17. Závěrečná ustanovení 

 

1. Tento školní řád vstupuje v platnost 16. 2. 2021 a současně se ruší platnost řádu z 1.10. 2020. 

2. Datum projednání na pedagogické radě:  11. 2. 2021. 

3. Datum projednání a schválení ve Školské radě 15. 2. 2021. 

Ve Zlíně – Malenovicích dne 8. 2. 2021   

                                ______________________________                                            

                                                                             PaedDr. Zdeňka Jančíková, Ph.D., ředitelka školy 


