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

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

vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici.  

I. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců, zaměstnanců školy 

1. Práva žáků 

a) na vzdělávání a školské služby podle školského zákona, 

b) být informován o průběhu a výsledcích svého vzdělávání, 

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

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

ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných 

orgánů zabývat, 

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

vzdělávání,  

e) obracet se na vedení školy, sdělovat své připomínky a náměty  

f) na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání, 

g) na speciální péči v rámci možnosti školy, jedná-li se o žáky handicapované,             

s poruchami učení nebo chování,  

h) na ochranu před všemi formami diskriminace a násilí, 

i) na ochranu před vlivy a informacemi, které by ohrožovaly jejich rozumovou                  

a mravní výchovu a nevhodně ovlivňovaly rozvoj jejich osobnosti, 

j) na ochranu před návykovými látkami, které ohrožují jejich tělesný a duševní 

vývoj, 

k) na slušné jednání ze strany všech zaměstnanců školy, 

l) na přiměřený odpočinek a oddechovou činnost odpovídající jejich věku, 

m) na pitný režim v době vyučovací hodiny bez jejího narušení, 

n) na svobodu pohybu ve školních prostorách, jež jsou tomu určeny 

2. Povinnosti žáků 

a) řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat, 

b) dodržovat školní a vnitřní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví                    

a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni, 

c) plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními 

předpisy a školním nebo vnitřním řádem, 

d) vyjadřovat své mínění a názory vždy slušných způsobem, 

e) řídit se obecně vžitými pravidly slušného chování, a to jak ve vztahu k dospělým, 

tak ke spolužákům, 

f) neopouštět svévolně budovu školy v době vyučování, 

g) přicházet do školy včas a být připraveni na začátek vyučování, 
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h) nenosit do školy předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zdraví                 

a bezpečnost jeho nebo jiných osob, 

i) při vyučování a o přestávkách nemanipulovat s mobilním telefonem, po celou 

dobu vyučování a přestávek mít mobilní telefon vypnut (pokud je ze strany žáka 

tato povinnost opakovaně porušována, je mobilní telefon uložen u ředitele školy, 

kde si jej může žák nebo zákonný zástupce po skončení vyučování vyzvednout),             

v případě, že si žák potřebuje neodkladně telefonicky vyřídit svoji záležitost, 

požádá o svolení učitele, 

j) po vstupu do školy se přezout do vhodné obuvi (nesportovní, bezpečné), své 

svršky si řádně uložit na místa k tomu určená, 

k) udržovat svoje pracovní místo v pořádku a čistotě, 

l) plnit pokyny vyučujících, které souvisí s přímým vyučováním i přípravou na ně, 

plnit zadání domácí přípravy a dodržovat termíny jejich kontroly, řádně se 

připravovat na vyučování, 

m) vyžádat si souhlas vyučujícího při opuštění třídy v průběhu vyučování, 

n) účastnit se mimoškolních aktivit, na které se přihlásil, 

o) před odchodem ze třídy uklidit své pracovní místo a jeho okolí, 

p) chránit zdraví své i svých spolužáků, předcházet nebezpečí užívání drog, 

q) v případě, že zjistí jakékoliv podezření či náznak šikany, rasové nesnášenlivosti 

nebo xenofobie, informovat o tom neprodleně svého třídního učitele a vedení 

školy, 

r) nahlásit každý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti s činností 

školy bez zbytečného odkladu vyučujícímu, třídnímu učiteli nebo jinému 

zaměstnanci školy. 

3. Práva zákonných zástupců 

a) svobodně si zvolit školu pro své dítě, 

b) na informace o průběhu a vzdělávání svého dítěte ve škole, 

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

k informacím, 

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

e) právo na vzdělávání v jazyce národnostní menšiny, a to za podmínek stanovených 

v § 14 školského zákona 

f) na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení                          

v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona, 

g) u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na vzdělávání, jehož obsah, formy 

a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření 

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

školy a školského poradenského zařízení, 

h) volit a být voleni do školské rady, 
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i) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí 

vzdělávání žáka,  

j) požádat o přezkoumání výsledků hodnocení žáka, 

k) být přítomni vyučování po předchozí domluvě s vyučujícím (min 2 dny předem), 

l) být dopředu a prokazatelným způsobem informováni o zhoršení jeho prospěchu 

a chování, 

m) obracet se na učitele i vedení školy s dotazy, připomínkami a náměty, které se 

týkají výchovně vzdělávacího procesu, 

n) omluvit žáka z vyučování na dobu nezbytně nutnou. 

 

4. Povinnosti zákonných zástupců 

a) zajistit, aby žák docházel řádně do školy, 

b) dohlížet na průběh, výsledky vzdělávání a domácí přípravu žáka, alespoň                  

1x týdně podepsat žákovskou knížku, 

c) vyzvednout si své dítě osobně ve škole, pokud odchází v době vyučování, 

d) požádat písemně o možnost uvolnění žáka II. stupně z vyučování bez osobního 

vyzvednutí ze závažných důvodů (např. návštěva lékaře apod.) po předešlé 

písemné domluvě s třídním učitelem, 

e) na vyzvání ředitele školy, výchovného poradce, třídního učitele se osobně 

zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání nebo chování 

žáka, 

f) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtíží žáka nebo 

jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, 

g) oznamovat škole údaje nezbytné pro školní matriku (§ 28 odst. 2 a 3 školského 

zákona) a další údaje, které jsou pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka,                 

a změny v těchto údajích, 

h) doložit důvody nepřítomnosti svého dítěte ve vyučování nejpozději do                            

3 kalendářních dnů od počátku jeho nepřítomnosti, 

i) v případě onemocnění infekčním onemocněním nebo podezření z nákazy, je 

podle povahy infekčního onemocnění povinen dbát na to, aby se žák zdržel 

činnosti, která by mohla vést k dalšímu šíření infekčního onemocnění, dbát na 

opětovné zařazení žáka do výchovně vzdělávací činnosti až po úspěšné léčbě, 

j) účinně preventivně působit s cílem zamezit šíření onemocnění pedikulózou mezi 

žáky, při zjištění výskytu vší u žáka bezodkladně informovat školu 

prostřednictvím třídního učitele, a zabezpečit neodkladně odvšivení žáka, 

k) v případě, že zjistí jakékoliv podezření či náznak šikany, rasové nesnášenlivosti 

nebo xenofobie, informovat o tomto neprodleně třídního učitele, výchovného 

poradce a vedení školy. 
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5. Práva a povinnosti zaměstnanců školy 

a) všichni zaměstnanci působí na žáky jednotným způsobem, žáka považují za svého 

partnera, kterému jsou nápomocni dle svých možností, 

b) od žáků vyžadují správné jednání, nesprávné jednání žáků řeší odpovídajícími 

kroky, které nejsou v rozporu se zákony, 

c) zaměstnanci mají právo na další vzdělávání a současně jsou povinni sledovat 

odbornou literaturu, právní předpisy a vnitřní školní normy, 

d) všichni zaměstnanci školy chrání žáky před všemi formami špatného zacházení, 

e) učitelé zachovávají diskrétnost při řešení individuálních psychologických 

problémů, všichni zaměstnanci školy se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů, 

f) zjistí-li pracovníci školy, že je žák týrán, krutě trestán, vystavován vlivům 

ohrožujícím jeho zdravý vývoj nebo je s ním jinak špatně zacházeno, čímž je 

ovlivněna jeho docházka do školy, jsou povinni informovat příslušné orgány péče 

o dítě, 

g) je-li podezření na zanedbávání povinné školní docházky žáka, jsou pedagogičtí 

pracovníci povinni ohlásit tuto skutečnost příslušným orgánům, 

h) učitelé dbají na to, aby žák nebyl diskriminován ve svých právech, pro svůj 

etnický nebo sociální původ, 

i) zaměstnanci neprobírají na třídních schůzkách ani na veřejnosti prospěch                   

a chování žáků před ostatními rodiči ani veřejností, 

j) všichni zaměstnanci komunikují s rodiči partnerským způsobem, 

k) všichni zaměstnanci školy se mezi sebou chovají dle zásad slušného chování, 

nepomlouvají se, případné spory neřeší na veřejnosti (před žáky, rodiči,…), 

 

6. Pravidla vzájemných vztahů se zaměstnanci školy 

a) žáci dodržují zásady kulturního chování, chovají se slušně a ohleduplně, 

nepoužívají hrubých a vulgárních slov, 

b) žáci respektují pokyny všech pracovníků školy, 

c) zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se 

vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených zákonem              

(č. 561/ 2004, § 31, odst. 3), 

d) ve škole a při všech školních činnostech žáci dbají pravidel hygieny a bezpečnosti, 

se kterými byli seznámeni, 

e) žáci zdraví všechny dospělé osoby v budově i mimo ni - hlasitě, uctivě a zřetelně. 

Zaměstnance oslovují "pane řediteli", "paní zástupkyně", "paní učitelko", "pane 

učiteli", "pane školníku", "paní uklízečko", "paní kuchařko", atd.  
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II. Provoz a vnitřní režim školy 

1. Provoz školy 

a) Provoz školy probíhá ve všedních dnech, od 7:00 do 15:30 hodin. 

b) Školní budova se otevírá v 7:00 hodin. 

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

dohledů je vyvěšen na místě k tomu určeném. 

d) Do učeben jsou žáci vpuštěni v 7:30 hodin. 

e) Přehled vyučovacích hodin a přestávek: 

 1. hodina:   7:40 – 8:25 

 2. hodina:   8:35 – 9:20 

 3. hodina:   9:40 – 10:25 

 4. hodina: 10:35 – 11:20 

 5. hodina: 11:25 – 12:10  

 6. hodina: 12:15 – 13:00  

 7. hodina: 13:05 – 13:50  

 8. hodina: 13:55 – 14:40 

f) Provoz školní jídelny upravuje směrnice Provozní řád školní jídelny. 

g) Provoz školní družiny upravuje směrnice Řád školní družiny. 

h) Provoz mateřské školy upravuje směrnice Školní řád mateřské školy. 

2. Příchod do školy 

a) Při vstupu do školy si žáci očistí obuv a odchází do šatny.  

b) Jako přezůvek nelze použít sportovní obuv a obuv neumožňující bezpečný pohyb. 

c) Všichni žáci dbají o pořádek v šatně. 

d) Žáci se pohybují pouze v šatně, která je vyhrazena třídě, kterou navštěvují. 

e) Od 7:25 hodin – na pokyn zaměstnance školy vykonávající dohled – žáci odchází 

přímo do tříd, kde si připraví věci na vyučování. 

f) Při prvním zvonění v 7:35 hodin se žáci nacházejí ve třídách, připravují se na 

vyučování. 

g) Dopolední vyučování začíná v 7:40 hodin, odpolední podle platného rozvrhu. 

h) Na zájmové kroužky se žáci shromažďují před školou, kde očekávají příchod 

učitele nebo vedoucího kroužku. Ve výjimečných případech (např. nepříznivého 

počasí) mohou žáci počkat v šatně školy. Do učeben je jim povolen vstup pouze              

s doprovodem vedoucího.  

i) Žáci svévolně nenosí do školy nepotřebné, cenné předměty, větší množství peněz, 

apod. Má-li žák však u sebe ze závažných důvodů větší finanční částku či cennost, 

je povinen ve vlastním zájmu uložit je co nejdříve po příchodu do školy u třídního 

učitele. 
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3. Organizace vyučovacích hodin 

a) Po zvonění na začátek vyučovací hodiny žáci očekávají učitele v klidu v lavicích. 

Žákovskou knížku, učebnice a ostatní školní potřeby mají připraveny na lavici. 

b) Pokud se nedostaví vyučující do 5 minut po zvonění, oznámí jeho nepřítomnost 

zástupce třídy řediteli školy nebo jeho zástupkyni. 

c) Při příchodu a odchodu učitele nebo jiné dospělé osoby do nebo ze třídy zdraví 

žáci povstáním a hlasitým pozdravem. Sednou si teprve na pokyn učitele. 

d) Každý žák má určené místo podle zasedacího pořádku. Změnit ho může jen se 

souhlasem třídního učitele, případně vyučujícího předmětu. 

e) Zapomene-li žák domácí úkol nebo pomůcku, omluví se učiteli na začátku hodiny. 

f) Pokud má žák u sebe na vlastní zodpovědnost mobilní telefon, tablet, notebook či 

jiná média, nesmí s ním bez svolení vyučujícího při výuce a o přestávkách 

manipulovat a musí být vypnut. 

g) Vyučovací hodina končí na pokyn učitele. 

h) Žák odpovídá za pořádek a čistotu na svém místě. Úmyslně nebo z nedbalosti 

poškozený majetek školy musí zákonný zástupce uvést do původního stavu nebo 

škodu uhradit. 

i) Aktovky a batohy v učebnách musí být uloženy tak, aby nepřekážely v uličce. 

j) V tělesné výchově musí mít žáci cvičební úbor a obuv (zvlášť obuv do tělocvičny          

a ke cvičení venku), v pracovním vyučování pracovní oblečení a obuv. 

k) Pokud je aktivní účast žáka na hodinách tělesné výchovy nižší jak 70%, 

pedagogický pracovník školy má právo na přezkoušení žáka. Aktivní účastí se 

rozumí, že se žák zapojuje do aktivit spojených s výukou (tzn., není nepřítomen 

nebo není "necvičící"). To neplatí pro žáky, kteří jsou z tělesné výchovy na žádost 

zákonných zástupců a doporučení lékaře z tělesné výchovy uvolněni. 

l) Při organizaci výuky jinak než ve vyučovacích hodinách stanoví zařazení a délku 

přestávek pedagog pověřeným vedením akce podle charakteru činnosti                       

a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků. 

m) Služba týdne dbá na čistotu a pořádek, odpovídá za čistě umytou a utřenou tabuli. 

n) Při každém přesunu do jiné učebny si žáci berou všechny své věci sebou. Třídu 

dají do pořádku. 

o) Pokud je žák nepřítomen ve vyučování, je povinen si po návratu učivo probrané               

v jeho nepřítomnosti doplnit a doučit se je. 

p) Pedagogický pracovník školy má právo v případě zameškání žákem více jak             

100 hodin za pololetí dát žákovi srovnávací test, případně žáka přezkoušet. 

4. O přestávce 

a) O přestávce mohou žáci vstoupit do šatny pouze se svolením zaměstnance školy. 

b) O přestávkách (mimo polední) mohou žáci volně vcházet na chodbu. Dveře tříd 

zůstávají během přestávek otevřeny. 
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c) O malé přestávce se žáci zdržují na chodbě v podlaží, kde se nachází třída, ve 

které bude probíhat následující vyučovací hodina. Velkou přestávku mohou žáci 

trávit na obou chodbách školy. 

d) V případě příznivého počasí mohou žáci velkou přestávku trávit ve venkovním 

prostoru před školou, a to pouze v přítomnosti zaměstnance školy 

vykonávajícího dohled. 

e) O přestávce si žáci připraví pomůcky na následující vyučovací hodinu.  

f) O přestávce mohou být okna otevřena pouze v poloze ventilace. S okny mohou 

manipulovat pouze zaměstnanci školy.  

g) Do tělocvičny a na pozemky odcházejí žáci hromadně. Při odchodu do tělocvičny, 

na hřiště a na pozemky očekávají žáci vyučujícího ve třídě. 

h) Volný vstup do sborovny a kabinetů je žákům zakázán. Vstoupit mohou po 

zaklepání a jen v naléhavých případech. 

i) Dohled nad žáky vykonávají pracovníci školy podle stanoveného rozpisu. Žák je 

povinen řídit se pokyny dohlížejícího pracovníka. 

j) Dobu mezi dopoledním a odpoledním vyučováním mohou žáci trávit po 

písemném souhlasu rodičů mimo školní budovu. Po tuto dobu škola za 

bezpečnost žáků nezodpovídá. V době polední přestávky se žáci mohou zdržovat 

ve své šatně. 

5. Po vyučování 

a) Po poslední dopolední vyučovací hodině odcházejí všichni žáci pod vedením 

učitele společně do šaten a do jídelny. Před odchodem ze třídy žáci umyjí tabule, 

řádně uklidí, uloží židle na lavice. 

b) Ve třídě a na chodbách se žáci nesmějí zdržovat bez dohledu zaměstnance školy. 

c) Žáci si přezůvky ukládají v šatně na místo k tomu určené, nesmí zůstat pohozeny.  

d) Škola za bezpečnost žáků po odchodu z budovy školy nezodpovídá. 

6. Omlouvání žáků 

a) Pokud se žák nemůže zúčastnit výuky a zákonný zástupce ví tuto skutečnost 

předem, je povinen žáka předem písemně omluvit třídnímu učiteli. Důvody 

nepřítomnosti doloží zákonní zástupci v žákovské knížce.  

b) O nečekané nepřítomnosti žáka (např. z důvodu nemoci) zákonní zástupci 

informují třídního učitele co nejdříve, nejlépe do 24 hodin, nejpozději však do            

3 dnů od počátku absence. Za informování se pokládá i telefonické sdělení, SMS 

zpráva nebo email. 

c) Zákonní zástupci žáka doloží písemně v žákovské knížce důvody nepřítomnosti 

žáka ve vyučování nejpozději do 3 dnů po opětovném nástupu žáka do školy. 

d) Škola v odůvodněných případech může požadovat, aby omluvenka žákovy 

absence byla doložena lékařských potvrzením. 
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e) Ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na 

žádost jeho zákonného zástupce zcela nebo z části z vyučování některého 

předmětu; zároveň určí náhradní způsob vzdělávání žáka v době vyučování 

tohoto předmětu. 

7. Režim při akcích mimo školu 

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

uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje škola vždy nejméně jedním zaměstnancem 

školy - pedagogickým pracovníkem. Společně s ním může akci zajišťovat                    

i zaměstnanec, který není pedagogickým pracovníkem, pokud je zletilý                        

a způsobilý k právním úkonům.  

b) Při organizaci výuky při akcích souvisejících s výchovně vzdělávací činností školy 

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

pedagog pověřeným vedením akce, podle charakteru činnosti a s přihlédnutím             

k základním fyziologickým potřebám žáků.  

c) Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, nesmí na 

jednu osobu zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví žáků připadnout více než             

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

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

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

projedná organizující pedagog písemnou formou s vedením školy zejména 

s ohledem na zajištění BOZP.  

d) Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, kdy místem 

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

organizující pedagog bezpečnost a ochranu zdraví žáků na předem určeném 

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

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

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

pedagog nejméně 2 dny předem zákonným zástupcům žáků a to zápisem do 

žákovské knížky nebo jinou písemnou informací. 

e) Při přecházení žáků na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy se žáci 

řídí pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Před takovýmito 

akcemi doprovázející učitel žáky prokazatelně poučí o bezpečnosti. Pro společné 

zájezdy tříd, lyžařské kurzy, školy v přírodě platí zvláštní bezpečnostní předpisy, 

se kterými jsou žáci předem seznámeni. Při pobytu v ubytovacích zařízeních se 

účastníci akce řídí vnitřním řádem tohoto zařízení. 

f) Do výuky mohou být zařazeny také další aktivity jako plavání, bruslení, školy 

v přírodě, atd. Těchto aktivit se mohou účastnit pouze žáci zdravotně způsobilí. 

g) Chování žáka na mimoškolních akcích je součástí celkového hodnocení žáka 

včetně hodnocení na vysvědčení.  
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8. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků 

a) U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy, majetku žáků, 

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

poškození způsobil. Pokud byl vznik škody umožněn nedostatečným dohledem 

nad žákem, na náhradu škody od rodičů není právní nárok. Při závažnější škodě 

nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody s rodiči je vznik škody hlášen Policii ČR, 

případně orgánům sociální péče. 

b) Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně svému třídnímu učiteli. Žáci dbají na dostatečné 

zajištění svých věcí. 

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

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

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

zajistí jejich úschovu.       

d) Žáci školy a zaměstnanci školy odkládají osobní majetek pouze na místa k tomu 

určená. 

e) Žákům základních škol jsou bezplatně poskytovány učebnice a učební texty 

uvedené v seznamu podle školského zákona. Žáci prvního ročníku základního 

vzdělávání tyto učebnice a učební texty nevracejí, žáci ostatních ročníků 

základního vzdělávání jsou povinni učebnice a učební texty vrátit nejpozději do 

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

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

konci roku v řádném stavu.  

 

III. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před  

 sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 

1. Bezpečnost a ochrana zdraví 

a) Všichni žáci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví 

a majetek svůj ani jiných osob (neběhají, nestrkají se a neubližují si navzájem 

jakýmkoliv jiným způsobem).  

b) Žákům není v době mimo vyučování zdržovat se v prostorách školy, pokud nad 

nimi není vykonáván dohled způsobilou osobou. 

c) Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků ve školní budově 

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

zaměstnanci vykonávajícího dohled 

d) Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým 

vedením bez dohledu pedagoga. 

e) Ve škole je zakázáno dobíjení jakýchkoliv elektrických spotřebičů. 

f) Žákům školy je zakázáno používat ve škole soukromé elektronické přístroje 

zapojené do elektrické sítě. 
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g) Při výuce v tělocvičně, dílnách, na pozemcích, zachovávají žáci specifické 

bezpečnostní předpisy pro tyto učebny, dané řádem odborné učebny. Vyučující 

daného předmětu provedou prokazatelné poučení žáků v první vyučovací hodině 

školního roku a dodatečné poučení žáků, kteří při první hodině chyběli. O poučení 

žáků provede vyučující záznam do třídní knihy. Poučení o BOZ se provádí rovněž 

před každou akcí mimo školu. 

h) Žákům je zakázána manipulace s vybavením odborných pracoven, s uloženými 

exponáty a modely. 

i) Šatny s odloženými svršky žáků jsou odemčeny a hlídány pověřeným 

zaměstnancem školy. 

j) Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu 

školy povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám žáků a vytvářet 

podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně 

patologických jevů, poskytovat žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti 

a ochrany zdraví. 

k) Všichni zaměstnanci školy jsou povinni oznamovat údaje související s úrazy žáků, 

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

l) Pedagogičtí zaměstnanci dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany 

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

ohrožující zdraví a bezpečnost osob, nebo jiné závady technického rázu, nebo 

nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností informovat o těchto 

skutečnostech nadřízeného a v rámci svých schopností a možností zabránit 

vzniku škody.  

m) Pedagogičtí pracovníci sledují zdravotní stav žáků a v případě náhlého 

onemocnění žáka informují bez zbytečných průtahů vedení školy a zákonného 

zástupce postiženého žáka.  

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

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

vyplní předepsané formuláře. Ošetření a vyplnění záznamů zajišťuje ten 

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

o) Pedagogičtí a provozní pracovníci školy nesmí žáky v době dané rozvrhem bez 

dohledu dospělé osoby uvolňovat k činnostem mimo budovu.  

2. Ochrana před návykovými látkami 

a) Všem osobám je v prostorách školy (školní budova, venkovní areál školy) 

zakázáno užívat návykové látky (§ 89 odst. 10 zákona č. 140/1961 Sb., trestní 

zákon - návykovou látkou se rozumí alkohol, omamné látky, psychotropní látky            

a ostatní látky způsobilé nepříznivě ovlivnit psychiku člověka nebo jeho ovládání 

nebo rozpoznávací schopnosti nebo sociální chování), ve škole s nimi 

manipulovat (manipulací pro účely školního řádu se rozumí přinášení, nabízení, 

zprostředkování, prodej, opatření, přechovávání). To neplatí pro případy, kdy 
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osoba užívá návykové látky v rámci léčebného procesu, který jí byl stanoven 

zdravotnickým zařízením. 

b) Ředitel školy využije všech možností daných mu příslušným zákonem včetně 

možnosti dát podnět k zahájení trestního stíhání osob, které se na porušení 

tohoto zákazu podílely. Ředitel školy nebo jím pověřený pracovník bude 

informovat zákonné zástupce žáků, u nichž bylo zjištěno porušení tohoto zákazu. 

c) V případě podezření na intoxikaci žáka může pedagogický pracovník provést 

orientační test na přítomnost alkoholu (dechová zkouška), ale pouze na základě 

předem získaného souhlasu zákonného zástupce s orientačním testováním žáka 

na přítomnost alkoholu.  

d) Škola je povinna oznámit orgánu sociálně-právní ochrany dětí obecního úřadu 

obce s rozšířenou působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, že žák používá 

návykové látky (§ 10, odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně). 

e) Distribuce (a další formy jednání uvedené v zákoně č. 140/1961 Sb., trestní 

zákon) dle § 187 trestního zákona o šíření omamných a psychotropních látek dle 

§ 188 trestního zákona je v ČR zakázána a takové jednání je trestným činem nebo 

proviněním. Škola je povinna v takovém případě takový trestný čin překazit           

a učiní tak v každém případě včasným oznámením věci policejnímu orgánu. 

f) V případě výskytu látky, u níž je podezření, že se jedná o omamnou                                

a psychotropní látku (nebo přípravek obsahující omamnou nebo psychotropní 

látku nebo jed), v prostorách školy nebo v případě přechovávání takové látky 

žákem bude škola postupovat jako v bodě e). 

3. Ochrana před sociálně patologickými jevy, projevy diskriminace, nepřátelstvím           

a násilím 

a) Škola vypracovává a plní každoročně plán prevence rizikového chování. 

b) Projevy šikanování, násilí, omezování osobní svobody, ponižování apod. jsou               

v prostorách školy a při školních akcích přísně zakázány a jsou považovány za 

hrubý přestupek proti školnímu řádu, který bude adekvátně potrestán. 

c) Pedagogičtí pracovníci dbají, aby etická a právní výchova, výchova ke zdravému 

životnímu stylu a preventivní výchova byla vyučována v souladu se školním 

vzdělávacím programem. 

 

 

IV. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 

1. Úvod 

a) Východiskem pro hodnocení je především školský zákon č. 561/2004 Sb.,              

v platném znění a vyhláška č. 48/2005 Sb., v platném znění, včetně předpisů 

navazujících. 
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b) Tento hodnotící řád stanoví podmínky hodnocení žáků a žákyň (dále jen „žák“). 

Zároveň řeší i otázky spojené s dlouhodobou absencí žáků.  

c) Je závazný též v otázkách hodnocení chování žáků. Stanovuje podmínky pro 

hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami i žáků mimořádně 

nadaných.  

2. Zásady hodnocení a sebehodnocení 

a) Při hodnocení průběžné i celkové klasifikace učitel uplatňuje přiměřenou 

náročnost a pedagogický takt vůči žákovi.  

b) Základním pravidlem pro hodnocení žáků v ŠVP je hodnocení známkou.  

c) Při hodnocení přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl     

v průběhu hodnoceného období zakolísat v učebních výkonech pro určitou 

indispozici. Dále přihlíží ke specifickým podmínkám vyučování, případně                    

k individuálnímu studijnímu plánu. Zásady pro klasifikaci žáků se SVP projedná 

učitel vždy s vedením školy individuálně.  

d) Pro klasifikaci předmětů a hodnocení chování platí zásada hodnocení                         

v příslušném školním roce. Hodnocení se v žádném případě (zejména v případě 

prostředků pro posílení kázně) nepřevádí do dalšího pololetí.  

e) Hodnocení žáka vychází vždy z celkového poznání jeho schopností a dovedností. 

Učitel je oprávněn rozhodovat o formách práce s žáky znevýhodněnými                   

i nadanými a uplatňovat individuální přístup. U znevýhodněných žáků lze po 

dohodě s vedením školy přijmout další opatření – individuální studijní plán, který 

bude projednán jako samostatný závazný prováděcí dokument pro práci, 

hodnocení a klasifikaci těchto žáků.  

f) U žáků mimořádně nadaných volí učitel přiměřené metody práce tak, aby rozvíjel 

odpovídající kompetence žáků. I zde učitel stanovuje návrh jednotlivých kroků 

pro práci s nadaným žákem a zásady jeho hodnocení.  

g) Pro potřeby hodnocení se předměty dělí do tří skupin:  

 předměty s převahou teoretického zaměření  

 předměty s převahou praktických činností  

 předměty s převahou výchovného a estetického zaměření  

3. Stupně hodnocení 

a) Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je hodnocen těmito 

stupni:  

 1 – výborný  

 2 – chvalitebný  

 3 – dobrý  

 4 – dostatečný  

 5 – nedostatečný  
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b) Chování žáka je hodnoceno těmito stupni:  

 1 – velmi dobré  

 2 – uspokojivé  

 3 – neuspokojivé  

c) Jako prostředky pro posílení motivace se dále uplatňují:  

 pochvala třídního učitele  

 pochvala ředitele školy  

d) Jako prostředky pro posílení kázně se dále uplatňují:  

 napomenutí třídního učitele  

 důtka třídního učitele  

 důtka ředitele školy  

e) Celkový prospěch žáka je v prvním až devátém ročníku hodnocen stupni:  

 prospěl s vyznamenáním, není-li při celkové klasifikaci v žádném povinném 

předmětu hodnocen stupněm horším než chvalitebným, průměr z povinných 

předmětů nemá horší než 1,50 a jeho chování je velmi dobré  

 prospěl, není-li při celkové klasifikaci v žádném z povinných předmětů 

hodnocen stupněm nedostatečný  

 neprospěl, je-li při celkové klasifikaci v některém z povinných předmětů 

hodnocen stupněm nedostatečný  

 

4. Získávání podkladů pro hodnocení, jejich evidence a uschovávání 

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

získává učitel zejména těmito metodami, formami a prostředky:  

a) soustavným diagnostickým pozorováním žáka,  

b) analýzou procesu získávání dovedností a zejména kompetencí,  

c) soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování,  

d) různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové); tyto 

výstupy jsou zaměřeny především na praktické osvojování kompetencí tak, jak je 

uvedeno ve vlastním rozpisu u jednotlivých kategorií předmětů,  

e) kontrolními písemnými pracemi a praktickými zkouškami,  

f) referáty, samostatnou prací žáka, 

g) elektronickými formami,  

h) analýzou výsledků činnosti žáka,  

i) konzultacemi s ostatními učiteli a podle potřeb i s pracovníky pedagogicko-

psychologických poraden a zdravotních služeb,  

j) rozhovory se žákem a s jeho zákonnými zástupci.  
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5. Základní pravidla pro hodnocení 

a) Žák musí být z předmětu klasifikován (za klasifikační období) takto:  

 nejméně třikrát za čtvrtletí prokazatelnou formou (ústní, písemnou), kterou 

učitel jednoznačně doloží  

 jinou formou prokazující získávání vědomostí žáků  

 referáty, hodnocenými domácími úkoly 

b) Učitel prokazatelně oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace a poukazuje na 

klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů, výrobků či děl. Upozorňuje na 

možná zlepšení a využívá především pozitivní motivace hodnocení. Prokazatelně 

předkládá řešení, která mohou vést žáka ke zlepšení jeho výsledků. Žák má právo 

se k hodnocení vyjádřit. Učitel využívá svého hodnocení jako prostředku pro 

motivaci žáka k posouzení jeho vlastního výkonu a umožňuje mu srovnání                   

s dřívějšími výsledky.  

c) Při ústním zkoušení oznámí učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě.  

d) Výsledky hodnocení písemných prací oznámí žákovi co nejdříve neprodleně, 

nejpozději do 5 pracovních dnů od data odevzdání.  

e) Žák i zákonný zástupce mají právo do těchto prací nahlížet. I zde je učitel povinen 

provést srovnání žákových dřívějších prací, poukázat na jeho zlepšení či zhoršení 

a vést ho k pochopení hodnocení úkolu. Učitel vždy vede žáka k individuálnímu 

posouzení testu a jeho sebehodnocení.  

f) Známky i s podpisem vlastnoručně zapisuje vyučující do žákovských knížek, resp. 

do notýsků. Zapisování známek žákem je nepřípustné.  

 

6. Vlastní hodnocení žáka 

a) Žáci se klasifikují ve všech vyučovacích předmětech uvedených ve školním 

vzdělávacím programu (učebním plánu) příslušného ročníku. Slovní a jiné 

hodnocení je doplňkové.  

b) Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušný předmět.  

c) V případě, že daný předměty vyučuje více pedagogických pracovníků, je jejich 

povinností jak při výuce, tak i při samotném hodnocení úzce spolupracovat. 

d) 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 jen na základě průměru                      

z klasifikace za příslušné období, lze však k němu přihlédnout. Při určování 

klasifikačního stupně posuzuje učitel výsledky práce objektivně, nesmí podléhat 

žádnému vlivu (subjektivnímu ani vnějšímu).  

e) Ředitel školy určí způsob, jakým budou třídní učitelé a vedení školy informováni 

o stavu klasifikace ve třídě. Případy zaostávání žáků v učení a nedostatky v jejich 

chování se projednávají při pedagogických poradách.  
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f) Na konci klasifikačního období, v termínu, který určí ředitel školy, zapíší učitelé 

příslušných předmětů výsledky celkové klasifikace do školní matriky a připraví 

návrhy na opravné zkoušky a klasifikaci v náhradním termínu. 

7. Celkové hodnocení 

Celkový prospěch žáka zahrnuje výsledky klasifikace z předmětů všech vzdělávacích 

oblastí. Na vysvědčení se uvádí pouze hodnocení předmětů učebního plánu ŠVP školy.  

8. Zásady a pravidla sebehodnocení žáků 

a) Sebehodnocení je důležitou součástí hodnocení žáků. 

b) Sebehodnocením se posiluje sebeúcta a sebevědomí žáků. 

c) Sebehodnocení je zpětnou vazbou nejen pro žáky, ale i pro učitele a rodiče. 

d) Při sebehodnocení se žák snaží popsat: 

- co se mu daří, 

- co mu ještě nejde, 

- jak bude pokračovat dál. 

e) Při školní práci vedeme žáka, aby komentoval svoje výkony a výsledky. 

f) Ústní formou probíhá zhodnocení vlastní činnosti převážně na konci vyučovací 

jednotky formou diskuzí. 

g) Písemnou formou probíhá sebehodnocení převážně za delší časové období (min 

1x za pololetí). 

h) Sebehodnocení probíhá rovněž elektronickou formou prostřednictvím Mapy 

učebního pokroku. 

 

9. Odklad klasifikace, opakování ročníku, opravné zkoušky 

a) Nelze-li žáka pro závažné objektivní příčiny klasifikovat na konci prvního 

pololetí, určí ředitel školy pro jeho klasifikaci náhradní termín tak, aby klasifikace 

žáka mohla být provedena nejpozději do dvou měsíců od ukončení pololetí. Není-

li klasifikace možná ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí 

neklasifikuje.  

b) Nelze-li žáka pro závažné objektivní příčiny klasifikovat na konci druhého 

pololetí, určí ředitel školy pro jeho klasifikaci náhradní termín tak, aby klasifikace 

žáka mohla být provedena nejpozději do 30. září. Do té doby žák podmíněně 

navštěvuje vyšší ročník. Žák, který nemohl být klasifikován v náhradním termínu 

nebo byl klasifikován nedostatečně, opakuje ročník. Bez závažných zdravotních 

důvodů může žák opakovat ročník pouze jednou na I. a jednou na II. stupni.  

c) Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti klasifikace v jednotlivých 

předmětech na konci prvního nebo druhého pololetí, může do tří pracovních dnů 

ode dne, kdy byl s touto skutečností seznámen, nejpozději však do tří pracovních 

dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o komisionální přezkoušení.  
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d) Komisi pro přezkoušení žáka jmenuje ředitel školy. Komise je tříčlenná, tvoří ji 

předseda, zkoušející učitel, jímž je zpravidla vyučující daného předmětu,                         

a přísedící. Klasifikační stupeň určí komise většinou hlasů. O komisionální 

zkoušce se pořizuje protokol. Komise žáka přezkouší neprodleně, a to nejpozději 

do čtrnácti dnů, popř. v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka. 

Výsledek přezkoušení oznámí ředitel školy zákonnému zástupci žáka 

prokazatelným způsobem.  

e) O komisionálních zkouškách může v případech hodných zvláštního zřetele 

rozhodnout pedagogická rada, pokud žákova absence přesáhla 100 hodin za 

jedno pololetí a pokud nejsou k dispozici dostatečné objektivní podklady pro 

klasifikaci.  

f) Žák zařazený do předmětu TV se při úlevách doporučených lékařem klasifikuje 

s přihlédnutím k jeho zdravotnímu stavu.  

g) Žákovi, který je na konci druhého pololetí klasifikován nejvýše ve dvou 

předmětech stupněm nedostatečný, je umožněno vykonat opravné zkoušky, 

pokud už ročník jednou neopakoval – jednou na prvním a jednou na druhém 

stupni.  

h) Žák koná opravné zkoušky nejpozději v posledním týdnu hlavních prázdnin. 

Termín stanoví ředitel školy. Jejich průběh je písemně zaznamenán. Nemůže-li se 

žák dostavit pro nemoc doloženou lékařským potvrzením, umožní mu ředitel 

školy vykonání zkoušek do 15. září. Nedostaví-li se žák k opravným zkouškám ve 

stanoveném termínu bez předložení dokladu o nemoci, je klasifikován stupněm 

nedostatečný. Opravné zkoušky jsou zkoušky komisionální.  

i) Pokud žák plní povinnou školní docházku v zahraniční škole či jiným způsobem, 

postupuje se v souladu s § 18 školského zákona a s příslušnými paragrafy 

novelizované vyhlášky č. 48/2005 Sb., v platném znění. Zákonní zástupci mohou 

v takovém případě požádat o složení komisionálních zkoušek podle tohoto 

paragrafu. Klasifikace za minulé období se prokazuje způsobem uvedeným ve 

školském zákoně a v předpisech navazujících.  

10. Hodnotící přehled – celková klasifikace 

V přehledu jsou shrnuty základní charakteristiky klasifikačních stupňů podle 

jednotlivých typů předmětů. Uvedené charakteristiky jsou pro učitele v rámci ŠVP 

závazné.  

A) PŘEDMĚTY S PŘEVAHOU VÝCHOVNÉHO PŮSOBENÍ  

hudební výchova, výtvarná výchova, tělesná výchova 

Stupeň 1 – výborný 

Žák je v předmětech tohoto charakteru velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně 

využívá své osobní předpoklady a velmi úspěšně je rozvíjí. Jeho projev je esteticky 
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působivý, originální, procítěný a přesný. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky 

aplikuje tvořivě.  

Stupeň 2 – chvalitebný 

Žák je v činnostech aktivní, převážně samostatný, užívá své osobní předpoklady, které 

úspěšně rozvíjí. Jeho projev je esteticky působivý, originální a má jen menší nedostatky. 

Žák tvořivě aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti a návyky. Má zájem o umění, 

estetiku i tělesnou zdatnost. 

Stupeň 3 – dobrý 

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

své schopnosti v individuálním ani v kolektivním projevu. Jeho projev je málo působivý, 

dopouští se v něm chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější mezery a při jejich 

aplikaci potřebuje žák pomoc učitele. Nemá aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou 

kulturu. 

Stupeň 4 – dostatečný 

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

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

značnou pomocí učitele. Projevuje velmi malý zájem a snahu. 

Stupeň 5 – nedostatečný 

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

projev je většinou chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené vědomosti              

a dovednosti nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o práci. 

 

B) PŘEDMĚTY S PŘEVAHOU TEORETICKÉHO ZAMĚŘENÍ A PRAKTICKÝCH ČINNOSTÍ 

Stupeň 1 – výborný  

Žák aplikuje požadované poznatky, fakta, pojmy, definice i zákonitosti uceleně a přesně 

a plně chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální a praktické 

činnosti. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení 

teoretických i praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí 

logicky správně, zřetelně se u něj projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní                   

a písemný projev je správný, přesný, výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. 

Výsledky jeho činnosti jsou odborně správné a přinášejí jasné a zřetelné rysy 

kreativního učení. 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 praktické činnosti. 

Samostatně a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené 

poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu                      
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a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika                 

i tvořivost. Ústní a písemný projev mívá jen drobné nedostatky ve správnosti, přesnosti 

a výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků. 

Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. Žák 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 mezery. Při vykonávání požadovaných intelektuálních                                 

a praktických činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za 

pomoci učitele korigovat. V uplatňování osvojovaných poznatků a dovedností, stejně 

jako při řešení teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky             

a provádí hodnocení jevů 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 praktických činností 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 chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při 

samostatném studiu má velké těžkosti. 

Stupeň 5 – nedostatečný  

Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně ani úplně, má v nich závažné                

a značné mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a praktické 

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, a to 

ani s podněty učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něj časté 

logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, 

přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický projev mají vážné 

nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. 

11. Hodnocení žáků se specifickými vývojovými poruchami 

a) U žáků s vývojovou poruchou klade učitel důraz na ten druh projevu žáka 

(písemný či ústní), v němž má předpoklady podat lepší výkon. Při klasifikaci 
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učitel nevychází z prostého počtu chyb, ale z počtu jevů, které žák zvládl. To však 

neznamená, že žák s vývojovou poruchou nesmí psát písemné práce.  

b) Zákonní zástupci žáků s vývojovou poruchou, diagnostikovanou odborným 

pracovištěm, mohou požádat o slovní hodnocení. Smlouvu s rodiči o slovním 

hodnocení připravuje příslušný třídní učitel ve spolupráci s ostatními učiteli,                

v jejichž předmětech má být žák slovně hodnocen.  

c) Použití slovního hodnocení není pouhé mechanické převádění číselného 

klasifikačního stupně do složitější slovní podoby. Smyslem hodnocení je 

objektivně posoudit jednotlivé složky školního výkonu žáka.  

Stupně slovního hodnocení: 

a) Zvládnutí učiva předepsaného učebním plánem 

• ovládá bezpečně  

• ovládá  

• celkem ovládá  

• ovládá se značnými mezerami 

• neovládá 

b) Úroveň myšlení 

• pohotové, bystré, dobře chápe souvislosti  

• uvažuje celkem samostatně  

• menší samostatnost v myšlení  

• nesamostatnost v myšlení  

• odpovídá nesprávně i na návodné otázky 

c) Úroveň vyjadřování 

• výstižné, poměrně přesné  

• celkem výstižné  

• nedostatečně přesné  

• nesprávné i při návodných otázkách 

d) Úroveň aplikace vědomostí 

• spolehlivě, uvědoměle užívá vědomosti a dovednosti  

• dovede používat vědomosti a dovednosti, dopouští se drobných chyb 

• s pomocí učitele řeší úkoly, překonává obtíže a odstraňuje chyby, jichž se 

dopouští  

• dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává  

• praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí učitele 

e) Píle a zájem o učení 

• aktivní, učí se svědomitě a se zájmem  

• učí se svědomitě  

• k učení a práci nepotřebuje mnoho podnětů  
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• malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty 

• pomoc a pobízení k učení jsou neúčinné 

 

12. Klasifikace chování 

Chování žáků je významnou součástí života školy a přispívá k její dobré atmosféře. 

Tento školní řád stanoví podmínky pro uplatnění dalších prostředků pro upevnění 

kázně.  

A) CHOVÁNÍ ŽÁKA JE KLASIFIKOVÁNO TĚMITO STUPNI:  

Stupeň 1 – velmi dobré  

Žák plní své povinnosti, přispívá k dobrému jménu školy, neporušuje školní řád. 

Stupeň 2 – uspokojivé  

Žák závažným způsobem porušil školní řád a jeho přestupek nelze klasifikovat pouze 

prostředky pro posílení kázně. Tento stupeň se dále udělí tehdy, jestliže selhaly 

možnosti prostředků pro posílení kázně (třídní důtka – ředitelská důtka), případně 

přímo, pokud rámec takového přestupku prokazatelně hrubě překročil zásady školního 

řádu. 

Stupeň 3 – neuspokojivé  

Žák zcela zásadně, hrubým způsobem porušil školní řád, znevážil výsledky školy na 

veřejnosti a poškodil její dobré jméno. Tento stupeň hodnocení se dále udělí, pokud 

selhaly prostředky pro posílení kázně včetně snížené známky z chování. 

B) PROSTŘEDKY PRO POSÍLENÍ KÁZNĚ A ZESÍLENÍ MOTIVACE 

Napomenutí třídního učitele 

Je individuálním výchovným prostředkem třídního učitele; ten o něm rozhoduje 

nezávisle. 

Důtka třídního učitele 

Je registrovaným prostředkem pro posílení kázně. Uděluje ji třídní učitel v případech 

hodných zvláštního zřetele. Mezi takové situace patří zejména vícenásobné zapomínání 

úkolů a pomůcek, které bylo prokazatelně zapsáno v dokumentech žáka; opakované 

pozdní příchody žáků registrované v dokumentech žáka; neadekvátní formy chování 

žáka, které jsou registrovány v dokumentech žáka. Třídní učitel může udělit důtku                   

i v jiných případech podle svého uvážení, pokud je o účinnosti svého rozhodnutí 

přesvědčen a má k němu dostatek podkladů.  

Důtka ředitele školy 

Je registrovaným prostředkem pro posílení kázně. Uděluje ji ředitel školy na základě 

doporučení pedagogické rady za závažná porušení školního řádu. Vyjma hrubého 

porušení školního řádu se za porušení školního řádu považují rovněž vícenásobné 
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pozdní příchody za pololetí, registrované vícenásobné zapomínání úkolů, učebních 

pomůcek, opakované neomlouvání absencí apod. Ředitel školy může ředitelskou důtku 

udělit i přímo, pokud to vyžadují okolnosti celého případu. Rozsah dílčích parametrů 

může být upravován podle období rozhodnutím pedagogické rady. 

Ředitelská důtka a hodnocení nižším stupněm z chování jsou závažným krokem. Proto je 

nutné je vždy předem projednat s rodiči, případně na výchovné komisi za účasti ředitele, 

výchovného poradce a zákonných zástupců.  

Pochvala třídního učitele  

Uděluje ji třídní učitel podle svého uvážení, resp. na základě návrhů ostatních učitelů.  

Pochvala ředitele školy 

Je výchovným prostředkem na podporu pozitivního chování žáků. Uděluje ji ředitel 

školy na základě doporučení třídního učitele, případně pedagogické rady. Pochvala se 

uvádí na vysvědčení. 

13. Informování zákonných zástupců žáka o výsledcích vzdělávání 

a) Učitelé jednotlivých předmětů informují zákonné zástupce žáků obvyklým 

způsobem (prostřednictvím žákovské knížky, resp. deníčku), třídní učitelé 

kontrolují žákovské knížky minimálně jedenkrát týdně.  

b) Učitelé jednotlivých předmětů informují zákonné zástupce na třídních schůzkách, 

případně v rámci konzultačních dnů nebo při jiných příležitostech z rozhodnutí 

ředitele. Dále jsou zákonní zástupci informováni:  

 třídním učitelem nebo učitelem tehdy, jestliže o to zákonní zástupci požádají;  

 třídním učitelem v případě mimořádného zhoršení prospěchu nebo chování 

žáka, a to bezprostředně a prokazatelným způsobem, vždy s vědomím ředitele 

nebo jeho zástupce;  

 v případě neúčasti zákonných zástupců na třídních schůzkách je informuje 

třídní učitel zápisem v žákovské knížce, případně elektronickou formou.  

c) Známka na konci klasifikačního období by se neměla lišit o více než jeden stupeň 

od čtvrtletního průběžného hodnocení (listopad, duben).  

d) Je-li žákovi navržena „dostatečná“ či „ nedostatečná“, třídní učitel společně 

s vyučujícím a s vědomím zástupce v rámci průběžného hodnocení prokazatelně 

informují o této skutečnosti zákonné zástupce žáků.  
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V. Závěrečná ustanovení 

a) Podle § 30 školského zákona č. 561/2004 Sb. zveřejňuje ředitel školy tento řád 

následujícím způsobem: vyvěšením ve vestibulu školy, ve sborovně školy, na 

webových stránkách školy. 

b) Žáci školy byli s tímto řádem seznámeni třídními učiteli, seznámení je zaznamenáno               

v třídních knihách. Řád je žákům k dispozici v kmenových učebnách, ve vestibulu 

školy a na webových stránkách školy. 

c) Zákonní zástupci žáků byli informováni o vydání řádu školy informací v žákovských 

knížkách, řád je pro ně zpřístupněn ve vestibulu školy a na webových stránkách 

školy. 

d) Zaměstnanci školy byli s tímto řádem seznámeni na pedagogické radě, řád je pro ně 

zpřístupněn ve vestibulu školy, sborovně a na webových stránkách školy. Seznámení 

s řádem zaměstnanci stvrdí svým podpisem na prezenční listině, která je přílohou 

tohoto řádu.  

 

Tím, že si rodiče spolu se žáky vybrali naši školu, zavazují se dodržovat školní řád 

Základní školy a Mateřské školy, okres Zlín, příspěvková organizace. 

 

 

 

 

Školská rada schválila: 30. 10. 2014 

 

 

 

 

 

V Kašavě 31. 10. 2014   

  
........................................................................................................................................................................ 

    Mgr. Zdeněk Vlk, ředitel školy. 

 


