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KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY
1. PRAVIDLA HODNOCENÍ A KLASIFIKACE ŽÁKA ZÁKLADNÍ
ŠKOLY
1.1. Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení; za první pololetí lze místo
vysvědčení vydat žákovi výpis z vysvědčení.
1.2. 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.
1.3. Žáci mohou být hodnoceni i v rámci distanční výuky.
1.4. Škola převede slovní hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního
hodnocení v případě přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to
na žádost této školy nebo zákonného zástupce žáka. Škola, která hodnotí slovně,
převede pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání slovní hodnocení do
klasifikace.
1.5. Výsledky vzdělávání žáků v jednotlivých povinných a nepovinných vyučovacích
předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se v případě použití
klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu:
1 – VÝBORNÝ
2 – CHVALITEBNÝ
3 – DOBRÝ
4 – DOSTATEČNÝ
5 – NEDOSTATEČNÝ
1.6. Při hodnocení stupni prospěchu jsou výsledky vzdělávání žáka a chování žáka ve
škole a na akcích pořádaných školou hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň
vzdělávání žáka, které dosáhl zejména vzhledem k očekávaným výstupům
formovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího
programu, k jeho vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobním
předpokladům a k věku žáka. Klasifikace zahrnuje ohodnocení přístupu žáka ke
vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon.
1.7. Při hodnocení žáka se na prvním stupni použije pro zápis stupně hodnocení číslice,
na druhém stupni se použije slovní označení stupně hodnocení.
1.8. Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni:
a) PROSPĚL (A) S VYZNAMENÁNÍM
b) PROSPĚL (A)
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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; v případě
použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace
postupuje škola podle pravidel hodnocení žáků podle bodů 1.3 a 1.5.
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.
d) NEHODNOCEN (A), není-li možno žáka hodnotit z některého z povinných
předmětů stanovených v ŠVP na konci 1. pololetí.
1.9. Při hodnocení žáků, kteří nejsou státními občany České republiky a plní v České
republice povinnou školní docházku, se dosažená úroveň znalosti českého jazyka
považuje za závažnou souvislost podle odstavce 2 a 4, která ovlivňuje výkon žáka. Při
hodnocení těchto žáků ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk a
literatura určeného Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání se
na konci tří po sobě jdoucích pololetí po zahájení docházky do školy v České republice
vždy považuje dosažená úroveň znalosti českého jazyka za závažnou souvislost, která
ovlivňuje výkon žáka.
1.10. U žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se při jeho hodnocení a klasifikaci
přihlédne k charakteru postižení.
1.11. U žáka prvního až devátého ročníku s prokázanou specifickou vývojovou
poruchou učení nebo chování rozhodne ředitel školy o použití širšího slovního
hodnocení na základě žádosti zástupce žáka.
1.12. 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.
1.13. Do vyššího ročníku postoupí 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.
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1.14. 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.
1.15. 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.
1.16. Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního nebo druhého pololetí, určí ředitel školy
pro jeho hodnocení náhradní termín. Další postup se řídí § 52, odst. 2, 3 školského
zákona.
1.17. Nelze-li žáka z některého nebo ze všech předmětů v prvním nebo druhém
pololetí hodnotit ani v náhradním termínu, uvádí se na vysvědčení místo hodnocení
slovo “NEHODNOCEN“.
1.18. Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci
prvního nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o
hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání
vysvědčení, požádat ředitele školy o přezkoumání výsledků 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.
1.19. 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; tomuto žákovi může ředitel
školy na žádost jeho zákonného zástupce povolit opakování ročníku pouze z vážných
zdravotních důvodů.
1.20. 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.
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2. KRITÉRIA PRO KLASIFIKACI VE VYUČOVACÍCH
PŘEDMĚTECH
2.1. Žáci se klasifikují ve vyučovacích předmětech uvedených v učebním plánu
příslušného ročníku. Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje v příslušném
předmětu. V předmětu, ve kterém vyučuje více učitelů, určí výsledný stupeň za
klasifikační období příslušní učitelé po vzájemné dohodě. Při klasifikaci výsledku
známkou ve vyučovacích předmětech se hodnotí úroveň klíčových kompetencí
jedince. Je používaná klasifikační stupnice 1 – 5.
Stupeň 1 – VÝBORNÝ
Žák:









ovládá požadované kompetence uceleně, přesně a úplně, chápe vztahy mezi
nimi, uvádí věci do souvislostí
samostatně uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení
teoretických i praktických úkolů
myslí logicky správně, v myšlení se projevuje logika a tvořivost
jeho ústní a písemný projev je přesný a výstižný
jeho grafický projev je přesný
výsledky praktických činností jsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky
pohotově, samostatně využívá získané teoretické poznatky při praktické
činnosti, účelně si organizuje práci
je schopen samostudia

Stupeň 2 – CHVALITEBNÝ
Žák:








ovládá požadované kompetence v podstatě uceleně, přesně a úplně
podle menších podnětů učitele samostatně uplatňuje osvojené poznatky a
dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů
myslí logicky a správně
ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a
výstižnosti
grafický projev je bez větších nepřesností
výsledky jeho praktických činností mají drobné nedostatky
překážky v práci překonává s občasnou pomocí učitele

Stupeň 3 – DOBRÝ
Žák:




má nepodstatné mezery při osvojování požadovaných kompetencí
při vykonávaných požadovaných činnostech projevuje nedostatky, které za
pomoci učitele koriguje
při řešení teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb
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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 praktických činnostech se dopouští chyb a při postupech a způsobech
práce potřebuje občasnou pomoc učitele, ve výsledcích jeho práce jsou
nedostatky
vlastní práci organizuje méně účelně

Stupeň 4 – DOSTATEČNÝ
Žák:







má závažné mezery při osvojování požadovaných kompetencí
je málo pohotový a má větší nedostatky při provádění požadovaných
činností
v logice myšlení se vyskytují závažné chyby, jeho myšlení není tvořivé
jeho písemný a ústní projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a
výstižnosti
při samostatném studiu má velké těžkosti
závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele opravit

Stupeň 5 – NEDOSTATEČNÝ
Žák:









má závažné a značné mezery při osvojování si požadovaných kompetencí
nedokáže ani s pomocí učitele uplatnit získané poznatky při praktických
činnostech
neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické
nedostatky
v ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti,
přesnosti a výstižnosti
grafický projev má závažné nedostatky
závažné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele
nedovede samostatně studovat
v činnostech je převážně pasivní

2.2. Kritéria pro hodnocení slovní. Toto hodnocení lze využívat u žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami po dohodě vyučujícího s rodiči.
Ovládnutí úrovně dosažených výstupů a učiva kompetence
 ovládá bezpečně
 ovládá
 v podstatě ovládá
 ovládá se značnými rezervami
 neovládá
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Úroveň myšlení (kompetence učení)
 pohotový, bystrý, dobře chápe souvislosti
 uvažuje celkem samostatně
 menší samostatnost v myšlení
 nesamostatné myšlení
 odpovídá nesprávně na pomocné otázky
Úroveň komunikace
 výstižná, poměrně přesná
 celkem výstižná, ne dost přesná
 vyjadřuje se s potížemi
 nesprávná i na pomocné otázky
Úroveň ovládnutí (kompetence sociální, personální a občanské)
 aktivní, učí se svědomitě, se zájmem
 učí se svědomitě
 k učení a práci potřebuje větších podnětů
 malý zájem o učení, potřebuje stálé předměty
 pomoc a pobízení k učení jsou neúčinné
Úroveň aplikace vědomostí (kompetence k řešení problémů)
 spolehlivě užívá vědomostí a dovedností, pracuje samostatně, přesně a
s jistotou
 dovede využívat vědomosti a dovednosti, dopouští se jen menších chyb
 s pomocí učitele řeší úkoly, překonává potíže a odstraňuje chyby, jichž se
dopouští
 dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává
 praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí učitele
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3. KLASIFIKACE CHOVÁNÍ
3.1. 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 školního řádu.
3.2. Při klasifikaci chování se přihlíží k věku, morální a rozumové vyspělosti žáka a
uděleným opatřením k posílení kázně. Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace
chování jsou následující:
Stupeň 1 – VELMI DOBRÉ – žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení
školního řádu školy. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle. Žák je však
přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit.
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 školnímu řádu, nebo se opakovaně dopustí méně závažných
přestupků. Přes důtku třídního učitele školy dopouští dalších přestupků, narušuje
výchovně vzdělávací činnost školy. Ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných
osob.
Stupeň 3 – NEUSPOKOJIVÉ – chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly
slušného chování. Dopustí se takových závažných přestupků proti školnímu řádu
nebo provinění, že je jimi vážně ohrožena výchova nebo bezpečnost a zdraví jiných
osob. Záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnost školy.
Zpravidla se přes důtku ředitele školy dopouští dalších přestupků.
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4. VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ
4.1. Ředitel školy může na základě vlastního rozhodnutí, nebo na základě podnětu jiné
právnické či fyzické osoby žákovi po projednání v pedagogické radě udělit pochvalu
ředitele školy, nebo jiné ocenění za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní
iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo za dlouhodobou úspěšnou práci.
4.2. Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí, nebo na základě podnětu
ostatních vyučujících žákovi udělit pochvalu třídního učitele, nebo jiné ocenění za
výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci.
4.3. Při porušení povinnosti stanovených školním řádem lze podle závažnosti
porušení žákovi uložit tato opatření k posílení kázně:
a) NAPOMENUTÍ TŘÍDNÍHO UČITELE
b) DŮTKU TŘÍDNÍHO UČITELE
c) DŮTKU ŘEDITELE ŠKOLY
4.4. Opatření k posílení kázně žáků se ukládá za závažné nebo opakované provinění
proti školnímu řádu. Toto opatření předchází zpravidla před sníženým stupněm
z chování. Napomenutí a důtky se udělují před kolektivem třídy.
4.5. Za jeden přestupek se uděluje žákovi pouze jedno opatření k posílení kázně.
4.6. Třídní učitel neprodleně oznámí řediteli školy uložení důtky třídního učitele.
Důtku ředitele školy lze žákovi uložit pouze po projednání v pedagogické radě.
4.7. 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.
4.8. Udělení pochvaly a jiného ocenění a uložení napomenutí nebo důtky se
zaznamenává do dokumentace školy. Udělení pochvaly a jiného ocenění se
zaznamenává na vysvědčení za pololetí, v němž bylo uděleno.
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5. OPRAVNÉ ZKOUŠKY
5.1. Žáci 9. 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.
5.2. Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku
v termínu stanoveném ředitelem školy. Žák může v jednom dni skládat pouze jednu
opravnou zkoušku. Opravné zkoušky jsou komisionální.
5.3. Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání
nedostaví, neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit
náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do 15. září následujícího školního roku.
Do té doby je žák zařazen do nejbližšího vyššího ročníku, popřípadě znovu do
devátého ročníku.
5.4. V odůvodněných případech může krajský úřad rozhodnout o konání opravné
zkoušky a komisionálního přezkoušení podle kapitoly 1/1.16 na jiné základní škole.
Zkoušky se na žádost krajského úřadu účastní školní inspektor.

6. KOMISIONÁLNÍ PŘEZKOUŠENÍ
6.1. Komisi pro komisionální přezkoušení (dále jen přezkoušení) jmenuje ředitel školy;
v případě, že je vyučujícím daného předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský
úřad.
6.2. 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.
6.3. Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení. Výsledek
přezkoušení stanoví komise hlasováním. Ředitel školy sdělí výsledek přezkoušení
prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému zástupci žáka. V případě změny
hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí se žákovi vydá nové vysvědčení.
6.4. O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy.
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6.5. Žák může v jednom dni vykonat přezkoušení pouze z jednoho předmětu. Není-li
možné žáka ze závažných důvodů ve stanoveném termínu přezkoušet, stanoví orgán
jmenující komisi náhradní termín přezkoušení.
6.6. Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitel školy v souladu se školním
vzdělávacím programem.
6.7. Vykonáním přezkoušení není dotčena možnost vykonat opravnou zkoušku.

7. ZÍSKÁVÁNÍ PODKLADŮ PRO HODNOCENÍ A KLASIFIKACI
7.1. Podklady pro hodnocení a klasifikaci žáků získávají vyučující zejména:
soustavným diagnostickým pozorováním žáků, sledováním jeho výkonů a
připravenosti na vyučování, různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické,
praktické, pohybové, …), kontrolními písemnými pracemi, analýzou výsledků
různých činností žáků, konzultacemi s ostatními vyučujícími a podle potřeby i s
psychologickými a zdravotnickými pracovníky.
7.2. Žák 1. až 9. ročníku základní školy musí mít z každého předmětu alespoň dvě
známky za každé pololetí. Známky získávají vyučující průběžně během celého
klasifikačního období.
7.3. Není přístupné ústně přezkušovat žáky koncem klasifikačního období z látky
celého tohoto období.
7.4. Zkoušení je prováděno zásadně před kolektivem třídy, nepřípustné je individuální
přezkušování. Výjimka je možná jen při diagnostikované vývojové poruše, kdy je
tento způsob doporučen ve zprávě psychologa.
7.5. Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace, klasifikaci zdůvodňuje a
poukazuje na klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů, výtvorů. Po ústním
vyzkoušení oznámí učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě. Výsledky hodnocení
písemných zkoušek a prací a praktických činností oznámí žákovi nejpozději do 14 dnů.
Učitel zajistí zápis všech známek, které bere v úvahu při celkové klasifikaci zástupcům
žáka prostřednictvím zápisu klasifikace do programu Bakaláři.
7.6. Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na
celý školní rok.
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7.7. O termínu písemné zkoušky, která má trvat více než 25 minut, informuje vyučující
žáky dostatečně dlouhou dobu předem (zápisem do třídní knihy). V jednom dni
mohou žáci konat jen jednu zkoušku uvedeného charakteru.
7.8. Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka průkazným
způsobem tak, aby mohl vždy doložit správnost celkové klasifikace žáka i způsob
získání známek (ústní zkoušení, písemné…). Vyučující shromažďují písemné a
grafické práce žáků, které berou v úvahu při klasifikaci a uchovávají je ve škole na
uzamykatelném místě po dobu celého školního roku. Učitelé mohou zákonným
zástupcům poskytnout písemné a grafické práce žáků po předchozí domluvě
k nahlédnutí ve škole. V případě dlouhodobé nepřítomnosti nebo rozvázání
pracovního poměru v průběhu klasifikačního období předá tento klasifikační přehled
zastupujícímu učiteli nebo vedení školy.
7.9. Vyučující zajistí zapsání známek do programu Bakaláři a dbá o jejich úplnost. Do
katalogu (systém Bakaláři) jsou zapisovány známky z jednotlivých předmětů, udělená
výchovná opatření a další údaje o chování žáka, jeho pracovní aktivitě a činnosti ve
škole.
7.10. Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. Při
dlouhodobějším pobytu žáka mimo školu (lázeňské léčení, léčebné pobyty, dočasné
umístění v ústavech, apod.) vyučující respektuje známky, které škole sdělí škola při
instituci, kde byl žák umístěn, žák se znovu nepřezkušuje (třídní učitel zapíše
nepřítomnost žáka do elektronické třídní knihy).
7.11. Učitelé umožní žákům hodnocení vlastního výkonu s přihlédnutím ke zvládnutí
a osvojení látky, možnostem domácí přípravy, pochopení souvislostí učiva.
7.12. Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci
klasifikačního období se hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za
celé klasifikační období. Stupeň prospěchu se neurčuje na základě průměru
z klasifikace za příslušné období.
7.13. Případy zaostávání žáků v učení a nedostatky v jejich chování se projednají na
pedagogické radě, a to zpravidla k 15. listopadu a 15. dubnu.
7.14. Na konci klasifikačního období, v termínu, který určí ředitel školy, nejpozději
však do 48 hodin před jednáním na pedagogické rady o klasifikaci, zapíší učitelé
příslušných předmětů číslicí výsledky celkové klasifikace do programu Bakaláři a
připraví návrhy na umožnění opravných zkoušek, na klasifikaci v náhradním termínu
apod.
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8. KLASIFIKACE A HODNOCENÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI
VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI
8.1. Při hodnocení a klasifikaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se
Klasifikační řád řídí zněním par. 14 Vyhlášky č. 48 / 2005 Sb. (v aktuálním znění) o
základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní vycházky a
zněním Vyhlášky č. 27 / 2016 o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami a žáků nadaných.

9. KLASIFIKACE ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH
9.1. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných se může uskutečňovat podle
individuálního vzdělávacího plánu, který vychází ze závěrů psychologického
vyšetření a vyjádření zákonného zástupce žáka. Pro mimořádně nadané žáky může
ředitel školy vytvářet skupiny, ve kterých se vzdělávají žáci stejných nebo různých
ročníků v některých vyučovacích předmětech.
9.2. Ředitel školy může přeřadit mimořádně nadaného žáka do vyššího ročníku bez
absolvování předchozího ročníku na základě zkoušky. Termín zkoušky stanoví ředitel
školy v dohodě se zákonným zástupcem žáka. Není-li možné žáka ze závažných
důvodů ve stanoveném termínu přezkoušet, stanoví ředitel náhradní termín zkoušky.
Mimořádně nadaný žák může v jednom dni skládat jen jednu zkoušku.
9.3. Zkouška je komisionální. Ředitel školy stanoví obsah, formu a časové rozložení
zkoušky s ohledem na věk mimořádně nadaného žáka. Zkouška ověřuje vědomosti a
dovednosti umožňující žákovi plynulý přechod do vyššího ročníku a je zaměřena na
jednotlivý předmět nebo vzdělávací oblast. Výsledek zkoušky určí komise
hlasováním. V případě rovnosti rozhodne hlas předsedy. O zkoušce se pořizuje
protokol, který je součástí pedagogické dokumentace žáka. Ředitel školy sdělí
výsledek zkoušky prokazatelným způsobem zákonnému zástupci žáka. Za
neabsolvovaný ročník žákovi nebude vydáno vysvědčení. V následujících
vysvědčeních se na zadní straně uvede, které ročníky neabsolvoval.

10. PRAVIDLA PRO SEBEHODNOCENÍ ŽÁKŮ
a) Sebehodnocení je důležitou součástí hodnocení žáků, posiluje sebeúctu a
sebevědomí žáků.
b) Je zařazováno do procesu vzdělávání průběžně všemi vyučujícími, způsobem
přiměřeným věku žáků.
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c) Chyba je přirozená součást procesu učení. Pedagogičtí pracovníci se o chybě se
žáky baví, žáci mohou některé práce sami opravovat, hodnocení žákova
výkonu není prováděno jen klasifikací, ale je doprovázeno rozborem chyb žáka.
Chyba je důležitý prostředek učení.
d) Při sebehodnocení se žák snaží vyjádřit:
 co se mu daří / nedaří
 jaké má rezervy
 jak bude dál pokračovat.
e) Pedagogové vedou žáka, aby komentoval svoje výkony a výsledky.
f) Sebehodnocení nenahrazuje klasické hodnocení (hodnocení žáka pedagogem),
ale pouze doplňuje a rozšiřuje evaluační procesy a více aktivizuje žáka.
g) Na konci čtvrtletí provede žák písemnou formou sebehodnocení do Přílohy
k elektronické žákovské knížce.
h) Známky nejsou jediným zdrojem motivace k učení.

11. ZKOUŠKY PŘI PLNĚNÍ POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY
V ZAHRANIČÍ NEBO V ZAHRANIČNÍ ŠKOLE NA ÚZEMÍ ČESKÉ
REPUBLIKY
Viz Vyhláška č. 48 / 2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění
povinné školní docházky §18, §19, §20, §21.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Pedagogičtí pracovníci školy byli s tímto řádem seznámeni na pedagogické
poradě dne 1. 9. 2020
2. Zákonní zástupci žáků byli informování o vydání řádu školy prostřednictvím
webové stránky školy.
3. Školská rada byla seznámena se zněním řádu školy dne 7. 9. 2020.

V Jihlavě dne 1. září 2020
Mgr. Zdeněk Nosek
ředitel školy
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