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Obecná ustanovení 

 

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

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. 

Směrnice je součástí organizačního řádu školy. 

 

I. Práva a povinnosti pedagogických pracovníků, žáků a jejich zákonných 

zástupců ve škole, podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci 

ve škole. 
A. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ 

 

  1. Žáci mají právo 

a) na vzdělání 

b) být informováni 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 týkajících se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, 

přičemž jejich vyjádření musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje 

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

f) svobodně vyjadřovat svůj názor ve věcech, které se jich týkají; tento názor má být vyjádřen 

adekvátní formou a lze ho sdělit třídnímu učiteli, školnímu metodikovi prevence, výchovnému 

poradci, nebo jinému pedagogickému pracovníkovi 

g) být ochráněn před fyzickým nebo psychickým násilím a nedbalým zacházením; nikdo nemá právo 

druhému žádným způsobem ubližovat 

h) požádat o pomoc či radu třídního učitele, učitele, výchovného poradce, nebo jiného 

pedagogického pracovníka, jestliže se cítí z jakéhokoliv důvodu v tísni, má problémy, apod. 

i) žáci mají právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, mají právo na vzdělání a 

na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních 

psychohygienických podmínek, mají právo být seznámeni se všemi předpisy vztahujícími se 

k jejich pobytu a činnosti ve škole. Každý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti 

s činností školy, hlásí bez zbytečného odkladu vyučujícímu, třídnímu učiteli, nebo jinému 

zaměstnanci  školy 

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

vývoj 

k) žáci mají právo v případě nejasností v učivu požádat o pomoc vyučujícího 

 

     2. Žákovská samospráva 

 Žákovská samospráva napomáhá ke zlepšení atmosféry ve škole. Řeší problémy vzniklé 

mezi  žáky a informuje vedení školy o závažném a opakovaném nevhodném chování žáků. 

Členové žákovské samosprávy jsou voleni demokraticky, a to z každé třídy 2 zástupci. V čele 

žákovské samosprávy je předseda, demokraticky zvolený člen samosprávy. Jedná se o žáka 

z VIII.. či IX. třídy. V činnosti je mu nápomocen místopředseda, který je zvolen stejným 

způsobem. Na práci žákovské samosprávy dohlíží školní metodik prevence. Žákovská samospráva 

se schází minimálně 1x v měsíci, úzce spolupracuje s vedením školy. Předseda je povinen 

informovat ředitelku školy o projednávaných záležitostech. Žákovská samospráva se může obrátit 

s řešením problémů na třídního učitele, výchovnou poradkyni, zástupkyni ředitele školy a další 

zaměstnance školy.        

 3. Žáci jsou povinni: 

a) řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat 

b) dodržovat školní a vnitřní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž 

byli seznámeni 



3 

 

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

řádem nebo vnitřními směrnicemi 

    d)  chovat se ve škole slušně k dospělým i jiným žákům školy, dbát pokynů pedagogických a 

 provozních pracovníků, dodržovat školní řád školy a řády odborných učeben; chovat se tak, aby 

 neohrozili své zdraví ani zdraví jiných osob 

     e)  chodit do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin nebo pokynů vyučujících a účastnit se  

 činnosti organizovaných školou. Účast na vyučování nepovinných předmětů a docházka do 

 zájmových kroužků, do školní družiny je pro přihlášené žáky povinná. Odhlásit se může vždy ke 

 konci pololetí. Při opakovaném narušování činnosti může být žák vyloučen ze zájmových útvarů 

 kdykoli během školního roku 

f)  chodit do školy vhodně a čistě oblečen a upraven, připravený na výuku, nosit potřebné pomůcky a     

     školní potřeby 

     g ) chránít své zdraví i zdraví spolužáků. 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 (zejména v situacích, kdy jsou takto postiženi žáci slabší a 

 mladší), jsou v prostorách školy a při školních akcích přísně zakázány a jsou považovány za hrubý 

 přestupek proti řádu školy. Podle okolností  ředitel školy uváží možnost dalšího postihu žáků, kteří 

 tento zákaz přestoupí a bude o svých zjištěních informovat jejich zákonné zástupce 

       h) zacházet s učebnicemi a školními potřebami šetrně, udržovat své místo, třídu i ostatní prostory 

 školy v čistotě a pořádku, chránit majetek před poškozením, nosit do školy učebnice a školní 

 potřeby podle rozvrhu hodin a pokynů učitelů. Při úmyslném zničení nebo ztrátě učebnice, 

 školní pomůcky  škodu žák nahradí 

        i) před ukončením vyučování z bezpečnostních důvodů neopouštět školu bez vědomí   

 vyučujících.  

        j) Žák se účastní třídnických hodin ve stanoveném termínu. 

        k) nenosit do školy předměty, které nesouvisí s výukou, mohly by ohrozit jejich zdraví a bezpečnost, 

 nebo jiných osob a mohly by narušovat výuku. Cenné předměty včetně šperků, mobilních 

 telefonů, větších částek peněz  nosí žáci do školy na vlastní odpovědnost. Užívání mobilních 

 telefonů ve škole se řídí vnitřní směrnicí 

        l) Žák je povinen se vzdělávat distančním způsobem. Způsob poskytování vzdělávání a hodnocení výsledků   

              vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám žáka pro toto vzdělávání. 

 Chatování v on – line hodině bude používáno pouze pro informace vztahující se k výuce se 

souhlasem učitele. 

 Žáci jsou povinni dodržovat termíny odevzdávání prací distanční výuky. 

 Žákům je zakázáno ovlivňovat průběh on – line výuky. Zásah do schůzky je možný pouze se 

souhlasem vyučujícího. 

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

ostatním žákům se považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených tímto řádem ( dle 

Školského zákona 561/2004, § 31, odst. 3) a v tomto případě  je možné žáka klasifikovat stupněm 2 nebo 

3 z chování. Žák, který již má splněnou povinnou školní docházku, může být ze školy (podmíněně) 

vyloučen. Dopustí-li se žák výše uvedeného jednání, oznámí ředitel školy tuto skutečnost orgánu 

sociálně-právní ochrany dětí a státnímu zastupitelství do následujícího pracovního dne poté, co se o tom 

dozvěděl. V případě, že se žák chová způsobem, který znemožňuje nebo narušuje vzdělávání ostatních 

žáků nebo nějakým způsobem ohrožuje další osoby, může škola přistoupit k opatření, které takovéto 

chování zamezí. Žáka je možné dočasně vzdělávat pod zvláštním dohledem (pod vedením jiného 

pedagoga) v rámci stanoveného rozvrhu hodin, ne však společně se třídou, ale samostatně. Toto opatření 

bude reagovat na konkrétní chování žáka a situaci ve třídě. 

Při porušení povinností stanovených tímto školním řádem lze podle závažnosti porušení žákovi uložit: 

 a) napomenutí třídního učitele 

 b) důtku třídního učitele 

 c) důtku ředitele školy 

Škola neprodleně oznámí uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi 

a jeho zákonnému zástupci a zaznamená je do dokumentace školy. 
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B.  PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ ŽÁKŮ 

 1. Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni: 

  a) zajistit, aby žák docházel řádně do školy 

   b) na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek, týkajících se 

  vzdělávání žáka 

   c) informovat školu o zdravotní způsobilosti žáka ke vzdělání a o případných změnách  

  způsobilosti, o zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly  

  mít vliv na průběh vzdělávání, doložit údaje o tom, zda je žák zdravotně postižen, včetně 

  údaje o druhu postižení nebo zdravotním znevýhodnění 

   d) dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka ve vyučování v souladu s podmínkami  

  stanovenými školním řádem 

  e) oznamovat škole podle §28 odst. 2 a 3, dále pak školského zákona č.561/2004 Sb. další 

  údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a změny v těchto 

  údajích 

 

 2. Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků mají právo: 

  a) na vzdělávání a školské služby pro své děti 

   b) na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte 

  c) vyjadřovat se k rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání jejich  

  dětí 

  d) na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání podle 

  školského zákona. 

  e) volit a být voleni do školské rady 

  

3. Zákonný zástupce žáka je povinen informovat školu o nepřítomnosti žáka ve vyučování 

nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka. Odchod žáka z vyučování před 

jeho ukončením je možný pouze, když si ho vyzvedne osobně zákonný zástupce nebo jím písemně 

pověřená osoba starší 18 let. Za žáka, který se nedostaví na vyučování (např. po polední přestávce) 

nebo na zájmovou činnost ŠD, nenese škola odpovědnost. Škola nezodpovídá za bezpečnost žáků 

během polední přestávky. 

 

C. PRÁVA A POVINNOSTI PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

1. Pedagogičtí pracovníci mají při výkonu své pedagogické činnosti právo 

a) na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na 

ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany dětí, žáků, studentů nebo 

zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s pedagogickým 

pracovníkem ve škole, 

b) aby nebylo do jejich přímé pedagogické činnosti zasahováno v rozporu s právními předpisy, 

c) na využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se zásadami a cíli 

vzdělávání při přímé vyučovací, výchovné, speciálně - pedagogické a pedagogicko-

psychologické činnosti, 

d) volit a být voleni do školské rady, 

e) na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti. 
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2. Pedagogický pracovník je povinen 

     a) vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání, 

    b) chránit a respektovat práva dítěte, žáka nebo studenta, 

                c) chránit bezpečí a zdraví dítěte, žáka a studenta a předcházet všem formám rizikového    

                   chování ve školách a školských zařízeních, 

    d) svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve školním    

        prostředí a podporovat jeho rozvoj, 

e) zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu 

dětí, žáků a studentů a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a 

školního poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku, 

f) poskytovat dítěti, žáku, studentovi nebo zákonnému zástupci nezletilého dítěte nebo žáka  

informace spojené s výchovou a vzděláváním. 

h)  Škola je v případě poskytování vzdělávání distančním způsobem povinna přizpůsobit toto 

vzdělávání podmínkám každého jednotlivého žáka. To tedy např. znamená, že pokud žák či 

student nemá doma k dispozici počítač, musí škola využít jiný způsob vzdělávání distančním 

způsobem – např. umožnit, aby si učivo a úkoly vyzvedl ve škole (samozřejmě pouze tehdy, 

pokud tomu nebrání jiné okolnosti), nebo využít pouze telefonického spojení. 

Ke vzdělávání distančním způsobem může dojít z důvodu krizových opatření vyhlášených po 

dobu trvání krizového stavu, z důvodu nařízení mimořádného opatření Ministerstva 

zdravotnictví nebo krajské hygienické stanice, nebo z důvodu nařízení karantény (není možná 

osobní přítomnost více než 50% žáků ve třídě) 

 způsob komunikace s žáky a s jejich zákonnými zástupci:   

o školní žákovský e-mail, telefonické hovory, sms, elektronická žákovská knížka 

o jednotná komunikační platforma - MS Teams, Bakaláři 

 způsob organizace vzdělávání distančním způsobem: 

o on – line výuka  

 synchronní  např. formou videokonference (na 1. stupni nejdéle 1 hodinu 

denně výukový blok a na 2. stupni max. 3 vyučovací hodiny) 

 asynchronní např. zadání samostatné nebo skupinové práce pomocí MS 

Teams a stanovení termínu odevzdání (možnost písemných, nebo 

osobních konzultací s vyučujícím, které se řídí dle aktuálních opatření 

vlády) 

Pravidla průběhu on – line výuky: 

 

 Pokud se žák nepřipojí k on – line výuce, zjistí pedagog důvod nepřipojení. 

 V případě pasivity žáka v hodině se pedagog pokusí odstranit technické komplikace ve spolupráci 

s metodikem ICT (kontaktuje také zákonné zástupce ve spolupráci s třídním učitelem žáka). 

Pokud žák odmítá pracovat v on – line hodině, pedagog postupuje stejně, jako při prezenční 

výuce. 

 V případě narušování výuky ze strany žáka ho pedagog napomene, zamezí jeho nevhodnému 

projevu např. vypnutím mikrofonu. Pokud nedojde k nápravě, žákovi bude udělena poznámka a 

jeho zákonní zástupci budou o jeho nevhodném chování informováni. Při opakovaném 
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nevhodném chování v průběhu on – line výuky může být žák dle závažnosti hodnocen výchovným 

opatřením.  

o off – line výuka (neprobíhá přes internet) – samostudium a plnění zadaných 

úkolů (písemně, telefonicky podle konkrétních možností žáků. 

 

 

 

 zapůjčení potřebné ICT techniky 

o pro žáky, kteří dle předběžného průzkumu nemají potřebné ICT vybavení, škola 

je může zapůjčit na základně sepsané smlouvy o výpůjčce 

o při off-line výuce pravidla pro předávání materiálů domluví se zákonnými 

zástupci třídní učitel 

 omlouvání neúčasti na distanční výuce 

o pomocí žákovského školního e-mailu, sms, elektronická žákovská knížka  

 

 

 

  

 

D.  PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ ŽÁKŮ A ZÁKONNÝCH  ZÁSTUPCŮ                           

S  PEDAGOGICKÝMI  PRACOVNÍKY  A  ZAMĚSTNANCI VE ŠKOLE. 

 

1. Učitelé věnují individuální péči dětem z málo podnětného rodinného prostředí, dětem se 

 zdravotními problémy, dbají, aby se zdraví žáka a zdravý vývoj nenarušil činností školy. Berou 

 ohled na výsledky lékařského vyšetření, zpráv o vyšetření v pedagogicko- psychologických  

 poradnách a na sdělení rodičů o dítěti. Třídní učitelé seznamují ostatní pedagogy o nových 

 skutečnostech zjištěných u žáka – problémy s chováním, prospěchem, zdravotními a rodinnými 

 problémy. Všichni vyučující zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví žáků při činnostech, které 

 přímo souvisejí s výchovou a vzděláváním. Pravidelně a soustavně informují zástupce žáka o 

 prospěchu žáka, sdělují jim všechny známky. Informují je o každém mimořádném zhoršení 

prospěchu žáka. Učitelé evidují a kontrolují absenci žáků. Vyžadují od zákonných zástupců 

písemnou omluvu nepřítomnosti v žákovské knížce, výjimečně může učitel požadovat omluvu od 

lékaře. Na písemnou žádost rodičů může být žák uvolněn z výuky za účelem rekreace, max 1x 

ročně na dobu 1 týdne (bude brán zřetel na úroveň chování žáka a plnění školních 

 povinností). Pravidelně informují  rodiče o prospěchu a chování žáků prostřednictvím  sešitů a 

 žákovských knížek, při konzultačních hodinách a třídních schůzkách s rodiči. Souhrnné 

 hodnocení píší dle potřeby do žákovských knížek tak, aby byla zajištěna informovanost rodičů o 

 prospěchu  a chování žáka podle požadavků klasifikačního řádu.  

 

 2. Pedagogičtí zaměstnanci přicházejí do školy nejméně 15 minut před zahájením vyučování a 

 výchovné činnosti, dostatečně včas před výkonem dohledu nad žáky. 

 3. Po skončení poslední vyučovací hodiny překontrolují pořádek ve třídě, uzavření oken, uzavření 

 přívodu vody a vypnutí elektrických spotřebičů. Pedagog odchází ze třídy poslední,  Zajistí 

 odnesení třídní knihy na určené místo – 2.stupeň (police ve 2.patře). Při odchodu z budovy 

 kontrolují uzavření a zajištění oken a dveří v kabinetech. Před odchodem z budovy se ve sborovně 

 seznámí s přehledem zastupování a dozorů na další dny. 
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 4. Ve škole se nekouří. 

 

 5. V budově lze používat pouze evidované elektrické spotřebiče. K vaření vody na nápoje je 

 povoleno používat pouze varné konvice zakoupené školou, v době mimo provoz musí být konvice 

 odpojeny od elektrické sítě.  

 

 6. Pomůcky určené k vyučování připravuje pedagog do třídy během přestávky. Pokud má dozor na 

 chodbě, musí si pomůcky zajistit v době volna. 

 

 7. Nástup a odchod z hodin TV a PV provádí vyučující zásadně během přestávek, podle 

 individuálních organizačních podmínek a pokynů s veškerou odpovědností za dodržování 

 bezpečnosti žáků. 

 

 8. Účast na jednání pedagogické rady a provozních poradách je povinná. Po omluvené absenci je 

 povinen si zajistit veškeré informace. Termín pedagogických rad, porad je s předstihem písemně 

 zveřejněn ve sborovně. 

  

 9. Všichni zaměstnanci školy chrání žáky před všemi formami špatného zacházení, sexuálním 

 násilím a zneužíváním. Dbají na to, aby nepřicházeli do styku s materiály a informacemi pro ně 

 nevhodnými. Speciální pozornost věnují ochraně před návykovými látkami. V případě potřeby se 

 spojí s orgány na pomoc dítěti. 

10. Žáci mají možnost sdělovat svoje návrhy a podněty třídním učitelům, ostatním vyučujícím a 

vedení školy buď osobně, nebo písemně pomocí schránky důvěry. Všechny tyto návrhy a podněty 

budou následně přezkoumány. 

 

 II. Provoz a vnitřní režim školy 
 A. REŽIM ČINNOSTI VE ŠKOLE 

 1. Vyučování začíná v 7.20 hodin. Vyučování probíhá podle časového rozvržení vyučovacích 

 hodin a přestávek: 

 

zvonění vyučování/přestávka 

7:05 – 7:20 příprava na vyučování 

7:20 – 8:05 1. vyučovací hodina 

8:05 – 8:20 přestávka 

8:20 – 9:05 2. vyučovací hodina 

9:05 – 9:20 přestávka 

9:20 – 10:05 3. vyučovací hodina 

10:05 – 10:15 přestávka 

10:15 – 11:00 4. vyučovací hodina 

11:00 – 11:10 přestávka 

11:10 – 11:55 5. vyučovací hodina 

11:55 – 13:00 přestávka 

13:00 – 13:45 1. odpolední vyučovací hodina 

13:45 – 13:55 přestávka 

13:55 – 14:40 2. odpolední vyučovací hodina 

 

  

 

Tyto údaje mají žáci zapsány v žákovských knížkách. Vyučování končí nejpozději v 15.30 hodin. 

Vyučovací hodina trvá 45 minut. Školní vzdělávací program školy může pro žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami stanovit odlišnou délku vyučovací hodiny. V odůvodněných případech lze 
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vyučovací hodiny dělit a spojovat,  v tomto případě je odlišná doba ukončení vyučování 

oznámena rodičům. 

 

 2. Školní budova se pro žáky navštěvující školní družinu otevírá v 6.30 hodin. Dohled nad žáky je 

 zajištěn po celou dobu jejich pobytu ve školní budově, přehled dohledů je vyvěšen na všech 

 úsecích, kde dozor probíhá. O přestávce po druhé vyučovací hodině je povolen pohyb dětí 

 mimo   třídu, ale jen  v patře, kde se vyučují. Pohyb v jiných částech školy je jen se svolením  

 učitele, který vykonává dohled nad žáky. Velká přestávka po druhé vyučovací hodině je 

 určena k pohybu dětí na chodbách nebo v tělocvičně školy. Žáci mají zakázáno otevírat okna 

 ve třídách i na WC. 

 

 3. Přestávky mezi vyučovacími hodinami jsou desetiminutové. Po první a druhé vyučovací hodině 

 se zařazuje přestávka v délce 15 minut. Přestávka mezi dopoledním a odpoledním vyučováním 

 trvá 65 minut. 

 

 4. Žáci se zbytečně  neshromažďují na záchodech.  

           5. Žáci mají umožněn vstup a pobyt v budově školy 20 minut před začátkem vyučování                        

            a o přestávce mezi dopoledním a odpoledním vyučováním ve vestibulu budovy. V uvedené době   

přítomen dohled a žáci jsou povinni dbát jeho pokynů. Nerespektování pokynů je 

považováno za porušení Školního řádu.  

            Po příchodu do budovy si žáci odkládají obuv a svršky na místa k tomu určená  (v šatnách) a po         

            zvonění na přestávku  odcházejí do učeben.  

Po ukončení výuky žákům není dovoleno zdržovat se v budově školy. Žáci I. i II. stupně opouští 

budovu a škola za ně nenese odpovědnost.   

 

 6. Při organizaci výuky jinak než ve vyučovacích hodinách stanoví pedagog pověřený vedením 

 akce zařazení a délku přestávek podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním 

 fyziologickým potřebám žáků. 

 

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

 nepedagogickými. Dohled nad žáky se řídí podrobným rozpisem aktualizovaným na začátku 

školního roku. Zaměstnance, který není pedagogickým pracovníkem, může ředitel školy 

 k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků určit pouze tehdy, pokud je zletilý a způsobilý 

 k právním úkonům a o výkonu dohledu byl řádně poučen. 

 

 8. Nejvyšší počet žáků ve třídě je obecně 30 při zachování bezpečnostních a hygienických 

 předpisů. 

 

 9. Při výuce některých předmětů, zejména nepovinných a volitelných, lze děti dělit 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 souladu s požadavky 

 na bezpečnost a ochranu zdraví žáků a s ohledem na didaktickou a metodickou náročnost 

 předmětu. 

 

 10. Nejvyšší počet žáků ve skupině je 30. Při výuce cizích jazyků je nejvyšší počet žáků ve 

 skupině 24. 

 

 11. Škola při vzdělávání, s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb 

 přihlíží k základním fyziologickým potřebám žáků, vytváří podmínky pro jejich zdravý vývoj a 

 pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů. 
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 12. Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při vzdělávání, s ním přímo souvisejících 

 činnostech a při poskytování školských služeb. Poskytuje žákům nezbytné informace k zajištění 

 bezpečnosti a ochrany zdraví. 

 

 13. Škola vede evidenci úrazů žáků, k nimž došlo při činnostech uvedených v odstavci 11, 

 vyhotovuje a zasílá záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím. 

 

 14. V jídelně se žáci řídí pokyny dozírajících učitelů a pracovníků školní jídelny. Dodržují 

 pravidla slušného chování a kulturu stolování. 

 

 15. Provoz školy probíhá ve všedních dnech od 6.30 hodin do 16.00 hodin. Pracovní doba 

 správních zaměstnanců je uveřejněna na vývěsce u výtahu v přízemí. 

 

16. V období školního vyučování může ředitel školy ze závažných důvodů, zejména organizačních a 

technických, vyhlásit pro žáky nejvýše 5 volných dnů ve školním roce. Umožňuje-li to povaha 

věci, ředitel školy s dostatečným předstihem oznámí důvody vyhlášení volného dne zřizovateli a 

zveřejní je způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

 17. Za pobyt žáka ve školní družině platí zákonní zástupci žáka poplatek. Výši úplaty stanoví 

 ředitel školy ve směrnici pro činnost školní družiny a zveřejňuje ji na veřejně přístupném místě. O 

 snížení nebo prominutí úplaty, zejména v případě žáků se sociálním znevýhodněním, rozhoduje 

 ředitel školy, podrobnosti jsou uvedeny ve směrnici pro činnost školní družiny. 

 

18. Ve školách a školských zařízeních se zakazuje reklama, která je v rozporu s cíli  a  obsahem  

vzdělávání,  a  reklama nabízející výrobky, které ohrožují zdraví, psychický nebo 

morální vývoj dětí, ohrožující či poškozující životní prostředí a dále reklama nabízející potraviny, 

které jsou v rozporu s výživovými požadavky na zdravou výživu dětí.  

 

 

 B. REŽIM PŘI AKCÍCH MIMO ŠKOLU 

 

 1. 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. 

 

  

 2. Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, nesmí na jednu osobu 

 zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví žáků připadnout více jak 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 s vedením školy, kde zároveň s časovým 

 rozpisem uvede ředitel školy jména doprovázejících osob. 

 

 

 3. Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje organizačně 

 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, v případě použití hromadného dopravního prostředku vystoupením žáka z tohoto 

 dopravního prostředku. Místo a čas shromáždění žáků a místo skončení akce oznámí organizující 

 pedagog nejméně 2 dny předem zákonným zástupcům žáků zápisem do žákovské knížky nebo jiné 

 písemné informace. 
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 4. Při přecházení žáků na místa vyučování či jiné akce 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 předpisy, se kterými jsou žáci předem seznámeni. Při pobytu v ubytovacích 

 zařízeních se žáci podřizují vnitřnímu řádu tohoto zařízení a dbají všech pokynů pracovníků 

 tohoto zařízení. 

 

 5. Pro pořádání mimoškolských akcí platí zvláštní směrnice školy zahrnující i oblast bezpečnosti a 

 ochrany zdraví žáků: 

    

    - směrnice pro lyžařské výcvikové kurzy 

    - směrnice pro školní výlety 

 Za dodržování předpisů a BOZP odpovídá vedoucí akce, který je určen ředitelem školy. 

 

6. Součástí výuky je výuka plavání ve dvou ročnících prvního stupně a lyžařský výcvik v sedmém 

nebo osmém ročníku. Do výuky mohou být zařazeny také další aktivity jako bruslení, pobyt 

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

tom dodají škole písemné potvrzení. 

 

 

 7. Chování žáka na mimoškolských akcích je součástí celkového hodnocení žáka, včetně 

 klasifikace na vysvědčení. 

 

 

 

  

C.  DOCHÁZKA DO ŠKOLY 

 

1. Zákonný zástupce žáka je povinen informovat školu o nepřítomnosti žáka ve vyučování 

 nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka – písemně, telefonicky,              

e-mailem, sms zprávou, elektronickou žákovskou knížkou. Po návratu do školy žák předloží 

třídnímu učiteli omluvenku na omluvném listu v žákovské knížce  podepsanou zákonným 

zástupcem žáka. Při časté absenci  (nad 100 zameškaných hodin) nebo při podezření na 

záškoláctví si může třídní učitel nebo ředitel školy vyžádat prostřednictvím  

zákonného zástupce lékařské potvrzení o absenci.  Neomluvená absence žáků může naplnit znaky 

přestupku, popř. trestného činu ohrožování výchovy dítěte. Při závažném záškoláctví dítěte je 

třeba spolupracovat s orgánem sociálně – právní ochrany dětí.  

Jestliže se žák, který splnil povinnou školní docházku neúčastní po dobu nejméně 5 dnů 

vyučování a jeho neúčast není omluvena, vyzve ředitel školy písemně zákonného zástupce, aby 

neprodleně doložil důvody žákovy nepřítomnosti. Žák, který do 10 dnů od doručení výzvy do 

školy nenastoupí nebo nedoloží důvod nepřítomnosti, se posuzuje, jako by vzdělávání zanechal 

posledním dnem této lhůty; tímto dnem přestává být žákem školy.  

Pokud se cizinec, který nemá trvalý pobyt na území ČR, neúčastní vyučování nepřetržitě po dobu 

nejméně 60 vyučovacích dnů a nedoloží důvody své nepřítomnosti v souladu s podmínkami se 

školním řádem, přestává být dnem následujícím po uplynutí této doby žákem školy.  

 Předem známou absenci doporučujeme nahlásit zákonným zástupcem škole. O uvolnění žáka z 1 

 vyučovací hodiny rozhodne příslušný vyučující, o uvolnění žáka na 1 den rozhodne třídní učitel. 

 Na dobu delší než 1  den uvolňuje ředitel školy po předložení písemné žádosti o uvolnění  žáka 

 zákonnými zástupci. Ředitelka školy uvolní žáka na delší dobu (zpravidla 1 týden) 1 x ve školním 

 roce. Žáka, který aktivně vykonává zájmovou činnost (sport, umělecký obor, .), může uvolnit 

 vícekrát ve školním roce po předložení písemné žádosti zákonných zástupců a organizátora 

 zájmové činnosti.    
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 2. 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. 

3. V předmětu tělesná výchova ředitel školy   uvolní   žáka   z  vyučování  na základě posudku 

vydaného registrujícím lékařem, pokud má být žák uvolněn na pololetí školního roku nebo na 

školní rok. 
 

 
4. Testování ve škole:  

 Žákům je umožněna osobní přítomnost na vzdělávání i bez toho, aniž by se podrobili 

preventivnímu testování. Tito žáci jsou povinni s ohledem na ochranu zdraví ostatních osob po 

celou dobu pobytu nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu. 

 Pokud žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku (a nevztahuje-li se na něj 

mimořádným opatřením stanovená výjimka z povinnosti nosit respirátor či roušku), škola nemůže 

v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví umožnit žákovi osobní přítomnost 

na vzdělávání. Pokud by škola osobní přítomnost žáka, který odmítá nosit respirátor nebo roušku, 

přestože podle mimořádného opatření musí, poruší mimořádné opatření. V případě, že žák 

odmítne nosit ochranný prostředek až v průběhu poskytování vzdělávání, škola je povinna 

takového žáka izolovat od ostatních osob a kontaktovat zákonného zástupce.  

Žák není automaticky omluven ze svého vzdělávání a musí být omluven zákonným zástupcem. 

 

 

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

před sociálně patologickými jevy  
 

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

 svůj ani jiných osob. 

 

 2. 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 pedagogickému dozoru. 

 

 3. Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením bez 

 dozoru učitele. 

 

4. Při výuce v odborných pracovnách zachovávají žáci specifické  bezpečnostní předpisy pro tyto 

učebny dané vnitřním 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 učitel záznam do  třídní knihy. Poučení o 

BOZP a PO se provádí rovněž před každou akcí mimo školu a před každými prázdninami.  

 

5. Školní budova je volně přístupná zvenčí hlavním vchodem pouze v době, kdy je dozírajícími 

 zaměstnanci školy zajištěna kontrola přicházejících osob: 6.30 h – 7.20 h, 11.00 h – 12.50 h, po 

 14.40 h. Během provozu školy je budova zamčená, možný je přístup do školy vedlejším 

 vchodem po ohlášení se zvonkem do školní kuchyně. Každý z pracovníků školy, který otevírá 

 budovu zákonným zástupcům a cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, 

aby se nepohybovali  nekontrolovaně po budově. Do školy vstupují žáci hlavním vchodem, ten 

používají také  k odchodu.  

 

 6. Ve všech prostorách školy platí přísný zákaz kouření, požívání alkoholu.  Dále je zakázáno  

 ponechávat peníze v hotovosti a osobní cenné věci volně ve stolech, skříních ve třídě, 

 v kabinetech, v šatnách, ponechávat je ve škole přes noc. Zaměstnanci školy dbají na uzamčení 

 prostor budovy.  
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    7. Šatny s odloženými svršky žáků jsou uzamčeny, klíče od šaten má po dobu výuky nebo činnosti 

ve škole služba třídy. Trvale má klíč od šatny své  třídy třídní učitel. Uzamčení všech šaten 

kontroluje v 7.20 h a po skončení výuky určený dozor (domovnice).  

 

 8. 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. 

 

9. Všichni zaměstnanci školy jsou povinni oznamovat údaje související s úrazy žáků, poskytovat    

 první pomoc a vést evidenci úrazů podle pokynu vedení školy. Ve škole je přítomná zdravotnice, 

zaměstnanci školy absolvovali školení 1. pomoci. V případě nutnosti je třeba volat Zdravotnickou 

záchrannou službu. Podávání léků a léčebných prostředků je ve škole zakázáno. Jejich podání musí 

zajistit rodiče sami. Nemají–li tuto možnost, může škola, a to pouze ve výjimečných případech, 

kdy je ohroženo zdraví, nebo život dítěte, dítěti lék podat. V případech nepřetržitého podávání léků 

škola bude postupovat na základě žádosti rodičů dle stanoviska MŠMT k podávání léků ve škole. 

 

   10. Po poslední vyučovací hodině dopoledního a odpoledního vyučování vyučující odvádí žáky do  

 šaten, ty, kteří jsou přihlášení do školní družiny, předává v šatně vychovatelkám školní družiny. 

 Dohled v šatně kontroluje odchod žáků z budovy. 

 

11. 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. 

 Pedagogičtí zaměstnanci sledují zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění žáka 

 informují bez zbytečných průtahů vedení školy a rodiče postiženého žáka. Nemocný žák může být 

 odeslán k lékařskému vyšetření či ošetření jen v doprovodu dospělé osoby. Žák, který vykazuje 

známky akutního onemocnění, musí být oddělený od ostatních dětí a musí být pro něj zajištěný 

zvláštní dohled do doby, než si ho převezme zákonný zástupce. Třídní učitelé zajistí, aby každý 

žák měl zapsány v žákovské knížce tyto údaje: adresu, telefonní čísla rodičů do  zaměstnání  a 

domů, název zdravotní pojišťovny. 

 

 Při úrazu zaměstnanci školy 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, který vykonával dozor nebo který se o něm dozvěděl první. 

 

 12. Pedagogičtí a provozní pracovníci školy nesmí žáky v době dané rozvrhem bez dozoru dospělé 

 osoby uvolňovat k činnostem mimo budovu, nesmí je samotné posílat do kabinetů atd. Škola 

 odpovídá za žáky v době dané jejich rozvrhem výuky včetně nepovinných předmětů, přestávek a 

 stravování. S písemným svolením zákonného zástupce může dítěti umožnit vstup do zdravotního 

 střediska z chodby školy.  

 

 13. Žákům jsou zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé (např.kouření, pití 

 alkoholických nápojů, zneužívání návykových a zdraví škodlivých látek).Porušení tohoto 

 ustanovení je považováno za hrubé porušení školního řádu a může být klasifikováno sníženou 

 známkou z chování. 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, o zjištěních a zároveň je seznámí s možností 

 odborné pomoci. 
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14. Při vzniku mimořádné události se zaměstnanci i žáci řídí „Plánem opatření vzdělávacího 

zařízení při vzniku mimořádných událostí a vyhlášení krizového stavu“ – č. j. 501/2010.  

 

  

 

 

IV. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků 

 

 1. U každého úmyslného poškození nebo zničení majetku školy, majetku žáků, učitelů či jiných 

 osob žákem je vyžadována úhrada od rodičů žáka, který poškození způsobil. Při závažnější škodě 

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

 orgánům sociální péče.  

 

 2. Žáci dbají na dostatečné zajištění svých věcí. Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně svému třídnímu 

 učiteli.  

 

 3. Do školy žáci nosí pouze věci potřebné k výuce, cenné věci do školy nenosí. Hodinky, šperky, 

 mobilní telefony a větší částky peněz  mají neustále u sebe, mají zakázáno je odkládat, pouze 

 z bezpečnostních důvodů a na výslovný pokyn vyučujícího. Pokud má na přání rodičů žák mobilní 

 telefon, nevztahuje se na něj pojištění školy proti krádeži. Žák se řídí vnitřní směrnicí o používání 

 mobilních telefonů ve škole. 

 

 4. Žáci a zaměstnanci školy odkládají osobní majetek pouze na místa k tomu určená. 

 

 5. 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. V případě poškození nebo ztráty bude škola požadovat náhradu škody.  

 

           6. Neplýtvají toaletním papírem. 

 

7. Žákům je zakázáno se připojovat a manipulovat se síťovou infrastrukturou bez písemného 

svolení správce ICT. Porušení tohoto pravidla bude považováno za hrubé porušení ŠŘ.  

 

 

 

 

 

 

 V.  Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků – klasifikační řád 

 

1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných 

školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků. 

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

slovního hodnocení. 

3. Podrobnosti o komisionálních a opravných zkouškách 

4. Způsob získávání podkladů pro hodnocení, zásady pro stanovení celkového hodnocení žáka na 

vysvědčení v případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a 

klasifikace. 

http://www.zsdrtinova.cz/srad/klasrad.html#I
http://www.zsdrtinova.cz/srad/klasrad.html#I
http://www.zsdrtinova.cz/srad/klasrad.html#II
http://www.zsdrtinova.cz/srad/klasrad.html#II
http://www.zsdrtinova.cz/srad/klasrad.html#IV
http://www.zsdrtinova.cz/srad/klasrad.html#IV
http://www.zsdrtinova.cz/srad/klasrad.html#IV
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5. Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Obecná ustanovení 

Směrnice je součástí školního vzdělávacího programu, podrobně vymezuje pravidla a podmínky 

hodnocení. Klasifikační řád je součástí Školního řádu.  

V.I.  ZÁSADY HODNOCENÍ PRŮBĚHU A VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A 
CHOVÁNÍ VE ŠKOLE A NA AKCÍCH POŘÁDANÝCH ŠKOLOU, ZÁSADY A 
PRAVIDLA PRO SEBEHODNOCENÍ ŽÁKŮ. 

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků vychází z posouzení míry dosažení výstupů pro jednotlivé předměty školního 

vzdělávacího programu. Hodnocení je pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doložitelné a respektuje 

individuální vzdělávací potřeby žáků a doporučení školského poradenského zařízení. 

1.1. 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 dítěte, žáka nebo studenta. 

1.2. Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení; za první pololetí lze místo vysvědčení vydat žákovi 

výpis z vysvědčení. 

1.3. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm (dále jen 

"klasifikace"), nebo slovním hodnocením. 

 

1.4 Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí příslušného ročníku prospěl ze 

všech povinných  předmětů stanovených školním vzdělávacím programem s výjimkou předmětů z 

nichž se žák nehodnotí. 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. 

 

1.5 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.  

 

1.6 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.  

1.7 Má-li zákonný zástupce žáka nezletilého 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 hodnocení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném předmětu 

 ředitel školy, krajský úřad. Pokud není stanoveno jinak, ředitel školy nebo krajský úřad nařídí 

 komisionální přezkoušení žáka, které se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v 

 termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka. Česká školní inspekce poskytne součinnost na 

 žádost ředitele školy nebo krajského úřadu. V případě, že se žádost o přezkoumání výsledků 

 hodnocení týká hodnocení chování nebo předmětů výchovného zaměření, posoudí ředitel školy, 

 je-li vyučujícím žáka v daném předmětu výchovného zaměření ředitel školy, krajský úřad, 

 dodržení pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků podle § 30 odst. 2. V případě zjištění 

 porušení těchto pravidel ředitel školy nebo krajský úřad výsledek hodnocení změní; nebyla-li 

 pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků porušena, výsledek hodnocení potvrdí, a to 

http://www.zsdrtinova.cz/srad/klasrad.html#VI
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 nejpozději do 14 dnů ode dne doručení žádosti. Česká školní inspekce poskytne součinnost na 

 žádost ředitele školy nebo krajského úřadu. 

1.8 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 a  

 na základě doporučujícího vyjádření odborného lékaře povolit opakování ročníku pouze z 

 vážných zdravotních důvodů a to bez ohledu na to, zda žák na daném stupni již opakoval ročník. 

     1.9 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. Žák, 

 který plní povinnou školní docházku, v těchto případech opakuje ročník vždy. 

1.10Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. 

1.11 Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči zaměstnancům školy se vždy považují 

za závažné zaviněné porušení povinností stanovených tímto řádem ( dle Školského zákona 

561/2004, § 31, odst. 3) a v tomto případě  je možné žáka klasifikovat stupněm 2 nebo 3 z chování. 

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

vůči ostatním žákům se považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených tímto 

řádem ( dle Školského zákona 561/2004, § 31, odst. 3) a v tomto případě  je možné žáka klasifikovat 

stupněm 2 nebo 3 z chování. Dopustí-li se žák výše uvedeného jednání, oznámí ředitel školy tuto 

skutečnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí a státnímu zastupitelství do následujícího pracovního 

dne poté, co se o tom dozvěděl. 

1.13 Za hrubé porušení školního řádu jsou považovány projevy šikanování, tj. cílené a opakované 

ubližující agresivní útoky. Stejně tak sem patří i mírné formy psychického útlaku, které byly již dříve 

prokázány a znovu se opakují. O konkrétním výchovném opatření rozhoduje ředitel školy po 

projednání ve výchovné komisi a pedagogické radě. 

 

Základní vzdělávání 

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 nebo jiné ocenění za 

mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo za 

úspěšnou práci. 

2. 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. 

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

uložit: 

a. napomenutí třídního učitele, 

b. důtku třídního učitele 

c. důtku ředitele školy 

4. Pravidla pro udělování pochval a jiných ocenění a ukládání napomenutí a důtek: 

I. P

Pochvaly 

Třídní učitel uděluje pochvaly především za práci pro třídní kolektiv, pro školu, za výborné 

chování a prospěch, za reprezentaci školy apod. 

Ředitel školy uděluje pochvaly především za mimořádný čin - projev lidskosti, statečnost, 

reprezentaci školy a výborné studijní výsledky (viz příloha „Program talentovaní žáci“). 
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II. K

Kázeňská opatření 

 Hodnocení kázeňských prohřešků musí být spravedlivé, objektivně srovnatelné a vychází z 

individuálního přístupu ke každému žákovi.  

      5. Třídní učitel neprodleně oznámí řediteli školy uložení důtky třídního učitele. Důtku ředitele školy          

           lze žákovi uložit pouze po projednání v pedagogické radě. 

6. 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. 

7. Udělení pochvaly a jiného ocenění a uložení napomenutí nebo důtky se zaznamená do 

dokumentace školy. Udělení pochvaly ředitele školy se zaznamená na vysvědčení za pololetí, v 

němž bylo uděleno. 

V.II. STUPNĚ HODNOCENÍ PROSPĚCHU A CHOVÁNÍ V PŘÍPADĚ POUŽITÍ 
KLASIFIKACE, ZÁSADY PRO POUŽÍVÁNÍ SLOVNÍHO HODNOCENÍ. 

1. 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. 

 

2. Při použití klasifikace se výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných 

předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se hodnotí na vysvědčení stupni 

prospěchu: 

a. 1 - výborný, 

b. 2 - chvalitebný, 

c. 3 - dobrý, 

d. 4 - dostatečný, 

e. 5 - nedostatečný. 

f. neklasifikován, uvolněn  

3. Při hodnocení podle odstavce 2 jsou výsledky vzdělávání žáka hodnoceny tak, aby byla zřejmá 

úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům jednotlivých 

předmětů školního vzdělávacího programu, ke svým vzdělávacím a osobnostním předpokladům a 

věku. Klasifikace zahrnuje ohodnocení přístupu žáka ke vzdělávání i v souvislostech, které 

ovlivňují jeho výkon. 

4. Při hodnocení žáka podle odstavců 1 a 2 se na prvním stupni použije pro zápis stupně hodnocení 

číslice, na druhém stupni se použije slovní označení stupně hodnocení podle odstavců 1 a 2. 

Klasifikaci výsledků vzdělávání žáka v jednotlivých předmětech a chování žáka lze doplnit 

slovním hodnocením, které bude obsahovat i hodnocení klíčových kompetencí vymezených 

Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.  Při hodnocení žáků cizinců, kteří 

plní v České republice povinnou školní docházku, se úroveň znalosti českého jazyka považuje za 

závažnou souvislost podle odstavce 3, která ovlivňuje jejich výkon. 

5. Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni: 

a. prospěl(a) s vyznamenáním, 
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b. prospěl(a), 

c. neprospěl(a). 

d. nehodnocen 

6. 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 II STUPNĚ 

HODNOCENÍ – bod 10 

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.  

7. Výsledky práce v zájmových útvarech organizovaných školou: 

V souladu s novelou vyhlášky č. 48/2005 Sb. se hodnocení zájmových útvarů na vysvědčení již  

neuvádí . 

 

 

8. Stupně hodnocení prospěchu v případě použití klasifikace a jejich charakteristika, včetně 

předem stanovených kritérií 

Pro potřeby klasifikace se předměty dělí do tří skupin:  

 předměty s převahou teoretického zaměření, 

 předměty s převahou praktických činností a 

 předměty s převahou výchovného a uměleckého odborného zaměření. 

Kritéria pro jednotlivé klasifikační stupně jsou formulována především pro celkovou klasifikaci. 

Učitel však nepřeceňuje žádné z uvedených kritérií, posuzuje žákovy výkony komplexně, v 

souladu se specifikou předmětu. 

 9.1. Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření 

Převahu teoretického zaměření mají jazykové, společenskovědní, přírodovědné předměty a 

matematika. 

Při klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření se v 

souladu s požadavky učebních osnov hodnotí:  

o ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, 

definic, zákonitostí a vztahů, kvalita a rozsah získaných dovedností vykonávat 

požadované intelektuální a motorické činnosti, 

o schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a 

praktických úkolů, při výkladu a hodnocení společenských a přírodních jevů a 

zákonitostí, 
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o kvalita myšlení, především jeho logika, samostatnost a tvořivost, 

o aktivita v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim, 

o přesnost, výstižnost a odborná i jazyková správnost ústního a písemného projevu, 

o kvalita výsledků činností, 

o osvojení účinných metod samostatného studia. 

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:  

Stupeň 1 (výborný): 

Žák užívá 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 projev 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 užívá 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 si 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 si 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. 
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 9.2 Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou praktického zaměření 
Převahu praktické činnosti mají v základní škole pracovní vyučování, základy techniky, 

domácí nauky. 

Při klasifikaci v předmětech uvedených v s převahou praktického zaměření v souladu s 

požadavky učebních osnov se hodnotí:  

o vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem, 

o osvojení praktických dovedností a návyků, zvládnutí účelných způsobů práce, 

o využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech, 

o aktivita, samostatnost, tvořivost, iniciativa v praktických činnostech, 

o kvalita výsledků činností, 

o organizace vlastní práce a pracoviště, udržování pořádku na pracovišti, 

o dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a péče o životní 

prostředí, 

o hospodárné využívání surovin, materiálů, energie, překonávání překážek v práci, 

o obsluha a údržba laboratorních zařízení a pomůcek, nástrojů, nářadí a měřidel. 

 

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto 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 udržuje 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. Za 

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 
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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. 

 

 

 9.3 Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření 

Převahu výchovného zaměření mají: výtvarná výchova, hudební výchova a zpěv, 

tělesná a sportovní výchova, informatika. 

Žák zařazený do zvláštní tělesné výchovy se při částečném uvolnění nebo úlevách 

doporučených lékařem klasifikuje s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu. 

Při klasifikaci v předmětech s převahou výchovného zaměření se v souladu s 

požadavky učebních osnov hodnotí:  

o stupeň tvořivosti a samostatnosti projevu, 

o osvojení potřebných vědomostí, zkušeností, činností a jejich tvořivá aplikace, 

o poznání zákonitostí daných činností a jejich uplatňování ve vlastní činnosti, 

o kvalita projevu, 

o vztah žáka k činnostem a zájem o ně, 

o estetické vnímání, přístup k uměleckému dílu a k estetice ostatní společnosti, 

o v tělesné výchově s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu žáka všeobecná, tělesná 

zdatnost, výkonnost a jeho péče o vlastní zdraví. 

 

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:  

Stupeň 1 (výborný): 

Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní předpoklady a 

velmi úspěšně podle požadavků osnov je rozvíjí v individuálních a kolektivních projevech. Jeho projev je 

esteticky působivý, originální, procítěný, v hudební a tělesné výchově přesný. Osvojené vědomosti, 

dovednosti a návyky aplikuje tvořivě. Má výrazně aktivní zájem o umění, estetiku, brannost a tělesnou 

kulturu a projevuje k nim aktivní vztah. Úspěšně rozvíjí svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost. 

Stupeň 2 (chvalitebný): 

Žák je v činnostech aktivní, tvořivý, převážně samostatný na základě využívání svých osobních 

předpokladů, které úspěšně rozvíjí v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je esteticky 
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působivý a má jen menší nedostatky z hlediska požadavků osnov. Žák tvořivě aplikuje osvojené 

vědomosti, dovednosti a návyky v nových úkolech. Má aktivní zájem o umění, o estetiku a tělesnou 

zdatnost. Rozvíjí si v požadované míře estetický vkus, brannost a tělesnou zdatnost. 

Stupeň 3 (dobrý): 

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

v individuální a kolektivním projevu. Jeho projev je málo působivý, dopouští se v něm chyb. Jeho 

vědomosti a dovednosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje pomoc učitele. Nemá 

dostatečný aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu. Nerozvíjí v požadované míře svůj estetický 

vkus a tělesnou zdatnost. 

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 malou snahu a zájem o činnosti, nerozvíjí dostatečně svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost. 

Stupeň 5 (nedostatečný): 

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

chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti nedovede aplikovat. 

Neprojevuje zájem o práci a nevyvíjí úsilí rozvíjet svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost. 

Hodnocení výsledků vzdělávání při distančním způsobu vzdělávání: 

 využívat formativní hodnocení průběžné (zpětná vazba) 

 sumativní hodnocení souhrnné (co žák  zvládl za určité období) 

 sebehodnocení žáka 

 vytváření portfolií (v papírové nebo digitální podobě) 

 

 

10. Zásady pro používání slovního hodnocení včetně předem stanovených kritérií 

 10.1. O slovním hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení rozhoduje ředitel školy se 

 souhlasem školské rady a po projednání v pedagogické radě. 

 10.2. Třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů převede slovní hodnocení do 

 klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v případě přestupu žáka na školu, která hodnotí 

 odlišným způsobem, a to na žádost této školy nebo zákonného zástupce žáka. 

  10.3. Je-li žák hodnocen slovně, převede třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních 

 předmětů slovní hodnocení do klasifikace pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání. 

10.4. U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení na 

základě žádosti zákonného zástupce žáka. Ředitel školy může rozhodnout o uplatnění slovního 

hodnocení na základě doporučení ŠPZ. Slovní hodnocení může být kombinované s hodnocením 

klasifikačními stupni.  

 

10.5. 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 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 přístupu žáka ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon, a 

naznačení dalšího rozvoje žáka. Obsahuje také zdůvodnění a doporučení, jak předcházet 

případným neúspěchům žáka a jak je překonávat. Výsledky vzdělávání žáka na konci prvního 



22 

 

pololetí lze hodnotit souhrnně za všechny předměty. Slovní hodnocení lze použít i pro 

hodnocení chování žáka. 

 

 

 

10.6. Zásady pro vzájemné převedení klasifikace a slovního hodnocení žáka: 

 

Prospěch Ovládnutí učiva 

1 Výborný, ovládá bezpečně, je doporučeno, aby v 

pozitivním přístupu k učení pokračoval 

 

2 Chvalitebný, ovládá, je doporučeno, aby jeho 

přístup k učení byl ještě důslednější 

3 Dobrý, v podstatě ovládá, je doporučeno, aby jeho 

přístup k učení byl ještě důslednější, po dohodě 

s vyučujícím využíval i jiné způsoby práce, 

sebereflexi 

4 Dostatečný, ovládá se značnými mezerami, je 

doporučeno, aby jeho přístup k učení byl více 

důsledný, po dohodě s vyučujícím často používal i 

jiné způsoby práce, využíval konzultace 

s vyučujícím, sebereflexi 

5 Nedostatečný, neovládá, je doporučeno, aby 

k učení přistupoval maximálně důsledně a 

svědomitě, po dohodě s vyučujícím často využíval i 

jiné způsoby práce, sebereflexi, pravidelně 

konzultoval s vyučujícím další postup  

 

Myšlení Ovládnutí učiva 

1 Výborný, pohotový, bystrý, dobře chápe souvislosti, 

samostatný 

2  Chvalitebný, uvažuje celkem samostatně 

3 Dobrý, menší samostatnost v myšlení 

4 Dostatečný, nesamostatné myšlení, pouze s 

nápovědou 

5 Nedostatečný, odpovídá nesprávně i na návodné 

otázky 

Vyjadřování Ovládnutí učiva 

1 Výborný, výstižné a poměrně přesné  

2 Chvalitebný, celkem výstižné 

3 Dobrý, myšlenky vyjadřuje ne dost přesně 

4 Dostatečný, myšlenky vyjadřuje se značnými 

obtížemi 

5 Nedostatečný, nedokáže se samostatně vyjádřit, i na 
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návodné otázky odpovídá nesprávně 

Celková aplikace vědomostí Ovládnutí učiva 

1  Výborný, užívá vědomostí a dovedností spolehlivě 

a uvědoměle, pracuje samostatně, přesně a s jistotou  

2 Chvalitebný, dovede používat vědomosti a 

dovednosti při řešení úkolů, dopouští se jen 

menších chyb 

 

3 Dobrý, řeší úkoly s pomocí učitele a s touto pomocí 

snadno překonává potíže a odstraňuje chyby 

4 Dostatečný, dělá podstatné chyby, nesnadno je 

překonává 

5 Nedostatečný, praktické úkoly nedokáže splnit ani s 

pomocí 

 

 

 

 

Aktivita, zájem o učení Ovládnutí učiva 

1 Výborný, aktivní, učí se svědomitě a se zájmem 

2 Chvalitebný, učí se svědomitě 

3 Dobrý k učení a práci, nepotřebuje větších podnětů 

4 Dostatečný, malý zájem o učení, potřebuje stálé 

podněty 

5 Nedostatečný, pomoc a pobízení k učení jsou zatím 

neúčinné 

 

 

Pro stanovení celkového hodnocení vyučující učitel převede interně slovní hodnocení na známku, která se 

použije pro stanovení celkového hodnocení žáka na vysvědčení. 

 

 

11. Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

 11.1. Způsob hodnocení a klasifikace žáka vychází ze znalosti příznaků postižení nebo znevýhodnění a 

uplatňuje se ve všech vyučovacích předmětech, ve kterých se projevuje postižení žáka, a na obou stupních 

základní školy. 

11. 2. Při způsobu hodnocení a klasifikaci žáků pedagogičtí pracovníci zvýrazňují motivační složku 

hodnocení, hodnotí jevy, které žák zvládl. Při hodnocení se doporučuje užívat různých forem hodnocení, 

např. bodové ohodnocení, hodnocení s uvedením počtu chyb apod. Pokud žák navštěvuje výuku Nápravy, 

jsou výsledky zohledněny v daném předmětu. 

11.3. Při klasifikaci žáků se doporučuje upřednostnit širší slovní hodnocení. Způsob hodnocení projedná 

třídní učitel a výchovný poradce s ostatními vyučujícími.  

11.4. Třídní učitel sdělí vhodným způsobem ostatním žákům ve třídě podstatu individuálního           

přístupu a způsobu hodnocení a klasifikace žáka. 
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11.5. Vyučující respektuje doporučené způsoby práce a hodnocení žáka, popsané ve zprávě o 

psychologickém vyšetření. Volí takové způsoby prověřování znalostí žáka, ve kterých se co nejméně 

projevuje zdravotní postižení (např. doplňování jevů místo diktátů, ústní zkoušení místo písemných prací 

či naopak, zkrácený rozsah písemných prací,…). 

 11.6. Podle druhu postižení využívá speciální metody, postupy, formy a prostředky vzdělávání a 

hodnocení, kompenzační, rehabilitační a učební pomůcky, speciální učebnice a  didaktické materiály. 

Hodnocení vychází ze zjištěných specifik žáka. Nastavují se taková kritéria hodnocení (známkou, nebo 

slovní), která žákovi umožní dosahovat osobního pokroku. Užívá se různých forem hodnocení, jejichž 

kritéria respektují charakter obtíží nebo specifik žáka (viz Příloha č. 1 k vyhlášce č. 27/2016 Sb. a 

Charakteristika ŠVP – oddíl 3.3) 

 

 

V.III. PODROBNOSTI O KOMISIONÁLNÍCH A OPRAVNÝCH ZKOUŠKÁCH. 

1. 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.  

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.  

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. 

4. 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. 

5. Výsledné hodnocení žáka po opravné zkoušce se stanoví podle výsledku komisionální 

zkoušky. 

Odlišnosti pro zkoušky při plnění povinné školní docházky v zahraničí 

1. Žák, který plní povinnou školní docházku  

a)ve škole mimo území České republiky,  

b) ve škole zřízené při diplomatické misi nebo konzulárním úřadu České republiky,  

c) v zahraniční škole uskutečňující na území České republiky vzdělávání podle zahraničního 

vzdělávacího programu, zřízené na území České republiky cizím státem, právnickou osobou se sídlem 

mimo území České republiky nebo cizím státním občanem, která není zapsána v rejstříku škol a 

školských zařízení a z důvodu uplatnění obsahu zahraničního vzdělávacího programu ani o zápis do 

rejstříku škol a školských zařízení nežádá, v níž ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky v 

příslušném školním roce, nebo  

d) v evropské škole působící na základě Úmluvy o statutu Evropských škol (dále jen „evropská škola“). 

Pokud žák nemůže v zahraničí plnit povinnou školní docházku způsobem uvedeným v odstavci 1 písm. 

a), b) nebo d), plní povinnou školní docházku formou individuální výuky. 

2. Pokud žák nemůže v zahraničí plnit povinnou školní docházku způsobem uvedeným v odstavci 1, plní 

povinnou školní docházku formou individuální výuky. 
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3. Žák, který plní povinnou školní docházku způsobem uvedeným v odstavci 1 písm. a), b) nebo d) nebo 

v odstavci 2, může být na základě rozhodnutí zákonného zástupce zároveň žákem spádové školy nebo 

jiné školy zapsané v České republice do rejstříku škol a školských zařízení, kterou zvolil zákonný 

zástupce žáka. Žák, který plní povinnou školní docházku způsobem uvedeným v odstavci 1 písm. c), musí 

být zároveň žákem spádové školy nebo jiné školy zapsané v České republice do rejstříku škol a 

školských zařízení, kterou zvolil zákonný zástupce žáka. 

(4) Zákonný zástupce žáka je povinen oznámit řediteli školy uvedené v odstavci 3 předpokládanou dobu 

plnění povinné školní docházky způsobem uvedeným v odstavci 1 nebo 2, adresu místa pobytu žáka a 

popřípadě i adresu příslušné školy uvedené v odstavci 1. Zákonný zástupce žáka je povinen přihlásit žáka 

do školy uvedené v odstavci 1 písm. a), b) nebo d) nejpozději do dvou týdnů po příjezdu žáka do země 

pobytu. 

(5) Žák, který plní povinnou školní docházku ve škole uvedené v odstavci 1 písm. a) nebo způsobem 

uvedeným v odstavci 2 a současně je žákem spádové školy nebo jiné školy zapsané v České republice do 

rejstříku škol a školských zařízení, kterou zvolil zákonný zástupce žáka, může na žádost zákonného 

zástupce konat zkoušky z vybraných předmětů ve škole uvedené v odstavci 3 nebo ve škole při 

diplomatické misi České republiky; nekoná-li žák tyto zkoušky, doloží zákonný zástupce plnění 

povinné školní docházky žáka škole uvedené v odstavci 3, nebo, nemá-li tuto školu, ministerstvu 

způsobem stanoveným v prováděcím právním předpisu. Výsledky těchto zkoušek lze také nahradit 

doloženými výsledky vzdělávání u poskytovatele vzdělávání v zahraničí, který v souladu se smlouvou 

uzavřenou s ministerstvem zajišťuje vzdělávání občanů České republiky v zahraničí (dále jen 

„poskytovatel vzdělávání v zahraničí“), přičemž u žáků vzdělávajících se zároveň podle odstavce 1 písm. 

a) se doklad o výsledcích vzdělávání u tohoto poskytovatele vzdělávání v zahraničí spolu s dokladem o 

výsledcích vzdělávání ve škole mimo území České republiky považuje za rovnocenný s vysvědčením 

vydaným základní školou zapsanou v rejstříku škol a školských zařízení, s výjimkou vysvědčení 

vydaného za druhé pololetí devátého ročníku základního vzdělávání. Žák, který plní povinnou školní 

docházku ve škole uvedené v odstavci 1 písm. c), koná zkoušky z vybraných předmětů ve škole 

uvedené v odstavci 3. 

(6) Smlouvu podle odstavce 5 lze uzavřít, pokud poskytovatel vzdělávání v zahraničí doloží předpoklady 

pro poskytování vzdělávání občanům České republiky po stránce personální a materiální.  

Odlišnosti při plnění povinné školní docházky podle §41 

 
 (1) O povolení individuálního vzdělávání žáka rozhoduje ředitel školy, kam byl žák přijat k plnění povinné školní 

docházky, na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka.  

(2) Žádost zákonného zástupce o individuální vzdělávání musí obsahovat  

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo, bylo-li přiděleno, a místo trvalého pobytu žáka nebo 

bydliště, pokud nemá na území České republiky místo trvalého pobytu,  

b) uvedení období, ročníku, popřípadě pololetí, kdy má být žák individuálně vzděláván,  

c) důvody pro individuální vzdělávání žáka,  

d) popis prostorového a materiálně technického zabezpečení vzdělávání a podmínek ochrany zdraví 

individuálně vzdělávaného žáka,  

e) doklady osvědčující splnění vzdělání osoby, která bude žáka individuálně vzdělávat,  

f) seznam učebnic a učebních textů, které budou ve výuce užívány, pokud nejde o učebnice uvedené v § 27 

odst. 1,  

g) další skutečnosti, které mají vliv na průběh vzdělávání žáka,  

h) vyjádření školského poradenského zařízení.  

(3) Ředitel školy individuální vzdělávání povolí, pokud  

a) jsou dány závažné důvody pro individuální vzdělávání,  

b) jsou zajištěny dostatečné podmínky pro individuální vzdělávání, zejména podmínky materiální 

a ochrany zdraví žáka,  
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c) osoba, která bude žáka vzdělávat, získala alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou, a 

jedná-li se o žáka na druhém stupni základní školy, vysokoškolské vzdělání,  

d) jsou zajištěny vhodné učebnice a učební texty, podle nichž se má žák vzdělávat.  

(4) Po dobu individuálního vzdělávání žáka za plnění podmínek uvedených v odstavci 3 odpovídá 

zákonný zástupce žáka.  

(5) Individuálně vzdělávaný žák koná za každé pololetí zkoušky z příslušného učiva, a to ve škole, do níž 

byl přijat k plnění povinné školní docházky.  

(6) Nelze-li individuálně vzdělávaného žáka hodnotit na konci příslušného pololetí, určí ředitel školy pro 

jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po 

skončení pololetí.  

(7) Pokud má zákonný zástupce pochybnosti o správnosti hodnocení žáka, může do 8 dnů od konání 

zkoušek písemně požádat ředitele školy o přezkoušení žáka; byl-li zkoušejícím žáka ředitel školy, krajský 

úřad. Pokud ředitel školy nebo krajský úřad žádosti vyhoví, nařídí komisionální přezkoušení žáka.  

(8) Ředitel školy zruší povolení individuálního vzdělávání  

a) pokud nejsou zajištěny dostatečné podmínky ke vzdělávání, zejména podmínky materiální, 

personální a ochrany zdraví žáka,  

b) pokud zákonný zástupce neplní podmínky individuálního vzdělávání stanovené tímto zákonem,  
c) pokud žák na konci druhého pololetí příslušného školního roku neprospěl,  

d) nelze-li žáka hodnotit způsobem uvedeným v odstavcích 5 a 6, nebo  

e) na žádost zákonného zástupce žáka.  

(9) Pokud ředitel školy rozhodne o ukončení individuálního vzdělávání žáka, zařadí žáka do příslušného ročníku 

základní školy. Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o ukončení individuálního vzdělávání žáka nemá odkladný 

účinek.  

(10) Výdaje spojené s individuálním vzděláváním hradí zákonný zástupce žáka, s výjimkou učebnic a základních 

školních potřeb podle § 27 odst. 3 a 6, speciálních učebnic a speciálních didaktických a kompenzačních učebních 

pomůcek podle § 16 odst. 7 a výdajů na činnost školy, do níž byl žák přijat k plnění povinné školní docházky.  

 

Odlišnosti pro komisionální přezkoušení na základní škole a pro opravné zkoušky 

1. Komisi pro komisionální přezkoušení jmenuje ředitel školy; v případě, že je vyučujícím daného 

předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad. 

 

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.  

3. 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 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. 

4. O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy.  

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.  
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6. Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitel školy v souladu se školním 

vzdělávacím programem.  

7. Vykonáním přezkoušení není dotčena možnost vykonat opravnou zkoušku.  

V. IV. ZPŮSOB ZÍSKÁVÁNÍ PODKLADŮ PRO HODNOCENÍ 

1. Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl v 

průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici. 

2. 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. 

3. Podklady pro hodnocení a klasifikaci 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 psychologickými a zdravotnickými pracovníky. 

 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. 

Jednotlivé předmětové komise mají stanovena kritéria zásad klasifikace pro každý předmět 

a seznamují s nimi žáky na začátku školního roku. 

Není přípustné ústně přezkušovat žáky koncem klasifikačního období z látky celého tohoto 

období. 

4. Zkoušení je prováděno zásadně před kolektivem třídy, nepřípustné je individuální 

přezkušování po vyučování v kabinetech. Výjimka je možná jen při diagnostikované vývojové 

poruše, kdy je tento způsob doporučen ve zprávě psychologa. 

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 sděluje všechny 

známky zástupcům žáka a to zejména prostřednictvím zápisů do žákovské knížky - 

současně se sdělováním známek žákům. 

6. Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní 

rok, aby se nadměrně nenahromadily v určitých obdobích. 

7. O termínu písemné zkoušky, která má trvat více než 25 minut, informuje vyučující žáky 

dostatečně dlouhou dobu předem. Ostatní vyučující o tom informuje formou zápisu do 

třídní knihy. V jednom dni mohou žáci konat jen jednu zkoušku uvedeného charakteru.  

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,...). V případě dlouhodobé nepřítomnosti nebo rozvázání 

pracovního poměru v průběhu klasifikačního období předá tento klasifikační přehled 

zastupujícímu učiteli nebo vedení školy.  

V případě, že předmět hodnotí více pedagogických pracovníků, je ředitelem školy 

stanoven jeden učitel, který na základě získaných podkladů od ostatních vyučujících 

stanoví známku. 

9. Vyučující zajistí zapsání známek také do třídního katalogu a dbá o jejich úplnost. Do 

katalogu jsou zapisovány známky z jednotlivých předmětů, udělená výchovná opatření a 

další údaje o chování žáka, jeho pracovní aktivitě a činnosti ve škole.  

10. Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. Při dlouhodobějším 

pobytu žáka mimo školu (lázeňské léčení, léčebné pobyty, dočasné umístění v ústavech, 
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apod.) vyučující respektuje známky žáka, které škole sdělí škola při instituci, kde byl žák 

umístěn; žák se znovu nepřezkušuje. 

     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.  

 

11. Sebehodnocení žáků 
  Žák se prostřednictvím učitelova hodnocení postupně učí, jaké jsou meze a 

perspektivy jeho výkonu, sféry jeho úspěchů a úspěšného uplatnění. Vyučující vytváří vhodné 

prostředí a příležitosti, aby žák mohl poučeně a objektivně hodnotit sebe a svou práci. Oba 

názory jsou průběžně konfrontovány. Učitel a žák na konci klasifikačního období společně 

hodnotí průběh výkonů žáka tak, aby se shodli na výsledné známce. Autonomní hodnocení se 

nesmí stát prostředkem nátlaku na učitele. Cílem je ideální shoda obou hodnocení, tak aby 

byla pro žáka motivační do dalšího období. 

 

 Pravidla pro sebehodnocení žáků: 

 Sebehodnocení je důležitou součástí hodnocení žáků, posiluje sebeúctu a 

sebevědomí žáků. 

 Je zařazováno do procesu vzdělávání průběžně všemi vyučujícími, způsobem 

přiměřeným věku žáků. 

 Chybu je přirozená součást procesu učení. Pedagogičtí pracovníci se o chybě se 

žáky baví, žáci mohou některé práce sami opravovat, hodnocení žákova výkonu 

nelze provést jen klasifikací, musí být doprovázeno rozborem chyb žáka. 

Chyba je důležitý prostředek učení. 

 Při sebehodnocení se žák snaží vyjádřit:  

 co se mu daří 

 co mu ještě nejde, jaké má rezervy 

 jak bude pokračovat dál 

 Pedagogové vedou žáka, aby komentoval svoje výkony a výsledky. 

 Sebehodnocení žáků nemá nahradit klasické hodnocení (hodnocení žáka 

pedagogem), ale má pouze doplňovat a rozšiřovat evaluační procesy a více 

aktivizovat žáka. 

 Na konci pololetí žák písemnou nebo ústní formou provede sebehodnocení v 

oblasti:  

 

 zodpovědnost 

 motivace k učení 

 sebedůvěra 

 vztahy v třídním kolektivu. 

 Známky nejsou jediným zdrojem motivace. 

  

12. Případy zaostávání žáků v učení a nedostatky v jejich chování se projednají v pedagogické 

radě, a to zpravidla k 15. listopadu a 15. dubnu.  

13. Na konci klasifikačního období, v termínu, který určí ředitel školy, nejpozději však 48 

hodin před jednáním pedagogické rady o klasifikaci, zapíší učitelé příslušných předmětů 
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číslicí výsledky celkové klasifikace do třídního výkazu a připraví návrhy na umožnění 

opravných zkoušek, na klasifikaci v náhradním termínu apod. 

14. Zákonné zástupce žáka informuje o prospěchu a chování žáka: třídní učitel a učitelé 

jednotlivých předmětů v polovině prvního a druhého pololetí; třídní učitel nebo učitel, 

jestliže o to zákonní zástupci žáka požádají.  

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

nebo konzultačních hodinách, na které jsou rodiče písemně zváni prostřednictví 

žákovských knížek. Rodičům, kteří se nemohli dostavit na školou určený termín, 

poskytnou vyučující možnost individuální konzultace. Jestliže se rodiče nedostaví ani na 

náhradní termín, informace je podána prostřednictvím žákovské knížky. Údaje o 

klasifikaci a hodnocení chování žáka jsou sdělovány pouze zástupcům žáka, nikoli 

veřejně. 

V případě mimořádného zhoršení prospěchu žáka informuje rodiče vyučující předmětu 

bezprostředně a prokazatelným způsobem 

17. Pokud je klasifikace žáka stanovena na základě písemných nebo grafických prací, 

vyučující tyto práce uschovávají po dobu, během které se klasifikace žáka určuje nebo ve 

které se k ní mohou zákonní zástupci žáka odvolat - tzn. celý školní rok včetně hlavních 

prázdnin, v případě žáků s odloženou klasifikací nebo opravnými zkouškami až do 30. 10. 

dalšího školního roku. Opravené písemné práce musí být předloženy všem žákům a na 

požádání ve škole také rodičům. 

18. Vyučující dodržují zásady pedagogického taktu, zejména - neklasifikují žáky ihned po 

jejich návratu do školy po nepřítomnosti delší než jeden týden, - žáci nemusí dopisovat do 

sešitů látku za dobu nepřítomnosti, pokud to není jediný zdroj informací, - účelem 

zkoušení není nacházet mezery ve vědomostech žáka, ale hodnotit to, co umí, - učitel 

klasifikuje jen probrané učivo, zadávání nové látky k samostatnému nastudování celé třídě 

není přípustné, - před prověřováním znalostí musí mít žáci dostatek času k naučení, 

procvičení a zažití učiva. - prověřování znalostí provádět až po dostatečném procvičení 

učiva. 

19.. 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. 

 

 20. Klasifikace chování 

a) klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě 

vyučují, a s ostatními učiteli a rozhoduje o ni 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 (školní 

řád) včetně dodržování vnitřního řádu školy během klasifikačního období). 

b)  Při klasifikaci chování se přihlíží k věku, morální a rozumové vyspělosti žáka; k uděleným 

  opatřením k posílení kázně se přihlíží pouze tehdy, jestliže tato opatření byla neúčinná.                                                                     

   Typ uloženého kázeňského opatření je dán závažností jednání, neplatí pravidlo  posloupnosti     

     od „ napomenutí k důtkám“.  

Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace chování jsou  následující: 

  

 Stupeň 1 (velmi dobré): Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení vnitřního 

 řádu školy. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle. Žák je však přístupný  

 výchovnému působení a snaží se své chyby napravit. 
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 Stupeň 2 (uspokojivé): Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními  

 vnitřního řádu školy. Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům slušného  

 chování nebo  vnitřnímu řádu školy; nebo se opakovaně dopustí méně závažných  

 přestupků. Zpravidla se přes  důtku třídního učitele školy dopouští dalších přestupků,  

 narušuje výchovně vzdělávací činnost školy. Ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje nebo  

 jiných osob. 

  

 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. 

 

V.V.  VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI 

POTŘEBAMI, VZDĚLÁVÁNÍ CIZINCŮ 

Dítětem, žákem a studentem se speciálními vzdělávacími potřebami se rozumí osoba,  

která k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění nebo užívání svých práv na  

rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. Podpůrnými  

opatřeními se rozumí nezbytné úpravy ve vzdělávání a školských službách odpovídající  

zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám dítěte, žáka nebo  

studenta. Děti, žáci a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na bezplatné 

poskytování podpůrných opatření školou a školským zařízením. 

Podpůrná opatření spočívají v 

a)poradenské pomoci školy a školského poradenského zařízení, 

b)úpravě organizace, obsahu, hodnocení, forem a metod vzdělávání a školských služeb,  

včetně zabezpečení výuky předmětů speciálně pedagogické péče a včetně prodloužení délky  

středního nebo vyššího odborného vzdělávání až o dva roky, 

c)úpravě podmínek přijímání ke vzdělávání a ukončování vzdělávání, 

d)použití kompenzačních pomůcek, speciálních učebnic a speciálních učebních pomůcek,  

využívání komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob, Braillova písma a  

podpůrných nebo náhradních komunikačních systémů, 

e)úpravě očekávaných výstupů vzdělávání v mezích stanovených rámcovými vzdělávacími  

programy a akreditovanými vzdělávacími programy, 

f)vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu, 

g)využití asistenta pedagoga, 

h)využití dalšího pedagogického pracovníka, tlumočníka českého znakového jazyka,  

přepisovatele pro neslyšící nebo možnosti působení osob poskytujících dítěti, žákovi nebo  

studentovi po dobu jeho pobytu ve škole nebo školském zařízení podporu podle zvláštních  

právních předpisů, nebo 

i)poskytování vzdělávání nebo školských služeb v prostorách stavebně nebo technicky  

upravených. 

(3)Podpůrná opatření podle odstavce 2 se člení do pěti stupňů podle organizační,  

pedagogické a finanční náročnosti. Podpůrná opatření různých druhů nebo stupňů lze  

kombinovat. Podpůrná opatření vyššího stupně lze použít, shledá-li školské poradenské  

zařízení, že vzhledem k povaze speciálních vzdělávacích potřeb dítěte, žáka nebo studenta  

nebo k průběhu a výsledkům poskytování dosavadních podpůrných opatření by podpůrná  

opatření nižšího stupně nepostačovala k naplňování vzdělávacích možností dítěte, žáka nebo  

studenta a k uplatnění jeho práva na vzdělávání. Začlenění podpůrných opatření do  

jednotlivých stupňů stanoví prováděcí právní předpis. 

(4)Podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje škola nebo školské zařízení i bez doporučení  

školského poradenského zařízení. Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit  

pouze s doporučením školského poradenského zařízení. 
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Škola nebo školské zařízení může místo doporučeného podpůrného opatření přijmout po  

projednání s příslušným školským poradenským zařízením a s předchozím písemným  

informovaným souhlasem zletilého žáka, studenta nebo zákonného zástupce dítěte nebo žáka  

jiné podpůrné opatření stejného stupně, pokud to neodporuje zájmu dítěte, žáka nebo  

studenta. 

(5)Podmínkou poskytování podpůrného opatření druhého až pátého stupně školou nebo  

školským zařízením je vždy předchozí písemný informovaný souhlas zletilého žáka, studenta  

nebo zákonného zástupce dítěte nebo žáka. 

(6)Podpůrné opatření druhého až pátého stupně přestane škola nebo školské zařízení po  

projednání se zletilým žákem, studentem nebo zákonným zástupcem dítěte nebo žáka  

poskytovat, pokud z doporučení školského poradenského zařízení vyplývá, že podpůrné  

opatření již není nezbytné. 

(7)Podpůrná opatření při vzdělávání dítěte, žáka a studenta, který nemůže vnímat řeč sluchem, se volí tak, 

aby bylo zajištěno vzdělávání v komunikačním systému neslyšících a hluchoslepých osob, který odpovídá  

 

potřebám dítěte, žáka nebo studenta. Žákům a  

studentům vzdělávaným v českém znakovém jazyce se souběžně poskytuje vzdělávání také v  

psaném českém jazyce, přičemž znalost českého jazyka si tito žáci a studenti osvojují  

metodami používanými při výuce českého jazyka jako cizího jazyka. Využívá-li škola nebo  

školské zařízení tlumočníka českého znakového jazyka, zajistí, aby jeho činnost vykonávala  

osoba, která prokáže vzdělání, nebo praxi a vzdělání, jimiž získala znalost českého  

znakového jazyka na úrovni rodilého mluvčího a tlumočnické dovednosti na úrovni  

umožňující plnohodnotné vzdělávání dítěte, žáka nebo studenta. 

(8)Podpůrná opatření při vzdělávání dítěte, žáka a studenta, který při komunikaci využívá  

prostředků alternativní nebo augmentativní komunikace, se volí tak, aby bylo zajištěno  

vzdělávání v komunikačním systému, který odpovídá potřebám dítěte, žáka nebo studenta. 

(9)Pro děti, žáky a studenty s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením,  

závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými  

poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem lze zřizovat školy  

nebo ve školách třídy, oddělení a studijní skupiny. Zařadit do takové třídy, studijní skupiny  

nebo oddělení nebo přijmout do takové školy lze pouze dítě, žáka nebo studenta uvedené ve  

větě první, shledá-li školské poradenské zařízení, že vzhledem k povaze speciálních  

vzdělávacích potřeb dítěte, žáka nebo studenta nebo k průběhu a výsledkům dosavadního  

poskytování podpůrných opatření by samotná podpůrná opatření podle odstavce 2  

nepostačovala k naplňování jeho vzdělávacích možností a k uplatnění jeho práv 

a na vzdělávání. Podmínkou pro zařazení je písemná žádost zletilého žáka nebo studenta nebo  

zákonného zástupce dítěte nebo žáka, doporučení školského poradenského zařízení a soulad  

tohoto postupu se zájmem dítěte, žáka nebo studenta. 

(10)Ke zřízení třídy, oddělení nebo studijní skupiny podle odstavce 9 je v případě škol  

zřizovaných ministerstvem nebo registrovanými církvemi nebo náboženskými společnostmi,  

kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, nezbytný  

souhlas ministerstva, v případě ostatních škol souhlas krajského úřadu. 

(11)Navýšení finančních prostředků poskytovaných na činnost školy ze státního rozpočtu  

podle § 161 až 163 z důvodu využití asistenta pedagoga je možné pouze, pokud dalo k  

využití asistenta pedagoga v daném případě souhlas ministerstvo v případě škol zřizovaných  

ministerstvem nebo registrovanými církvemi nebo náboženskými společnostmi, kterým bylo  

přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, nebo krajský úřad v  

případě ostatních školách. 

 

Vzdělávání žáků mimořádně nadaných 
Zařazení nadaných žáků do základního vzdělávání vyžaduje od učitelů náročnější 

přípravu na vyučování v jednotlivých předmětech. Pro tyto žáky je zapotřebí zvýšené 

motivace k rozšiřování základního učiva do hloubky především v těch vyučovacích 
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předmětech, které reprezentují nadání dítěte. V rámci vyučování matematiky projevují tito 

žáci kvalitní koncentraci, dobrou paměť, zálibu v řešení problémových úloh a svými 

znalostmi přesahují stanovené požadavky. Umožňujeme jim pracovat na počítači 

(vzdělávací programy), individuálně pracovat s naučnou literaturou (hlavolamy, kvizy, 

záhady, problémové úlohy), i navštívit vyučovací hodiny ve vyšších ročnících. V dalších 

naučných předmětech jsou jim zadávány náročnější samostatné úkoly (referáty 

k probíranému učivu, zajímavosti ze světa techniky…), jsou pověřováni vedením 

a řízením skupin. Na žáky s hudebním nadáním klade učitel vyšší nároky odpovídající 

jejich dovednostem a schopnostem. Vhodným způsobem je zapojuje do činností v hodině 

 

– mohou doprovázet na hudební nástroj, předzpívávat píseň … Žákům výtvarně nadaným 

jsou zadávány náročnější práce – volí různé techniky, jsou podporováni v mimoškolních 

aktivitách, navštěvují výtvarné obory při základních uměleckých školách. Žáci, kteří jsou 

nadaní spíše prakticky, jsou směřováni k zapojení do zájmových aktivit praktických. Při 

samotné výuce bývají pověřováni náročnějšími částmi při plnění zadaných úkolů, jsou 

pověřováni vedením skupiny. Pohybově nadaní žáci jsou podporováni v rozvíjení všech 

pohybových aktivit, především těch, kde žák projevuje největší zájem a talent. Žáci jsou 

zapojováni do sportovních soutěží, ať už v rámci školy nebo mimo ni. Reprezentují školu. 

Velmi často se stává, že tito žáci mají výkyvy v chování. Je nutné toto chování 

usměrňovat s pedagogickým optimismem a taktně, avšak důsledně. Usměrňujeme žáky 

v osobnostní výchově, vedeme je k rovnému přístupu k méně nadaným spolužákům, 

k toleranci, ochotě pomáhat slabším. Není výjimkou, že vyniká-li žák v jedné oblasti, 

v jiné je průměrný. Vždy se zpracuje IVP ve spolupráci s PPP nebo SPC. 

Na základě doporučení PPP, SPC a individuálního vzdělávacího plánu je možné vzdělávat 

žáka v určitém předmětu v jiném postupném ročníku. 

Specifika mimořádně nadaných žáků: 

žák svými znalostmi přesahuje stanovené požadavky, 

problematický přístup k pravidlům školní práce, 

tendence vytváření vlastních pravidel, 

sklon k perfekcionismu a s tím souvisící způsob komunikace s učiteli, který může 

být i kontroverzní, 

vlastní pracovní tempo, 

vytváření vlastních postupů řešení úloh, které umožňují kreativitu, 

malá ochota ke spolupráci v kolektivu, 

rychlá orientace v učebních postupech, 

 

 

záliba v řešení problémových úloh zvláště ve spojitosti s vysokými schopnostmi 

v oboru, přeceňování svých schopností u žáků s pohybovým nadáním, 

kvalitní koncentrace, dobrá paměť, hledání a nacházení kreativních postupů, 

vhled do vlastního učení, 

zvýšená motivace k rozšiřování základního učiva do hloubky, především ve 

vyučovacích předmětech, které reprezentují nadání dítěte, 

potřeba projevení a uplatnění znalostí a dovedností ve školním prostředí. 

Pro tyto žáky vytváříme pozitivní klima, je nutné dostatečné vnímání okolí ke specifikům 

žáka. 

Možné pedagogicko-organizační úpravy: 

individuální vzdělávací plány, 

doplnění, rozšíření a prohloubení vzdělávacího obsahu; 

zadávání specifických úkolů; 

zapojení do samostatných a rozsáhlejších prací a projektů; 

vnitřní diferenciace žáků v některých předmětech; 

občasné (dočasné) vytváření skupin pro vybrané předměty s otevřenou možností 

na straně žáka; 

 

účast ve výuce některých předmětů se staršími žáky; 
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Rozsah a obsah vzdělávacích opatření stanovuje INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 

PLÁN. 

IVP je závazným dokumentem pro zajištění vzdělávacích potřeb mimořádně nadaného 

žáka. 

Odráží specifika daného žáka v oblasti kognitivní, afektivní, motorické a sociální; 

průběžně je upravován v souladu s jeho vzdělávacími potřebami; 

zohledňuje závěry psychologické diagnostiky; 

následná poradenská péče o žáka je koordinována a zajišťována pedagogickými 

pracovníky školy; 

jeho součástí je harmonogram i následné zhodnocení plánovaných opatření; 

 

realizátory procesu vzdělávání IVP je učitel, koordinátor tvorby ŠVP a učitelé, 

kteří plán vytvářejí, odpovědnost za kvalitu IVP má ředitel školy. 

IVP využívá zejména postupy: 

Obohacování učiva 

Cíl – učivo prohloubit, rozšířit a obohatit o další informace. 

Je nutno vzít v úvahu přiměřenost věku žáka. 

Respektuje 3 základní roviny: 

rozšiřování učiva, 

prohlubování učiva, 

obohacování učiva. 

Je důležitá pestrost jeho didaktického zpracování, výukových metod, využívání 

komplexních metod, práce s texty, s médii. Přístup k informacím též zprostředkují školní 

knihovna, multimediální technika, možnost návštěvy exkurzí, přehlídek, soutěží. 

Akcelerace vzdělávání 
Základními variantami jsou: 

předčasný vstup do vzdělávacího procesu daného stupně vzdělávání, 

urychlení procesu vzdělávání nadaného žáka. 

Současně je umožněn návrat do původní třídy, pokud se přestup ukáže jako nevhodný. 

Vedení dokumentace 

Záznam provádí odpovědný pedagogický pracovník školy, obvykle třídní učitel ve 

spolupráci s učitelem koordinátorem tvorby ŠVP, výchovným poradcem, učitelem 

příslušného předmětu. 

 

 

 

Zjišťování mimořádného nadání: 

Identifikaci nadaných dětí provádí školské poradenské zařízení ve spolupráci 

s rodinou. Kontrolní vyšetření provádí školské poradenské zařízení jedenkrát 

v průběhu školního roku. Při akceleraci žáka se doporučuje vynechání maximálně 2 

studijních ročníků v průběhu studia. 

 

Vzdělávání cizinců: 
 

Občané Evropské unie a jejich rodinní příslušníci mají přístup k předškolnímu i základnímu  

vzdělávání, ke  školnímu  stravování  a k zájmovému vzdělávání. Osoby, které nejsou občany 

Evropské unie, mají za stejných podmínek jako občané EU přístup k základnímu vzdělávání, pokud 

pobývají na území České republiky. Mají také přístup ke školnímu stravování a k zájmovému vzdělávání, 

pokud jsou žáky základní školy.  

 

VI. Podmínky zajištění ochrany žáků před rizikovým chováním a před projevy diskriminace, 

nepřátelství nebo násilí 

 
 1. Primární prevence rizikového chování se ve škole zaměřuje prioritně na předcházení rozvoje rizik, které 

směřují zejména k následujícím rizikovým projevům v chování žáků:  
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a) agrese, šikana, kyberšikana, násilí, vandalismus, intolerance, antisemitismus, extremismus, rasismus a 

xenofobie, homofobie  

b) záškoláctví,  

c) závislostní chování, užívání všech návykových látek, netolismus, gambling  

d) rizikové sporty a rizikové chování v dopravě,  

e) spektrum poruch příjmu potravy,  

f) negativní působení sekt,  

g) sexuální rizikové chování,  

 

Projevy šikanování mezi žáky, tj. fyzické násilí, omezování osobní svobody, ponižování, zneužívání 

informačních technologií k znevažování důstojnosti, apod., kterých by se dopouštěl kdokoli vůči 

komukoli ( žáci i dospělí ), jsou v prostorách školy a při všech školních akcích a  aktivitách přísně 

zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti školnímu řádu. V případě  těchto projevů chování 

postupuje škola dle daného školního programu proti šikanování (viz MPP). Vždy je svolána výchovná 

komise, jsou informováni zákonní zástupci a dle platných zákonů má škola ohlašovací povinnost vůči 

některým dalším institucím (jako je např. orgán sociálně právní ochrany dítěte, Policie ČR apod.) 
 

2. Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení a 

minimalizaci rizikových projevů chování, ke zdravému životnímu stylu, k rozvoji pozitivního sociálního 

chování a rozvoji psychosociálních dovedností a zvládání zátěžových situací osobnosti. Jedná se o oblast 

zabývající se prevencí v oblastech uvedených v odstavci 1 s cílem zabránit výskytu rizikového chování v 

daných oblastech, nebo co nejvíce omezit škody působené jejich výskytem mezi žáky. 

 

3. Škola se snaží o efektivní primární prevenci – kontinuální a komplexní programy, interaktivní programy v 

menších skupinách, vytváření dobrého klimatu ve třídě a skupině, především programy pomáhající odolávat 

žákům sociálnímu tlaku zaměřené na zkvalitnění komunikace, osvojování a rozvoj sociálně emočních 

dovedností a kompetencí, konstruktivní zvládání konfliktů a zátěžových situací, odmítání legálních a 

nelegálních návykových látek, zvyšování zdravého sebevědomí a sebehodnocení, posilování odvahy, 

 stanovování realistických cílů, zvládání úzkosti a stresu apod. Principy efektivní a vyhodnotitelné primární 

prevence jsou založeny na soustavnosti a dlouhodobosti, aktivnosti, přiměřenosti, názornosti, uvědomělosti.  

4. Ve školním prostředí pedagogové pracují s rizikovým chováním, vůči němuž zaujímají účinná primárně 

preventivní opatření s cílem minimalizace projevů i rizik takového chování a případně je diagnostikují a 

následně přijímají efektivní opatření.  

 
5. Hlavním dokumentem, který škola ve školním roce pro oblast prevence zpracovává a kterým se řídí 

je minimální preventivní program školy.  

Minimální preventivní program je konkrétní dokument školy zaměřený zejména na výchovu a vzdělávání 

žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a emočně sociální rozvoj a komunikační dovednosti.  

 

Preventivní program je založen na podpoře vlastní aktivity žáků, pestrosti forem preventivní práce s žáky, 

zapojení celého pedagogického sboru školy a spolupráci se zákonnými zástupci nezletilých žáků školy. 

Preventivní program vychází z preventivní strategie školy,  je zpracováván na jeden školní rok školním 

metodikem prevence, je vyhodnocován průběžně a na závěr školního roku je hodnocena kvalita a efektivita 

zvolených strategií primární prevence. Dané hodnocení je zapracováno i do  výroční zprávy o činnosti školy.  

Na tvorbě a realizaci Preventivního programu se podílejí všichni pedagogičtí pracovníci školy. Koordinace 

tvorby a kontrola realizace patří ke standardním činnostem školního metodika prevence.  

 

 

 
6. Systém organizace a řízení primární prevence rizikového chování u žáků:  

A Ředitelka školy a školského zařízení  

Vytváří podmínky pro předcházení rozvoje rizikového chování zejména  

a) zabezpečením poskytování poradenských služeb ve škole se zaměřením na primární prevenci rizikového 

chování,  
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b) koordinací tvorby, kontrolou realizace a pravidelným vyhodnocováním Preventivního programu a 

začleněním Školního preventivního programu do osnov a učebních plánů školního vzdělávacího programu 

školy,  

c) zapracováním do školního řádu a řešením aktuálních problémů souvisejících s výskytem rizikového 

chování ve škole,  

d) jmenováním školního metodika prevence, pedagogického pracovníka, který má pro výkon této činnosti 

odborné předpoklady, kvalifikaci,  

e) pro systematické další vzdělávání školního metodika v oblasti specifické primární prevence a pro činnost 

školního metodika s žáky a zákonnými zástupci nezletilých žáků ve škole,  

f) podporou týmové spolupráce školního metodika, výchovného poradce, školního psychologa, třídních 

učitelů a dalších pedagogických pracovníků školy při přípravě, realizaci a vyhodnocování Preventivního 

programu,  

g) spoluprací s metodikem prevence v PPP a s krajským školským koordinátorem prevence,  

h) podporou aktivit příslušného obecního úřadu zaměřených na rozvoj zdravého životního stylu  

i) monitorováním a vyhodnocováním realizace Preventivního programu a realizace dalších opatření.  

 

 

B Výchovný poradce, školní metodik prevence 

Standardní činnosti výchovného poradce, školního metodika prevence  jsou vymezeny v přílohách vyhlášky  

č. 72/2005 Sb. v platném znění ( novelizována č. 197/2016) 

C Třídní učitel (ve vztahu k primární prevenci):  

a) spolupracuje se školním metodikem prevence při zachycování varovných signálů, podílí se na realizaci 

Preventivního programu a na pedagogické diagnostice vztahů ve třídě,  

b) motivuje k vytvoření vnitřních pravidel třídy, která jsou v souladu se školním řádem, a dbá na jejich 

důsledné dodržování (vytváření otevřené bezpečné atmosféry a pozitivního sociálního klimatu ve třídě); 

podporuje rozvoj pozitivních sociálních interakcí mezi žáky třídy,  

c) zprostředkovává komunikaci s ostatními členy pedagogického sboru a je garantem spolupráce školy se 

zákonnými zástupci nezletilých žáků třídy,  

D) získává a udržuje si přehled o osobnostních zvláštnostech žáků třídy a o jejich rodinném zázemí. 

 

7. Začlenění primární prevence rizikového chování u žáků do školních vzdělávacích programů  

a) Do školního vzdělávacího programu školy je začleněna problematika prevence rizikového chování u žáků 

tak, aby se prevence rizikového chování u žáků stala přirozenou součástí školních osnov a výuky jednotlivých 

předmětů a nebyla pojímána jako nadstandardní aktivita školy.  

b) Každý pedagogický pracovník dbá, aby uplatňovaná prevence rizikového chování u žáků byla prováděna 

komplexně, tj. ve všech oblastech školního prostředí a života, jichž se prevence rizikového chování u žáků 

dotýká:  

 

 
 Psychosociální dovednosti (soběstačnost, autonomie, důstojnost, seberealizace, spokojenost v 

rodinných, přátelských a dalších mezilidských vztazích, sociální a kulturní integrovanost, tvořivost, 

schopnost milovat, pracovat a žít v souladu s rozmanitou kulturou a světem).  

 Existence (pečuji o sebe, o svůj zevnějšek, volím mezi zdravým a nezdravým způsobem života, 

jsem nezávislý a mám představu o své budoucnosti, věřím v budoucnost, vnímám, že život má smysl).  

 Sounáležitost (vnímám se jako součást životního prostředí a Země, cítím se bezpečně ve škole, ve 

městě, jsem oceňován a ostatní si mě váží, mám kamarády a vážím si jich, umím se o sebe postarat a 
přijímat zdravotní/sociální pomoc a služby).  

 Adaptabilita (dávám pozor na sebe a svůj zevnějšek, jsem žák, účastním se sportovních a 

rekreačních aktivit, setkávám se s lidmi a trávím s nimi volný čas, plánuji si volbu profese nebo 

zaměstnání, řeším s odvahou své problémy, mám právní povědomí).  
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Související dokumenty školy:  

 

 Školní preventivní strategie  

 

 Minimální preventivní program školy na daný školní rok  

 

 Vnitřní směrnice – úplata za zájmové vzdělávání ve školní družině, úplata za předškolní 

vzdělávání v mateřské škole 

 

 

 

 

 

Závěrečná ustanovení  
 

       1.  Směrnice nabývá účinnost dnem 1. září 2021 

 

Změna v bodě C: DOCHÁZKA DO ŠKOLY – bod 4 Testování žáků 

 

2. Podle § 30 školského zákona č. 561/2004 Sb. je zveřejněn tento řád vyvěšením v mezipatře na 

hlavním schodišti budovy školy, je k dispozici u vedení školy a ve sborovně školy. Je zveřejněn na 

www stránkách školy. 

 

3. Zaměstnanci školy jsou s tímto řádem seznámeni na pedagogické radě školy, nepedagogičtí 

pracovníci na provozní poradě. 

                                              

4. Žáci školy jsou s tímto řádem seznámeni třídními učiteli, seznámení je zaznamenáno v třídních      

knihách. 

   

5. Zákonní zástupci žáků jsou seznámeni s tímto řádem, případně změnami na třídní schůzce a 

prostřednictvím webových stránek školy.  

      
6. Zrušuje se předchozí znění této směrnice. 

 

 

     7. Doplněk Školního řádu: Adaptace nově příchozích žáků je zajištěna (Příloha ŠVP). 

                                           Projednáno a schváleno Školskou radou dne 7. 10. 2021 

         pedagogickou radou dne  30. 8. 2021 

                                                 

 

 

Ing. Bc. Jana Beránková, ředitelka školy 

 

 

 

 

 

 

 


