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statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je součástí organizačního řádu školy.
Školní řád je závazný pro všechny žáky, jejich zákonné zástupce a všechny zaměstnance školy
a je platný i pro akce související s výchovně vzdělávací činnosti školy, které se uskutečňují mimo
budovu školy.
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A)

Základní práva a povinnosti školy, žáků a zákonných zástupců, vztahy
žáků a zákonných zástupců se zaměstnanci školy.

1.

Základní práva a povinnosti školy.

1.1.

Povinností školy je poskytnout nejlepší možné vzdělání všem žákům, na které se vztahuje
povinná školní docházka .

2.1.

Povinností každého pedagogického pracovníka a zaměstnance školy je respektovat práva
žáků a jeho rodičů v rozsahu, které vymezují základní ústavní listiny a další právní
normy. Právem učitele a všech zaměstnanců školy je požadovat od žáka a jeho
zákonných zástupců, aby tato práva uplatňovali způsobem, který by neohrožoval jeho
lidskou a profesionální důstojnost a čest .

3.1.

Povinností školy je přebírat odpovědnost za celkovou bezpečnost žáka a řešit všechny
problémy s tím spojené.
V této souvislosti škola stanoví pravidla chování žáků. Vyžaduje dodržování těchto
pravidel, případně stanoví výchovná opatření za jejich nedodržování.

4.1.

Škola má oznamovací povinnost vůči orgánům sociálně právní ochrany dětí, případně
PČR a to zejména při:
nedodržování rodičovské zodpovědnosti
trestné činnosti páchané na dětech a podezření na ně
záškoláctví
dealerství a zneužívání všech návykových látek žákem a podezření na ně
šikany
činnosti, páchané žákem, které vykazuje znaky přestupku nebo trestného činu

-

2.

Základní práva a povinnosti žáků.

2.1.

Každý žák má práva, která mu zaručuje Úmluva o právech dítěte. Ve škole je jeho
povinností dožadovat se a využívat těchto práv slušným způsobem, respektovat práva
spolužáků a zaměstnanců školy, které nesmí v jejich právech omezovat.

2.2.

Každý žák má právo na rovný přístup ke vzdělávání bez jakékoli diskriminace zaručující
optimální rozvoj jeho schopností a osobnosti. Jeho povinností je docházet do školy
pravidelně a včas, připraven na vyučování , pracovat a chovat se v souladu s tímto
školním řádem.

2.3.

Každý žák má právo na všechny dostupné formy poradenství v oblasti vzdělávání,
výchovy a profesní přípravy.

2.4.

Každý žák má právo na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí ve škole. Je proto

i jeho povinností chránit majetek školy, chovat se tak, aby nepoškozoval fyzické či
psychické zdraví své, svých spolužáků a pracovníků školy a respektoval nedotknutelnost
majetku jiných fyzických či právnických osob.
Má právo na ochranu před vlivy a informacemi, které by ohrožovaly jeho rozumovou
a mravní výchovu a nevhodně ovlivňovaly jeho morálku.
Má právo na ochranu před návykovými látkami, které ohrožují jeho tělesný a duševní
vývoj, na ochranu před patologickými jevy, před projevy diskriminace, násilí
a nepřátelství.
2.5.

Má právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání

2.6.

Každý žák má právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných
záležitostí jeho vzdělávání, přičemž jeho vyjádřením musí být věnována pozornost
odpovídající jeho věku a stupni vývoje, své připomínky může vznést prostřednictvím
zákonných zástupců nebo přímo řediteli školy.

2.7.

Má právo obracet se se svými požadavky, stížnostmi a připomínkami na školskou radu

2.6.

Každý žák má právo na svobodu ve výběru svých kamarádů a na svobodu pohybu ve
školních prostorách, jež jsou k tomu určeny.

2.8.

Každý žák má právo na to, aby byl respektován jeho soukromý život a život jeho rodiny.

2.9.

Každý žák má právo na volný čas a přiměřený odpočinek a oddechovou činnost
odpovídající jeho věku.

2.10. Každý žák má právo v případě, že se z jakéhokoli důvodu cítí v tísni, má problémy apod.,
požádat o pomoc či radu třídního učitele, učitele, výchovného poradce či jinou osobu.
2.11. Žáci mohou trávit velkou přestávku v čítárně, v hudebně a při hře stolního tenisu, vždy
za přítomnosti vyučujícího či jiné pověřené osoby.
2.12. Pokud počasí dovoluje, mohou žáci trávit velkou přestávku v atriu.
2.13. Každý žák je povinen řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat v rámci svých
možností a schopností.
2.14. Každý žák je povinen účastnit se mimoškolních aktivit, na které se přihlásil.
2.15. Každý žák je povinen dodržovat školní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a
bezpečnosti, s nimiž byl seznámen.
2.16. Každý žák je povinen plnit pokyny pedagogických pracovníků školy a dalších
zaměstnanců školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem.
2.17. Každý žák je povinen vyjadřovat své názory a mínění vždy slušným způsobem.
2.18. Žák má povinnost dodržovat zákaz :
distribuovat a užívat jakékoli návykové látky
dopouštět se jakékoliv formy násilí

-

mít u sebe nebezpečné předměty a zbraně
používat mobilní telefon při vyučování
a právo hlásit nedodržování těchto zákazů ostatními žáky určeným pedagogickým
pracovníkům

2.19. Žáci - nepoškozují majetek školy a spolužáků, případné škody jsou povinni zaplatit.

Pravidla chování žáka
Docházka do školy
1.
2.

3.
4.
5.

Žák je povinen chodit do školy pravidelně a včas a účastnit se výuky podle rozvrhu hodin
a všech dalších činností organizovaných školou.
Nepřítomnost žáka ve škole musí být omluvena jen pro nemoc nebo z vážných rodinných
důvodů a to nejpozději do příštího dne. Nepřítomnost z důvodu nemoci musí
být
omluvena
ošetřujícím lékařem.
Uvolnění (v odůvodněných případech) z jedné vyučovací hodiny poskytuje vyučující, na den
třídní učitel, na dva dny ředitel školy. Písemnou žádost, podepsanou rodiči, musí žák předložit
předem.
Je-li žák nemocen, je povinen dodržovat léčebný režim stanovený lékařem.
Žák navštěvuje lékaře v době vyučování jen v nutném případě. Omluvena bude jen
nezbytně
nutná doba.
Dojíždí-li či dochází žák do školy dříve než v 7,30 bude navštěvovat ranní družinu.

Chování žáka
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.
14.

Žák je povinen se chovat ve škole slušně, dbát pokynů učitelů a podle svých
schopností se na
vyučování poctivě připravovat.
Žák je povinen chovat se slušně i mimo vyučování - a to i ve volných dnech a o prázdninách.
Žák musí být ve škole vhodně, čistě a bez výstředností oblečen a upraven.
Žáci dbají všech pravidel hygieny a bezpečnosti. Chovají se tak, aby neohrozili zdraví své a
svých spolužáků.
Žákům jsou zakázány činnosti poškozující jejich zdraví (kouření, alkohol, drogy..).
Při příchodu do školy se ihned přezouvá v šatně (nevhodná je obuv s podrážkou z
černé
gumy). Obuv i oděv uloží na určeném místě.
Cenné věci a peníze nenechávají odložené v oděvu ani v odložených aktovkách.
Pro žáky prvního stupně doporučujeme podepsat jak boty, tak i přezůvky.
Žáci jsou povinni dodržovat zásady kulturního chování.
Při příchodu a odchodu ze školy žáci zdraví - dobrý den a na shledanou.
Oslovování ve škole je jednotné: "pane učiteli, paní učitelko".
Žáci jsou povinni zdravit všechny dospělé osoby pracující ve škole a to nejen v budově školy, ale
i mimo ni.
Při příchodu učitele nebo jiné dospělé osoby do třídy zdraví žáci povstáním na svých
místech.
Žáci během vyučování nesmí opouštět budovu školy.
Do odborných pracoven, tělocvičny, bazénu a dílen odcházejí žáci jen v doprovodu
vyučujícího.
Do školy nosí žáci jen věci potřebné k výuce, cenné věci do školy nenosí.
Odložené věci před tělocvikem a plaváním uzamkne učitel ve třídě.
Do školy žák nenosí věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo
ohrožovat mravní výchovu žáků.
Veřejné pohostinství může žák navštívit jen v doprovodu dospělé osoby a to jen
za účelem občerstvení v denní době.
Filmových, divadelních a jiných zábavných pořadů se mohou zúčastnit jen pokud jsou mládeži
přístupné. Jde-li o večerní představení, pak je musí doprovázet zákonný zástupce nebo jím
pověřená dospělá osoba.
V jídelně se žáci řídí řádem jídelny a pokyny dozírající osoby. Aktovky si ukládají na pódium.
Před vyučováním si připraví své věci a po zazvonění na svém místě vyčká příchodu
vyučujícího.
Při odchodu ze školy musí zůstat lavice volné a židličky zvednuty.

Zacházení se školním majetkem
1.
2.
3.

Je povinen zacházet šetrně se školními potřebami a učebnicemi, udržovat své místo
a třídu v pořádku.
Poškodí-li žák svévolně školní majetek, učební pomůcky, učebnice a pod., škodu
uhradí.
Zjistí-li žák ztrátu osobní věci, je povinen to ohlásit vyučujícímu nebo jinému přítomnému
učiteli.

3.

Základní práva a povinnosti zákonných zástupců.

3.1.

Zákonní zástupci žáka mají právo na
- svobodnou volbu školy pro své dítě
- na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte,
- volit a být voleni do školské rady
- informace o škole podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
- nahlížet do výroční zprávy, pořizovat si z ní opisy a výpisy,
- právo na vzdělávání v jazyce národnostní menšiny, a to za podmínek stanovených v
§ 14 školského zákona
- vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich dětí,
přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost,
- na informace a poradenskou pomoc školy pro jejich děti v záležitostech týkajících se
vzdělávání podle školního vzdělávacího programu,
- požádat o uvolnění žáka z výuky podle pravidel tohoto řádu.
- požádat o přezkoušení nebo komisionální přezkoušení žáka

3.2.

Zákonní zástupci žáků mají za povinnost:
- zajistit, aby žák docházel řádně do školy,
- na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se
vzdělávání žáka,
- informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných
závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
- dokládat důvody nepřítomnosti a žáka ve vyučování v souladu s podmínkami
stanovenými školním řádem,
- oznamovat škole údaje nezbytné pro školní matriku (§ 28 odst. 2 a 3 školského zákona)
a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost a žáka, a
změny v těchto údajích

4.

Vztahy žáků a zákonných zástupců se zaměstnanci školy.

4.1.

Pedagogičtí pracovníci a ostatní zaměstnanci školy vydávají žákům a zákonným
zástupcům žáků pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním školního
vzdělávacího programu, školního řádu a dalších nezbytných organizačních opatření

4.2.

Všichni zaměstnanci školy budou žáky chránit před všemi formami špatného zacházení,
sexuálním násilím, využíváním. Budou dbát, aby nepřicházeli do styku s materiály a

informacemi pro ně nevhodnými. Nebudou se vměšovat do jejich soukromí a jejich
korespondence. Budou žáky chránit před nezákonnými útoky na jejich pověst. Zjistí-li,
že dítě je týráno, krutě trestáno nebo je s ním jinak špatně zacházeno, spojí se se všemi
orgány na pomoc dítěti. Speciální pozornost budeme věnovat ochraně před návykovými
látkami.
4.3.

Informace, které zákonný zástupce žáka poskytne do školní matriky nebo jiné důležité
informace o žákovi (zdravotní způsobilost,…) jsou důvěrné a všichni pedagogičtí
pracovníci a ostatní zaměstnanci školy se řídí se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů.

4.4.

Vyzve-li ředitel školy nebo jiný pedagogický pracovník zákonného zástupce k osobnímu
projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka, konzultuje termín schůzky se
zákonným zástupcem žáka.

4.5.
4.6.

Žák zdraví v budově a na školních akcích pracovníky školy srozumitelným pozdravem.
Pracovník školy žákovi na pozdrav odpoví.
Všichni pedagogičtí pracovníci se povinně zúčastňují třídních schůzek a konzultačních
dnů, na kterých informují zákonné zástupce žáků o výsledcích výchovy a vzdělávání.
V případě omluvené nepřítomnosti pedagogického pracovníka zajistí, aby zákonní
zástupci byli informováni jiným způsobem.

5.

Stanovení opatření při nedodržování vymezených povinností

5.1.

Poruší-li své povinnosti škola, má dítě nebo jeho zákonný zástupce právo dovolat se
pomoci u orgánů sociálně právní ochrany dětí, zřizovatele školy či prostřednictvím
orgánů školní inspekce.

5.2.

Poruší-li své povinnosti zákonní zástupci, má škola právo dovolat se pomoci u orgánů
sociálně právní ochrany dětí, policie či soudu.

5.3.

Poruší-li své povinnosti žák, má škola právo uplatnit tato svá výchovná opatření:
-

napomenutí či důtka třídního učitele – za drobné přestupky proti školníku řádu a
pravidlům chování
důtka ředitele školy za závažné nebo opakované přestupky,
převedení žáka do jiné třídy,event. podat návrh rodičům na převedení na jinou školu, při
neúčinnosti výše vyjmenovaných opatření
doporučení zákonným zástupcům ambulantní návštěvu nebo dobrovolné pobytové
umístění dítěte na odborném pracovišti
sníženým stupněm z chování může být ohodnoceno hrubé porušení školního řádu a to
zejména:
o soustavné neplnění základních povinností žáka
o nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek a zbraní
o projevy agresivity, brutality a šikany vůči spolužákům a pracovníkům školy
o činy, které mají charakter úmyslného přestupku či trestného činu

B)

Provoz a vnitřní režim školy

1.

Režim činnosti ve škole

Budova školy se otevírá v 7,30 hod. Pro dojíždějící žáky v 7,00 hod.
Tito žáci tráví dobu do zahájení vyučování ve ŠD. Žáci nastupují do školy 15 min před začátkem
vyučování, vstupují do školy ukázněně, v šatně se přezují do vhodné obuvi. Budova se uzamyká
v 8,00 hod., odpoledne nejpozději ve 14,30. Pověřená osoba uzamkne budovu, provede kontrolu
celé budovy (zavře okna, vypne elek.spotřebiče, zapojí bezpečností zařízení).
Služba u zvonku během dopoledne: pracovníci kanceláře školy, uklízečka.
Po příchodu do učebny se žáci připravují na vyučování. Začátek vyučování je v 7,45 hod..
Vyučování končí nejpozději ve 14 : 30. Zájmové kroužky nejpozději ve 15,00 hod.
Vyučovací hodiny:
I.st. 1. hod. 7 : 45 - 8 : 30
II.st. 1. hod. 7 : 45 - 8 : 30
2. hod. 8 : 40 - 9 : 25
2. hod. 8 : 40 - 9 : 25
3. hod.
9 : 45 - 10 : 30
3. hod. 9 : 45 - 10: 30
4. hod. 10: 40 - 11: 25
4. hod. 10 : 40 - 11: 25
polední přestávka
(30 min)
5. hod. 11 : 35 - 12 : 20
5. hod. 12 : 05 - 12 : 40
6. hod. 12 : 30 - 13 : 15
6. hod. 12 : 50 - 13 : 35
polední přestávka
(30 min)
7.hod. 13 : 45 - 14 : 30
Nástupy do vyučovacích hodin musí být přesné. Návštěvy vyučujících v době vyučování v
jiných třídách jsou nepřípustné. Pokud možno setrvá vyučující se svými žáky i v době malých
přestávek ve třídě.
Vyučovací hodinu nelze zkracovat ani prodlužovat.
Po zvonění sedí všichni žáci v lavicích. Pokud se nedostaví vyučující do 5 min. po zvonění,
oznámí jeho nepřítomnost zástupce třídy v ředitelně.
Hlavní přestávka začíná v 9.25 hod. a trvá 20 min, malé přestávky trvají 10 min.. Žáci mají
právo na přestávku časově nezkrácenou. Během přestávek není žákům dovoleno opustit školní
budovu.
Žák, kterému je nevolno, jde domů nebo k lékaři pouze v doprovodu rodičů nebo jiné pověřené
osoby. Nevolnost hlásí svému vyučujícímu, v případě nutnosti se obrátí na kteréhokoliv
zaměstnance školy.
V době mimo vyučování se žáci smějí zdržovat ve školní budově pouze za přítomnosti
pedagogického dozoru.
Po skončení vyučování se žák zdržuje v šatně po dobu nezbytně nutnou, přezuje se, oblékne a
odchází z budovy.
Služba týdne dbá na čistotu a pořádek, odpovídá za čistě umytou a utřenou tabuli v průběhu
vyučování.

Do kabinetů vstupují jen pověření žáci za přítomnosti učitele, do sborovny, ředitelny a kanceláře
jen tehdy, jsou-li k tomu vyzváni.
Žáci nenosí do školy nepotřebné či drahé věci, neboť škola za jejich ztrátu či poškození nenese
odpovědnost. ( mobily, zlaté šperky, větší obnosy peněz…)
V odborných učebnách žáci dodržují bezpečnostní řády těchto učeben.
Práce v dílnách se vyučuje podle rozvrhu. Nástup a odchod z hodin Tv a Pv provádí vyučující
zásadně během přestávek, podle
individuálních organizačních pokynů a
s veškerou odpovědností za dodržování bezpečnosti žáků. V průběhu dvou či tříhodinové výuky
těchto předmětů nesmí učitel
opustit žáky ani v době přestávky.
Do odborných pracoven a dílen odvádí žáky vyučující a po ukončení vyučování je odvádí zpět
do třídy nebo šatny. Totéž platí pro TV. Žáci nemají přístup do přípravny PV.
Po skončení vyučování zkontroluje vyučující pořádek ve třídě a odvádí všechny žáky
případně do šatny - ve spolupráci s vyučujícím jiné třídy.

na oběd,

Místo pro kola – atrium
Nalezené věci se odevzdávají v ředitelně školy..
Žáci nepoužívají hrubých a vulgárních slov. Jsou ohleduplní k mladším a slabším spolužákům,
zvláště dbají, aby neohrozili jejich zdraví, případně životy.
Žák zachovává čistotu i v okolí školy, školní jídelny a v areálu školního hřiště. Mimo školu se
žák chová v souladu s pravidly slušného chování tak, aby nepoškozoval pověst školy.
Žáci jsou povinni chovat se ukázněně, dbát na pořádek ve všech prostorách školy, vzorně se
starat o učebnice a školní potřeby, jejich poškození nebo ztrátu hlásí vyučujícímu.
Při ztrátě věci postupují žáci následovně:
a) žák musí ztrátu věci neprodleně oznámit třídnímu učiteli (nepřípustné minulý týden se mi
ztratilo…)
b) pokus o dohledání věci
c) žák si vyzvedne tiskopis hlášení pojistné události a čestné prohlášení u zástupce
d) hlášení pojistné události je vyplněné za žáka, čestné prohlášení za zákonného zástupce žáka
e) oba vyplněné tiskopisy odevzdat zástupci
f) zástupce zkontroluje úplnost, kopii založí, originál zašle na pojišťovnu
g) vyrozumění o likvidaci škodné události po obdržení zástupce založí

2.

Režim při akcích mimo školu

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.
Při organizaci výuky při akcích souvisejících s výchovně vzdělávací činností školy mimo místo,
kde se uskutečňuje vzdělávání stanoví zařazení a délku přestávek pedagog pověřeným vedením
akce, podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků.
Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, kdy místem pro
shromáždění žáků není místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje organizující pedagog
bezpečnost a ochranu zdraví žáků na předem určeném místě 15 minut před dobou shromáždění.
Po skončení akce končí zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků na předem určeném místě
a v předem určeném čase. Místo a čas shromáždění žáků a skončení akce oznámí organizující
pedagog nejméně 1 den předem zákonným zástupcům žáků a to zápisem do žákovské knížky,
nebo jinou písemnou informací.
Při přecházení žáků na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy se žáci řídí pravidly
silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Před takovýmito akcemi doprovázející učitel
žáky prokazatelně poučí o bezpečnosti. Pro společné zájezdy tříd, školy v přírodě platí zvláštní
bezpečnostní 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.
Pro pořádání mimoškolních akcí platí zvláštní směrnice školy zahrnující i oblast bezpečnosti a
ochrany zdraví žáků:
Za dodržování předpisů o BOZP odpovídá vedoucí akce, který je určen ředitelem školy.
Součástí výuky je také výuka plavání ve dvou ročnících prvního stupně. Do výuky mohou být
zařazeny také další aktivity jako bruslení, školy v přírodě, atd. Těchto aktivit se mohou účastnit
pouze žáci zdravotně způsobilí, jejichž rodiče o tom dodají škole písemné lékařské potvrzení ne
starší jednoho roku.
Chování žáka na mimoškolních akcích je součástí celkového hodnocení žáka včetně klasifikace
na vysvědčení.
Při zapojení školy do soutěží bezpečnost a ochranu zdraví žáků po dobu dopravy na soutěže a ze
soutěží zajišťuje vysílající škola, pokud se se zákonným zástupcem žáka nedohodne jinak. V
průběhu soutěže zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků organizátor.
U sportovních soutěží, uměleckých soutěží a dalších soutěží, kde to charakter soutěže vyžaduje a
je to dáno organizačním řádem soutěže, zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků vysílající
škola v plném rozsahu, pokud se se zákonným zástupcem žáka nedohodne jinak.

3.

Docházka do školy

Žák chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin. Účast na vyučování nepovinných
předmětů je pro zařazené žáky povinná.
Nepřítomnost žáka ve škole je třeba omlouvat vždy písemně, prostřednictvím omluvného listu
v žákovské knížce /notýsku.
Při absenci žáka je nutno neprodleně informovat třídního učitele osobně, písemně nebo
telefonicky a sdělit mu příčinu absence žáka.
Lékařské vyšetření není důvodem k celodenní absenci žáka. V případě, že žák není nemocen,
dostaví se po vyšetření do školy a zapojí se do výuky.
Po opětovném nástupu do školy žák neprodleně předloží omluvenku třídnímu učiteli.
Omluvenku je potřeba přinést nejpozději do 3 dnů po skončení absence.
Pokud žák odchází ze školy v průběhu vyučování, oznámí tuto skutečnost třídnímu učiteli,
případně vyučujícímu další hodiny. Zákonní zástupci si žáka vyzvedávají ve škole nebo předloží
písemnou žádost o uvolnění.
Třídní učitel může ve výjimečných případech a po projednání s ředitelem školy požadovat
omlouvání každé nepřítomnosti žáka lékařem.
Předem známou nepřítomnost žáka je třeba omluvit před jejím započetím. Na základě žádosti
rodičů může v odůvodněných případech uvolnit žáka z vyučování:
jedné vyučovací hodiny – vyučující příslušného předmětu,
jeden den – třídní učitel,
více jak jeden den – ředitel školy na základě písemné žádosti rodičů.
Ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost jeho
zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu; zároveň určí náhradní
způsob vzdělávání žáka v době vyučování tohoto předmětu. V předmětu tělesná výchova ředitel
školy uvolní žáka z vyučování na písemné doporučení registrujícího praktického lékaře pro děti a
dorost nebo odborného lékaře. Na první nebo poslední vyučovací hodinu může být žák uvolněn s
souhlasem zákonného zástupce bez náhrady.
Žákovi, který se nemůže pro svůj zdravotní stav po dobu delší než dva měsíce účastnit
vyučování, stanoví ředitel školy takový způsob vzdělávání, který odpovídá možnostem žáka,
nebo mu může povolit vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. Zákonný zástupce
žáka je povinen vytvořit pro stanovené vzdělávání podmínky.

4.

Zaměstnanci školy

4.1.

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 lékařských vyšetření, zpráv o vyšetření v pedagogicko
psychologických
poradnách a na sdělení rodičů o dítěti. Třídní učitelé průběžně
seznamují ostatní pedagogy o nových skutečnostech zjištěných u žáka - problémy s
chováním, prospěchem, zdravotní a rodinné problémy. Všichni vyučující zajišťují
bezpečnost a ochranu zdraví žáků při činnostech, které přímo souvisejí s výchovou a
vzděláním. Pravidelně a soustavně informují zástupce žáka o prospěchu žáka, sdělují jim
všechny závažné známky. Informují je o každém mimořádném zhoršení prospěchu žáka.
Učitelé evidují a kontrolují absenci žáků. Vyžadují od rodičů omluvu nepřítomnosti. Na
žádost rodičů uvolňují žáka z vyučování, vždy na základě písemné žádosti o uvolnění.
Není přípustná omluva telefonicky, mailem či faxem. Pravidelně informují rodiče o
prospěchu a chování žáků prostřednictvím sešitů, třídních katalogů a žákovských knížek,
při hovorových hodinách a třídních schůzkách s rodiči. Souhrnné hodnocení píší dle
potřeby do žákovských knížek tak, aby byla zajištěna informovanost rodičů o prospěchu
a chování žáků podle požadavků klasifikačního řádu. Kontrolují, zda rodiče sledují
zápisy v žákovských knížkách.

4.2.

Pedagogičtí zaměstnanci přicházejí do školy nejméně 15 minut před zahájením vyučování
a výchovné činnosti, dostatečně včas před výkonem dozoru nad žáky.
Po skončení poslední vyučovací hodiny překontrolují pořádek ve třídě, uzavření oken,
uzavření přívodu vody a vypnutí elektrických spotřebičů. Pedagog odchází ze třídy
poslední, uzamyká ji. Třídní knihu odnáší do sborovny. 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.

4.3.

Ve škole se nekouří.

4.4.

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 umístěna mimo podložku, že které je napájena e. energií.

C)

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před
sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo
násilí

1.

Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci
-

Na začátku škol. roku a před odchodem na prázdniny, učitelé seznámí žáky s pokyny
bezpečnosti a ochraně zdraví a protipožárním opatřením. (Záznamy v TK).

-

Všichni žáci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví a
majetek svůj ani jiných osob.

-

Žákům není v době mimo vyučování zdržovat se v prostorách školy, pokud nad nimi není
vykonáván dohled způsobilou osobou.

-

První pomoc poskytne každý vyučující. Lékárnička je uložena ve sborovně a dílně.

-

Při náhlé nevolnosti žáka, při potřebě okamžité pomoci a u komplikovaných úrazů,
zavolá vyučující zdravotníka
Dozor nad žáky bude v té době vykonávat druhý ped. pracovník třídy - vychovatel
(asistent). Není –li takový vychovatel v této třídě, bude k dozoru povolán asistent z jiné
třídy.

-

Větrání tříd se provádí před vyučováním a o přestávkách jen za přítomnosti vyučujícího.
Opustí-li vyučující třídu, musí být okna zavřena.

-

Během vyučování musí být udržován ve třídách naprostý pořádek. Taktéž v ostatních
provozních místnostech. Odpovídá vyučující.

-

Práce na strojích v dílnách je povolena pouze učiteli a to v době nepřítomnosti žáků.
El. sporáky jsou zajištěny hlavním vypínačem. Manipulace je dovolena pouze
za dozoru vyučujícího. Za vypnutí elek. sporáku i strojů po ukončení vyučování zodpovídá vyučující učitel.

-

Používání stroj. zař. dílen k soukromým účelům není bez vědomí vedení dovoleno.

-

Ustanovení dozoru nad žáky je rozpracováno v plánu dozorů, které jsou vyvěšeny
v každém pavilonu.

-

Dozor se koná na hlavních chodbách, umývárnách a WC. Dozor mají dva vyučující
na jednom podlaží.

-

Hlavní dozor: 15 minut před vyučováním, o každé přestávce, ve školní jídelně,
Není-li učitel konající dozor nad žáky přítomen, je vyznačen náhradní dozor v přehledu
suplování ve sborovně.

-

Školní budova je volně přístupná zvenčí pouze v době, kdy je dozírajícími zaměstnanci
školy zajištěna kontrola přicházejících osob. Každý z pracovníků školy, který otevírá
budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se

nepohybovali nekontrolovaně po budově. Během provozu školy jsou zevnitř volně
otevíratelné dveře hlavního vchodu. U únikových východů jsou umístěny klíče.
-

Pracovníci musí dodržovat stanovené bezpečnostní předpisy a předpisy požární ochrany.
Při pobytu ve škole se chovají tak, aby neohrozili zdraví své, svých kolegů a žáků či
jiných osob.

-

Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu školy
povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí a žáků a vytvářet podmínky
pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů, poskytovat
žákům a studentům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

-

V budově školy je zakázáno kouřit.

-

Při zjištěných projevech rizikového chování u dětí a žáků škola postupuje v souladu
s pokyny a metodickými doporučeními MŠMT vydané k primární prevenci rizikového
chování u dětí a žáků ve školách a školských zařízeních. Ve vnitřních i vnějších
prostorách školy a na akcích pořádaných školou je zakázáno kouřit, užívat alkohol;
vyrábět, distribuovat, přechovávat, užívat, šířit a propagovat omamné a psychotropní
látky,

-

Zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek v areálu školy – prevencí
pověřena výchovná poradkyně a preventista.

-

Pracovníci jsou povinni se podrobit vyšetření zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo drog.
Toto vyšetření provádí ředitel za přítomnosti dvou svědků.

2.

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

2.1.

Vytvořit podmínky pro předcházení výskytu případů užívání návykových látek
v prostorách školy v době školního vyučování, včetně všech školních akcí i
mimoškolní činnosti.

2.2.

Zajistit bezpečnost a ochranu zdraví žáků před škodlivými účinky návykových látek
v prostorách školy v době školního vyučování, včetně veškerých školních akcí.

2.3.

Školním řádem školy a vnitřním řádem školského zařízení (dále jen „školní řád“)
jasně vymezit zákaz užívání návykových látek ve škole, jejich nošení do školy.

2.4.

Poskytovat žákům a zákonným zástupcům nezbytné informace nutné k zajištění
jejich ochrany před tímto jevem.

2.5.

Poskytovat žákům věcné a pravdivé informace o návykových látkách formou, která
je přiměřená jejich rozumovému a osobnostnímu vývoji.

2.6.

Působit na žáky v oblasti primární prevence užívání návykových látek.

2.7.

Do veškerých poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví zakotvit informace o
nebezpečnosti užívání návykových látek a zákazu jejich užívání při všech činnostech
souvisejících se školními aktivitami.

2.8.

Poskytovat žákům, kteří mají s užíváním návykových látek problémy, jakož i jejich
zákonným zástupcům, informace o pomáhajících institucích a možnostech řešení
situace.

2.9.

Při řešení případů souvisejících s užíváním návykových látek nebo distribucí OPL je
třeba spolupracovat s dalšími zainteresovanými institucemi – Policie ČR, orgány
sociálně-právní ochrany dětí, školská poradenská zařízení apod.

2.10. V případech, které stanoví zákon, plnit ohlašovací povinnost směrem k orgánům
činným v trestním řízení, orgánům sociálně-právní ochrany obce s rozšířenou
působností a zákonným zástupcům žáka.

3.

Krádeže a vandalizmus

Krádeže, zejména mobilních telefonů, a ničení školního majetku, jsou nejčastějšími formami
protiprávního jednáním, se kterými se lze v prostředí škol setkat.
Jak postupovat preventivně proti krádežím
Krádeže jsou protiprávním jednáním a jakmile se škola o takovém jednání dozví, bude tuto
skutečnost hlásit orgánům činným v trestním řízení, nebo doporučí poškozenému (jeho
zákonnému zástupci), aby se na tyto orgány obrátil.
Nošení cenných věcí (zejména věcí malých rozměrů) do školy je rizikové chování, které
může vést k jejich odcizení. Škola žákům doporučuje cenné věci, které nesouvisí
s vyučováním a vzděláváním nemají žáci do školy nebo školského zařízení nosit, případně je
mohou odkládat na místa k tomu určená. Pokud takové místo žáci nemají stanoveno, platí
pro ně zákaz odkládání těchto věcí.
I v případě, že bude žákům doporučeno nenosit do školy věci nesouvisející s vyučováním,
nelze se odpovědnosti za škodu způsobenou na vnesených nebo odložených věcech
jednostranně zprostit a za klenoty, peníze a jiné cennosti se odpovídá do výše 5 000 Kč (§ 1
nařízení vlády č. 258/1995 Sb., kterým se provádí občanský zákoník); pokud budou věci
převzaty do úschovy, hradí se škoda bez omezení.
Pedagogové vedou žáky k tomu, aby dokázali protiprávní jednání rozpoznat, byli všímaví
vůči svému okolí a v případě, kdy budou svědky takového jednání, ohlásili věc
pedagogickému pracovníkovi školy.
Jak postupovat při nahlášení krádeže žákem
O události pořídit záznam na základě výpovědi poškozeného. Věc předat orgánům činným
v trestním řízení (ohlásit na místní nebo obvodní oddělení Policie ČR), nebo poučit poškozeného
žáka (jeho zákonného zástupce), že má tuto možnost.V případě, že je znám pachatel, je třeba
nahlásit věc orgánu sociálně-právní ochrany (byl-li pachatel mladší 18 let) a současně věc předat
orgánům činným v trestním řízení.

Jak postupovat preventivně proti vandalismu
Každý je odpovědný za škody, které svým jednáním způsobil, a proto po něm bude škola
požadovat náhradu, jestliže škodu způsobil úmyslně nebo z nedbalosti.V poučeních o
bezpečnosti a ochraně zdraví je třeba se problematice vzniklých škod věnovat a žáky opakovaně
upozorňovat na jednání, které k poškození majetku vede a jak se takovému jednání vyhnout.
Jak postupovat při vzniku škody
Jakmile vznikne škoda na školním majetku, je třeba o celé záležitosti vyhotovit záznam a pokusit
se odhalit viníka. V případě, že viníka škola zná, může na něm (jeho zákonném zástupci)
vymáhat náhradu škody. V případě, že nedojde mezi zákonnými zástupci nezletilého dítěte a
školou k dohodě o náhradu škody, může škola vymáhat náhradu soudní cestou.

4.

Oblast prevence užívání návykových látek

Všem osobám je v prostorách školy zakázáno užívat návykové látky, ve škole s nimi
manipulovat. To neplatí pro případy, kdy osoba užívá návykové látky v rámci léčebného
procesu, který jí byl stanoven zdravotnickým zařízením.
Požívání omamných a psychotropních látek (dále jen „OPL“) osobami mladšími 18 let je
v České republice považováno za nebezpečné chování. Každý, kdo se ho dopouští, má nárok na
pomoc orgánů sociálně-právní ochrany dětí.
(1) V případě, kdy se škola o takovém chování dozví, bude tuto skutečnost hlásit zákonnému
zástupci žáka.
(2) Škola je povinna oznámit orgánu sociálně-právní ochrany dětí obecního úřadu obce
s rozšířenou působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, že žák požívá návykové látky.
(3) Distribuce dle § 187 trestního zákona a šíření OPL dle § 188 trestního zákona je v ČR
zakázána a takové jednání je trestným činem nebo proviněním. Škola je povinna v takovém
případě takový trestný čin překazit a učiní tak v každém případě včasným oznámením věci
policejnímu orgánu.
(4) V případě výskytu látky, u níž je podezření, že se jedná o omamnou a psychotropní látku
v prostorách školy, nebo v případě přechovávání takové látky žákem bude škola postupovat
stejně jako v bodu (3).

5.

Evidence úrazů

a) Záznam o úrazu provádí zaměstnanec školy, který v době vzniku úrazu vykonával nad žáky
dohled. Pokud byl úraz ohlášen dodatečně žákem nebo jeho zákonnými zástupci, záznam
provádí opět zaměstnanec, během jehož dohledu k úraz údajně došlo, nebo třídní učitel.
b) V knize úrazů se evidují všechny úrazy dětí, ke kterým došlo při vzdělávání a s ním přímo
souvisejících činnostech a to nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy se škola
o úrazu dozví.
c) Při úrazech smrtelných a úrazech jejichž důsledkem byla nepřítomnost dítěte, žáka nebo
studenta ve škole nebo školském zařízení, vyhotovuje škola obdobným postupem záznamy o
úrazu na předepsaných formulářích . Pro účely školských předpisů se smrtelným úrazem
rozumí takové poškození zdraví, které způsobilo smrt po úrazu nebo na jehož následky žák
zemřel nejpozději do jednoho roku od vzniku úrazu. Záznam o jakémkoli úrazu, i
evidovaném v knize úrazů se vyhotoví také na žádost zákonného zástupce žáka, nebo
zřizovatele, zdravotní pojišťovny žáka, příslušného inspektorátu České školní inspekce
anebo místně příslušného útvaru Policie České republiky. Škola (školské zařízení) vyhotoví o
úrazu, který nezpůsobí nepřítomnost žáka ve škole nebo školském zařízení, záznam, pokud je
pravděpodobné, že žáku bude poskytnuta náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění
způsobené úrazem. Jedno vyhotovení záznamu o úrazu předá škola nebo školské zařízení
zletilému žákovi, v případě nezletilého žáka jeho zákonnému zástupci.
d) Hlášení úrazu. O úrazu žáka podá škola bez zbytečného odkladu hlášení jeho zákonnému
zástupci. Pokud nasvědčují zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s úrazem byl spáchán
trestný čin nebo přestupek, nebo jedná-li se o smrtelný úraz, podá škola nebo školské zařízení
bez zbytečného odkladu hlášení místně příslušnému útvaru Policie České republiky. Dále o
úrazu podá škola nebo školské zařízení bez zbytečného odkladu hlášení pojišťovně, u které je
škola pojištěna pro případ své odpovědnosti za škodu vzniklou na životě a zdraví žáků,
pokud škola má takové pojištění sjednáno.
e) Záznam o úrazu jehož důsledkem byla nepřítomnost, nebo pokud je pravděpodobné, že žáku
bude poskytnuta náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění způsobené úrazem,
zasílá škola za uplynulý kalendářní měsíc, nejpozději do pátého dne následujícího měsíce zřizovateli, zdravotní pojišťovně žáka a příslušnému inspektorátu České školní inspekce.
f) Záznam o smrtelném úrazu zasílá škola navíc ještě místně příslušnému útvaru Policie České
republiky a to do 5 pracovních dnů po podání hlášení podle předchozího odstavce.
g) Osobní údaje, které jsou součástí knihy úrazů, mohou být zpracovávány pouze za účelem
evidence úrazů, popřípadě jako podklad pro vyhotovení záznamu o úrazu, podléhají režimu
ochrany osobních údajů podle planých právních předpisů.

D)

Podmínky zacházení s majetkem školy

-

U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy, majetku žáků,učitelů či
jiných osob žákem je vyžadována úhrada od rodičů žáka, který poškození způsobil.
Pokud byl vznik škody umožněn nedostatečným dozorem nad žákem, na náhradu škody
od rodičů není právní nárok Při závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody
s rodiči je vznik škody hlášen Policii ČR, případně orgánům sociální péče.

-

Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně svému třídnímu učiteli. Žáci dbají na dostatečné
zajištění svých věcí - uzamykání šaten,tříd.

-

Do školy žáci nosí pouze věci potřebné k výuce, cenné věci do školy nenosí. Hodinky,
šperky, mobilní telefony apod. mají neustále u sebe, mají zakázáno je odkládat, pouze z
bezpečnostních důvodů a na výslovný pokyn vyučujícího, který zajistí jejich úschovu.

-

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

-

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.

E)

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

V souladu s ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a na základě vyhlášky č. 48/2005 Sb.,
o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky vydávám
tato pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
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1.

Úvod

Hodnocení a klasifikace žáků základní školy je součástí jejich výchovy a vzdělávání. Účelem
hodnocení a klasifikace je přispívat k odpovědnému vztahu žáka k výchově a vzdělávání v
souladu se školskými předpisy. Výsledky hodnocení a klasifikace uvede škola na vysvědčení.

2.

Hodnocení žáků

1.

Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků je:

-

jednoznačné,
srozumitelné,
srovnatelné s předem stanovenými kritérii,
věcné,
všestranné.

2.

Hodnocení vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných
v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu. Hodnocení
je pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doložitelné.

3.

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

3.1.

Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání

1.

Hodnocení žáka je organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu a jeho řízení.

2.

Za první pololetí se vydává škola žákovi vysvědčení nebo výpis z vysvědčení; za druhé pololetí pouze
vysvědčení.

3.

Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm,
slovně nebo kombinací obou způsobů. O způsobu hodnocení rozhoduje ředitel školy se
souhlasem školské rady.

4.

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.

5.

Klasifikace je jednou z forem hodnocení, její výsledky se vyjadřují stanovenou stupnicí.

6.

Ve výchovně vzdělávacím procesu se uskutečňuje klasifikace průběžná a celková.

7.

Průběžná klasifikace se uplatňuje při hodnocení dílčích výsledků a projevů žáka.

8.

Klasifikace souhrnného prospěchu se provádí na konci každého pololetí a není
aritmetickým průměrem běžné klasifikace.

9.

Při hodnocení žáka klasifikací jsou výsledky vzdělávání žáka a chování žáka ve škole a
na akcích pořádaných školou hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka,
které dosáhl zejména vzhledem k očekávaným výstupům formulovaným v učebních
osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a
osobnostním předpokladům a k věku žáka. Klasifikace zahrnuje ohodnocení píle žáka a
jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon.

10.

Chování neovlivňuje klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech.

11.

Při hodnocení a při průběžné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník uplatňuje
přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi.

12.

Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu.

13.

V předmětu, ve kterém vyučuje více učitelů, určí výsledný klasifikační stupeň za
klasifikační období příslušní učitelé po vzájemné dohodě.

14.

Pro určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního
období se hodnotí učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období. 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.
Přihlíží se i ke snaživosti a pečlivosti žáka, k jeho individuálním schopnostem a zájmům.
Stupeň prospěchu se neurčuje na základě průměru a klasifikace za příslušné období.

15.

Ředitel školy je povinen působit na sjednocování klasifikačních měřítek všech učitelů.

16.

Zákonní zástupci žáka jsou o prospěchu žáka informování třídním učitelem a učiteli
jednotlivých předmětů:
- průběžně prostřednictvím žákovské knížky,
- před koncem každého čtvrtletí (klasifikační období),
- případně kdykoliv na požádání zákonných zástupců žáka.
V případě mimořádného zhoršení prospěchu informuje učitel zákonné zástupce žáka
bezprostředně a prokazatelným způsobem. Případy zaostávání žáků v učení se projednají
v pedagogické radě.

17.

Žáci školy, kteří po dobu nemoci nejméně tři měsíce před koncem klasifikačního období
navštěvovali školu při zdravotnickém zařízení a byli tam klasifikováni za pololetí ze
všech, popřípadě jen z některých předmětů, se po návratu do kmenové školy znovu
nezkoušejí a neklasifikují. Jejich klasifikace ze školy při zdravotnickém zařízení v
předmětech, ve kterých byli klasifikováni, je závazná. V předmětech, ve kterých nebyli
vyučováni, se neklasifikují.

18.

Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech
povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem s výjimkou předmětů
výchovného zaměření stanovených rámcovým vzdělávacím programem a předmětů, z
nichž byl uvolněn. Do vyššího ročníku postoupí i žák prvního stupně základní školy,
který již v rámci prvního stupně opakoval ročník, a žák druhého stupně základní školy,
který již v rámci druhého stupně opakoval ročník, a to bez ohledu na prospěch tohoto
žáka.

19.

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.

20.

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.

21.

Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého
pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl,
nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o komisionální
přezkoušení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, krajský úřad.
Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu
dohodnutém se zákonným zástupcem žáka.

22.

Žák, který plní povinnou školní docházku, opakuje ročník, pokud na konci druhého pololetí
neprospěl nebo nemohl být hodnocen. To neplatí o žákovi, který na daném stupni základní školy
již jednou ročník opakoval; tomuto žákovi může ředitel školy na žádost jeho zákonného zástupce
povolit opakování ročníku pouze z vážných zdravotních důvodů.

23.

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.

24.

Hodnocení chování žáka ve škole i při akcích školy je nedílnou součástí celkového hodnocení
žáka. Všechny projevy porušování norem chování, agresivity (včetně verbálních forem),
netolerance
či xenofobie je povinen řešit okamžitě ten pedagogický pracovník, který je
projevu přítomen (popř. vykonává dozor). V co nejkratší době informuje třídního učitele a
v případě závažnějších přestupků ředitele školy.

25.

Případy zaostávání žáků v učení a nedostatky v jejich chování se projednávají v pedagogické
radě.

26.

Po ústním vyzkoušení oznámí učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě. Učitel slovně zdůvodní
své hodnocení. Výsledky hodnocení písemných zkoušek, prací a praktických činností oznámí
žákovi nejpozději do 7 dnů.

27.

Učitel je povinen vést evidenci základní klasifikace žáka.

3.2.

Zásady pro hodnocení chování ve škole

1.

Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují, a s
ostatními učiteli a rozhoduje o ní ředitel po projednání v pedagogické radě.

2.

Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel slušného chování a dodržování školního
řádu školy během klasifikačního období.

3.

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.

4.

Škola hodnotí a klasifikuje žáky za jejich chování ve škole a při akcích organizovaných školou.

5.

Nedostatky v chování žáků se projednávají v pedagogické radě.

6.

Zákonní zástupci žáka jsou o chování žáka informování třídním učitelem a učiteli jednotlivých
předmětů:
- průběžně prostřednictvím žákovské knížky,
- před koncem každého čtvrtletí (klasifikační období),
- okamžitě v případně mimořádného porušení školního řádu.

4.

Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků

1.

Kromě forem hodnocení práce žáků ze strany pedagogických pracovníků mají žáci
možnost
používat také formy sebehodnocení. Škola jim pro tyto formy vytváří odpovídající podmínky. Tím je
zajišťována také zpětná vazba objektivity hodnocení ze strany školy jako vzdělávací instituce.

2.

Škola může nabídnout vedle možnosti srovnávacích testů , také možnost využívání softwarových
produktů, které umožní bez jakéhokoli zásahu pedagoga ověření stupně dosažených znalostí,
dovedností,…

3.

Sebehodnocení je důležitou součástí hodnocení žáků.

4.

Sebehodnocením se posiluje sebeúcta a sebevědomí žáků.

5.

Chybu je potřeba chápat jako přirozenou věc v procesu učení. Pedagogičtí pracovníci se o chybě se
žáky baví, žáci mohou některé práce sami opravovat. Chyba je důležitý prostředek učení.

6.

Při sebehodnocení se žák snaží popsat:
- co se mu daří,
- co mu ještě nejde.
- jak bude pokračovat dál.

7.

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

8.

Známky nejsou jediným zdrojem motivace.

5.

Podklady pro hodnocení a klasifikaci
Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků a chování žáka
získává učitel zejména těmito metodami, formami a prostředky :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

6.

soustavným diagnostickým pozorováním žáka,
soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování,
různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové),
didaktickými testy,
kontrolními písemnými pracemi a praktickými zkouškami
analýzou různých činností žáka,
konzultacemi s ostatními učiteli a podle potřeby s pracovníky PPP, SPC
rozhovory se žákem a zákonnými zástupci žáka

Stupně hodnocení prospěchu a chování v případě použití klasifikace a jejich charakteristika,
včetně předem daných kriterií

6.1. Stupně hodnocení prospěchu
Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených
školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni
prospěchu:
1 – výborný,
2 – chvalitebný,
3 – dobrý,
4 – dostatečný,
5 – nedostatečný.
Jestliže je žák z výuky některého předmětu v prvním nebo ve druhém pololetí uvolněn, uvádí se
na vysvědčení místo hodnocení slovo "uvolněn(a)"
Při hodnocení touto stupnicí jsou výsledky vzdělávání žáka a chování žáka ve škole a na akcích
pořádaných školou hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména
vzhledem k očekávaným výstupům jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, ke
svým vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku . Klasifikace zahrnuje ohodnocení
přístupu žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon.
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.

6.2. 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:
7.

Celkové hodnocení

Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni
1
2
3
4

prospěl(a) s vyznamenáním,
prospěl(a),
neprospěl(a).
nehodnocen

Žák je hodnocen stupněm
1

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 § 14 ,

2

prospěl(a),
není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem
hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 - nedostatečný nebo odpovídajícím
slovním hodnocením,

3

neprospěl(a),
je-li v některém z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem
hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 - nedostatečný nebo odpovídajícím
slovním hodnocením.

4.

nehodnocen(a), není-li možné žáka hodnotit z některého z povinných předmětů
stanovených školním vzdělávacím programem na konci prvního pololetí.

8..

Postup do vyššího ročníku, opakování ročníku

8.1.

Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech
povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem s výjimkou předmětů
výchovného zaměření stanovených rámcovým vzdělávacím programem a předmětů, z
nichž byl uvolněn, pokud mu nebylo povoleno opakování ročníku podle § 52 odstavce 6
věty třetí školského zákona. 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.

8.2.

Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení
náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do
dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné hodnotit ani v náhradním
termínu, žák se za první pololetí nehodnotí.

8.3.

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.

8.4.

Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo
druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně
dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele
školy o přezkoumání výsledků hodnocení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném předmětu
ředitel školy, krajský úřad. Pokud není dále 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.

8.5.

Žák, který plní povinnou školní docházku, opakuje ročník, pokud na konci druhého
pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen. To neplatí o žákovi, který na daném stupni
základní školy již jednou ročník opakoval; tomuto žákovi může ředitel školy na žádost
jeho zákonného zástupce povolit opakování ročníku pouze z vážných zdravotních
důvodů.

8.6.

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.

9.

Komisionální zkouška

1.

Komisionální zkouška se koná v těchto případech:
- má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci I. nebo II.
pololetí
- při konání opravné zkoušky.
Komisi pro komisionální přezkoušení jmenuje ředitel školy; v případě, že je vyučujícím
daného předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad.
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.
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

2.
3.

4.

5.
6.

7.
8.
9.

prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému zástupci žáka. V případě změny
hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí se žákovi vydá nové vysvědčení.
O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy. Za řádné
vyplnění protokolu odpovídá předseda komise, protokol podepíší všichni členové komise.
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.
Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitel školy v souladu se školním
vzdělávacím programem.
Vykonáním přezkoušení není dotčena možnost vykonat opravnou zkoušku.
Třídní učitel zapíše do třídního výkazu poznámku o vykonaných zkouškách, doplní
celkový prospěch a vydá žákovi vysvědčení s datem poslední zkoušky.

7.2 Opravná zkouška
1. Opravné zkoušky konají:
- žáci, kteří mají nejvýše dvě nedostatečné z povinných předmětů a zároveň dosud neopakovali
ročník na daném stupni základní školy,
- žáci devátého ročníku, kteří na konci druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných
předmětů.
Žáci nekonají opravné zkoušky, jestliže neprospěli z předmětu s výchovným zaměřením.
2. Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku, tj. do 31. srpna.
Termín opravných zkoušek a konzultací žáků s příslušnými pedagogickými pracovníky stanoví
ředitel školy na červnové pedagogické radě. 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. Žákovi, který konal opravnou zkoušku, se na vysvědčení uvede datum poslední opravné
zkoušky v daném pololetí.
5. Třídní učitel zapíše do třídního výkazu žákovi, který kona opravnou zkoušku:
Vykonání opravné zkoušky (třídní výkaz – poznámka)
Žák vykonal dne …… opravnou zkoušku z předmětu ………s prospěchem ……… .
Nedostavení se k opravné zkoušce (třídní výkaz – poznámka)
Žák se bez řádné omluvy nedostavil k vykonání opravné zkoušky, čímž jeho prospěch
v předmětu ……… zůstává nedostatečný
9.

Zásady klasifikace, stupně a hodnocení chování

9.1.

Zásady klasifikace chování
Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě
vyučují, a s ostatními pedagogickými pracovníky.
O udělení sníženého stupně z chování rozhoduje pedagogická rada.
Chování se klasifikuje podle těchto kritérií :
jak žák aktivně plní ustanovení školního řádu, vnitřního řádu školy, pokyny
vyučujících a vedení školy
jaký má vztah k kolektivu

-

jak dodržuje zásady a pravidla soužití ve škole
při klasifikaci chování žáků se v jednotlivých případech přihlíží ke všem stránkám
žákovy osobnosti, k psychickému a zdravotnímu stavu, k druhu a stupni
mentálního postižení, k prognóze jeho vývoje, k prostředí, ve kterém žák vyrůstal
a žije, k možnostem a úrovni výchovného působení rodiny i k jejímu podílu na
vzniku závad nebo poruch v chování a na jejich nápravě se zřetelem k věkovým
zvláštnostem, v negativních případech také k závažnosti přestupku, kterého se žák
dopustil.

9.2.

Stupně

1
2
3

- velmi dobré
- uspokojivé
- neuspokojivé

Stupeň 1 ( velmi dobré)
Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a aktivně prosazuje ustanovení vnitřního řádu školy.
Má dobrý vztah ke kolektivu třídy a školy, přispívá k jeho upevňování a k vytváření pracovních
podmínek pro vyučování. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle. Žák je však
přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit.
Stupeň 2 (uspokojivé)
Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními školního řádu. Žák se dopustil
závažnějšího přestupku nebo se opakovaně dopouští méně závažných přestupků Zpravidla se
přes důtku třídního učitele dopouští dalších přestupků, narušuje výchovně vzdělávací činnost
školy. Ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob.

Stupeň 3 (neuspokojivé)
Žák se dopustil závažného přestupku proti pravidlům chování nebo školnímu řádu, zpravidla se
dopouští dalších přestupků, narušuje činnost kolektivu nebo se dopouští poklesků v mravném
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.
Za velmi závažný přestupek je považováno: šikanování, hrubost, jakákoliv forma násilí (fyzická i
psychická) a zneužívání a šíření návykových látek.
- známka z chování je vždy uzavřena k příslušnému pololetí.
- zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy považují za
závažné zaviněné porušení povinností stanovených zákonem č.561/2004 Sb.

10..

Výchovná opatření

Výchovná opatření může udělit nebo uložit ředitel školy nebo třídní učitel.
Výchovnými opatřeními jsou :
10.1. Pochvaly nebo jiná ocenění
Ředitel školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné
právnické či fyzické osoby po projednání v pedagogické radě udělit pochvalu nebo jiné
ocenění za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy,záslužný nebo
statečný čin nebo za dlouhodobou úspěšnou práci.
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.
-

Udělení pochvaly se zaznamená na vysvědčení za pololetí, v němž bylo uděleno.

10..2. Výchovná opatření k posílení kázně
žákovi, který vykazuje kázeňské problémy závažným porušováním školního řádu, lze
udělit výchovná opatření k posílení kázně

-

-

1-3
4-6
7-12
13
-

napomenutí třídního učitele
důtka třídního učitele ( drobné přestupky proti školnímu řádu a pravidlům
slušného chování)
důtka ředitele školy ( za závažné nebo opakované přestupky proti školnímu řádu
a pravidlům slušného chování)

pokud se jedná o závažný přestupek, nemusí učitel dodržet postupnou škálu kázeňských
opatření.
za neomluvené hodiny je žákovi uděleno výchovné opatření k posílení kázně takto:
neomluvených hodin
neomluvených hodin
neomluvených hodin
a výše neomluvených hodin

-

důtka třídního učitele
důtka ředitele školy
2. stupeň z chování (uspokojivé)
3. stupeň z chování (neuspokojivé)

u prokázaného záškoláctví je nutné žáka bezprostředně postihnout a ihned prokazatelným
způsobem vyrozumět zákonného zástupce žáka. V rámci prevence a ochrany před sociálně
patologickými jevy škola též postupuje dle platných předpisů a směrnic a učiní další
nezbytná opatření včetně zaslání hlášení příslušným úřadům.

11.

Klasifikace žáků se specifickými vývojovými poruchami

(dyslexie, dysortografie, dysgrafie, dyskalkulie, dyslalie)
U žáků s vývojovou poruchou klade učitel důraz na ten druh projevu žáka (písemný nebo ústní),
ve kterém má předpoklady podat lepší výkon. Při klasifikaci nevychází učitel z prostého počtu
chyb, ale z počtu jevů, které žák zvládl. To ale neznamená, že žák s vývojovou poruchou nesmí
psát písemné práce nebo být ústně zkoušen. Zákonní zástupci žáků s vývojovou poruchou
diagnostikovanou odborným pracovištěm mohou požádat o slovní hodnocení. Na slovním
hodnocení se dohodnou s třídním učitelem, který tuto skutečnost přenese i na ostatní příslušné
vyučující.
Použití slovního hodnocení není pouhé mechanické převádění číselného klasifikačního stupně do
složitější slovní podoby. Smyslem hodnocení je objektivně posoudit jednotlivé složky školního
výkonu žáka.

11.1. Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
1.

Způsob hodnocení a klasifikace žáka vychází ze znalosti příznaků postižení a uplatňuje se
ve všech vyučovacích předmětech, ve kterých se projevuje postižení žáka, a na obou
stupních základní školy.

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.

3.

Při klasifikaci žáků se doporučuje upřednostnit širší slovní hodnocení. Způsob hodnocení
projedná třídní učitel a výchovný poradce s ostatními vyučujícími.

4.

Třídní učitel sdělí vhodným způsobem ostatním žákům ve třídě podstatu individuálního
přístupu a způsobu hodnocení a klasifikace žáka.

5.

Žák zařazený do zdravotní tělesné výchovy při částečném osvobození nebo při úlevách
doporučených lékařem se klasifikuje v tělesné výchově s přihlédnutím k druhu a stupni
postižení i k jeho celkovému zdravotnímu stavu.

6.

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,…).

7.

Podle druhu postižení využívá speciální metody, postupy, formy a prostředky vzdělávání
a hodnocení, kompenzační, rehabilitační a učební pomůcky, speciální učebnice a
didaktické materiály.

11.2. Zásady pro používání slovního hodnocení
v souladu s § 15 odst. 2 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání, včetně předem
stanovených kritérií
O slovním hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení rozhoduje ředitel školy se
souhlasem školské rady a po projednání v pedagogické radě.
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.
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.
U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení na
základě žádosti zákonného zástupce žáka.
Při použití slovního hodnocení se výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných
předmětech stanovených školním vzdělávacím programem hodnotí 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. 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.

11.3. Zásady pro stanovení celkového hodnocení žáka na vysvědčení v případě použití slovního
hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace
Prospěch

Ovládnutí učiva předepsaného osnovami
1 – výborný
ovládá bezpečně
2 – chvalitebný
ovládá
3 – dobrý
v podstatě ovládá
4 – dostatečný
ovládá se značnými mezerami
5 - nedostatečný
neovládá
Úroveň myšlení

1 – výborný
2 – chvalitebný
3 – dobrý
4 – dostatečný
5 - nedostatečný

pohotový, bystrý, dobře chápe souvislosti
uvažuje celkem samostatně
menší samostatnost v myšlení
nesamostatné myšlení
odpovídá nesprávně i na návodné otázky

Úroveň vyjadřování

1 – výborný
2 – chvalitebný
3 – dobrý
4 – dostatečný
5 - nedostatečný

výstižné a poměrně přesné
celkem výstižné
myšlenky vyjadřuje ne dost přesně
myšlenky vyjadřuje se značnými obtížemi
i na návodné otázky odpovídá nesprávně

Celková aplikace vědomostí, řešení úkolů, chyby, jichž se žák dopouští

1 – výborný
2 – chvalitebný
3 – dobrý
4 – dostatečný
5 - nedostatečný

užívá vědomostí a spolehlivě a uvědoměle dovedností ,pracuje samostatně,
přesně a s jistotou
dovede používat vědomosti a dovednosti při řešení úkolů, dopouští se jen
menších chyb
řeší úkoly s pomocí učitele a s touto pomocí snadno překonává potíže a
odstraňuje chyby
dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává
praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí

Píle a zájem o učení

1 – výborný
2 – chvalitebný
3 – dobrý
4 – dostatečný
5 - nedostatečný
Chování
1 – velmi dobré
2 - uspokojivé

3 - neuspokojivé

aktivní, učí se svědomitě a se zájmem
učí se svědomitě
k učení a práci nepotřebuje větších podnětů
malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty
pomoc a pobízení k učení jsou zatím neúčinné

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.
Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a ustanoveními školního
řádu. Žák se dopouští závažného přestupku proti pravidlům slušného
chování a proti pravidlům školního řádu, 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.
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.

11.4. Klasifikace žáků speciální školy
Žáci speciální školy jsou klasifikováni slovně podle tabulky stupňů klasifikace :
Předmět
Čtení
Psaní
Počty

1
Čte samostatně
(plynule,
s porozuměním)
Píše samostatně
(čitelně a
úhledně)
Počítá přesně a
pohotově

Věcné učení Učivo chápe a
správně
reprodukuje
Smyslová
výchova

Učivo zvládá
dobře

Pracovní a
výtvarná
výchova

Je tvořivý a
zručný

Tělesná
výchova

Je obratný a
snaživý

Hudební
výchova

Má dobrý
hudební sluch i
rytmus, pěkně
zpívá

2
3
Čte s pomocí Čte s pomocí
(a částečným
porozuměním)
Píše úhledně
Píše s pomocí
(čitelně)
Počítá
s drobnými
chybami
Učivu rozumí
(na otázky
správně
odpovídá)
Učivo zvládá

Počítá
s pomocí

Je tvořivý,
pracuje
s malou
pomocí
Je méně
obratný, ale
snaží se

Při práci
vyžaduje
vedení

Učivo
částečně
zvládá
Učivo zvládá
s pomocí

Snaží se (
cvičit podle
svých
možností)
Rád zpívá, má Rád zpívá a
dobrý rytmus poslouchá
hudbu

4
Čte pouze
s trvalou
pomocí
Napodobuje
tvary písmen (
a slov)
Počítá jen
s trvalou
pomocí
Učivo zvládá
jen s trvalou
pomocí

5
Učivo dosud
nezvládá

Učivo zvládá
jen s trvalou
pomocí
Při práci
vyžaduje
pomoc a
vedení
Je méně
obratný, cvičí
s pomocí

Učivo dosud
nezvládá

Rád ( se
zájmem)
poslouchá
hudbu

Dosud nemá
vztah k hudbě

Učivo dosud
nezvládá
Učivo dosud
nezvládá
Učivo dosud
nezvládá

Práce se mu
zatím nedaří
Při cvičení
potřebuje
velkou pomoc

S tímto aktualizovaným Školním řádem byli pedagog.pracovníci seznámeni 31.8.2016

