
 Základní škola, Brno, Novolíšeňská 10 

příspěvková organizace, 628 00   Brno 

 
 

ŠKOLNÍ  ŘÁD 
 

 

I. ZÁSADY  A  CÍLE  VZDĚLÁVÁNÍ 
  

Vzdělávání v ČR je založeno na těchto zásadách: 

 

a) rovný přístup každého státního občana České republiky nebo jiného členského státu 

Evropské unie ke vzdělávání bez jakékoli diskriminace z důvodu rasy, barvy pleti, 

pohlaví, jazyka, víry a náboženství, národnosti, etnického nebo sociálního původu, 

majetku, rodu a zdravotního stavu nebo jiného postavení občana, 

b) zohledňování vzdělávacích potřeb jednotlivce, 

c) vzájemná úcta, respekt, názorová snášenlivost, solidarita a důstojnost všech účastníků 

vzdělávání, 

d) bezplatné základní a střední vzdělávání státních občanů České republiky nebo jiného 

členského státu Evropské unie ve školách, které zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí, 

e) svobodné šíření poznatků, které vyplývají z výsledků soudobého stavu poznání světa a 

jsou v souladu s obecnými cíli vzdělávání, 

f) zdokonalování procesu vzdělávání na základě výsledků dosažených ve vědě, výzkumu a 

vývoji a co nejširší uplatňování účinných moderních pedagogických přístupů  

a metod, 

g) hodnocení výsledků vzdělávání vzhledem k dosahování cílů vzdělávání stanovených 

zákonem a vzdělávacími programy, 

h) možnost každého vzdělávat se po dobu celého života při vědomí spoluodpovědnosti za 

své vzdělávání. 

  

Obecné cíle vzdělávání jsou zejména: 

 

 a) rozvoj osobnosti člověka, který bude vybaven poznávacími a sociálními    

způsobilostmi, mravními a duchovními hodnotami pro osobní a občanský život, výkon      

povolání nebo pracovní činnosti, získávání informací a učení se v průběhu celého   

života, 

b) získání všeobecného vzdělání nebo všeobecného a odborného vzdělání, 

c) pochopení a uplatňování zásad demokracie a právního státu, základních lidských práv a 

svobod spolu s odpovědností a smyslem pro sociální soudržnost, 

d) pochopení a uplatňování principu rovnosti žen a mužů ve společnosti, 

e) utváření vědomí národní a státní příslušnosti a respektu k etnické, národnostní, kulturní, 

jazykové a náboženské identitě každého, 

f) poznání světových a evropských kulturních hodnot a tradic, pochopení a osvojení zásad a 

pravidel vycházejících z evropské integrace jako základu pro soužití v národním a 

mezinárodním měřítku, 

g) získání a uplatňování znalostí o životním prostředí a jeho ochraně vycházející ze zásad 

trvale udržitelného rozvoje a o bezpečnosti a ochraně zdraví.    



II. PRÁVA A POVINNOSTI  ŽÁKA A JEHO ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ 
Základním obecným principem, který upravuje vztah školy a dítěte, je zásada č. 7 Deklarace 

práv dítěte a články č. 28 a 29 Úmluvy o právech dítěte, ve kterých je mimo jiné zakotveno: 

 Dítě má nárok na vzdělání, které má být bezplatné a povinné, alespoň v počátečních 

stupních vzdělání. Má mu být poskytována výchova, která pomáhá zvýšit jeho 

všeobecnou kulturní úroveň a umožní mu na základě stejných příležitostí rozvíjet jeho 

schopnosti, úsudek a smysl pro morální a sociální odpovědnost a stát se tak platným 

členem společnosti. 

 Nejlepší zájmy dětí mají být vůdčími zásadami pro ty, kdož odpovídají za výchovu a 

vedení dítěte. Tuto odpovědnost nesou v prvé řadě rodiče dítěte. 

 Škola respektuje práva každého dítěte bez jakékoli diskriminace podle rasy, barvy 

pleti, pohlaví, jazyka, náboženství, politického smýšlení, národnostního nebo 

sociálního původu a bez diskriminace jeho tělesného nebo duševního postižení. 

 Škola přijímá opatření k podpoře pravidelné školní docházky, ke snížení počtu těch, 

kteří školu nedokončí, a k tomu, aby kázeň ve škole byla zajišťována způsobem 

slučitelným s lidskou důstojností dítěte. 

 Škola zpřístupňuje všem dětem informace a poradenské služby v oblasti vzdělání a 

odborné přípravy k povolání. 

 

II.1.  Práva žáka 

 

V souladu s Deklarací práv dítěte, s Úmluvou o právech dítěte a se Školským zákonem má 

žák právo: 

 na vzdělávání, účast ve výuce a na smysluplný obsah učiva. 

 na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání  

 na slušné a důstojné jednání ze strany učitelů, spolužáků a všech pracovníků školy 

 požádat o další informace, právo říci, že něčemu nerozumím a dostat na svoji otázku 

odpověď 

 na odpočinek a volný čas 

 na zabezpečení přístupu k informacím, zejména takovým, které podporují jeho 

duchovní, morální, sociální a tělesný rozvoj. Má právo na ochranu před informacemi, 

které škodí jeho pozitivnímu vývoji a nevhodně ovlivňují jeho morálku 

 na vyjádření vlastního názoru ve všech věcech, které se ho týkají. Jeho názorům musí 

být dána náležitá váha. Žák má právo sdělit svůj názor třídnímu učiteli, ostatním 

vyučujícím, výchovnému poradci, zástupkyni ředitele, řediteli školy 

 zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků (Žákovská rada), volit a být do nich 

volen, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy 

 na ochranu před fyzickým nebo psychickým násilím, nedbalým zacházením, před 

sociálně patologickými jevy. Má právo na využití preventivních programů, které 

slouží k poskytnutí potřebné podpory v uvedených oblastech 

 na poskytnutí pomoci v případě, že se ocitne v nesnázích nebo má jakékoliv problémy  

 na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení 

v záležitostech týkajících se vzdělávání 

 na život a studium ve zdravém pracovním prostředí a na odstraňování škodlivin ze 

školního prostředí v rámci možností školy  

 na zdravé učební prostředí, které posiluje aktivitu a tvořivost, sebedůvěru a sebeúctu, 

vlastní zodpovědnost, spolupráci a komunikaci 

 na ochranu před všemi formami zneužívání a před kontaktem s narkotiky a 

psychotropními látkami 



II.2. Povinnosti žáka 

 

V souladu s Deklarací práv dítěte, s Úmluvou o právech dítěte a se Školským zákonem má 

žák tyto povinnosti: 

 řádně a včas docházet do školy  

 řádně, svědomitě a aktivně se vzdělávat 

 seznámit se se školním řádem a dodržovat jeho ustanovení 

 dodržovat zásady vnitřního režimu školy a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a 

bezpečnosti  

 plnit pokyny pedagogických pracovníků školy a ostatních zaměstnanců školy vydané 

v souladu s právními předpisy a školním řádem 

 svůj názor vyjadřovat přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušnosti a 

dobrého občanského soužití. 

 udržovat v dobrém stavu a nepoškozovat užívaný školní a soukromý majetek 

 respektovat, slušně a čestně jednat s učiteli, spolužáky a ostatními lidmi 

 

 

 

 

II.3. Práva zákonných zástupců žáka: 

 

 být informován o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte 

 volit a být volen do školské rady a do rady třídních důvěrníků 

 vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání 

jejich dítěte, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována odpovídající pozornost 

vyučujícího, třídního učitele nebo vedení školy 

 na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení 

v záležitostech týkajících se vzdělávání 

 

 

 

 

II.4. Povinnosti zákonných zástupců žáka: 

 

 zajistit, aby žák řádně a včas docházel 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 žáka 

 bez zbytečných odkladů dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu 

s podmínkami stanovenými školním řádem 

 oznamovat škole údaje podle § 28 odst. 2 a 3 (školní matrika) a další údaje, které jsou 

podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích 

 
 

 

 



III.  PROVOZ  A  VNITŘNÍ  REŽIM  ŠKOLY 
 

1. Školní budova je žákům přístupná od 7.40 hodin. Žáci se přezují do domácí obuvi, oděv a obuv 

odloží v šatně a odcházejí do tříd. Příchod do třídy je nejpozději v 7.55 hodin. Šatna se uzamyká 

5 minut před zahájením vyučování (i odpoledního). Začíná-li žákům vyučování později (např. 

v 8.55), vcházejí do budovy se zazvoněním na přestávku před touto vyučovací hodinou.  

Při výuce od 7.00 a před odpoledním vyučováním si vyzvedává žáky vyučující ve vestibulu 

školy.  

Provoz školní družiny začíná v 6.00 hodin. Řídí se Vnitřním řádem ŠD. 

2. Žák chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin. Účastní se všech činností, které ředitel 

školy vyhlásí jako povinné. Docházka do nepovinných předmětů a zájmových kroužků a do školní 

družiny je pro přihlášené a přijaté žáky povinná. 

3. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů předem známých, požádá zákonný zástupce žáka 

třídního učitele nebo ředitele školy písemně na předepsaných formulářích o uvolnění z vyučování. 

Doba, na kterou žáka uvolní učitel nebo ředitel školy, je stanovena takto: 1 vyučovací hodina – 

vyučující, 2 vyučovací hodiny až 2 dny – třídní učitel, 3 a více dnů – ředitel školy.  
Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z nepředvídaných důvodů, je zástupce žáka povinen bez 

zbytečných odkladů co nejdříve oznámit třídnímu učiteli důvod nepřítomnosti. Každá 

nepřítomnost žáka musí být nejpozději do 72 hodin omluvena ústně nebo písemně rodiči.  

4. Třídní učitel uznává pouze omluvenku v žákovské knížce podepsanou zástupci žáka. Omluvenka 

se předkládá třídnímu učiteli ihned první den po příchodu do školy. V odůvodněných případech 

může škola požadovat lékařské potvrzení o nemoci žáka, či jiný úřední doklad potvrzující důvod 

nepřítomnosti žáka.  

Při vysoké omluvené absenci žáka (více než 100 hodin za pololetí) a při závažných a hrubých 

porušeních školního řádu ředitel školy zváží uvolnění žáka z vyučování na LVK, Švp či rodinnou 

rekreaci. 

5. Během vyučování nesmí žák bez vědomí učitele opustit školní budovu. Žák, kterému je 

nevolno, jde domů nebo k lékaři pouze v doprovodu rodičů nebo jiné pověřené osoby. 

6. Žák nosí do školy učebnice a školní potřeby podle rozvrhu hodin a pokynů učitelů. 

Se zapůjčenými učebnicemi, učebními texty a pomůckami zachází žák opatrně – jsou jeho 

vizitkou. Žákovskou knížku je žák povinen udržovat čistou, v obalu a v případě ztráty je povinen 

prostřednictvím třídního učitele si zakoupit novou za cenu 100,- Kč. Pokud žák na vyžádání učitele 

není schopen či odmítne předložit svou žákovskou knížku, a to opakovaně, bude toto jednání 

považováno za hrubé porušení školního řádu. 

7. Před začátkem vyučovací hodiny si žák připraví věci potřebné k vyučování. 

8. Po zazvonění sedí všichni žáci v lavicích. Pokud se nedostaví vyučující do 5 minut po zvonění, 

oznámí předseda třídy jeho nepřítomnost v ředitelně školy nebo v kanceláři školy. 

9. Třídní knihu přenáší během vyučování určený žák, zodpovídá za její stav a bezpečné přenesení. 

10. Služba týdne dbá na čistotu a pořádek ve třídě, odpovídá za čistě umytou a utřenou tabuli 

v průběhu vyučování a za dostatečné množství křídy. 

11. Na začátku všech malých přestávek a 5 minut před koncem velké přestávky se žáci stěhují do 

učeben stanovených rozvrhem. V době všech přestávek setrvávají žáci v sekcích u příslušných 

učeben. 

V jarních a podzimních měsících při příznivém počasí mohou žáci trávit velkou přestávku v atriích 

školy a v zahradě, ale vždy jen se svolením dozírajících učitelů, jejichž pokyny se řídí.   

12. Žáci nenosí do školy nepatřičné předměty, které rozptylují pozornost nebo které by mohly 

ohrozit kázeň či bezpečnost. Mobilní telefony, fotoaparáty, tablety a audio přístroje nelze používat 

v době vyučování, jinak mohou být vyučujícími zadrženy a vráceny žákovi po skončení 

vyučování, případně vráceny rodičům. Tyto předměty musí být během vyučování uloženy v tašce 

žáka, nebo v uzamčené skříňce. Dále nepřináší do školy větší částky peněz nebo cenné věci. 

Škola nenese odpovědnost za ztrátu nebo poškození těchto předmětů. 

13. Žáci 1. ročníku se na hodinu Tv převlékají ve svých třídách, žáci 2.- 9.ročníku před hodinou Tv 

odcházejí se cvičebním úborem do šaten nad tělocvičnami, kde se převléknou. Dozor vykonává 

vyučující Tv, který též stanoví bezpečný způsob odkládání cenných věcí.  

14. Při vyučovací hodině žák bez dovolení neopouští učebnu ani své místo, zachovává klid a 

kázeň, sleduje pozorně vyučování a pracuje podle pokynů učitele. 



15. Žáci udržují učebnu během dne v pořádku, spolupodílejí se na odstranění závad způsobených 

úmyslným poškozením. Třída, která končí denní vyučování, zvedne židle na lavice. 

16. Není dovoleno jakkoli manipulovat se školním zařízením a otevírat okna, pokud není přítomen 

vyučující  

a nedá k těmto úkonům příkaz. Platí pro všechny prostory školy - učebny, chodby, záchody atd. 

Žáci šetrně zacházejí s nábytkem a s celkovým vybavením místností. 

Žákům není dovoleno používat školní výtah. Není dovoleno neoprávněně manipulovat se školní 

sítí. 

17. Ve školní družině se žáci chovají podle pokynů vychovatelů. Bez dovolení nebo omluvy se 

nevzdalují ani neodcházejí domů. Nepřítomnost žáka ve školní družině se omlouvá stejným 

způsobem jako neúčast ve vyučování. 

18. Stravování žáků probíhá v určenou dobu ve školní jídelně. V jídelně se žáci chovají ukázněně a 

dodržují hygienická a společenská pravidla stolování. V době přestávek žáci svačí v klidu ve 

třídě, nikoliv na chodbách. Řídí se pokyny učitelů a vychovatelů, kteří konají dozor. 

19. Při exkurzích, výletech a jiných činnostech pořádaných  školou vystupují žáci ukázněně a řídí se 

pokyny učitelů nebo jiných pověřených osob. Při hromadném přesunu dodržují dopravní předpisy 

a pravidla pro přepravu osob. 

20. Před odpoledním vyučováním (včetně nepovinných předmětů a zájmových kroužků) žáci vyčkají 

příchodu vyučujícího v prostoru vestibulu. V případě setrvání žáků ve škole v době volné 

hodiny jsou žáci shromážděni v prostoru šaten, kde jsou pod dohledem vyučujícího konajícího 

dozor. Po skončení vyučování vyučující žáky odvádí do šaten a následně až do jídelny.  

21. Do odborných učeben a tělocvičen nevstupují žáci bez vědomí pedagogů. Po ukončení výuky 

odvádí žáky vyučující až do prostoru šaten. V průběhu všech akcí netýkajících se vyučování jsou 

žáci povinni vstupovat do budovy školy pouze v doprovodu příslušného vedoucího nebo učitele a 

stejným způsobem školu opouštějí. 

22. Po skončení vyučování se žák zdržuje v prostoru šaten po dobu nezbytně nutnou, přezuje se, 

oblékne a odchází z budovy. 

23. Úřední hodiny v kanceláři školy jsou pro žáky v době hlavní přestávky. 

24. Každé poškození nebo závadu v učebně hlásí žák vyučujícímu, třídnímu učiteli nebo 

hospodářce školy. Škodu nahradí žák, který ji způsobil, nezjistí-li se viník, pak celá třída. Při 

ztrátě učebnic zakoupí žák nové, při poškození učebnic uhradí žák částku předepsanou školou. Žák 

je povinen odevzdat nalezenou věc panu školníkovi, hospodářce školy nebo kterémukoliv 

vyučujícímu. 
25. Návrhy na zlepšení prostředí ve škole mohou žáci předložit ředitelství školy prostřednictvím 

třídního učitele a žákovské samosprávy. 

26. Žáci se ve vztahu k dospělým i vzájemně mezi sebou řídí zásadami slušného chování. 

27. Žák respektuje pokyny všech vyučujících, vychovatelek ŠD a ostatních zaměstnanců školy. 

28. Žáci nepoužívají hrubých a vulgárních slov, jsou ohleduplní k mladším a slabším spolužákům. 

Je zakázáno ponižování (a to i prostřednictvím informačních a komunikačních technologií), 

tělesné ubližování a veškerá činnost, která by vedla k ohrožování fyzického nebo psychického 

zdraví nebo života žáků. 

29. Žákům není dovoleno žvýkání v prostorách školy, nošení čepic mimo prostor šaten, jízda na 

kolech a kolečkových bruslích v prostorách školy a také před školou. Na tyto činnosti je vyhrazeno 

školní hřiště. Návštěvy či kamarádi, kteří na žáky čekají po skončení vyučování, musí čekat před 

školou a nikoliv na chodbách a ve vestibulu školy.  

30. Ředitel školy vydává zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek ve všech 

prostorách školy, v areálu školy a v okolí školy. 

31. Veškeré poškozování vnitřních a vnějších stěn budovy, nábytku, zařízení školy a také majetku 

spolužáků bude posuzováno dle platných zákonů ČR – případné škody úmyslné nebo 

z nedbalosti uhradí žáci prostřednictvím zákonných zástupců.  
32. Zákaz používání mobilů a elektronických zařízení v průběhu celého školního vyučování 

(vyučovací hodiny + přestávky), při výuce v tělocvičnách a na školním hřišti, v průběhu oběda ve 

ŠJ a v průběhu docházky do ŠD. Přístroj může být zapnut pouze ve výjimečných situacích po 

domluvě s vyučujícím (např. k výukovým účelům apod.). 

33. Žáci mají zakázáno jakékoliv fotografování nebo natáčení žáků, učitelů a ostatních 

zaměstnanců školy (mobilem, fotoaparátem, kamerou) bez jejich souhlasu. 



 

IV. KLASIFIKAČNÍ  ŘÁD 

 

  

  

IIVV..11    ÚÚvvooddnníí  uussttaannoovveenníí  
 

 

11..  Klasifikace se dělí na průběžnou a pololetní. Při průběžné klasifikaci se hodnotí dílčí 

studijní výsledky žáků. Pololetní klasifikace se uskutečňuje na konci 1. a 2. pololetí 

školního roku. 

22..  Studijní výsledky žáků se hodnotí pětistupňovou stupnicí: 

1 - výborný 

2 - chvalitebný 

3 – dobrý 

4 – dostatečný 

5 - nedostatečný 

 

  

IIVV..22  ZZíísskkáávváánníí  ppooddkkllaaddůů  pprroo  hhooddnnoocceenníí  žžáákkůů  

 Podklady pro hodnocení a klasifikaci žáků získává učitel soustavným diagnostickým 

pozorováním žáka, sledováním jeho výkonů, připravenosti na vyučování a různými 

druhy zkoušek (ústní zkoušení, písemné práce, praktické činnosti, domácí práce, referáty). 

 Dílčí hodnocení žáka probíhá rovnoměrně v průběhu celého pololetí. 

 Součástí průběžné klasifikace je i hodnocení znalostí za delší období (souhrnná 

opakování, 4 čtvrtletní písemné práce). Na takové prověření znalostí musí vyučující žáky 

upozornit s předstihem. 

 Počet písemných prací, jejichž vypracování vyžaduje více než 30 minut, je omezen na 

jednu za den. V průběhu jednoho dne mohou žáci psát jen jednu čtvrtletní práci. 

Vyučující zapíše čtvrtletní písemnou práci s předstihem minimálně dva dny do třídní 

knihy. 

 Učitel je povinen bezprostředně informovat žáka o jeho známce, v případě písemné 

práce nejpozději do 14 dnů od jejího vypracování.  

 Učitel je povinen vést evidenci o každé klasifikaci žáka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Klasifikace ve vyučovacích předmětech 

1. Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického a praktického    

zaměření 

 

Stupeň 1 (výborný) 

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice, zákonitosti uceleně, přesně a plně 

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

Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a 

praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí.Myslí logicky správně, zřetelně 

se u něj projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný, 

výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činností jsou kvalitní. Je 

schopen samostatně studovat vhodné texty. V činnostech je velmi aktivní, využívá své osobní 

předpoklady a velmi úspěšně je rozvíjí. 

 

Kompetence 

 je schopen zcela samostatně se učit a organizovat si vlastní učení 

  spolehlivě řeší problémy a samostatně volí vhodný postup při řešen vyjadřuje se výstižně 

a přesně 

 pracuje uvědoměle a aktivně v týmu, jeho působení je pro skupinu velmi -    

   přínosné   

 je schopen vždy sebehodnocení a hodnocení ostatních členů pracovní skupiny 

 po zadání práce pracuje samostatně  

 

Stupeň 2 (chvalitebný) 

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, 

přesně a úplně. Pohotově vykonává požadované intelektuální a praktické činnosti. Žák je 

v činnostech aktivní, převážně samostatný, využívá své osobní předpoklady, které úspěšně 

rozvíjí. Samostatně a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené 

poznatky a dovednosti. 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. 

 

Kompetence 

  je schopen s menší pomocí samostatně si plánovat a organizovat vlastní učení 

  téměř vždy dokáže řešit problémy a vybírat vhodná řešení 

 vyjadřuje se méně výstižně, ale poměrně přesně 

 pracuje částečně aktivně v týmu, jeho působení je přínosné 

  je schopen téměř vždy sebehodnocení a hodnocení ostatních členů pracovní skupiny 

 po zadání práce pracuje s jistotou, občas za pomoci druhých                

 

 

Stupeň 3 (dobrý) 

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, 

definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných intelektuálních a 

praktických 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 podle podnětu učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se  



vyskytují chyby. V ústním i 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. 

 

 

Kompetence 

  je schopen podle pokynů učitele nastudovat dané téma 

  s pomocí učitele dokáže vybrat vhodné řešení daného problému 

  vyjadřuje se obtížně a nepřesně 

  pracuje částečně aktivně v týmu, jeho působení je částečně přínosné 

  je schopen občas sám sebe i ostatní členy pracovní skupiny hodnotit s pomocí   

   učitele 

  dovede pracovat a adaptovat se na nové pracovní podmínky za pomoci učitele 

 

 

Stupeň 4 (dostatečný) 

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků závažné mezery. 

Při provádění požadovaných intelektuálních a praktických činnosti 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 je nesamostatný. 

V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní a písemný 

projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho 

činnosti a v grafickém projevu se projevují nedostatky, grafický projev je málo estetický. 

Závažné chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké 

těžkosti. 

 

Kompetence 

  nedokáže vyhledávat informace vhodné pro další studium, ale pracuje s ochotou 

  má zájem objevovat různé varianty řešení problému, i když má velké těžkosti 

 jeho ústní i písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti a přesnosti 

 práce v týmu se pouze účastní, jeho působení je občas přínosné 

 málokdy dokáže sebehodnotit a hodnotit ostatní 

 nedovede používat pracovní pomůcky při práci, ale dodržuje vymezená   

            pracovní pravidla 

 

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 praktické činnosti má velmi 

podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení 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 a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. 

 

 

Kompetence 

 nedokáže vyhledávat informace vhodné pro vlastní učení a neprojevuje ani ochotu        

 nemá zájem o jakékoliv vyhledávání informací k řešení problému 

 jeho ústní i písemný projev má závažné nedostatky ve správnosti a přesnosti 



 práce ve skupině se sice účastní, ale působení je zcela nepřínosné a negativně   

   působí na ostatní 

 správného hodnocení sebe a ostatních není schopen 

 nedovede používat pracovní pomůcky při práci a nedokáže ani dodržovat  

   pravidla vhodná k vlastní pracovní činnosti  

 

2. Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného a uměleckého 

zaměření 

 

Stupeň 1 (výborný) 

Žák je v činnostech   snaživý a aktivní. Plně využíván své osobní předpoklady a velmi 

úspěšně je rozvíjí v individuálních a kolektivních projevech. Jeho projev je esteticky 

působivý, v hudební a tělesné výchově přesný. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky 

aplikuje tvořivě. Projevuje aktivní zájem o umění, estetiku   a tělesnou kulturu. Úspěšně 

rozvíjí svůj estetický vkus či tělesnou zdatnost. 

 

Stupeň 2 (chvalitebný) 

Žák je v činnostech méně snaživý a aktivní. Svoje osobní předpoklady plně nevyužívá, 

dokáže se rozvíjet v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev má jen menší 

nedostatky z hlediska požadavků. Žák dokáže aplikovat osvojené vědomosti, dovednosti a 

návyky v nových úkolech. Má menší zájem o umění, o estetiku a tělesnou zdatnost. Rozvíjí si 

v požadované míře estetický vkus či tělesnou zdatnost. 

 

Stupeň 3 (dobrý) 

Žák je v činnostech méně snaživý a aktivníˇ. Nevyužívá dostatečně své osobní předpoklady, 

obtížně rozvíjí své schopnosti v individuálním a kolektivním projevu. Dopouští se chyb, jeho 

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

Nemá dostatečný zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu. Nerozvíjí v požadované míře 

svůj estetický vkus či tělesnou zdatnost.  

 

Stupeň 4 (dostatečný) 

Žák je v činnostech velmi málo aktivní a snaživý. 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 či tělesnou zdatnost.  

Stupeň 5 (nedostatečný) 

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

chybný. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem 

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

 

Při hodnocení výchov se přihlíží  ke snaze a úsilí žáka ! 

 

 



IIVV..33..    PPoolloolleettnníí  kkllaassiiffiikkaaccee  
 

1. Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je za každé pololetí klasifikován 

na vysvědčení těmito stupni: 

1 - výborný 

2 - chvalitebný 

3 - dobrý 

4 - dostatečný 

5 – nedostatečný  

       Celkový prospěch žáka za pololetí je hodnocen těmito stupni: 

 prospěl(a) s vyznamenáním 

 prospěl(a) 

 neprospěl(a) 

2. Celkový prospěch žáka za pololetí se hodnotí stupněm: 

 

a) prospěl(a) s vyznamenáním 

- je-li průměrný prospěch žáka z povinných předmětů nejvýše 1,50, není-li hodnocen 

v žádném povinném předmětu stupněm horším než 2 – chvalitebný a je-li jeho chování 

hodnoceno jako velmi dobré 

b) prospěl(a) 

- nesplňuje-li podmínky pro hodnocení prospěl s vyznamenáním a není-li v žádném povinném 

předmětu hodnocen stupněm 5 - nedostatečný 

c) neprospěl(a): 

- je-li alespoň v jednom povinném předmětu hodnocen stupněm 5 - nedostatečný 

3. Výsledky práce v zájmových útvarech organizovaných školou se hodnotí těmito stupni: 

 pracoval(a) úspěšně 

 pracoval(a) 

4. Jestliže je žák z výuky některého předmětu v 1. nebo ve 2. pololetí uvolněn, pak je jeho 

pololetní prospěch hodnocen stupněm – uvolněn(a). 

O uvolnění žáka rozhodne ředitel školy na základě žádosti zákonného zástupce žáka 

(v tělesné výchově je nutno k žádosti přiložit písemné doporučení registrujícího 

praktického nebo odborného lékaře).  

Nelze-li žáka v 1. nebo ve 2. pololetí hodnotit ani v náhradním termínu, pak je jeho 

pololetní prospěch hodnocen stupněm – nehodnocen(a). 

5. Důvody pro uvolnění nebo nehodnocení žáka se uvedou ve školní matrice (v katalogovém 

listu žáka).Stupeň prospěchu určuje učitel, který vyučuje příslušný předmět. Vyučuje-li 

daný předmět více učitelů, určí stupeň prospěchu za pololetí po vzájemné dohodě. 
 

6. Pololetní klasifikaci provádí vyučující na základě dostatečného počtu známek průběžné 

klasifikace a dalších poznatků o žákovi. Výsledná klasifikace není dána průměrem 

známek za dané klasifikační období, ale je stanovena vyučujícím dle bodu IV.2.  

7. U žáka se speciálními vzdělávacími potřebami se při jeho hodnocení a klasifikaci 

přihlédne k charakteru jeho vzdělávacích potřeb. U žáka druhého až devátého ročníku 

se  speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy o použití slovního 

hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce žáka.  

 

Je možná i kombinace klasifikace a slovního hodnocení (slovní hodnocení pouze 



z některého či některých předmětů – v souladu s individuálním vzdělávacím plánem a na 

základě žádosti zákonného zástupce žáka). 

 

Použití slovního hodnocení není pouhé mechanické převádění číselného klasifikačního 

stupně do složitější slovní podoby. Smyslem hodnocení je objektivně posoudit jednotlivé 

složky školního výkonu žáka. 

 

Slovní hodnocení tedy zahrnuje: 

 posouzení výsledků vzdělávání žáka vzhledem k učebním osnovám ŠVP, k vzdělávacím a 

osobnostním předpokladům a k věku žáka 

 ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání 

 naznačení dalšího rozvoje žáka 

 zdůvodnění hodnocení 

 doporučení, jak předcházet případným neúspěchům a jak je překonávat 

 

Při hodnocení se uvádí :  

 

a) zvládnutí učiva předepsaného školním vzdělávacím programem : 

 ovládá bezpečně 

 v podstatě ovládá 

 ovládá s mezerami 

 ovládá se značnými mezerami 

 neovládá 

 

b) úroveň myšlení : 

 pohotové, bystré, správně chápe souvislosti 

 uvažuje celkem samostatně 

 menší samostatnost myšlení 

 nesamostatné myšlení 

 odpovídá nesprávně i na návodné otázky 

 

c) úroveň vyjadřování : 

 výstižné, přesné 

 celkem výstižné 

 nedostatečně přesné 

 vyjadřuje se s obtížemi 

 nesprávné vyjadřování i na návodné otázky 

 

d) úroveň aplikace vědomostí: 

 spolehlivě, uvědoměle užívá svých vědomostí a dovedností, pracuje samostatně,    

                přesně a s jistotou 

 dovede používat vědomosti a dovednosti, dopouští se drobných chyb 



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

 dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává 

 praktické úkoly nedokáže splnit, ani za pomoci učitele 

 

e) píle a zájem o učení: 

 aktivní, učí se svědomitě a se zájmem 

 učí se sám 

 k učení a práci častokrát potřebuje podněty 

 malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty 

 pomoc a pobízení k učení jsou neúčinné 

 

Vyučující dodržují platné vyhlášky a nařízení, které se vztahují k práci s dětmi se 

specifickými vývojovými poruchami. Respektují doporučení PPP a SPC a uplatňují je při 

klasifikaci a hodnocení žáků. Vyučující klade důraz na ten druh projevu, ve kterém má 

žák předpoklady podávat lepší výkony. Při klasifikaci se nevychází z prostého počtu chyb, 

ale z počtu jevů, které žák zvládl. Klasifikace je provázena hodnocením, tj. vyjádřením 

pozitivních stránek výkonu, objasněním podstaty neúspěchu a návodem, jak mezery a 

nedostatky překonávat.  

U žáků s LMP od 3. stupně podpory bude hodnocení a klasifikace vycházet z minimální 

doporučené úrovně pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření (viz RVP 

ZV – leden 2016). 

Všechna navrhovaná pedagogická opatření se projednávají se zákonnými zástupci žáka.  

 

8. Do vyššího ročníku postupuje žák, který při celkové klasifikaci na konci druhého     

pololetí nebo po opravných zkouškách dosáhl stupně hodnocení alespoň „prospěl“ ze 

všech povinných předmětů s výjimkou předmětů výchovného zaměření a předmětů, 

z nichž byl uvolněn. 

Do vyššího ročníku postoupí i žák, který na daném stupni již jednou opakoval ročník, a to 

bez ohledu na prospěch. 

 

9. Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení 

náhradní termín, a to tak, aby hodnocení žáka 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. 

10. Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení 

náhradní termín, a to tak, aby hodnocení žáka 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. Není-li možné 

hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za druhé pololetí nehodnotí. 

11. Žák, který plní povinnou školní docházku opakuje ročník, pokud na konci druhého 

pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen. To neplatí o žákovi, který na daném stupni 

již jednou ročník opakoval. Ředitel školy může žákovi povolit opakování ročníku na 

žádost jeho zákonného zástupce a na základě doporučujícího vyjádření odborného lékaře 

z vážných zdravotních důvodů (bez ohledu na to, zda žák na daném stupni již opakoval 

ročník).  

12. Má-li zástupce žáka pochybnosti o správnosti klasifikace v jednotlivých předmětech na 

konci prvního nebo druhého pololetí, může do tří 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 ředitel školy, pak krajský úřad). Ředitel školy (krajský úřad) nařídí 

komisionální přezkoušení do 14 dnů od doručení žádosti. V případě hodnocení chování 

nebo předmětů výchovného zaměření ředitel školy nebo krajský úřad posoudí, zda byla 

dodržena pravidla pro hodnocení vzdělávání žáka a výsledek hodnocení buď potvrdí nebo 

změní, a to nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti  

13. Komisi pro přezkoušení žáka jmenuje ředitel školy; v případě, že vyučujícím je ředitel, 

jmenuje komisi krajský úřad. Komise je tříčlenná- tvoří ji předseda, kterým je zpravidla 

ředitel školy nebo jím pověřený učitel (případně KÚ jmenovaný jiný pedagogický 

pracovník školy), zkoušející učitel-vyučující žáka v daném předmětu a přísedící, který má 

aprobaci pro týž nebo příbuzný předmět. Výsledek přezkoušení stanoví komise 

hlasováním. O komisionální zkoušce se pořizuje protokol.  

 

14. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo 

v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka. Výsledek přezkoušení, který je 

konečný, sdělí ředitel školy prokazatelným způsobem zástupci žáka; další přezkoušení 

žáka je nepřípustné.  

 

15. a) Žák devátého ročníku a žák, který na daném stupni dosud neopakoval ročník, a    který 

na konci druhého  pololetí neprospěl nejvýše ze dvou povinných    předmětů (s výjimkou 

předmětů výchovného zaměření) koná opravné zkoušky.   

b) Žák koná opravné zkoušky nejpozději do konce příslušného školního roku. Termín 

stanoví ředitel školy. Nemůže-li se žák ze závážných důvodů dostavit k opravným 

zkouškám, umožní mu ředitel školy vykonání opravných zkoušek nejpozději do 15. září; 

do té doby žák navštěvuje podmíněně vyšší ročník (případně devátý ročník). Žák může 

v jednom dnu skládat pouze jednu opravnou zkoušku. 

c) Nedostaví-li se žák k opravným zkouškám ve stanoveném termínu bez odůvodněné 

omluvy, neprospěl a klasifikuje se v předmětu, z něhož měl vykonat opravnou zkoušku, 

stupněm nedostatečný.  

d) Opravné zkoušky jsou zkoušky komisionální.                                                                                         

16. Listiny a úřední dokumenty vydávané školou jsou psány trvalým způsobem.  

 Na vysvědčení není přípustné provádět opravy zápisu.   

       Vydávání opisů a stejnopisů vysvědčení se řídí zvláštními předpisy (Vyhláška č.  

       223/2005 o některých dokladech o vzdělání). 

   

17. Zkoušky při plnění povinné školní docházky v zahraničí nebo v zahraniční škole na   

     území ČR se řídí ustanoveními Vyhlášky č. 48/2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV.4.  Výchovná opatření, hodnocení chování 

 

1. Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění, výchovná opatření k posílení 

kázně žáků a veřejně prospěšné práce ve prospěch školy. 

2. Ředitel školy nebo třídní učitel mohou žákovi po projednání v pedagogické radě udělit 

pochvalu nebo jiné ocenění za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní 

iniciativy, za záslužný nebo statečný čin, za dlouhodobou úspěšnou práci nebo za výrazný 

projev školní iniciativy. 

3. Proviní-li se žák proti školnímu řádu, bude mu podle závažnosti provinění uděleno jedno 

z následujících výchovných opatření:  

  napomenutí třídního učitele  

  důtka třídního učitele 

  důtka ředitele školy 

4. O udělení výchovného opatření žákovi musí být rozhodnuto bezprostředně po prošetření 

přestupku.  

5. Důvodem udělení výchovného opatření žákovi mohou být i drobné, ale opakované 

přestupky proti školnímu řádu.  

6. Proviní-li se žák proti školnímu řádu po uděleném výchovném opatření, bude mu uděleno 

vyšší výchovné opatření. 

7. Ředitel školy nebo třídní učitel oznámí důvody udělení výchovného opatření 

prokazatelným způsobem zástupci žáka.  

8. Třídní učitel zaznamenává udělení výchovného opatření do katalogového listu žáka.  

9. Podle toho, jak žák dodržuje obecně platná pravidla chování a školní řád, je jeho chování 

v pololetí hodnoceno jedním ze tří následujících stupňů:  

  1 - velmi dobré  

 2 - uspokojivé  

                 3 - neuspokojivé  

10. Stupeň 1 (velmi dobré):  

 Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení řádu školy. Méně závažných 

přestupků se dopouští ojediněle. Žák je přístupný výchovnému působení a snaží se své 

chyby napravit. 

Stupeň 2 (uspokojivé):  

 Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními školního řádu. Žák se 

dopustí závažného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo řádu školy nebo 

se opakovaně dopouští méně závažných přestupků. Zpravidla se přes důtku třídního 

učitele nebo ředitele školy dopouští dalších přestupků, narušuje výchovně vzdělávací 

činnost školy, ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob. 

Stupeň 3 (neuspokojivé):  

 Chování žáka je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování. Dopustí se takových 

závažných přestupků proti řádu školy 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 udělená výchovná opatření 

dopouští dalších závažných přestupků.   



11. Klasifikaci chování navrhuje třídní učitel nebo ostatní vyučující a schvaluje ji    

         ředitel školy po projednání v pedagogické radě. 

 

 

 

 

 

 

 

IIVV..55..    ZZáávvěěrr  
 

Přechází-li žák do jiné školy, zašle dosavadní škola kopie dokumentace o žákovi škole, na níž 

žák přechází.  

Přechází-li žák po 15. listopadu nebo po 15. dubnu, třídní učitel zašle současně s 

dokumentací návrh hodnocení a klasifikace v jednotlivých předmětech jako podklad pro 

klasifikaci žáka na nové škole. 

 

 

 

 

 

 

 

 
V Brně dne  1.9.2017    ..…………………………… 

      RNDr. Josef Novák 

          ředitel školy 

 

 


