ŠKOLNÍ
ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola Brno,
Merhautova 37, příspěvková organizace

Školní řád
Obecná ustanovení
Na základě ustanovení § 30, odst 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vydávám jako statutární orgán školy tuto
směrnici.

I.

Práva a povinnosti ţáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech
vzájemných vztahů s pracovníky školy

Základní odpovědnost za vzdělání i výchovu dítěte mají zákonní zástupci.
1. Ţáci mají právo
a) na vzdělávání a školské sluţby podle školského zákona,
b) být informováni o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,
c) zakládat v rámci školy samosprávné orgány ţáků, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich
prostřednictvím se obracet na ředitele školy nebo školskou radu s tím, ţe ředitel školy nebo školská rada
jsou povinni se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat a své stanovisko k nim
odůvodnit,
d) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záleţitostí jejich vzdělávání, dávat podněty
pracovníkům školy, přičemţ jejich vyjádřením a podnětům musí být věnována pozornost odpovídající jejich
věku a stupni vývoje,
e) na informace a poradenskou pomoc školy v záleţitostech týkajících se vzdělávání.
2. Ţáci jsou povinni
a) pravidelně a včas docházet do školy podle rozvrhu hodin, nebo pokynů učitelů, řádně se vzdělávat a
účastnit se činností organizovaných školou
b) dodrţovat školní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiţ byli seznámeni,
c) plnit pokyny pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem,
d) mít mobilní telefony (pokud si je do školy přinesou) během vyučovacích hodin vypnuté a uloţené
v aktovce, batohu a je zakázáno s nimi jakkoliv manipulovat (porušení tohoto pravidla se povaţuje za další
závaţné či velmi závaţné porušení školního řádu). Mobilní telefony je moţné pouţívat pouze během
přestávky, ale nesmí se pouštět zvuk a pořizovat jakékoliv obrazové či zvukové záznamy (Podle závaţnosti
činu bude uděleno kázeňské opatření). Není dovoleno nabíjet mobilní telefon, tablet, či jiná zařízení z
elektrické sítě ve škole.
e) chránit zdraví své, svých spoluţáků i pracovníků školy, veškerá zranění hlásit vyučujícím
f) chovat se slušně, nepouţívat hrubých a vulgárních slov, být ohleduplný ke spoluţákům
g) záměrně neubliţovat, neohroţovat nebo zastrašovat jiného člověka a to jak fyzicky, tak i psychicky
e) nosit do školy potřebné učebnice, školní a psací potřeby, a další věci související s pedagogickým
procesem.
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3. Zákonní zástupci ţáků mají právo
a) svobodnou volbu školy pro své dítě
b) na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte,
c) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záleţitostí vzdělávání jejich dětí, přičemţ
jejich vyjádřením musí být věnována náleţitá pozornost,
d) podat odvolání proti správnímu rozhodnutí statutárního orgánu školy v zákonné lhůtě,
e) na poradenskou pomoc školy v záleţitostech týkajících se výchovy a vzdělávání jejich dítěte,
f) volit a být voleni do školské rady.
4. Zákonní zástupci ţáků jsou povinni
b) zajistit, aby jejich dítě docházelo řádně do školy,
c) na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závaţných otázek týkajících se vzdělávání dítěte
podle § 22 odst.3 písm.b) školského zákona č. 561/2004 Sb. , v platném znění,
d) informovat školu o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a případných změnách způsobilosti, o
zdravotních obtíţích nebo jiných závaţných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
předat škole údaje o tom, zda je dítě zdravotně postiţeno, včetně údaje o druhu postiţení, nebo zdravotně
znevýhodněno,
e) dokládat důvody nepřítomnosti dítěte ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem,
f) oznamovat škole údaje podle § 28 odst. 2 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, které jsou
podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte, a změny v těchto údajích.

5. Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů ţáků a zákonných zástupců s pracovníky školy
A) Ţák se ve škole a na školních akcích chová slušně k dospělým i k ţákům školy, dbá pokynů pracovníků
školy, dodrţuje školní řád školy a řády odborných učeben.
B) Ţák chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin nebo pokynů učitelů a účastní se činností
organizovaných školou.
C) Ţák zachází s učebnicemi a školními potřebami šetrně, udrţuje své místo, třídu i ostatní školní prostory v
čistotě a pořádku, chrání majetek školy před poškozením. Nosí do školy učebnice a školní potřeby podle
rozvrhu hodin a pokynů učitelů.
D) Před ukončením vyučování ţáci z bezpečnostních důvodů neopouštějí školní budovu bez vědomí učitelů.
V době mimo vyučování ţáci zůstávají ve škole jen se svolením pracovníků školy a pod jejich dohledem.
Ţáci mohou ve volné hodině mezi dopoledním a odpoledním vyučováním opustit budovu školy pouze tehdy,
pokud k tomu mají souhlas svých rodičů.
E) Ţák se řádně a systematicky připravuje na vyučování.
F) Ţák má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, má právo na vzdělání a na
svobodu myšlení, projevu, shromaţďování, náboţenství, na odpočinek a dodrţování základních
psychohygienických podmínek, má právo být seznámen se všemi předpisy souvisejícími s jeho pobytem a
činností ve škole. Kaţdý úraz nebo vznik škody, k nimţ došlo v souvislosti s činností školy, hlásí ţák bez
zbytečného odkladu jakémukoli pracovníkovi školy.
G) Při jednání s pracovníky školy zákonný zástupce dodrţuje základní pravidla slušného chování (nezvyšuje
hlas, nepouţívá vulgární výrazy, nevyhroţuje apod.) V případě agresivních projevů bude právě probíhající
jednání, či rozhovor ze strany pracovníka školy ukončen.
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Pedagogičtí pracovníci mají při výkonu své pedagogické činnosti rovněţ právo na zajištění podmínek
potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na ochranu před fyzickým násilím, nebo
psychickým nátlakem ze strany dětí nebo zákonných zástupců dětí a ţáků a dalších osob, které jsou
v přímém kontaktu s pedagogickým pracovníkem ve škole.
Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky ţáka vůči zaměstnancům školy
nebo školského zařízení nebo vůči ostatním ţákům se povaţují za zvláště závaţné zaviněné porušení
povinností stanovených tímto řádem.
H) Dopustí-li se ţák jednání podle odstavce G), oznámí škola tuto skutečnost příslušným orgánům.
CH) Ţák nesmí ve škole pořizovat ţádné audio- a videozáznamy (na školních akcích pouze se svolením
učitele).
I) Při porušení povinností a pravidel stanovených tímto školním řádem lze podle závaţnosti porušení ţákovi
uloţit:
a) napomenutí třídního učitele – méně závaţné porušení školního řádu, zapomínání pomůcek, 1-2
neomluvené hodiny, 6 – 10 pozdních příchodů do výuky
b) důtku třídního učitele – závaţnější porušení školního řádu, 3-10 neomluvených hodin (TU provede
pohovor s rodiči), 11 – 15 pozdních příchodů do výuky
c) důtku ředitele školy – závaţné porušení školního řádu (zpravidla kouření v budově školy, krádeţ apod.),
16 – 20 pozdních příchodů do výuky
d) 2.stupeň z chování – další závaţné porušení školního řádu, 11-25 neomluvených hodin (zpravidla je
svolána výchovná komise za účasti zákonného zástupce, pracovníků ŠPP, podle závaţnosti i pracovníků
OSPOD a PČR), 21 – 25 pozdních příchodů do výuky
e) 3.stupeň z chování – velmi závaţné porušení školního řádu, zejména se jedná o zvlášť hrubé slovní a
úmyslné fyzické útoky ţáka vůči pedagogům, coţ lze povaţovat za šikanu učitele, (zpravidla je svolána
výchovná komise za účasti zákonného zástupce, pracovníků ŠPP, vedení školy, podle závaţnosti i
pracovníků OSPOD a PČR), více neţ 25 neomluvených hodin Při neomluvené absenci bude podle její výše
a s přihlédnutím k individuálním příčinám absence postiţena kázeňským opatřením.
Škola neprodleně oznámí uloţení napomenutí nebo důtky a jejich důvody prokazatelným způsobem ţákovi a
jeho zákonnému zástupci a zaznamená je do dokumentace školy.
6. Práva pedagogických pracovníků
Pedagogičtí pracovníci mají při výkonu své pedagogické činnosti právo
a) na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na ochranu před
fyzickým násilím, nebo psychickým nátlakem ze strany dětí nebo zákonných zástupců dětí a ţáků a
dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s pedagogickým pracovníkem ve škole,
b) na ochranu před neodborným zasahováním do výkonu pedagogické činnosti,
c) na výběr
II. Provoz a vnitřní reţim školy
A. Reţim činnosti ve škole
1. Vyučování začíná obvykle v 8.00 hodin, vyučování výjimečně zařazené na dřívější dobu nesmí začínat
dříve neţ v 7.00 hodin. Vyučování probíhá podle časového rozvrţení vyučovacích hodin a přestávek
(příloha č.1). Tyto údaje mají ţáci zapsány v ţákovských kníţkách. Vyučování končí nejpozději v 16.00
hodin. Vyučovací hodina trvá 45 minut. V odůvodněných případech lze vyučovací hodiny dělit a spojovat.
Můţe dojít k odlišnému ukončení výuky oproti rozvrhu hodin. V tomto případě je odlišná doba ukončení
vyučování oznámena předem rodičům v ţákovské kníţce nebo v deníčku.
2. Školní budova se pro ţáky otevírá v 7.40 hodin a 15 minut před začátkem odpoledního vyučování. V
jinou dobu vstupují ţáci do školy pouze na vyzvání pracovníků školy, kteří nad nimi zajišťují dohled.
Dohled nad ţáky je zajištěn po celou dobu jejich pobytu ve školní budově, přehled dohledů je vyvěšen na
všech úsecích, kde dohled probíhá.
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3. Po příchodu do budovy si ţáci odkládají obuv a svršky v šatnách a ihned odcházejí do učeben. V šatnách
se nezdrţují a nevysedávají tam. V průběhu vyučování je ţákům vstup do šaten povolen pouze se svolením
pracovníka školy. Ţáci jsou povinni z bezpečnostních a hygienických důvodů nosit v budově školy
přezůvky.
4. Při organizaci výuky jinak neţ ve vyučovacích hodinách stanoví zařazení a délku přestávek pedagog
pověřený vedením akce podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám
ţáků.

5. O všech přestávkách je umoţněn pohyb ţáků mimo třídu Přecházení z poschodí do poschodí nebo z jedné
části chodby na druhou, je ţákům dovoleno pouze se souhlasem učitele, který na poschodí vykonává dohled.
Přesun z poschodí na poschodí je z bezpečnostních důvodů moţný pouze po hlavním schodišti.
6. Školní potřeby na další vyučovací hodinu si ţáci nachystají ještě před koncem přestávky. Po zazvonění na
vyučovací hodinu se ihned odeberou do třídy a nezdrţují se zbytečně na chodbě.
7. Zákonní zástupci ţáků a další osoby projednají ihned po vstupu do budovy školy důvod své návštěvy na
vrátnici školy. Pohyb těchto osob za tímto prostorem je bez doprovodu pracovníka školy zakázán.
8. Styk rodičů s učiteli je moţný pouze v době mimo vyučování, nejlépe po předchozí telefonické domluvě.

B. Reţim při akcích mimo školu
1. Bezpečnost a ochranu zdraví ţáků při akcích mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje škola
vţdy nejméně jedním pedagogickým pracovníkem školy.
2. Kaţdou plánovanou akci mimo budovu školy předem projedná organizující pedagog s vedením školy
zejména s ohledem na zajištění BOZ ţáků. Akce se povaţuje za schválenou uvedením v týdenním plánu
práce školy, kde zároveň s časovým rozpisem uvede ředitel školy jména doprovázejících osob.
3. Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje organizující pedagog
bezpečnost a ochranu zdraví ţáků na předem určeném místě 15 minut před dobou shromáţdění. Po skončení
akce končí zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví ţáků na předem určeném místě a v předem určeném
čase. Místo a čas shromáţdění ţáků a skončení akce oznámí organizující pedagog nejméně 2 dny předem
zákonným zástupcům ţáků a to zápisem do ţákovské kníţky nebo jinou písemnou informací.
4. Při přecházení ţáků mezi budovami školy, na místa vyučování či jiné akce mimo budovy školy se ţáci
řídí pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Před takovými akcemi doprovázející učitel
ţáky prokazatelně poučí o bezpečnosti. Pro společné výjezdy tříd, lyţařské kurzy, školy v přírodě apod. platí
zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými jsou ţáci předem seznámeni. Při pobytu v ubytovacích zařízeních
se ţáci podřizují vnitřnímu řádu tohoto zařízení a dbají všech pokynů pracovníků tohoto zařízení.
5. Chování ţáka na mimoškolních akcích je součástí celkového hodnocení ţáka.
C. Docházka ţáků do školy, způsob omlouvání nepřítomnosti
1. Povinností ţáka je docházet do školy včas podle stanoveného rozvrhu hodin, zúčastnit se vyučování všech
povinných a volitelných předmětů.
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2. Odchod ţáka z vyučování před jeho ukončením je moţný pouze na základě písemné omluvy rodičů,
opatřené datem a hodinou odchodu ţáka ze školy, kterou ţák předloţí učiteli daného předmětu (při uvolnění
na jednu hodinu), nebo třídnímu učiteli (při uvolnění na více hodin).
3. Třídní učitel uvolňuje ţáka na 1 den. Při předem známé absenci delší neţ 1 den (např. rodinná rekreace)
oznámí zákonný zástupce ţáka tuto absenci písemně nebo e-mailem ředitelství školy (nejpozději 2 dny před
konáním akce).
4. Zákonný zástupce ţáka je povinen doloţit důvody nepřítomnosti ţáka ve vyučování nejpozději do 3
kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti ţáka – písemně, e-mailem nebo telefonicky. Následně po
návratu ţáka do školy musí být jeho absence ve výuce písemně omluvena zákonným zástupcem ţáka
v ţákovské kníţce (deníčku) nejpozději do 2 pracovních dnů od nástupu do školy. V opačném případě lze
tyto zameškané hodiny označit jako neomluvené.
5.. V odůvodněných případech, např. při podezření na záškoláctví můţe škola ke kaţdé absenci z důvodu
nemoci omlouvané zákonnými zástupci poţadovat doloţení této skutečnosti také potvrzením ošetřujícího
lékaře
6. Neomluvená absence ţáka je projednána s jeho zákonnými zástupci. Jestliţe k opakovanému, nebo
dlouhodobému bezdůvodnému případně řádně neomluvenému zanedbání školní docházky, oznámí škola
tuto skutečnost příslušným orgánům.
7. Odejde-li ţák ze školy během vyučování bez předcházející řádné omluvy u třídního učitele nebo jeho
zástupce, povaţují se hodiny jeho nepřítomnosti za neomluvené. Totéţ platí pro všechny akce školy.
Oznamovací povinnost ţáků je nutná vzhledem k zodpovědnosti školy za jejich bezpečnost po dobu
vyučování.
8. Ředitel školy můţe ze zdravotních nebo jiných závaţných důvodů uvolnit ţáka na základě písemné
ţádosti jeho zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu. Zároveň určí náhradní
způsob vzdělávání ţáka v době vyučování tohoto předmětu.
D. Pracovníci školy
1. Učitelé věnují individuální péči všem ţákům, s přihlédnutím na ţáky z málo podnětného rodinného
prostředí, ţáky se zdravotními problémy, dbají, aby se zdravý vývoj ţáků nenarušil činností školy. Berou
ohled na výsledky lékařských vyšetření, zpráv o vyšetření v pedagogicko-psychologických poradnách a na
sdělení rodičů o ţákovi. Třídní učitelé průběţně seznamují ostatní pedagogy o nových skutečnostech
zjištěných u ţáka - problémy s
chováním, prospěchem, zdravotní a rodinné problémy. Pravidelně a soustavně informují zákonné zástupce
ţáka o jeho prospěchu.
Třídní učitelé evidují a kontrolují absenci ţáků. Vyţadují od rodičů omluvu nepřítomnosti. Na základě
písemné ţádosti rodičů umoţní ţákovi odejít z vyučování. Není přípustné uvolnit ţáka z vyučování, pokud o
to rodiče ţádají telefonicky, e-mailem či faxem.
2. Po skončení poslední vyučovací hodiny učitel překontroluje pořádek ve třídě, uzavření oken, uzavření
přívodu vody a vypnutí elektrických spotřebičů. Učitel odchází ze třídy poslední, uzamyká ji. Třídní knihu
odnáší do sborovny. Před odchodem z budovy se ve sborovně seznámí s přehledem zastupování a dohledů
na další dny.
3. Pracovníci školy nesmí ţáky v době dané rozvrhem bez dohledu dospělé osoby uvolňovat k činnostem
mimo budovu, nesmí je samotné posílat k lékaři atd. Škola odpovídá za ţáky v době dané rozvrhem výuky
ţáka, včetně přestávek.
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E. Školní poradenské pracoviště (dále ŠPP)
1. Ve škole působí ŠPP ve sloţení: výchovní poradci, školní metodikové prevence, školní speciální
pedagogové, sociální pedagog a školní psycholog.
2. V rámci činností ŠPP mohou být ţáci školy podpořeni následujícími aktivitami: úvodní poradenská
konzultace dítěti, které pracovníka ŠPP samo vyhledá; poskytnutí krizové intervence dítěti, které se ocitne v
psychicky mimořádně náročné situaci; spolupráce s učiteli při vyhledávání ţáků se speciálními vzdělávacími
potřebami a ţáků mimořádně nadaných, screeningová šetření studijního oslabení, specifických poruch učení,
učebních stylů; evidence zpráv z pedagogicko – psychologických a jiných vyšetření; práce s třídními
kolektivy (diagnostika vztahů - třídní klima, školní klima, rozvoj spolupráce a komunikace, posílení
pozitivních vztahů, rozvíjení osobnosti a sociálních dovedností); a konzultování zjištěných údajů s vedením
školy, výchovným poradcem, školním metodikem prevence, třídním učitelem.; opatření k posílení pozitivní
atmosféry ve škole; preventivní programy pro ţáky.
3. Svým podpisem v ţákovské kníţce dítěte vyjadřuje zákonný zástupce dítěte souhlas s poskytnutím
podpory dítěti. Škola předpokládá komunikaci mezi zákonnými zástupci.
4. S veškerou dokumentací pořízenou v rámci práce se ţákem bude nakládáno v souladu se zákonem č.
110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
5. K dalším aktivitám pracovníků ŠPP (např. dlouhodobá péče o dítě, zařazení dítěte do reedukační skupiny
apod.) bude rodič udělovat informovaný individuální souhlas jednorázově na předtištěném formuláři, který
bude obsahovat přesnou informaci o činnosti, kterou bude pracovník ŠPP s dítětem vykonávat. Škola
předpokládá komunikaci zákonných zástupců dítěte v rámci tohoto individuálního souhlasu.

III. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví ţáků a jejich ochrany před sociálně
patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
1. Všichni ţáci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví a majetek svůj ani
jiných osob.
2. Ţákům není v době mimo vyučování dovoleno zdrţovat se v prostorách školy, pokud nad nimi není
vykonáván dohled způsobilou osobou.
3. Kaţdý úraz, poranění či nehodu, k níţ dojde během pobytu ţáků ve školní budově nebo mimo budovu při
akci pořádané školou, ţáci hlásí ihned učiteli.
4. Učitelé mají povinnost ţáka, který vykazuje známky akutního onemocnění zpravidla se jedná o vysokou
horečku, zvracení, průjem, výskyt vší), oddělit od ostatních ţáků a zajistit pro něho dohled zletilé osoby.
5. Ţákům je zakázáno ve škole manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením bez
dohledu učitele.
6. Ţáci se nezdrţují na schodištích a v jejich bezprostřední blízkosti z důvodu nebezpečí úrazu a osobní
bezpečnosti. Ze stejných důvodů je zakázáno vyklánět se přes zábradlí, či přes něj vyhazovat jakékoli věci
7. Při výuce v tělocvičně, v dílnách, na pozemcích, ve školní cvičné kuchyňce a odborných učebnách
dodrţují ţáci specifické bezpečnostní předpisy pro tyto učebny, dané vnitřním řádem odborné učebny.
Učitelé daného předmětu provedou prokazatelné poučení ţáků v první vyučovací hodině školního roku a
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dodatečné poučení ţáků, kteří při první hodině chyběli. O poučení ţáků provede vyučující záznam do třídní
knihy. Poučení o BOZ ţáků se provádí rovněţ před kaţdou akcí mimo školu a před kaţdými prázdninami.
8. Větrání v učebnách probíhá pouze za přítomnosti učitelů především ve vyučovacích hodinách.
O přestávkách není z bezpečnostních důvodů dovoleno okna otevírat, setrvávat u otevřených oken, vyklánět
se z nich, vykřikovat a vyhazovat odpadky či jiné věci. Rovněţ není dovoleno posedávat na parapetech, či
topných těles o oken.
9. Školní budova je volně přístupná zvenčí pouze v době, kdy je pracovníky školy zajištěna kontrola
přicházejících osob. Kaţdý z pracovníků školy, který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit
důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně po budově.
10. Šatny s odloţenými svršky ţáků jsou během dne uzamčeny, klíče od šaten uloţí ţáci pověření třídním
učitelem na vrátnici školy. Třídní učitelé pověří ţáky tak, aby bylo moţno toto opatření dodrţovat i během
dělené a odpolední výuky ţáků. Uzamčení všech šaten kontroluje v 8.00 hodin i průběţně během výuky
školník.
11. Po poslední vyučovací hodině učitelé předávají ţáky, kteří jsou přihlášeni do školní druţiny,
vychovatelkám školní druţiny. Ostatní odvádějí do šaten a stravující se ţáky pak do školní jídelny. V těchto
prostorách vykonávají učitelé nad ţáky dohled.
12. Pracovníci školy dodrţují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipoţární
předpisy. Pokud zjistí závady a nedostatky ohroţující zdraví a bezpečnost osob nebo jiné závady
technického rázu, nebo nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností informovat o těchto
skutečnostech vedení školy a v rámci svých schopností a moţností zabránit vzniku škody. Učitelé sledují
zdravotní stav ţáků a v případě náhlého onemocnění ţáka informují bez zbytečných průtahů vedení školy a
rodiče postiţeného ţáka. Nemocný ţák můţe být odeslán k lékařskému vyšetření či ošetření jen v doprovodu
dospělé osoby. Třídní
učitelé zajistí, aby měl kaţdý ţák v ţákovské kníţce zapsány tyto údaje: adresu, telefonní čísla rodičů do
zaměstnání a domů, adresu a jméno ošetřujícího lékaře.
Při úrazu učitelé poskytnou ţákovi nebo jiné osobě první pomoc, případně zajistí ošetření ţáka lékařem.
Prostředky první pomoci jsou uloţeny v kanceláři školy, v kabinetu tělesné výchovy, kabinetu chemie a ve
školní druţině. Úraz ihned hlásí vedení školy, vyplní záznam do knihy úrazů a zajistí vyplnění
elektronického formuláře v systému InspIS DATA. Ošetření a vyplnění záznamů zajišťuje ten pracovník,
který byl jeho svědkem nebo který se o něm dozvěděl první.
13. Pokyny v oblasti primární prevence rizikového chování u ţáků ve školách
a) Ţáci mají zakázáno šikanování a jiné projevy hrubosti vůči jiným ţákům a všem zaměstnancům školy
b) ţáci mají zakázány projevy rasové a náboţenské nesnášenlivosti
c) Všem osobám je ve vnějších i vnitřních prostorách školy, v průběhu výuky a na školních akcích zakázáno
uţívat návykové látky (tabákové výrobky, elektronické cigarety a další cigaretové náhraţky , alkohol,
omamné a psychotropní látky), ve škole s nimi manipulovat, distribuovat je, přechovávat, uţívat, šířit a
propagovat tyto látky. Zakázáno je rovněţ navádění k uţívání těchto látek. To neplatí pro případy, kdy
osoba uţívá návykové látky v rámci léčebného procesu, který jí byl stanoven zdravotnickým zařízením.
Sankce vůči ţákům související s konzumací návykových látek v prostorách školy nebo v rámci akcí
pořádaných školou:
1)
uţívání tabákových výrobků, elektronické cigarety, popř. jakékoli jiné náhraţky cigaret se povaţuje
za závaţné aţ velmi závaţné porušení školního řádu
2)
konzumace alkoholu, jeho přechovávání, či navádění jiných ţáků k uţívání alkoholických nápojů a
vstup do školy pod jejich vlivem – se povaţuje za závaţné aţ velmi závaţné porušení školního řádu.
3)
uţívání, distribuce a přechovávání omamných a psychotropních látek (OPL), vstup do školy pod
jejich vlivem – se povaţuje za závaţné aţ velmi závaţné porušení školního řádu.
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IV. Podmínky zacházení s majetkem školy a s majetkem vlastním ze strany ţáků
1. U kaţdého vědomého poškození nebo zničení majetku školy, majetku ţáků, učitelů či jiných osob ţákem
je vyţadována úhrada od zákonných zástupců ţáka, který poškození způsobil. Při závaţnější škodě nebo
nemoţnosti vyřešit náhradu škody se zákonnými zástupci je vznik škody hlášen Policii ČR, případně orgánu
sociálně-právní ochrany dětí.
2. Ztráty a nálezy hlásí ţáci neprodleně třídnímu učiteli nebo v kanceláři školy. Škody na věcech, u kterých
je předpokládán nárok na odškodnění, projedná vyučující s vedením školy.
Ţáci dbají na dostatečné zajištění svých věcí - uzamykání šaten, tříd.
3. Do školy nosí ţáci pouze věci potřebné k výuce. Škola nedoporučuje nošení cenných věcí do školy,
v případě jejich ztráty či poškození za ně neodpovídá. Ţákům je zakázáno vnášet do školy věci a látky
ohroţující bezpečnost a zdraví (např. zbraně, výbušniny, petardy, ţiletky).
4. Ţákům je ve škole zakázáno hrát hazardní hry, zpravidla se jedná hraní různých her o peníze
5. Ţákům základních škol a dětem zařazeným do přípravných tříd (§ 47) jsou bezplatně poskytovány
učebnice a učební texty. Ţáci prvního ročníku základního vzdělávání a děti zařazené do přípravných tříd tyto
učebnice a učební texty nevracejí, ţáci ostatních ročníků základního vzdělávání jsou povinni učebnice a
učební texty vrátit nejpozději do konce příslušného školního roku. Ţáci jsou povinni řádně pečovat o takto
zapůjčený majetek školy, ochraňovat jej před ztrátou a poškozením, vrátit jej na konci roku v řádném stavu.
Při ztrátě nebo poškození učebnic a učebních textů poţaduje škola adekvátní náhradu.
V. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání ţáků
1. Pro svoji rozsáhlost tvoří tato pravidla samostatný vnitřní předpis Školního řádu.
Závěrečná ustanovení
1.

Školní řád nabývá účinnosti dnem 2. září 2019.

2.
Podle § 30 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, zveřejňuje ředitel školy tento řád
vyvěšením ve vestibulu školy, ve sborovně školy a na webových stránkách školy.
3.

Zaměstnanci školy byli s tímto řádem seznámeni na pedagogické radě dne 30.8.2019.

4.
Ţáci školy budou s tímto řádem seznámeni třídními učiteli dne 3.9.2019 a následně na začátku
kaţdého školního roku, toto seznámení je zaznamenáno v třídních knihách.
5.
Zákonní zástupci ţáků budou informováni o vydání řádu školy informací v ţákovských kníţkách,
kterou potvrdí svým podpisem. Řád je pro ně zpřístupněn ve vestibulu školy a na webových stránkách školy.
6.

Školní řád byl schválen školskou radou dne 30.8.2019

V Brně dne 30.8.2019
PaedDr. Jana Foltýnová, Ph.D.
ředitelka školy
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Příloha č.1

ČASOVÉ ROZVRŢENÍ VYUČOVACÍCH HODIN A
PŘESTÁVEK

1. hodina
přestávka

8.00 – 8.45 hod.
8.45 – 8.55 hod.

2. hodina
přestávka

8.55 – 9.40 hod.
9.40 – 10.00 hod.

3. hodina
přestávka

10.00 – 10.45 hod.
10.45 – 10.55 hod.

4. hodina
přestávka

10.55 – 11.40 hod.
11.40 – 11.50 hod.

5. hodina
přestávka

11.50 – 12.35 hod.
12.35 – 12.45 hod.

6. hodina
přestávka

12.45 – 13.30 hod.
13.30 – 13.40 hod.

7. hodina
přestávka

13.40 – 14.25 hod.
14.25 – 14.35 hod.

8. hodina

14.35 – 15.20 hod.
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Základní škola a Mateřská škola Brno,
Merhautova 37, příspěvková organizace

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání ţáků
Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, vydávám jako statutární orgán školy tento vnitřní
předpis. Předpis je součástí školního řádu, podle § 30 odst.2 školského zákona.

OBSAH
I.
Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných
školou
II.
Stupně hodnocení prospěchu a chování v případě pouţití klasifikace, zásady pro pouţívání
slovního hodnocení
III.

Podrobnosti o komisionálních a opravných zkouškách

IV.
Způsob získávání podkladů pro hodnocení, zásady pro stanovení celkového hodnocení ţáka na
vysvědčení v případě pouţití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace
V.

Zásady a pravidla pro sebehodnocení ţáků

VI.

Způsob hodnocení ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami, mimořádně nadaných ţáků

VII.

Způsob hodnocení ţáků cizinců

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

pořádaných

1. Pedagogičtí pracovníci zajišťují, aby ţáci a zákonní zástupci ţáků byli včas informováni o průběhu a
výsledcích vzdělávání ţáka .
2. Kaţdé pololetí se vydává ţákovi vysvědčení; za první pololetí lze místo vysvědčení vydat ţákovi výpis z
vysvědčení.
3. Hodnocení výsledků vzdělávání ţáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm (dále jen
"klasifikace"), slovně nebo kombinací obou způsobů. O způsobu hodnocení rozhoduje ředitel školy se
souhlasem školské rady.
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4. Škola převede slovní hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v případě přestupu
ţáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to na ţádost této školy nebo zákonného zástupce ţáka.
Škola, která hodnotí slovně, převede pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání slovní hodnocení
do klasifikace.
5. U ţáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o pouţití slovního hodnocení na základě
ţádosti zákonného zástupce ţáka.
6. Do vyššího ročníku postoupí ţák, 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 nichţ byl uvolněn. Do vyššího ročníku postoupí i ţák
prvního stupně základní školy, který jiţ v rámci prvního stupně opakoval ročník, a ţák druhého stupně
základní školy, který jiţ v rámci druhého stupně opakoval ročník, a to bez ohledu na prospěch tohoto ţáka.
7. Nelze-li ţáka 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 moţné hodnotit ani v náhradním termínu, ţák se za první pololetí nehodnotí.
8. Nelze-li ţáka 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 ţák nejbliţší vyšší ročník, popřípadě znovu
devátý ročník.
9. Ţák, který plní povinnou školní docházku, opakuje ročník, pokud na konci druhého pololetí neprospěl
nebo nemohl být hodnocen. To neplatí o ţákovi, který na daném stupni základní školy jiţ jednou ročník
opakoval. Tomuto ţákovi můţe ředitel školy na ţádost jeho zákonného zástupce povolit opakování ročníku
pouze z váţných zdravotních důvodů.
10. Ředitel školy můţe ţákovi, který splnil povinnou školní docházku a na konci druhého pololetí neprospěl
nebo nemohl být hodnocen, povolit na ţádost jeho zákonného zástupce opakování ročníku po posouzení
jeho dosavadních studijních výsledků a důvodů uvedených v ţádosti.
11. Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření.
Pochvaly, kázeňská opatření
1. Ředitel školy můţe na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné právnické či fyzické
osoby ţákovi po projednání v pedagogické radě udělit pochvalu nebo jiné ocenění za mimořádný projev
lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, zásluţný nebo statečný čin nebo za mimořádně úspěšnou práci.
2. Třídní učitel můţe na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních vyučujících ţákovi
po projednání s ředitelem školy udělit pochvalu nebo jiné ocenění za výrazný projev školní iniciativy nebo
za déletrvající úspěšnou práci.
3. Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závaţnosti tohoto porušení ţákovi uloţit:
a) napomenutí třídního učitele,
b) důtku třídního učitele,
c) důtku ředitele školy.
4. Třídní učitel neprodleně oznámí řediteli školy uloţení napomenutí nebo důtky třídního učitele. Důtku
ředitele školy lze ţákovi uloţit pouze po projednání v pedagogické radě.
5. Ředitel školy nebo třídní učitel neprodleně oznámí udělení pochvaly a jiného ocenění nebo uloţení
napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem ţákovi a jeho zákonnému zástupci.
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6. Udělení pochvaly a jiného ocenění a uloţení napomenutí nebo důtky se zaznamená do dokumentace
školy. Udělení významných pochval a jiného ocenění se zaznamená na vysvědčení za pololetí, v němţ bylo
uděleno.
II. Stupně hodnocení prospěchu a chování v případě pouţití klasifikace, zásady pro pouţívání
slovního hodnocení
1. Stupně hodnocení chování
a) Klasifikaci chování ţáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují, a s
ostatními učiteli a rozhoduje o ní ředitel po projednání v pedagogické radě. Pokud třídní učitel tento
postup nedodrţí, mají moţnost podat návrh na pedagogické radě i další vyučující. Kritériem pro klasifikaci
chování je dodrţování pravidel chování (školní řád) včetně dodrţování vnitřního řádu školy během
klasifikačního období.
b) Při klasifikaci chování se přihlíţí k věku, morální a rozumové vyspělosti ţáka; k uděleným opatřením k
posílení kázně se přihlíţí pouze tehdy, jestliţe tato opatření byla neúčinná. Kritéria pro jednotlivé stupně
hodnocení chování jsou následující:
Stupeň 1 (velmi dobré) Ţák uvědoměle dodrţuje pravidla chování a ustanovení vnitřního řádu školy. Méně
závaţných přestupků se dopouští ojediněle. Ţák je však přístupný výchovnému působení a snaţí se své
chyby napravit.
Stupeň 2 (uspokojivé) Chování ţáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními vnitřního řádu školy.
Ţák se dopustí závaţného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo vnitřnímu řádu školy; nebo se
opakovaně dopustí méně závaţných přestupků. Zpravidla se přes důtku třídního učitele školy dopouští
dalších přestupků, narušuje výchovně vzdělávací činnost školy. Ohroţuje bezpečnost a zdraví svoje nebo
jiných osob.
Stupeň 3 (neuspokojivé) Chování ţáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování. Dopustí
se takových závaţných přestupků proti školnímu řádu nebo provinění, ţe je jimi váţně ohroţena výchova
nebo bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnost
školy. Zpravidla se přes důtku ředitele školy dopouští dalších přestupků.
Podklady pro udělování kázeňských opatření a pro klasifikaci chování jsou zapisovány do příručního
katalogu uloţeného u třídního učitele. Zapisují se sem i udělené pochvaly, výchovná opatření a další údaje o
chování ţáka, jeho pracovní aktivitě a činnosti ve škole.
2. Výsledky vzdělávání ţáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním
vzdělávacím programem a chování ţáka ve škole a na akcích pořádaných školou jsou v případě pouţití
slovního hodnocení popsány tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání ţáka, které dosáhl zejména ve vztahu k
očekávaným výstupům jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, ke svým vzdělávacím a
osobnostním předpokladům a k věku. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání ţáka
v jeho vývoji, ohodnocení jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon, a
naznačení dalšího rozvoje ţáka. Obsahuje také zdůvodnění hodnocení a doporučení, jak předcházet
případným neúspěchům ţáka a jak je překonávat.
3. Výsledky vzdělávání ţáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním
vzdělávacím programem se v případě pouţití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu:
a) 1 - výborný,
b) 2 - chvalitebný,
c) 3 - dobrý,
d) 4 - dostatečný,
e) 5 - nedostatečný.
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4. Při hodnocení touto stupnicí jsou výsledky vzdělávání ţáka a chování ţáka ve škole a na akcích
pořádaných školou hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání ţáka, 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 ţáka. Klasifikace zahrnuje
ohodnocení píle ţáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon.
5. Při hodnocení ţáka podle odstavců 1 a 3 se na prvním stupni pouţije pro zápis stupně hodnocení číslice,
na druhém stupni se pouţije slovní označení stupně hodnocení.
6. Celkové hodnocení ţáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni:
a) prospěl(a) s vyznamenáním,
b) prospěl(a),
c) neprospěl(a)
7. Ţák je hodnocen stupněm:
a) prospěl(a) s vyznamenáním, není-li v ţádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím
programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu horším neţ 2 - chvalitebný, průměr stupňů
prospěchu ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem není vyšší neţ 1,5 a
jeho chování je hodnoceno stupněm velmi dobré, v případě pouţití slovního hodnocení nebo kombinace
slovního hodnocení a klasifikace postupuje škola podle pravidel hodnocení ţáků podle § 14 odst. 2
Vyhlášky č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání, v platném znění (dále jen „vyhlášky“),
b) prospěl(a), není-li v ţádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem
hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 - nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením,
c) neprospěl(a), je-li v některém z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem
hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 - nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením.
8. Klasifikaci výsledků vzdělávání ţáka v jednotlivých předmětech a chování ţáka lze doplnit slovním
hodnocením, které bude obsahovat i hodnocení klíčových kompetencí vymezených Rámcovým vzdělávacím
programem pro základní vzdělávání.
9. Stupně hodnocení prospěchu v případě pouţití klasifikace a jejich charakteristika včetně předem
stanovených kritérií
Pro potřeby klasifikace se předměty dělí do tří skupin:
- předměty s převahou teoretického zaměření,
- předměty s převahou praktických činností,
- předměty s převahou výchovného a uměleckého odborného zaměření.
Kritéria pro jednotlivé klasifikační stupně jsou formulována především pro celkovou klasifikaci. Učitel však
nepřeceňuje ţádné z uvedených kritérií, posuzuje ţákovy výkony komplexně, v souladu se specifikou
předmětu.
9.1. Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření
Převahu teoretického zaměření mají jazykové, společenskovědní, přírodovědné předměty a matematika.
Při klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření se v souladu s
poţadavky učebních osnov hodnotí:
- ucelenost, přesnost a trvalost osvojení poţadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic, zákonitostí a vztahů,
kvalita a rozsah získaných dovedností vykonávat poţadované intelektuální a motorické činnosti,
- schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při
výkladu a hodnocení společenských a přírodních jevů a zákonitostí,
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- kvalita myšlení, především jeho logika, samostatnost a tvořivost,
- aktivita v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim,
- přesnost, výstiţnost a odborná i jazyková správnost ústního a písemného projevu,
- kvalita výsledků činností,
- osvojení účinných metod samostatného studia.
Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:
Stupeň 1 (výborný)
Ţák ovládá poţadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a úplně a chápe
vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává poţadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a tvořivě
uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a
hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí logicky správně, zřetelně se u něho projevuje samostatnost a tvořivost.
Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný a výstiţný. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky
jeho činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky. Je schopen samostatně studovat vhodné texty.
Stupeň 2 (chvalitebný)
Ţák ovládá poţadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně.
Pohotově vykonává poţadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a produktivně nebo podle
menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických
úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a
tvořivost. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstiţnosti. Kvalita
výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších
nepřesností. Je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty.
Stupeň 3 (dobrý)
Ţák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si poţadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a
zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání poţadovaných intelektuálních a motorických činností
projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. V uplatňování
osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje
poznatky a provádí hodnocení jevů a zákonitostí podle podnětů učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale
málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti,
přesnosti a výstiţnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují častější nedostatky, grafický projev je
méně estetický a má menší nedostatky. Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele.
Stupeň 4 (dostatečný)
Ţák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si poţadovaných poznatků závaţné mezery. Při provádění
poţadovaných intelektuálních a motorických činností je málo pohotový a má větší nedostatky. V
uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují
závaţné chyby. Při vyuţívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. V logice myšlení se
vyskytují závaţné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má váţné nedostatky ve
správnosti, přesnosti a výstiţnosti.V kvalitě výsledků jeho činnosti a v grafickém projevu se projevují
nedostatky, grafický projev je málo estetický. Závaţné nedostatky a chyby dovede ţák s pomocí učitele
opravit. Při samostatném studiu má velké těţkosti.
Stupeň 5 (nedostatečný)
Ţák si poţadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závaţné a značné mezery. Jeho
dovednost vykonávat poţadované intelektuální a motorické činnosti má velmi podstatné nedostatky. V
uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují
velmi závaţné 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 závaţné nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstiţnosti. Kvalita výsledků
jeho činnosti a grafický projev mají váţné nedostatky. Závaţné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s
pomocí učitele. Nedovede samostatně studovat.
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9.2. Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou praktického zaměření
Převahu praktické činnosti mají v základní škole pracovní vyučování, praktika, základy techniky, domácí
nauky.
Při klasifikaci v předmětech uvedených v s převahou praktického zaměření v souladu s poţadavky učebních
osnov se hodnotí:
- vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem,
- osvojení praktických dovedností a návyků, zvládnutí účelných způsobů práce,
- vyuţití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech,
- aktivita, samostatnost, tvořivost, iniciativa v praktických činnostech,
- kvalita výsledků činností,
- organizace vlastní práce a pracoviště, udrţování pořádku na pracovišti,
- dodrţování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a péče o ţivotní prostředí,
- hospodárné vyuţívání surovin, materiálů, energie, překonávání překáţek v práci,
- obsluha a údrţba laboratorních zařízení a pomůcek, nástrojů, nářadí a měřidel.
Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:
Stupeň 1 ( výborný)
Ţák soustavně projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. Pohotově,
samostatně a tvořivě vyuţívá získané teoretické poznatky při praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává
pohotově, samostatně uplatňuje získané dovednosti a návyky. Bezpečně ovládá postupy a způsoby práce;
dopouští se jen menších chyb, výsledky jeho práce jsou bez závaţnějších nedostatků. Účelně si organizuje
vlastní práci, udrţuje pracoviště v pořádku. Uvědoměle dodrţuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při
práci a aktivně se stará o ţivotní prostředí. Hospodárně vyuţívá suroviny, materiál, energii. Vzorně
obsluhuje a udrţuje laboratorní zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla. Aktivně překonává
vyskytující se překáţky.
Stupeň 2 (chvalitebný)
Ţák projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. Samostatně, ale
méně tvořivě a s menší jistotou vyuţívá získané teoretické poznatky při praktické činnosti. Praktické
činnosti vykonává samostatně, v postupech a způsobech práce se nevyskytují podstatné chyby. Výsledky
jeho práce mají drobné nedostatky. Účelně si organizuje vlastní práci, pracoviště udrţuje v pořádku.
Uvědoměle udrţuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a stará se o ţivotní prostředí. Při
hospodárném vyuţívání surovin, materiálů a energie se dopouští malých chyb. Laboratorní zařízení a
pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla obsluhuje a udrţuje s drobnými nedostatky. Překáţky v práci překonává
s občasnou pomocí učitele.
Stupeň 3 (dobrý)
Ţák projevuje vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem s menšími výkyvy. Za
pomocí učitele uplatňuje získané teoretické poznatky při praktické činnosti. V praktických činnostech se
dopouští chyb a při postupech a způsobech práce potřebuje občasnou pomoc učitele. Výsledky práce mají
nedostatky. Vlastní práci organizuje méně účelně, udrţuje pracoviště v pořádku. Dodrţuje předpisy o
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a v malé míře přispívá k tvorbě a ochraně ţivotního prostředí. Na
podněty učitele je schopen hospodárně vyuţívat suroviny, materiály a energii. K údrţbě laboratorních
zařízení, přístrojů, nářadí a měřidel musí být částečně podněcován. Překáţky v práci překonává jen s častou
pomocí učitele.
Stupeň 4 (dostatečný)
Ţák pracuje bez zájmu a vztahu k práci, k pracovnímu kolektivu a praktickým činnostem. Získané teoretické
poznatky dovede vyuţít při praktické činnosti jen za soustavné pomoci učitele. V praktických činnostech,
dovednostech a návycích se dopouští větších chyb. Při volbě postupů a způsobů práce potřebuje soustavnou
pomoc učitele. Ve výsledcích práce má závaţné nedostatky. Práci dovede organizovat za soustavné pomoci
učitele, méně dbá o pořádek na pracovišti. Méně dbá na dodrţování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví
při práci a o ţivotní prostředí. Porušuje zásady hospodárnosti vyuţívání surovin, materiálů a energie. V
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obsluze a údrţbě laboratorních zařízení a pomůcek, přístrojů, nářadí a měřidel se dopouští závaţných
nedostatků. Překáţky v práci překonává jen s pomocí učitele.
Stupeň 5 (nedostatečný)
Ţák neprojevuje zájem o práci a vztah k ní, ani k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem.
Nedokáţe ani s pomocí učitele uplatnit získané teoretické poznatky při praktické činnosti. V praktických
činnostech, dovednostech a návycích má podstatné nedostatky. Nedokáţe postupovat při práci ani s pomocí
učitele. Výsledky jeho práce jsou nedokončené, neúplné, nepřesné, nedosahují předepsané ukazatele. Práci
na pracovišti si nedokáţe zorganizovat, nedbá na pořádek na pracovišti. Neovládá předpisy o ochraně zdraví
při práci a nedbá na ochranu ţivotního prostředí. Nevyuţívá hospodárně surovin, materiálů a energie. V
obsluze a údrţbě laboratorních zařízení a pomůcek, přístrojů a nářadí, nástrojů a měřidel se dopouští
závaţných nedostatků.
9.3. Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření
Převahu výchovného zaměření mají: výtvarná výchova, hudební výchova a zpěv, tělesná a sportovní
výchova.
Ţák zařazený do zvláštní tělesné výchovy se při částečném uvolnění nebo úlevách doporučených lékařem
klasifikuje s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu.
Při klasifikaci v předmětech s převahou výchovného zaměření se v souladu s poţadavky učebních osnov
hodnotí:
- stupeň tvořivosti a samostatnosti projevu,
- osvojení potřebných vědomostí, zkušeností, činností a jejich tvořivá aplikace,
- poznání zákonitostí daných činností a jejich uplatňování ve vlastní činnosti,
- kvalita projevu,
- vztah ţáka k činnostem a zájem o ně,
- estetické vnímání, přístup k uměleckému dílu a k estetice ostatní společnosti,
- v tělesné výchově s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu ţáka všeobecná, tělesná zdatnost, výkonnost a jeho
péče o vlastní zdraví.
Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:
Stupeň 1 (výborný)
Ţák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně vyuţívá své osobní předpoklady a velmi
úspěšně podle poţadavků osnov je rozvíjí v individuálních a kolektivních projevech. Jeho projev je esteticky
působivý, originální, procítěný, v hudební a tělesné výchově přesný. Osvojené vědomosti, dovednosti a
návyky aplikuje tvořivě. Má výrazně aktivní zájem o umění, estetiku, brannost a tělesnou kulturu a projevuje
k nim aktivní vztah. Úspěšně rozvíjí svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost.
Stupeň 2 (chvalitebný)
Ţák je v činnostech aktivní, tvořivý, převáţně samostatný na základě vyuţívání svých osobních
předpokladů, které úspěšně rozvíjí v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je esteticky působivý
a má jen menší nedostatky z hlediska poţadavků osnov.Ţák tvořivě aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti
a návyky v nových úkolech. Má aktivní zájem o umění, o estetiku a tělesnou zdatnost. Rozvíjí si v
poţadované míře estetický vkus, brannost a tělesnou zdatnost.
Stupeň 3 (dobrý)
Ţák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyuţívá dostatečně své schopnosti v
individuální a kolektivním projevu. Jeho projev je málo působivý, dopouští se v něm chyb. Jeho vědomosti a
dovednosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje pomoc učitele. Nemá dostatečný aktivní
zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu. Nerozvíjí v poţadované míře svůj estetický vkus a tělesnou
zdatnost.
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Stupeň 4 (dostatečný)
Ţák je v činnostech málo aktivní a tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo uspokojivé.
Úkoly řeší s častými chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se značnou pomocí učitele. Projevuje
velmi malou snahu a zájem o činnosti, nerozvíjí dostatečně svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost.
Stupeň 5 (nedostatečný)
Ţák je v činnostech převáţně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho projev je povětšině
chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti nedovede aplikovat.
Neprojevuje zájem o práci a nevyvíjí úsilí rozvíjet svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost.
10. Zásady pro pouţívání slovního hodnocení včetně předem stanovených kritérií
10.1. O slovním hodnocení výsledků vzdělávání ţáků na vysvědčení ze všech předmětů rozhoduje ředitel
školy se souhlasem školské rady a po projednání v pedagogické radě.
10.2. Třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů převede slovní hodnocení do klasifikace
nebo klasifikaci do slovního hodnocení v případě přestupu ţáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem,
a to na ţádost této školy nebo zákonného zástupce ţáka.
10.3. Je-li ţák hodnocen slovně, převede třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů slovní
hodnocení do klasifikace pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání.
10.4. U ţáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o pouţití slovního hodnocení na základě
ţádosti zákonného zástupce ţáka.
10.5. Při pouţití slovního hodnocení se výsledky vzdělávání ţáka v jednotlivých povinných a nepovinných
předmětech stanovených školním vzdělávacím programem hodnotí tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání
ţáka, 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 ţáka v jejich vývoji, ohodnocení přístupu ţáka ke vzdělávání i v
souvislostech, které ovlivňují jeho výkon, a naznačení dalšího rozvoje ţáka; obsahuje také zdůvodnění a
doporučení, jak předcházet případným neúspěchům ţáka a jak je překonávat. Výsledky vzdělávání ţáka na
konci prvního pololetí lze hodnotit souhrnně za všechny předměty. Slovní hodnocení lze pouţít i pro
hodnocení chování ţáka.
10.6. Zásady pro vzájemné převedení klasifikace a slovního hodnocení
Prospěch
Ovládnutí učiva
1 – výborný
2 – chvalitebný
3 – dobrý
4 – dostatečný
5 - nedostatečný

ovládá bezpečně
ovládá
v podstatě ovládá
ovládá se značnými mezerami
neovládá

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

pohotový, bystrý, dobře chápe souvislosti, samostatný
uvaţuje celkem samostatně
menší samostatnost v myšlení
nesamostatné myšlení, pouze s nápovědou
odpovídá nesprávně i na návodné otázky
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Vyjadřování
1 – výborný
2 – chvalitebný
3 – dobrý
4 – dostatečný
5 - nedostatečný
Celková aplikace vědomostí
1 – výborný

výstiţné a poměrně přesné
celkem výstiţné
myšlenky vyjadřuje ne dost přesně
myšlenky vyjadřuje se značnými obtíţemi
nedokáţe se samostatně vyjádřit, i na návodné otázky
odpovídá nesprávně

4 – dostatečný
5 - nedostatečný

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

Aktivita, zájem o učení
1 – výborný
2 – chvalitebný
3 – dobrý
4 – dostatečný
5 - nedostatečný

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

2 – chvalitebný
3 – dobrý

Chování
1 – velmi dobré

2 - uspokojivé

3 - neuspokojivé

Uvědoměle dodrţuje pravidla chování a ustanovení
vnitřního řádu školy. Méně závaţných přestupků se
dopouští ojediněle. Ţák je však přístupný výchovnému
působení a snaţí se své chyby napravit.
Chování ţáka je v rozporu s pravidly chování a s
ustanoveními vnitřního řádu školy. Ţák se dopustí
závaţného přestupku proti pravidlům slušného chování
nebo vnitřnímu řádu školy; nebo se opakovaně dopustí
méně závaţných přestupků. Zpravidla se přes důtku
třídního učitele školy dopouští dalších přestupků,
narušuje výchovně vzdělávací činnost školy. Ohroţuje
bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob.
Chování ţáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly
slušného chování. Dopustí se takových závaţných
přestupků proti školnímu řádu nebo provinění, ţe je jimi
váţně ohroţena výchova nebo bezpečnost a zdraví
jiných osob. Záměrně narušuje hrubým způsobem
výchovně vzdělávací činnost školy. Zpravidla se přes
důtku ředitele školy dopouští dalších přestupků.
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III. Podrobnosti o komisionálních a opravných zkouškách
1. Ţáci devátých ročníků a ţáci, kteří na daném stupni základní školy dosud neopakovali ročník a kteří na
konci druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných předmětů s výjimkou předmětů výchovného
zaměření, konají opravné zkoušky.
2. Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném
ředitelem školy. Ţák můţe v jednom dni skládat pouze jednu opravnou zkoušku. Opravné zkoušky jsou
komisionální.
3. Ţák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. Ze
závaţných důvodů můţe ředitel školy ţákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do
15. září následujícího školního roku. Do té doby je ţák zařazen do nejbliţšího vyššího ročníku, popřípadě
znovu do devátého ročníku.
4. V odůvodněných případech můţe krajský úřad rozhodnout o konání opravné zkoušky a komisionálního
přezkoušení na jiné základní škole. Zkoušky se na ţádost krajského úřadu účastní školní inspektor.
Komisionální zkouška při plnění povinné školní docházky v zahraničí nebo v zahraniční škole na
území ČR
(1) Ţák, který plní povinnou školní docházku ve škole mimo území České republiky, můţe na základě
ţádosti zákonného zástupce ţáka konat za období nejméně jednoho pololetí školního roku, nejdéle však za
období dvou školních roků, komisionální zkoušku ( dále jen „zkoušku“) v kmenové škole nebo ve škole
zřízené při diplomatické misi České republiky (dále jen "zkoušející škola").
Zkouška se koná:
a) ve všech ročnících ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura, stanoveného
Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání,
b) v posledních dvou ročnících prvního stupně ze vzdělávacího obsahu vlastivědné povahy vztahujícího se k
České republice vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět, stanoveného Rámcovým vzdělávacím programem
pro základní vzdělávání,
c) na druhém stupni ze vzdělávacího obsahu vztahujícího se k České republice vzdělávacího oboru Dějepis a
ze vzdělávacího obsahu vztahujícího se k České republice vzdělávacího oboru Zeměpis, stanovených
Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.
(2) Před konáním zkoušky předloţí zákonný zástupce ţáka řediteli zkoušející školy vysvědčení ţáka ze
školy mimo území České republiky, včetně jeho překladu do českého jazyka, a to za období, za které se
zkouška koná. V případě pochybností o správnosti překladu je ředitel zkoušející školy oprávněn poţadovat
předloţení úředně ověřeného překladu. Po vykonání zkoušky vydá ředitel zkoušející školy ţákovi
vysvědčení.
(3) Pokud ţák zkoušku podle odstavce (1) nekoná, doloţí zákonný zástupce ţáka řediteli kmenové školy
plnění povinné školní docházky ţáka předloţením vysvědčení ţáka ze školy mimo území České republiky
za období nejvýše dvou školních roků, včetně jeho překladu do českého jazyka, v termínech stanovených
ředitelem kmenové školy. V případě pochybností o správnosti překladu je ředitel kmenové školy oprávněn
poţadovat předloţení úředně ověřeného překladu. Kmenová škola ţákovi vysvědčení nevydává.
(4) Pokračuje-li ţák, který konal zkoušky podle odstavce (1), v plnění povinné školní docházky v kmenové
škole, zařadí ho ředitel kmenové školy do příslušného ročníku podle výsledků zkoušek.
(5) Pokračuje-li ţák, který nekonal zkoušky podle odstavce (1), v plnění povinné školní docházky v
kmenové škole, zařadí ho ředitel kmenové školy do příslušného ročníku po zjištění úrovně jeho dosavadního
vzdělání a znalosti vyučovacího jazyka.
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(6) Ţák, který plní povinnou školní docházku formou individuální výuky v zahraničí (podle §18a
vyhlášky, můţe na základě ţádosti zákonného zástupce ţáka konat za období nejméně jednoho pololetí
školního roku, nejdéle však za období dvou školních roků, zkoušku ve zkoušející škole. Zkouška se koná z
kaţdého povinného předmětu vyučovaného v příslušných ročnících školního vzdělávacího programu
zkoušející školy, s výjimkou předmětů volitelných. Po vykonání zkoušky vydá ředitel zkoušející školy
ţákovi vysvědčení.
(7) Pokud ţák zkoušku podle odstavce (6) nekoná, doloţí zákonný zástupce ţáka řediteli kmenové školy
plnění povinné školní docházky ţáka předloţením čestného prohlášení zákonného zástupce o vzdělávání
ţáka v době pobytu v zahraničí, a to za období nejvýše dvou školních roků, v termínech stanovených
ředitelem kmenové školy. Kmenová škola ţákovi vysvědčení nevydává.
(8) Pokračuje-li ţák, který konal zkoušky podle odstavce (6), v plnění povinné školní docházky v kmenové
škole, zařadí ho ředitel kmenové školy do příslušného ročníku podle výsledků zkoušek.
(9) Pokračuje-li ţák, který nekonal zkoušky podle odstavce (6), v plnění povinné školní docházky v
kmenové škole, zařadí ho ředitel kmenové školy do příslušného ročníku po zjištění úrovně jeho dosavadního
vzdělání a znalosti vyučovacího jazyka.
(10) Ţák, který plní povinnou školní docházku v zahraniční škole na území České republiky podle § 38
odst. 1 písm. c) školského zákona, v platném znění, s výjimkou škol podle § 18c vyhlášky, koná za
období nejméně jednoho pololetí školního roku, nejdéle však za období dvou školních roků, zkoušku v
kmenové škole. Zkouška se koná ze vzdělávacího obsahu podle § 18 odst. (1) vyhlášky.
(11) Před konáním zkoušky předloţí zákonný zástupce ţáka řediteli kmenové školy vysvědčení ţáka ze
zahraniční školy na území České republiky, včetně jeho překladu do českého jazyka, a to za období, za které
se zkouška koná. V případě pochybností o správnosti překladu je ředitel kmenové školy oprávněn poţadovat
předloţení úředně ověřeného překladu. Po vykonání zkoušky vydá ředitel kmenové školy ţákovi
vysvědčení.
(12) Pokračuje-li ţák v plnění povinné školní docházky v kmenové škole, zařadí ho ředitel kmenové školy
do příslušného ročníku podle výsledků zkoušek.
(13) Ţákovi, který plní povinnou školní docházku ve škole mimo území České republiky podle § 38 odst.
1 písm. a) školského zákona, v platném znění, a nekonal zkoušky, vydá ředitel kmenové školy
vysvědčení, jestliţe
a) ve vzdělávacím programu školy mimo území České republiky je na základě mezinárodní smlouvy nebo v
dohodě s Ministerstvem školství, mládeţe a tělovýchovy zařazen vzdělávací obsah podle § 18 odst. 1
vyhlášky a ţák byl z tohoto obsahu hodnocen, nebo
b) ţák je zároveň ţákem poskytovatele vzdělávání v zahraničí, který v dohodě s Ministerstvem školství,
mládeţe a tělovýchovy poskytuje občanům České republiky vzdělávání ve vzdělávacím obsahu podle § 18
odst. 1 vyhlášky a který ţáka z tohoto vzdělávacího obsahu hodnotil.
(14) Ţákovi, který plní povinnou školní docházku v zahraniční škole na území České republiky podle §
38 odst. 1 písm. c) školského zákona, v platném znění, v jejímţ vzdělávacím programu je na základě
mezinárodní smlouvy zařazen vzdělávací obsah podle § 18 odst. 1 vyhlášky, byl z tohoto vzdělávacího
obsahu hodnocen zahraniční školou na vysvědčení a v souladu s mezinárodní smlouvou nekonal zkoušky,
ředitel kmenové školy vydá vysvědčení.

(15) Ředitel kmenové školy vydá vysvědčení za období nejméně jednoho pololetí školního roku, nejdéle
však za období dvou školních roků. Hodnocení ze vzdělávacího obsahu podle § 18 odst. 1 vyhlášky se na
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tomto vysvědčení uvede v případech podle odstavce 1 písm. a) a odstavce 2 v souladu s vysvědčením
vydaným školou mimo území České republiky nebo zahraniční školou na území České republiky a v případě
podle odstavce 1 písm. b) v souladu s osvědčením vydaným zahraničním poskytovatelem vzdělávacího
obsahu podle § 18 odst. 1 vyhlášky.
(16) Pokračuje-li ţák, kterému ředitel kmenové školy vydal vysvědčení, v plnění povinné školní docházky v
kmenové škole, zařadí jej ředitel kmenové školy do příslušného ročníku na základě tohoto vysvědčení.
(17) Ţáka, který plnil povinnou školní docházku ve škole zřízené při diplomatické misi České republiky
nebo konzulárním úřadu České republiky a pokračuje v plnění povinné školní docházky v kmenové
škole, zařadí ředitel kmenové školy do příslušného ročníku podle dosavadních výsledků vzdělávání
doloţených vysvědčením.
(18) Ţáka, na kterého se vztahuje povinná školní docházka a který nekonal zkoušky podle § 18 aţ 18b
vyhlášky z jiných neţ touto vyhláškou stanovených důvodů, zařazuje ředitel kmenové školy do příslušného
ročníku po zjištění úrovně jeho dosavadního vzdělání a znalosti vyučovacího jazyka.
Komisionální přezkoušení na základě ţádosti zákonného zástupce
Má-li zákonný zástupce ţáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí,
můţe do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3
pracovních dnů od vydání vysvědčení, poţádat ředitele školy o komisionální přezkoušení ţáka. Je-li
vyučujícím ţáka v daném předmětu ředitel školy, poţádá krajský úřad. Komisionální přezkoušení se koná
nejpozději do 14 dnů od doručení ţádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem ţáka.
V případě, ţe se ţádost o přezkoumání výsledků hodnocení ţáka týká hodnocení chování nebo předmětů
výchovného zaměření, posoudí ředitel školy, je-li vyučujícím ţáka v daném předmětu ředitel školy, krajský
úřad, dodrţení pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání ţáka stanovených podle § 30 odst. 2 školského
zákona. V případě zjištění porušení těchto pravidel ředitel školy nebo krajský úřad výsledek hodnocení
změní; nebyla-li pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání ţáků porušena, výsledek hodnocení potvrdí, a
to nejpozději do 14 dnů ode dne doručení ţádosti. Česká školní inspekce poskytne součinnost na ţádost
ředitele školy nebo krajského úřadu.
Komisionální přezkoušení při individuálním vzdělávání
Pokud má zákonný zástupce ţáka 1.- 5. ročníku s individuálním vzděláváním pochybnosti o správnosti
hodnocení ţáka, můţe do 8 dnů od konání zkoušek písemně poţádat ředitele školy o přezkoušení ţáka. Bylli zkoušejícím ţáka ředitel školy, pak poţádá krajský úřad. Pokud ředitel školy nebo krajský úřad ţádosti
vyhoví, nařídí komisionální přezkoušení ţáka.
Pravidla pro komisionální přezkoušení, komisionální a opravnou zkoušku
1. Komisi pro komisionální přezkoušení, komisionální a opravnou zkoušku jmenuje ředitel školy. V
případě, ţe je vyučujícím daného předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad.
2. Komise je tříčlenná a tvoří ji:
a) předseda, kterým je ředitel školy, popřípadě jím pověřený učitel zkoušející školy, nebo v případě, ţe
vyučujícím daného předmětu je ředitel školy, krajským úřadem jmenovaný jiný pedagogický pracovník
školy,
b) zkoušející učitel, jímţ je vyučující daného předmětu ve třídě, v níţ je ţák 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.
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3. Výsledek komisionálního přezkoušení jiţ nelze napadnout novou ţádostí o přezkoušení. Výsledek
přezkoušení stanoví komise hlasováním. Výsledek přezkoušení se vyjádří slovním
hodnocením nebo stupněm prospěchu. Ředitel školy sdělí výsledek přezkoušení prokazatelným způsobem
ţákovi a zákonnému zástupci ţáka. V případě změny hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí se
ţákovi vydá nové vysvědčení.
4. O komisionálním přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy.
5. Ţák můţe v jednom dni vykonat komisionální přezkoušení pouze z jednoho předmětu. Není-li moţné
ţáka ze závaţných důvodů ve stanoveném termínu přezkoušet, stanoví orgán jmenující komisi náhradní
termín přezkoušení.
6. Konkrétní obsah a rozsah komisionálního přezkoušení stanoví ředitel školy v souladu se školním
vzdělávacím programem.
7. Vykonáním komisionálního přezkoušení není dotčena moţnost vykonat opravnou zkoušku.
8. Pro komisionální a opravnou zkoušku platí obdobně ustanovení těchto pravidel v bodech
2. aţ 6.
IV. Způsob získávání podkladů pro hodnocení
1. Při celkové klasifikaci přihlíţí učitel k věkovým zvláštnostem ţáka i k tomu, ţe ţák mohl v průběhu
klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici.
2. Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ţáků pedagogickými pracovníky je jednoznačné,
srozumitelné, srovnatelné s předem stanovenými kritérii, věcné, všestranné, pedagogicky zdůvodněné,
odborně správné a doloţitelné.
3. Podklady pro hodnocení a klasifikaci získávají vyučující zejména: soustavným diagnostickým
pozorováním ţáků, sledováním jeho výkonů a připravenosti na vyučování, různými druhy zkoušek
(písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové,...), kontrolními písemnými pracemi, analýzou výsledků
různých činností ţáků, konzultacemi s ostatními vyučujícími a podle potřeby i psychologickými a
zdravotnickými pracovníky.
4. Ţák 2. aţ 9. ročníku základní školy musí mít z kaţdého předmětu alespoň dvě známky za kaţdé pololetí.
Tento počet je minimální a platí pro výchovy a pro předměty s týdenní hodinovou dotací. Pokud je předmět
vyučován více hodin týdně, předepsaný minimální počet známek je přiměřeně vyšší. Známky získávají
vyučující průběţně během celého klasifikačního období. Není přípustné ústně přezkušovat ţáky pouze v
závěru klasifikačního období z látky celého tohoto období.
5. Pokud ţák v daném pololetí nezíská dostatečný počet známek, proběhne schůzka vyučujícího s rodiči
ţáka, na níţ se dohodnou podmínky, za kterých můţe být ţák v řádném termínu klasifikován. Pokud
schůzka neproběhne nebo nedojde k dohodě, je klasifikace odloţena, popřípadě ţák není klasifikován (viz §
52 školského zákona).
6. Není přípustné ústně přezkušovat ţáky koncem klasifikačního období z učiva celého tohoto období.
Zkoušení je prováděno zásadně před kolektivem třídy, nepřípustné je individuální přezkušování
po vyučování v kabinetech. Výjimka je moţná jen při diagnostikované vývojové poruše, kdy je tento způsob
doporučen ve zprávě školského poradenského zařízení.
7. Učitel oznamuje ţákovi výsledek kaţdé klasifikace, klasifikaci zdůvodňuje a poukazuje na klady a
nedostatky hodnocených projevů, výkonů, výtvorů. Po ústním vyzkoušení oznámí učitel ţákovi výsledek
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hodnocení okamţitě. Výsledky hodnocení písemných zkoušek a prací a praktických činností oznámí ţákovi
nejpozději do 14 dnů. Učitel sděluje všechny známky, které bere v úvahu při celkové klasifikaci, zástupcům
ţáka a to zejména prostřednictvím zápisů do ţákovské kníţky - současně se sdělováním známek ţákům.
8. Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní rok, aby se
nadměrně nenahromadily v určitých obdobích.
9. O termínu písemné zkoušky, která má trvat více neţ 25 minut, informuje vyučující ţáky dostatečně
dlouhou dobu předem. Ostatní vyučující o tom informuje formou zápisu do třídní knihy. V jednom dni
mohou ţáci konat jen jednu zkoušku uvedeného charakteru.
10. Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o kaţdé klasifikaci ţáka průkazným způsobem tak, aby mohl
vţdy doloţit správnost celkové klasifikace ţáka i způsob získání známek (ústní zkoušení, písemné,...). V
případě dlouhodobé nepřítomnosti nebo rozvázání pracovního poměru v průběhu klasifikačního období
předá tento klasifikační přehled zastupujícímu učiteli nebo vedení školy.
11. Učitel zajistí zapsání známek také do ţákovské kníţky a dbá o jejich úplnost.
12. Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. Při dlouhodobějším pobytu ţáka
mimo školu (lázeňské léčení, léčebné pobyty, dočasné umístění v ústavech, apod.) vyučující respektuje
známky ţáka, které škole sdělí škola při instituci, kde byl ţák umístěn; ţák se znovu nepřezkušuje.
13. Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se hodnotí
kvalita práce a učební výsledky, jichţ ţák dosáhl za celé klasifikační období. Stupeň prospěchu se neurčuje
na základě průměru z klasifikace za příslušné období. Výsledná známka za klasifikační období musí
odpovídat známkám, které ţák získal a které byly sděleny rodičům.
14. Případy zaostávání ţáků v učení a nedostatky v jejich chování se projednají v pedagogické radě
v měsících listopadu a dubnu.
15. Na konci klasifikačního období, v termínu, který určí ředitel školy, nejpozději však 48 hodin před
jednáním pedagogické rady o klasifikaci, zapíší učitelé příslušných předmětů číslicí výsledky celkové
klasifikace do katalogových sloţek a připraví návrhy na umoţnění opravných zkoušek, na klasifikaci v
náhradním termínu apod.
16. Zákonné zástupce ţáka informuje o prospěchu a chování ţáka: třídní učitel a učitelé jednotlivých
předmětů v polovině prvního a druhého pololetí; třídní učitel nebo učitel, jestliţe o to zákonní zástupci ţáka
poţádají.
17. Informace jsou rodičům předávány převáţně při osobním jednání na třídních schůzkách nebo
hovorových hodinách, na které jsou rodiče písemně zváni. Rodičům, kteří se nemohli dostavit na školou
určený termín, poskytnou vyučující moţnost individuální konzultace. Údaje o klasifikaci a hodnocení
chování ţáka jsou sdělovány pouze zástupcům ţáka, nikoli veřejně.
18. V případě mimořádného zhoršení prospěchu ţáka informuje rodiče vyučující předmětu bezprostředně a
prokazatelným způsobem.
19. Pokud je klasifikace ţáka stanovena na základě písemných nebo grafických prací, vyučující tyto práce
uschovávají po dobu, během které se klasifikace ţáka určuje nebo ve které se k ní mohou zákonní zástupci
ţáka odvolat - tzn. celý školní rok včetně hlavních prázdnin, v případě ţáků s odloţenou klasifikací nebo
opravnými zkouškami aţ do 30. 10. dalšího školního roku. Opravené písemné práce musí být předloţeny
všem ţákům a na poţádání ve škole také rodičům.
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20. Vyučující dodrţují zásady pedagogického taktu, zejména - neklasifikují ţáky ihned po jejich návratu do
školy po nepřítomnosti delší neţ jeden týden, - ţáci nemusí dopisovat do sešitů látku za dobu nepřítomnosti,
pokud to není jediný zdroj informací, - účelem zkoušení není nacházet mezery ve vědomostech ţáka, ale
hodnotit to, co umí, - učitel klasifikuje jen probrané učivo, zadávání nové látky k samostatnému nastudování
celé třídě není přípustné, - před prověřováním znalostí musí mít ţáci dostatek času k naučení, procvičení a
zaţití učiva. - prověřování znalostí provádět aţ po dostatečném procvičení učiva.
21. Třídní učitelé (výchovný poradce) jsou povinni seznamovat ostatní vyučující s doporučením
psychologických vyšetření, které mají vztah ke způsobu hodnocení a klasifikace ţáka a způsobu získávání
podkladů. Údaje o nových vyšetřeních jsou součástí zpráv učitelů (nebo výchovného poradce) na
pedagogické radě.
V. Zásady a pravidla pro sebehodnocení ţáků
l. Sebehodnocení je důleţitou součástí hodnocení ţáků.
2. Sebehodnocením se posiluje sebeúcta a sebevědomí ţáků.
3. Chybu je potřeba chápat jako přirozenou věc v procesu učení. Pedagogičtí pracovníci se o chybě se ţáky
baví, ţáci mohou některé práce sami opravovat. Chyba je důleţitý prostředek učení.
4. Při sebehodnocení se ţák snaţí popsat :
co se mu daří
co mu ještě nejde
jak bude pokračovat dál.
5. Při školní práci vedeme ţáka k tomu, aby komentoval svoje výkony a výsledky.
6. Známky nejsou jediným zdrojem motivace.

VI. Způsob hodnocení ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami, ţáků nadaných a mimořádně
nadaných
1. Ţákem se speciálními vzdělávacími potřebami je osoba, která k naplnění svých vzdělávacích moţností
nebo k uplatnění nebo uţívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí
podpůrných opatření. Podpůrnými opatřeními se rozumí nezbytné úpravy ve vzdělávání a školských
sluţbách odpovídající zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným ţivotním podmínkám ţáka.
2. Ţáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vytvoření nezbytných podmínek při vzdělávání
i klasifikaci a hodnocení.
3. Při hodnocení ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíţí k přiznaným podpůrným opatřením.
Vyučující respektují doporučení psychologických vyšetření ţáků a uplatňují je při klasifikaci a hodnocení
chování ţáků a také volí vhodné a přiměřené způsoby získávání podkladů.
4. Pro zjišťování úrovně ţákových vědomostí a dovedností volí učitel takové formy a druhy zkoušení, které
odpovídají schopnostem ţáka a na něţ nemá porucha negativní vliv. Kontrolní práce a diktáty píší tito ţáci
po předchozí přípravě. Pokud je to nutné, nebude dítě s vývojovou poruchou vystavováno úkolům, v nichţ
vzhledem k poruše nemůţe přiměřeně pracovat a podávat výkony odpovídající jeho předpokladům.
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5. Vyučující klade důraz na ten druh projevu, ve kterém má ţák předpoklady podávat lepší výkony. Při
klasifikaci se nevychází z prostého počtu chyb, ale z počtu jevů, které ţák zvládl.
6. Klasifikace je provázena hodnocením, t.j. vyjádřením pozitivních stránek výkonu, objasněním podstaty
neúspěchu, návodem, jak mezery a nedostatky překonávat.
7. Všechna navrhovaná pedagogická opatření se zásadně projednávají s rodiči.
8. V hodnocení se přístup vyučujícího zaměřuje na pozitivní výkony ţáka a tím na podporu jeho motivace k
učení namísto jednostranného zdůrazňování chyb.
Hodnocení nadaných a mimořádně nadaných ţáků
1. Ředitel školy můţe mimořádně nadaného nezletilého ţáka přeřadit do vyššího ročníku bez absolvování
předchozího ročníku. Podmínkou přeřazení je vykonání zkoušek z učiva nebo části učiva ročníku, který ţák
nebude absolvovat. Obsah a rozsah zkoušek stanoví ředitel školy.
2. Pro nadaného a mimořádně nadaného ţáka můţe zákonný zástupce na základě doporučení školského
poradenského zařízení poţádat o sestavení individuálního vzdělávacího plánu.
VII. Způsob hodnocení ţáků cizinců
1. Při hodnocení ţáků cizinců z předmětu český jazyk a literatura se přihlíţí k dosaţené úrovni znalosti
českého jazyka. Závaţné nedostatky v osvojených vědomostech z tohoto předmětu se povaţují za objektivní
příčinu, pro kterou ţák nemusí být v průběhu prvních dvou pololetí povinné školní docházky z tohoto
předmětu klasifikován.
V Brně dne 2.9.2019

PaedDr. Jana Foltýnová, Ph.D.
ředitelka školy
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