
 

 

Stránka 1 z 21 

 

Školní řád SŠ a ZŠ, Vimperk, Nerudova 267 

Vzdělávací obor: Základní škola a Základní škola speciální 
Školní řád stanovuje základní pravidla vzájemného soužití ve škole - práva a povinnosti žáků, 

zákonných zástupců, pedagogických pracovníků a dalších pracovníků školy. Upravuje provoz 

a vnitřní režim školy, podmínky pro bezpečnost, ochranu zdraví žáků, ochranu žáků před 

diskriminací a sociálně patologickými jevy. Upravuje podmínky pro zacházení s majetkem 

školy žáky. Stanovuje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a chování žáků, 

včetně výchovných opatření /Příloha 1/. Vychází z Úmluvy o právech dítěte, ze školského 

zákona č.561/2004 Sb., vyhlášky č.48/2005 Sb., Rámcového vzdělávacího programu pro 

základní vzdělání (RVP) a školního vzdělávacího programu Na cestě ke kořenům“ (ŠVP). 

Pravidla vzájemných vztahů a chování jsou rozvíjena v rámci jednotlivých tříd, žáci je 

společně s učiteli aktivně vytvářejí, diskutují o nich, hodnotí je a upravují. Na přípravě a 

naplňování školního řádu se účastní žáci školy a zákonní zástupci prostřednictvím svých 

zástupců ve školské radě. Školní řád doplňují řády pro další prostory školy. 

  

I. 

Úvod 

  

Vzdělávání je založeno na zásadách: 

- rovného přístupu 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. 

-  zohledňování vzdělávacích potřeb jednotlivce. 

- vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti všech účastníků 

vzdělávání. 

- svobodného šíření poznatků, které vyplývají z výsledků soudobého stavu poznání světa a 

jsou v souladu s obecnými cíli vzdělávání stanovenými školským zákonem, RVP ZV a ŠVP:  

Žáci si osvojují potřebné strategie učení, které je motivují k celoživotnímu učení, učí se 

tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat a spolupracovat, chránit své 

fyzické i duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní prostředí, být ohleduplní a tolerantní k 

jiným lidem, k odlišným kulturním a duchovním hodnotám, poznávat své schopnosti a reálné 

možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi /kompetencemi/ při 

rozhodování o své další životní dráze a svém profesním uplatnění. 

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

vývoji a co nejširšího uplatňování účinných moderních pedagogických přístupů a metod. 

- partnerství rodiny a školy, vstřícného, partnerského přístupu učitelů k žákům, otevřené 

komunikaci a spolupráci, spoluodpovědnosti žáka za své vzdělávání. 

  

II. 

Pracovníci školy 

  

Pracovníci školy 
§ řídí  se zásadami etického chování, dodržují právní normy, principy vzdělávání podle ŠVP a 

platných dokumentů, usilují o nejvyšší kvalitu své práce. 

§ Pedagogičtí pracovníci školy vydávají žákům a zákonným zástupcům žáků pouze takové 

pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu, školního 

řádu a dalších nezbytných organizačních opatření. 
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§ Všichni zaměstnanci školy budou žáky chránit před všemi formami špatného zacházení a 

sexuálním násilím. Budou dbát, aby nepřicházeli do styku s materiály a informacemi pro ně 

nevhodnými. Nebudou se vměšovat do jejich soukromí a jejich korespondence. Budou žáky 

chránit před nezákonnými útoky na jejich pověst. Zjistí-li, že dítě je týráno, spojí se se všemi 

orgány na pomoc dítěti. Speciální pozornost budou věnovat ochraně před návykovými 

látkami. 

§  Informace, které zákonný zástupce žáka poskytne do školní matriky nebo jiné důležité 

informace o žákovi (zdravotní způsobilost,…) jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci 

se řídí se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 

§  Vyzve-li ředitel školy nebo jiný pedagogický pracovník zákonného zástupce k osobnímu 

projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka, konzultuje termín schůzky se 

zákonným zástupcem žáka. 

§  Žák zdraví v budově a na školních akcích pracovníky školy srozumitelným pozdravem. 

Pracovník školy žákovi na pozdrav odpoví. 

§ Všichni pedagogičtí pracovníci se povinně zúčastňují třídních schůzek a konzultačních dnů, 

na kterých informují zákonné zástupce žáků o výsledcích výchovy a vzdělávání. V případě 

omluvené nepřítomnosti pedagogického pracovníka zajistí, aby zákonní zástupci byli 

informováni jiným způsobem 

  

III. 

Práva a povinnosti žáků 

  

Žák má právo 

§  Na vzdělání podle školského zákona, školního vzdělávacího programu. 

§ Na rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností 

§  Na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání. 

§  Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jeho vzdělávání. 

Pedagogický tým věnuje těmto vyjádřením odpovídající pozornost. 

§  Na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení 

v záležitostech týkajících se vzdělávání. Na pomoc při problémech se zvládáním nároků 

školy. 

§  Na otevřený přístup k informacím a činnostem, které podporují jeho všestranný osobnostně 

sociální rozvoj. Na ochranu před informacemi a činnostmi, které ohrožují jeho psychické a 

fyzické zdraví. 

§  Na ochranu před všemi formami diskriminace, násilí, zneužívání. Na ochranu před 

fyzickým nebo psychickým násilím, nedbalým zacházením, před sociálně patologickými jevy. 

Má právo na využití preventivních programů, které mu slouží k poskytnutí potřebné podpory 

ve zmíněných oblastech. 

 

 

§  Znát kritéria hodnocení výsledků vzdělávání /viz Příloha 1 – klasifikační řád/, být 

dostatečně a včasně informován o svém pokroku, o případných problémech, vyjádřit se ke 

svému hodnocení. 

§  Na zajištění dostatečného prostoru pro všestranný rozvoj osobnosti, pro vlastní aktivitu v 

poznávání, sociální komunikaci, na dostatek odpočinku a volného času. Režim dne vychází ze 

základních fyziologických a psychických potřeb žáka. 

  

Žák má povinnost 
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§  Účastnit se výuky podle rozvrhu. 

§ Žák přichází do školy čistě a vhodně upraven. 

§ Jestliže se nemohl na vyučování připravit, nebo vypracovat domácí úlohu, omluví se učiteli 

na počátku vyučovací hodiny. 

§ K řediteli školy, ke všem učitelům, vychovatelům a ostatním zaměstnancům školy se chová 

zdvořile a při setkání je zdraví. Ve styku s pracovníky školy užívají žáci oslovení „pane 

řediteli“, „paní učitelko“ apod. 

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

tělesné výchovy se převlékne do cvičebního úboru, před pracovním vyučováním do 

pracovního oděvu. 

§Při vyučovací hodině bez dovolení neopustí učebnu, ani své místo. Chce-li odpovídat, nebo 

se na něco zeptat, hlásí se zdvižením ruky. 

§  Dodržovat dohodnutá pravidla chování, se kterými je seznámen.  

§  Respektovat práva druhého. Je nepřípustné násilí vůči druhému, ponižování, zesměšňování 

a další formy omezování práv druhého. 

§  Plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a 

školním řádem. 

§  Aktivně se účastnit výuky, je spoluodpovědný za výsledky svého vzdělávání. Výuka 

probíhá na základě dialogu, vzájemného respektu a pochopení mezi učitelem a žákem.   

§  Respektovat pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti. Dodržovat během výuky i mimo 

výuku v prostorách školy a na akcích školy mimo budovu školy zásady bezpečnosti a 

hygieny. 

§  Dodržovat režim školy, přicházet do školy nejpozději 10 min. před zahájením vyučování. 

§  Využívat prostory, zařízení a učební pomůcky školy, tak aby byly udrženy v pořádku. Za 

úmyslné poškození majetku školy bude vyžadována náhrada vzniklé škody. 

§  Dbát dobrého jména školy. 

§  Usilovat o konstruktivní řešení případných konfliktních situací ve škole. 

§  Nevzdalovat se z budovy školy během vyučovací doby bez vědomí učitele. 

§  Během výuky mít vypnutý mobilní telefon (zcela, nejen zvonění). Případné výjimky určuje 

vyučující. 

§  Přezouvat se při příchodu do školy. 

§ Dodržovat školní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byl 

seznámen, řídit se pokyny učitelů nebo jiných pověřených osob. 

§ Ve školní družině se řídit vnitřním řádem školní družiny. 

§ Ve školní jídelně se chovat ukázněně, dodržovat řád školní jídelny a hygienická a 

společenská pravidla stolování. Řídit se pokyny pedagogického dozoru. 

§ Účastnit se mimoškolních aktivit, na které se přihlásil, na akcích pořádaných školou se 

chovat ukázněně a dodržovat školní řád, předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, 

zásady slušného chování a řídit se pokyny učitelů nebo jiných pověřených osob. 

§  Informovat ihned vyučujícího v případě ztráty osobní věci. 

§  Poskytnout pomoc spolužákům, v rámci svých možností, případně oslovit pedagogické 

pracovníky školy, aby potřebnou pomoc zajistili.  

§ Žáci nesmějí manipulovat s otopnými tělesy, otevírat okna (větrání tříd zajistí ped. 

pracovník),   nosit do školy nevhodné předměty (míče a míčky -zákaz kopání po chodbách), 

nože, řetězy, erotické časopisy ..),různé cennosti a větší obnosy peněz. Pokud má žák ve škole 

více peněz, má možnost si je uschovat u svého třídního učitele. Nenosit do školy věci, které 

mohou ohrozit zdraví, způsobit úraz. V této souvislosti je nepřípustné užívání drog a 
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návykových látek, alkoholu a tabákových výrobků  včetně elektronických cigaret a vodních 

dýmek. 

Žák je povinen se ve škole chovat slušně: nepíská, neohrožuje spolužáky ostrými předměty 

(tužky, kružítka, špendlíky), nebouchá dveřmi, nehází nábytkem ani jinými předměty, 

nepoužívá vulgární slova, při vyučování nežvýká a nesvačí. Pití je povoleno. Pokud dojde k 

úmyslnému poničení školního majetku, zákonní zástupci zajistí či uhradí opravu dané věci či 

předmětu. 

§ Ve škole i na veřejnosti se chováš tak, abys svým jednáním nepoškozoval jméno svých 

rodičů ani jméno školy. Tvoje chování, chování tvých rodičů a pracovníků školy jsou 

výsledkem vzájemné dohody. Všichni usilují o dodržování základních společenských 

pravidel: 

 Vstoupil jsi – pozdrav. 

 Odcházíš – rozluč se. 

 Chceš-li – řekni prosím. 

 Dostaneš-li – řekni děkuji. 

 Používej i ostatní „kouzelná“ slova, která k sobě lidi přibližují. 

 Neskákej nikomu do řeči, každý má právo vyjádřit svůj názor. 

 Nikomu neubližuj – jen slaboši a zbabělci si musí dokazovat svoji sílu. 

 Nenič – každá věc, která Ti posloužila, poslouží i druhým. 

 Netrap se – všechny dveře jsou zde otevřené, proto se přijď rozdělit o každou 

bolest i radost. 

 Mluv pravdu – lež a pomluva mezi slušné lidi nepatří. 

 Važ si sám sebe i druhých – v životě je důležité znát cenu svou i druhých. 

 Nečiň jiným to, co nechceš, aby bylo činěno tobě! 

 Neboj se překonávat překážky, neboj se neúspěchu. 

 Buď partnerem učitele ve výchovně vzdělávacím procesu. Máš právo na důstojné 

a korektní zacházení. 

Z nedodržování pravidel chování vyplývají výchovná opatření /viz Příloha 2 – kázeňský řád 

  

IV. 

Zákonní zástupci žáků 

  

Zákonní zástupci žáků mají právo 

§  Na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte, na poradenskou pomoc školy nebo 

poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání. 

§  Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání jejich 

dětí ve škole. Na konzultaci s pedagogy ve vyhrazeném či dohodnutém termínu. 
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§  Požádat o zdůvodněné uvolnění z výuky. Na jednu vyučovací hodinu uvolňuje žáka 

vyučující, do dvou dnů třídní učitel, na více dní ředitel školy. 

§  Vznášet podněty a připomínky k práci školy pedagogickým pracovníkům, vedení školy, 

školské radě. 

§  V případě pochybností o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, 

požádat ředitelku školy o komisionální přezkoušení žáka (do 3 pracovních dnů ode dne, kdy 

se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání 

vysvědčení) Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti 

nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka. /viz vyhláška č.48/2005 Sb./ 

§ Svobodu volby školy pro své dítě 

§Nahlížet do výročních zpráv 

§ Na mimořádné konzultace s vyučujícími, s vých. poradcem, s met. primární prevence atd. 

§ Na zachování mlčenlivosti o důvěrných informacích. 

§ Na informace a poradenskou pomoc školy v oblasti výchovy a vzdělávání 

§ Volit a být volen do ŠR 

§ Na neprodlené informace o úrazu, nevolnosti a mimořádných událostech ve škole 

§ Požádat o účast ve výuce v opodstatněných případech se souhlasem ŘŠ 

 

Zákonní zástupci jsou povinni 

§  Zajistit účast žáka ve výuce dle platného rozvrhu. 

§  Na vyzvání ředitele školy projednávat se školou závažné otázky týkající se vzdělávání 

žáka. 

§  Informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných 

závažných okolnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání. 

§ Oznamovat škole údaje nezbytné pro školní matriku a další údaje, které jsou podstatné pro 

průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích. 

§  Informovat školu o nepřítomnosti žáka ve vyučování, jejích důvodech, do tří kalendářních 

dnů od počátku nepřítomnosti žáka. Nepřítomnost žáka může být omluvena zdravotními 

důvody, závažnými rodinnými důvody. Zákonný zástupce informuje třídního učitele 

prostřednictvím e-mailu (zspvimperk@seznam.cz), telefonu (388415915) nebo osobně. Poté 

omluvenku řádně zapíše do žákovské knížky. 

§ Po ukončení nepřítomnosti je žák povinen omluvit svou nepřítomnost třídnímu učiteli, 

a to písemnou omluvenkou podepsanou jedním z rodičů (zpravidla do ŽK). V případě 

absence delší dvou dnů má škola právo požadovat lékařské potvrzení nebo jiný doklad 

o příčině žákovy nepřítomnosti ve škole. Onemocní-li žák nakažlivou chorobou, nebo 

vyskytne-li se taková choroba u osob, s nimiž žák bydlí, oznámí to rodiče neprodleně 

škole. V takovém případě může žák pokračovat ve školní docházce jen se souhlasem 

lékaře. 
§  Při delší nepřítomnosti konzultovat s třídním učitelem zajištění optimálního průběhu 

vzdělávání, plnění školní povinné docházky. 

§  V případě neomluvených hodin žáka, na vyzvání, projednat situaci se školou. 

Neomluvená absence:       

 

při 10 neoml.hod.   - rodiče pozvání na pohovor s tř. učitelem 

do 25 neoml. hod.  – rodiče pozváni na jednání vých. komise za přítomnosti pracovníka 

OSPOD 

nad 25 neoml. hod.  – jednání komise péče o dítě, oznámení přestupkové komisi městského 

úřadu 
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Opakovaně                – jednání na policii 

 

NTU (napomenutí třídního učitele) - při 2 neoml. dnech,    

DTU (důtka třídního učitele) při 4 neoml. dnech, 

DŘŠ (důtka ředitele školy) při 6 neoml. dnech, 

při více než 6 neoml.dnech - jednání s orgány péče o dítě a Policií ČR 

 

§ V případě výskytu vší neprodleně informovat školu a zajistit důkladné odvšivení dítěte. Dítě 

může nastoupit zpět do školního kolektivu pokud je bez vší a hnid. 

 

V. 

Provoz a vnitřní režim školy 

  

§  Školní budova je přístupná od 7,00 hodin pro všechny žáky. Žáci přicházejí do školy 

nejpozději 10 minut před zahájením výuky. 

§  Po příchodu do budovy si žáci odkládají obuv a svršky v šatně a odcházejí do ŠD. V šatně 

se zbytečně nezdržují. V průběhu vyučování je žákům vstup do šaten povolen pouze se 

svolením vyučujícího. 

§  Vyučující, asistent či vychovatel vykonává dohled nad žáky po celou dobu pobytu ve škole 

a dohlíží na ně až do odchodu z budovy nebo předání do ŠD. Žákům není dovoleno v době 

mimo vyučování zdržovat se v prostorách školy bez dohledu učitele. 

§  Vyučující v poslední vyučovací hodině dohlédne na čistotu a pořádek v učebně a zavře 

všechna okna. Totéž platí při každé výuce v učebně ICT a tělocvičně. 

§  Přestávky mezi vyučovacími hodinami jsou pěti a desetiminutové. Po druhé vyučovací 

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

vyučováním trvá 30 minut. 

§ Po ukončení vyučování předává vyučující žáky vychovatelce ŠD nebo vyučujícímu dalšího 

předmětu. Doprovod žáků ze ŠD zajistí vychovatelka. 

§  Provoz školní družiny se řídí vnitřním řádem ŠD. 

§ Dozor při obědě vykonává vychovatelka ŠD. 

 

VI. 

Bezpečnost a ochrana zdraví  žáků 

  

§  Pedagogičtí pracovníci dbají na bezpečnost a ochranu zdraví žáků při vzdělávání a s ním 

přímo souvisejících činnostech. Poskytují žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví. Přihlížejí během vyučovacího procesu k základním fyziologickým potřebám 

žáků. V rámci vzdělávacího programu je rozvíjena hodnota zdraví. 

§  Pedagogičtí pracovníci aktivně podporují pozitivní vzájemné vztahy mezi žáky, využívají 

pedagogické metody rozvíjející sociální dovednosti žáků. Pomáhají při řešení konfliktů. Škola 

předchází vzniku sociálně patologických jevů, spolupracuje s rodinou, odbornými institucemi. 

§  Škola zajišťuje vnitřní kontrolu bezpečnosti prostor, dodržování pravidel chování, 

proškolování pracovníků školy v této oblasti. 

§  Škola vede evidenci úrazů žáků, vyhotovuje a zasílá záznam o úrazu stanoveným orgánům 

a institucím. 

§  Ve škole není povolena reklama a prodej výrobků ohrožujících zdraví, psychický nebo 

morální vývoj dětí. Ve škole není povolena činnost politických stran a politických hnutí ani 

jejich propagace. 
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 § Při výuce v tělocvičně, v počítačové učebně zachovávají žáci specifické bezpečnostní 

předpisy pro tyto učebny. Vyučující daného předmětu jsou povinni s nimi seznámit žáky při 

první vyučovací hodině školního roku a dodatečně poučit žáky, kteří při první hodině chyběli. 

O poučení žáků provede učitel záznam do třídní knihy. 

§  Poučení na počátku školního roku provádí třídní učitel, který žáky seznámí zejména: 

        a) se školním řádem, 

        b) se zásadami bezpečného chování ve třídě, na chodbách, schodištích, v šatně, při 

odchodu ze školy a příchodu do školy a na veřejných komunikacích, 

c) se zákazem přinášet do školy věci, které nesouvisejí s vyučováním, 

ci)  s postupem při úrazech, e) s nebezpečím vzniku požáru a s postupem v případě 

požáru. 

 Poučení na počátku první vyučovací hodiny provádí vyučující tělesné výchovy, pracovního 

vyučování, informatiky. Vyučující seznámí žáky s pravidly bezpečného chování a upozorní je 

na možné ohrožení života, zdraví či majetku. 

 Poučení provádí vyučující před činnostmi, které se uskutečňují mimo školní budovu. (výuka 

ve venkovní učebně, vycházky, výlety, lyžařské výcviky, exkurze, dopravní a sportovní akce, 

plavecké výcviky.) Seznámení se všemi pravidly chování, případnými zákazy apod. a poučení 

o správném vybavení žáků provede třídní učitel nebo ten, kdo bude nad dětmi vykonávat 

dohled. 

Poučení před prázdninami provádí třídní učitel podle osnov pro poučení o bezpečnosti. 

 Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během vyučování ve třídě, na chodbě nebo hřišti 

jsou žáci povinni hlásit ihned svému třídnímu učiteli nebo někomu z vyučujících, ti pak 

neprodleně informují ředitele školy 

Ochrana před sociálně patologickými jevy 
 §Všichni pedagogičtí pracovníci průběžně sledují konkrétní podmínky a situaci ve škole z 

hlediska výskytu sociálně patologických jevů, uplatňují různé formy a metody umožňující 

včasné zachycení ohrožených žáků. 

§ Školní metodik prevence zajišťuje spolupráci s rodiči v oblasti prevence, informuje je o 

preventivním programu školy a dalších aktivitách. Školní metodik prevence spolupracuje na 

základě pověření ředitele školy s dalšími institucemi na sociálně právní ochranu dětí a 

mládeže. 

§  Žáci školy mají přísný zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek v 

areálu školy. Porušení tohoto zákazu se bere jako hrubé porušení školního řádu. Ředitel školy 

využije všech možností daných mu příslušným zákonem včetně možnosti dát podnět k 

zahájení trestního stíhání osob, které se na porušení tohoto zákazu podílely. Ředitel školy 

nebo jím pověřený pracovník bude informovat zákonné zástupce žáků, u nichž bylo zjištěno 

porušení tohoto zákazu, o zjištěních a zároveň je seznámí s možností odborné pomoci. 

§ Projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování apod., 

kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo skupinám, 

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

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

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

§ Pedagogičtí pracovníci dbají, aby etická a mravní výchova, výchova ke zdravému životnímu 

stylu a preventivní výchova byla vyučována v souladu se školním vzdělávacím programem. 

§ Pedagogičtí pracovníci jsou povinni vykonávat kvalitní dohled nad žáky o přestávkách, před 

začátkem vyučování, po jeho skončení i během osobního volna žáků, a to hlavně v 
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prostorách, kde by k sociálně patologickým jevům mohlo docházet. Poznámka: Tato oblast je 

podrobně zpracována v Minimálním preventivním programu. 

 

VII. 

Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany dětí, žáků 

§ Žák šetří společný majetek. 

§ Každé poškození nebo závadu v učebně hlásí žák učiteli nebo řediteli školy.   

§  U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy, majetku žáků, učitelů či 

jiných osob žákem je vyžadována úhrada od zákonných zástupců žáka, který poškození 

způsobil. Při závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody s rodiči je vznik škody 

hlášen Policii ČR, případně orgánům sociální péče. 

§  Žákům základních škol jsou bezplatně poskytovány učebnice a učební texty uvedené v 

seznamu podle školského zákona. Žáci prvního ročníku základního vzdělávání tyto učebnice a 

učební texty nevracejí, žáci ostatních ročníků základního vzdělávání jsou povinni učebnice a 

učební texty vrátit nejpozději do konce příslušného školního roku. Žáci jsou povinni řádně 

pečovat o takto propůjčený majetek školy, ochraňovat jej před ztrátou a poškozením, vrátit jej 

na konci roku v řádném stavu.  

 

VIII. 

Režim při akcích mimo školu 

§ Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při akcích a vzdělávání mimo místo, kde se uskutečňuje 

vzdělávání, zajišťuje škola vždy nejméně jedním zaměstnancem školy – pedagogickým 

pracovníkem. Společně s ním může akci zajišťovat i zaměstnanec, který není pedagogickým 

pracovníkem, pokud je zletilý a způsobilý k právním úkonům. 

§ Při organizaci výuky při akcích souvisejících s výchovně vzdělávací činností školy mimo 

místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví zařazení a délku přestávek pedagog pověřeným 

vedením akce, podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým 

potřebám žáků. 

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

zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví žáků připadnout více než 14 žáků. Výjimku z tohoto 

počtu může stanovit s ohledem na náročnost zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků 

ředitel školy. Škola pro plánování takovýchto akcí stanoví tato pravidla – každou plánovanou 

akci mimo budovu školy předem projedná organizující pedagog s vedením školy zejména 

s ohledem na zajištění BOZP. Akce se považuje za schválenou uvedením v týdenním plánu 

práce školy, kde zároveň s časovým rozpisem uvede ředitel školy jména 

doprovázejících osob. 

§ Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, kdy místem pro 

shromáždění žáků není místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje organizující 

pedagog bezpečnost a ochranu zdraví žáků na předem určeném místě 15 minut před dobou 

shromáždění. Po skončení akce končí zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků na 

předem určeném místě a v předem určeném čase. Místo a čas shromáždění žáků a skončení 

akce oznámí organizující pedagog nejméně 1 den předem zákonným zástupcům žáků a to 

zápisem do žákovské knížky, nebo jinou písemnou informací. 

§ Při přecházení žáků na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy se žáci řídí 

pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Před takovýmito akcemi 

doprovázející učitel žáky prokazatelně poučí o bezpečnosti. Pro společné zájezdy tříd platí 

zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými jsou žáci předem seznámeni. 
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§ Pro pořádání mimoškolních akcí platí zvláštní směrnice školy zahrnující i oblast 

bezpečnosti a ochrany zdraví žáků: 

 směrnice pro školy v přírodě, 

 lyžařské výcvikové kurzy, 

 zahraniční výjezdy, 

 školní výlety. 

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

§ Chování žáka na mimoškolních akcích je součástí celkového hodnocení žáka včetně 

klasifikace na vysvědčení. 

§ Při zapojení školy do soutěží bezpečnost a ochranu zdraví žáků po dobu dopravy na soutěže 

a ze soutěží zajišťuje vysílající škola, pokud se se zákonným zástupcem žáka nedohodne 

jinak. V průběhu soutěže zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků organizátor. 

§ U sportovních soutěží, uměleckých soutěží a dalších soutěží, kde to charakter soutěže 

vyžaduje a je to dáno organizačním řádem soutěže, zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví 

žáků vysílající škola v plném rozsahu, pokud se se zákonným zástupcem žáka 

nedohodne jinak. 

 

IX. 

Pravidla pro hodnocení žáků 

       Pravidla pro hodnocení a klasifikaci chování a prospěchu žáků základní školy praktické, 

jejíž činnost vykonává Střední škola a Základní škola, Nerudova 267 Vimperk, jsou vydávána 

v souladu s ustanovením zákona č.561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělání (školský zákon), na základě vyhlášky č. 256/2012 Sb.(kterou se mění 

vyhláška č. 48/2005) o základním vzdělání a některých náležitostech plnění povinné školní 

docházky a novele vyhlášky č.73/2005 Sb., ve znění vyhlášky č. 147/2011Sb., o vzdělávání dětí, 

žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně 

nadaných. 

                                                                      

 

 

Hodnocení 

 

 Jednou z hlavních součástí výchovně vzdělávací práce je hodnocení a 
klasifikace žáků. Cílem těchto pravidel je pomoci pracovníkům ve sjednocení 
hodnotících a klasifikačních měřítek a stanovit tak všem jednoznačně platná 
kritéria pro hodnocení. 

1. Hodnocení průběhu a výsledků vzdělání a chování žáka je chápáno ve dvou formách-hodnocení 
slovní a hodnocení klasifikací. 

2. Hodnocení slovní a hodnocení klasifikací jsou trvalou součástí výchovy a vzdělávání žáků školy. 
Hodnocení a klasifikace přispívá k osobnímu rozvoji žáka a odpovědnému vztahu k výchově a vzdělávání 
v souladu se školskými předpisy. 

3. Pravidla pro hodnocení řídí postup po stránce pedagogické a didaktické v průběhu i v závěru 
klasifikačního období při hodnocení a klasifikaci žáků. 

Uvádí požadavky na zajištění a posouzení úrovně očekávaných kompetencí – výstupů 
formulovaných v  učebních osnovách jednotlivých vyučovacích předmětů Školního vzdělávacího 
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programu (ŠVP). 
 
Pravidla jsou rovněž východiskem pro určování stupně hodnocení a klasifikace v souladu 
s požadavky pravidel chování v souladu se školním řádem včetně udělení výchovných opatření. 

4. Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování je: 

- jednoznačné  

- srozumitelné 

- srovnatelné s předem stanovenými kritérii 

- včasné, všestranné 

 

 

5. Při hodnocení posuzuje pedagogický pracovník výsledky práce žáka objektivně, nesmí podléhat 
žádnému vlivu subjektivnímu a vnějšímu. Hodnocení je pedagogicky zdůvodnitelné, odborně správné a 
doložitelné. 

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

 

 
Zásady hodnocení 

 

 Při vzdělání jsou výsledky vzdělání žáka a chování žáka ve škole (při akcích 
mimo školu) hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl vzhledem 
k očekávaným výstupům Školního vzdělávacího programu (ŠVP), k vzdělávacím a osobnostním 
předpokladům a k věku žáka. 
Hodnocení zahrnuje také píli žáka a jeho přístup ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují 
jeho výkon. 

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

 

 

 

2. Při hodnocení výsledků vzdělávání žáků pedagogičtí pracovníci uplatňují přiměřenou náročnost 
a pedagogický takt vůči žákům, zejména: 

- neklasifikují žáky hned po jejich návratu do školy při nepřítomnosti delší než jeden 
týden 

- účelem zkoušení není nacházet mezery ve vědomostech žáka, ale hodnotit to, co umí a 
dát mu příležitost to prokázat 

- učitel klasifikuje jen probrané učivo, zadávání nové látky k samostatnému nastudování 
celé třídě není přípustné 

- při prověřování znalostí musí mít žáci dostatek času k pochopení, naučení, procvičení a 
zažití učiva 

- ke konci klasifikačního období musí mít učitel dostatek podkladů pro jednoznačné 
hodnocení 

- je nutné rozlišovat co je předmětem hodnocení prospěchu a co je předmětem 
hodnocení chování 
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3. Výchovný poradce a třídní učitel jsou povinni seznamovat ostatní vyučující s doporučením 
pedagogicko  psychologického vyšetření, která mají vztah ke způsobu hodnocení a klasifikace 
žáka a způsobu získávání podkladů. 

4. Učitel je povinen vézt soustavnou evidenci o klasifikaci žáka průkazným způsobem tak, aby 
mohl doložit správnost své klasifikace i způsob získávání známek (písemné, ústní). V případě 
dlouhodobé nepřítomnosti (ukončení pracovního poměru v průběhu klasifikačního období, 
dlouhodobá nemoc,...) předá klasifikační přehled zastupujícímu učiteli vedení školy. 

5. Žák je hodnocen a klasifikován ve všech vyučovacích předmětech uvedených v učeb-ním plánu 
pro daný postupný ročník, pokud nebyl rozhodnutím ředitele školy z předmětu uvolněn. 

6. Stupeň hodnocení a klasifikace určí učitel, který vyučuje v příslušném předmětu. V předmětu, 
ve kterém vyučuje více učitelů, určí výsledný stupeň za klasifikační období příslušní učitelé po 
vzájemné dohodě (pracovní vyučování). 
Výjimku tvoří komisionální zkoušky. 

7. Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k  věkovým zvláštnostem žáka i k  tomu, že žák mohl 
v průběhu klasifikačního období zakolísat ve svých výkonech pro určitou indispozici. 

 

8. Případy zaostávání žáků v učení a nedostatky v jejich chování se projednávají v pedagogické 
radě . 
Se zákonným zástupcem projedná vzniklou situaci třídní učitel a vyučující učitel daného 
předmětu. 

9. Při klasifikaci prospěchu v jednotlivých  předmětech  na konci  klasifikačního období se hodnotí 
kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období. Stupeň prospěchu 
se neurčuje na základě aritmetického průměru z  klasifikace, ale přihlíží se k systematičnosti, 
snaze a smyslu pro plnění úkolů. 
Stupeň prospěchu musí odpovídat průběžnému hodnocení a známkám, které žák získal a které 
byly sděleny zákonným zástupcům. 
Při hodnocení se využívá i sebehodnocení žáka. 

10. Klasifikaci chování navrhuje třídní učitel po projednání s ostatními vyučujícími ve třídě   po 
projednání v pedagogické radě. 

11. Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel slušného chování a dodržování školního 
řádu . 
Pedagogové hodnotí a klasifikují chování žáků ve škole a při akcích pořádaných školou. 

12. Na konci každého klasifikačního období, v termínu, který určí ředitel školy (nejpozději 48 hodin 
před konáním pedagogické rady o klasifikaci) učitelé příslušných předmětů zapíší číslicí 
výsledky celkové klasifikace do katalogových listů, připraví návrhy na případnou klasifikaci 
v náhradním termínu, návrhy na konání opravných zkoušek, u žáků hodnocených slovně se 
výsledek celkové klasifikace zapíše do upravených katalogových listů slovně. 

13. Zákonní zástupci jsou o prospěchu a chování žáka informováni třídními učiteli a učiteli 
jednotlivých předmětů takto: 

- průběžně v žákovských knížkách 

- před koncem každého čtvrtletí školního roku (klasifikační období) 

- okamžitě při porušení školního řádu 

- případně vždy, kdy o to požádají zákonní zástupci 

 
Způsob získávání podkladů pro hodnocení 

  

 Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků a 
chování žáků získává učitel zejména těmito metodami a formami: 

- diagnostickým pozorováním žáků 
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- sledováním výkonů žáka, jeho aktivity, připravenosti na vyučování 

- konzultacemi s ostatními vyučujícími, pracovníky speciálně pedagogického centra, 
pedagogicko – psychologické poradny, dětskými a odbornými lékaři, rodiči 

- prověřováním vědomostí, dovedností a návyků formou různých zkoušek – ústní, 
pohybové, praktické, grafické, testy,… 

Podle možností a stupně postižení žáka se používá hodnocení ,které žákovi více vyhovuje
 a)  průběžné ústní hodnocení 

- během činností žáka. 

- na konci činnosti – zpětná vazba. 

- individuální rozhovory s žákem. 
 b)  průběžné písemné hodnocení (dílčí, kontrolní) 

- informace pro žáka o jeho úrovni 
zvládání očekávaných výstupů (diktáty, desetiminutovky). 

- kontrolní práce alespoň dvakrát za 
pololetí  po předchozí přípravě 

- formou testů. 

 

1. Žáci 2.- 9. postupného ročníku musí mít z každého předmětu alespoň 10x podklad pro 
hodnocení za každé pololetí. 
Zkoušení (písemné i ústní) je prováděno zásadně před kolektivem třídy. Nepřípustné je 
individuální přezkušování v kabinetech. 

2. Po ústním vyzkoušení oznámí učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě. Učitel slovně 
zdůvodní své hodnocení. 
Výsledky hodnocení písemných prací oznámí učitel žákovi nejpozději do týdne. 

3. Konkrétní písemné práce rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní rok. Doporučuje se 
zadávat je častěji a v kratším rozsahu. 

4. V jednom dni mohou žáci psát pouze jednu písemnou práci většího rozsahu. 

5. Písemné práce uchovává vyučující po dobu, během které se klasifikace žáka určuje nebo ve 
které se k ní mohou zákonní zástupci odvolat (celý školní rok + prázdniny). 
V případě žáků s odloženou klasifikací nebo opravnými zkouškami se práce uchovávají do 
31.10. následujícího školního roku. 
Opravené písemné práce musí být předloženy všem žákům a na požádání i zákonným 
zástupcům. 
Při hodnocení a klasifikaci průběžné i celkové se uplatňuje přiměřená náročnost vůči žákovi – 
stupeň postižení, zdravotní stav a individuální a věkové zvláštnosti žáka. 

 
Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků (autoevaluace) 

 

 Žáci mají možnost používat také formy sebehodnocení. Škola jim pro tyto 
formy vytváří odpovídající podmínky. Tím je zajištěna zpětná vazba 
objektivity hodnocení ze strany školy jako vzdělávací instituce. 

1. Škola může nabídnout využití softwarových produktů, které umožňují bez jakéhokoli zásahu pedagoga 
ověření stupně dosažených znalostí a dovedností. 

2. Žák by měl být veden k tomu, aby byl schopen posoudit úroveň následujících kompetencí: 

- schopnost přímé aplikace získaných kompetencí v praxi 

- orientace v daném problému s využitím získaných vědomostí, dovedností a znalostí 

- schopnost žáka prosadit se ve třídním kolektivu při řešení týmových úkolů 

- schopnost změny své role v kolektivu vrstevníků, pochopení role kolektivu 
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- schopnost samostatné prezentace svých znalostí formou otevřených mluvních cvičení, 
psaní textů 

- schopnost výběru určitých informací, selekce nepodstatných věcí 

- využívání mezipředmětových vztahů 

- schopnost pochopení rovnováhy práv a povinností 

 

 
Stupně hodnocení chování a prospěchu dle §14 a §15 vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělání 
a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, 
jejich charakteristika včetně předem stanovených kritérií 

 
 

2.d.I. 1. Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou se v případě klasifikace hodnotí  
    na vysvědčení takto: 

 1 – velmi dobré 
 2 – uspokojivé 
 3 – neuspokojivé 

 
 Kritéria pro klasifikaci chování: 

 
 Stupeň 1 (velmi dobré) 
 Žák respektuje ustanovení školního řádu a osvojil si základní pravidla společenského chování, 
která dodržuje. Projevuje dobrý vztah k učitelům i spolužákům. 

 

 
 Stupeň 2 (uspokojivé) 
 Žák se dopustil závažného přestupku nebo se dopouští opakovaně méně závažných přestupků 
proti ustanovení školního řádu a pravidlům společenského soužití ve škole. Žák je však přístupný 
výchovnému působení a snaží se své chyby napravit. Žák má více než 40 neomluvených hodin. 

 

 Stupeň 3 (neuspokojivé) 
 Žák se dopouští závažných přestupků proti školnímu řádu, nerespektuje pravidla 
společenského soužití a porušuje právní normy. Přes udělená opatření k posílení kázně pokračuje 
v asociálním chování a nemá snahu své chyby napravit. Žák má více než 60 neomluvených hodin. 

 

 

 
Výchovná opatření 

 Ředitel školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě 
podnětu jiné právnické či fyzické osoby žákovi po projednání 
v pedagogické radě udělit pochvalu nebo jiné ocenění za mimořádný 
projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný 
čin, za dlouhodobou úspěšnou práci a za reprezentaci školy na veřejnosti. 

 

1. Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních 
vyučujících žákovi po projednání s ředitelem školy udělit pochvalu nebo jiné ocenění za 
výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou školní práci, za vzorné plnění 
školních povinností, za vzornou docházku, za školní iniciativu, za reprezentaci školy na 
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veřejnosti a za příkladné činy. 

 

2. Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto 
porušení žákovi uložit : 

a) napomenutí třídního učitele – za drobné přestupky (zapomínání, nepnění zadaných 
úkolů, neplnění školního řádu, 12 neomluvených hodin, ztrátu 
žákovské knížky 

b) důtku třídního učitele – za závažnější či opětovné porušení  školního řádu (úmyslné 
ublížení spolužákovi, za podvodné jednání, 24 neomluvených hodin) 

c) důtku ředitele školy – za porušování norem slušnosti, agresivitu vůči spolužákům i 
dospělým, zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky vůči 
spolužákům i pracovníkům školy, za krádeže, šikanu a vandalismus, 
39 neomluvených hodin 

 

3. Třídní učitel uděluje napomenutí a důtku bezprostředně po přestupku (napomenutí i 
důtku mohou navrhnout i ostatní vyučující ve třídě) a neprodleně hlásí řediteli školy. 

 

4. Pochvala, napomenutí a důtka se uděluje před kolektivem třídy. 

 

5. Důtka ředitele školy se uděluje až po projednání v pedagogické radě. Navrhuje třídní 
učitel po konzultaci s vyučujícími ve třídě. 

 

6. Třídní učitel neprodleně oznámí udělení pochvaly a jiného ocenění nebo udělení 
opatření k posílení kázně a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi (zápisem do 
žákovské knížky) a jeho zákonnému zástupci (doporučeným dopisem) a zároveň toto 
zaznamená do dokumentace školy (třídní výkaz, katalogový list, pedagogický deník). Udělení 
pochvaly a jiného ocenění se zaznamená na vysvědčení za pololetí, v němž bylo uděleno. 

 
1. Při klasifikaci výsledků vzdělávání žáků v předmětech stanovených školním vzdělávacím  
programem se respektuje: 

 ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadavků daných předmětů 
- kvalita a rozsah získaných dovedností vykonávat požadované rozumové a motorické 

činnosti 

- výstižnost a jazyková správnost ústního a písemného projevu 

- schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení praktických úkolů  a 
získané zkušenosti využít v praxi 

- aktivita v přístupu k činnostem a vztah k nim 

- schopnost samostatné práce 
2. V povinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se v  případě použití  

klasifikace hodnotí  na vysvědčení  stupni  prospěchu takto: 

 
 1 – výborný 
 2 – chvalitebný 
 3 – dobrý 
 4 – dostatečný 
 5 – nedostatečný 
 Kritéria pro klasifikaci: 
 Stupeň 1 (výborný) 
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 Žák osvojené poznatky a dovednosti aplikuje při řešení teoretických a praktických úkolů 
správně nebo s menšími chybami. Ústní a písemný projev je zpravidla správný a výstižný. Žák je 
schopen samostatně pracovat po předběžném návodu učitele. 
 Stupeň 2 (chvalitebný) 

Žák osvojené poznatky a dovednosti aplikuje při řešení teoretických a praktických úkolů 
s menšími chybami. Ústní a písemný projev má drobné nedostatky ve správnosti a přesnosti. Žák je 
schopen pracovat s menšími obtížemi po předběžném návodu učitele. 
Stupeň 3 (dobrý) 
 Žák má v přesnosti a úplnosti požadovaných poznatků závažné mezery. Své vědomosti dokáže 
uplatnit jen za pomoci učitele. Jeho ústní a písemný projev je málo rozvinutý. Žák je schopen plnit 
úkoly pod dohledem učitele. 

 
Stupeň 4 (dostatečný) 
 Žák má v přesnosti a úplnosti požadovaných poznatků četné a závažné mezery. Své vědomosti 
dokáže uplatnit velmi omezeně a jen za stálé pomoci učitele. Jeho ústní a písemný projev je 
nerozvinutý. Žák je schopen pracovat pouze pod trvalým vedením učitele. 

 

 

 
Stupeň 5 (nedostatečný) 
 Žák si předepsané učivo neosvojil. Jeho ústní a písemný projev je nevyhovující. Žák není 
schopen pracovat ani s trvalou pomocí učitele. 

 
3. Výsledky vzdělání v  povinných i nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím 

programem jsou v  případě převedení klasifikace do slovního hodnocení popsány tak, aby byla 
zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl vzhledem k formulovaným výstupům. 

4.      klasifikace  slovní vyjádření          

 

       
 A: pro stanovení celkového hodnocení žáka na vysvědčení jsou následující zásady: 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 1 – výborný ovládá bezvadně 
 2 – chvalitebný ovládá 
 3 – dobrý v podstatě ovládá  
 4 – dostatečný ovládá se značnými mezerami 
 5 – nedostatečný neovládá 

 
 B: pro stanovení celkového hodnocení žáka do osobních záznamů pro jednotlivé  
            oblasti jsou následující zásady 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 klasifikace                            slovní vyjádření 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- úroveň myšlení: 
 1 – výborný pohotový, bystrý, dobře chápe souvislosti 
 2 – chvalitebný uvažuje celkem samostatně 
 3 – dobrý menší samostatnost v myšlení 
 4 – dostatečný nesamostatné myšlení 
 5 – nedostatečný odpovídá nesprávně i na návodné otázky 
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- úroveň vyjadřování: 
 1 – výborný výstižné a poměrně přesné 
 2 – chvalitebný celkem výstižné  
 3 – dobrý myšlenky vyjadřuje ne dost přesně 
 4 – dostatečný myšlenky  vyjadřuje se značnými obtížemi 
 5 – nedostatečný na návodné otázky odpovídá nesprávně 

- celkové uplatnění vědomostí, řešení úkolů, chyby jež se žák dopouští: 
1 – výborný užívá vědomostí a spolehlivě a uvědoměle 

dovedností, pracuje samostatně, s jistotou a 
přesně 

2 – chvalitebný dovede používat vědomostí a dovedností při 
řešení úkolů, dopouští se jen menších chyb 

3 – dobrý řeší úkoly s pomocí učitele a s touto pomocí 
snadno překonává potíže a odstraňuje chyby 

4 – dostatečný i s pomocí učitele dělá podstatné chyby 
5 – nedostatečný praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí 

- píle a zájem o učení: 
1 – výborný aktivní, učí se svědomitě a se zájmem 
2 – chvalitebný aktivní, učí se odpovědně a se zájmem 
3 – dobrý k učení a práci nepotřebuje větších podnětů 
4 – dostatečný malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty 
5 – nedostatečný pomoc a pobízení k učení jsou neúčinné 

 

 
Hodnocení výsledků vzdělávání žáka, chování a celkové hodnocení na vysvědčení 

 

 Každé pololetí školního roku se žákovi vydává vysvědčení. Za první pololetí lze místo  
vysvědčení vydat žákovi výpis z vysvědčení. 

 

1. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení na základní škole praktické je 
vyjadřováno klasifikačním stupněm (klasifikace). Při hodnocení žáka na 1. stupni základní 
školy praktické se použije pro zápis stupně hodnocení číslice, na druhém stupni základní  školy  
praktické je stupeň hodnocení  vyjádřen odpovídajícím slovem: 
1 – výborný, 2 – chvalitebný, 3 – dobrý, 4 – dostatečný, 5 – nedostatečný. V odůvodněných 
případech (na základě doporučení SPC) se použije kombinace slovního hodnocení a 
klasifikace. O způsobu hodnocení rozhoduje ředitel školy se souhlasem školské rady. 

 

2. Škola převede klasifikaci do slovního hodnocení v případě přestupu žáka na školu, 
která hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této školy nebo zákonného zástupce. 

 

3. Žáci školy, kteří po dobu nemoci nejméně 3 měsíce před koncem klasifikačního 
období navštěvují školu při zdravotnickém zařízení a byli tam klasifikováni za pololetí ve všech, 
případně jen v některých předmětech, se po návratu do kmenové školy znovu nezkoušejí a 
neklasifikují. Jejich klasifikace ze školy při zdravotnickém zařízení v předmětech, ve kterých 
byli klasifikováni, je závazná. V předmětech, ve kterých nebyli vyučováni se neklasifikují. 

 
 Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni: 

a) prospěl(a) s vyznamenáním (v 1.-9. ročníku) 

b) prospěl(a) 
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c) neprospěl(a) 

 

 prospěl(a) s vyznamenáním 
není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím 
programem hodnocen na vysvědčení  stupněm prospěchu horším než 2 – 
chvalitebný (nebo odpovídajícím slovním hodnocením), průměr stupňů 
prospěchu ze všech  povinných předmětů stanovených školním 
vzdělávacím programem není vyšší než 1,5 a jeho chování je hodnoceno 
stupněm velmi dobré nebo odpovídajícím slovním hodnocením. Platí to i 
u žáka s individuálním plánem, pokud není uvolněn z některého 
předmětu. 

a) prospěl(a) 
není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem 
hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 – nedostatečný (nebo odpovídajícím slovním 
hodnocením). 
Platí to i pro žáka, který ač splňuje kritéria pro prospěch s vyznamenáním, je uvolněn 
z nějakého předmětu. 

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

      
                                      Uvolnění z vyučování 

 
V odůvodněných případech může ředitel školy uvolnit ze zdravotních nebo jiných důvodů žáka 

na žádost jeho zákonného zástupce zcela nebo z části z vyučování některého předmětu; zároveň určí 
náhradní způsob vzdělávání žáka v době vyučování tohoto předmětu. 

V předmětu tělesná výchova uvolní ředitel školy žáka na písemné doporučení lékaře. Na první 
nebo poslední vyučovací hodinu může být žák uvolněn se souhlasem zákonného zástupce bez 
náhrady. 

Pokud je žák z předmětu zcela uvolněn, nehodnotí se. Na vysvědčení se napíše uvolněn. 
Při celkovém hodnocení prospěchu je žák hodnocen „prospěl“, i když splňuje kritéria pro 

celkové hodnocení „prospěl s vyznamenáním“. 

 

 

                        
                 Postup žáka do vyššího ročníku, opakování ročníku 

 

 Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl z povinných 
předmětů stanovených školním vzdělávacím programem s výjimkou předmětů výchovného 
zaměření stanovených rámcovým vzdělávacím programem a předmětů, z nichž byl uvolněn. 

 

1. Do vyššího ročníku postoupí i žák prvního stupně, který již v rámci prvního stupně 
opakoval ročník a žák druhého stupně, který již v  rámci druhého stupně opakoval ročník, a to 
bez ohledu na prospěch tohoto žáka (na každém stupni lze 1x opakovat). 

 

 

2. Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení   náhradní 
termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po 
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skončení prvního pololetí (31.3.). Není-li možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za 
první pololetí nehodnotí. 

 

3. Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení 
náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce 
září následujícího školního roku. V období měsíce září do doby hodnocení navštěvuje žák 
nejbližší vyšší ročník, popřípadě znovu devátý ročník. 

 

 

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

 

5. Ředitel školy může žákovi, který splnil povinnou školní docházku a na konci druhého 
pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen povolit na žádost jeho zákonného zástupce 
opakování ročníku, po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků a důvodů uvedených 
v žádosti. 

 

 

6. Žáka, který opakoval ročník a opět neprospěl, navrhne ředitel k odbornému vyšetření ve 
speciálně pedagogickém centru a na základě jeho výsledků k případnému přeřazení do základní 
školy speciální. 

 

7. Opakování ročníku bude uplatňováno uvážlivě s ohledem na jeho důsledek – neukončení 
vzdělání poskytovaného základní školou praktickou. 

 

8. Žák, který splnil devět let povinné školní docházky v nižším než devátém ročníku a 
nezískal tak základní vzdělání, může na základě žádosti jeho zákonného zástupce pokračovat 
v základním vzdělávání, nejdéle však do konce školního roku, v němž žák dosáhne osmnáctého 
roku věku. 

 

9. Žákovi se zdravotním postižením může ředitel školy ve výjimečných případech povolit 
pokračování v základním vzdělání do konce školního roku, v němž žák dosáhne dvacátého roku 
věku. 

    
 Vysvědčení 

 

 Po projednání hodnocení chování a prospěchu v pedagogické radě vyplní třídní učitel 
vysvědčení na předepsaném tiskopise. 

 
1. Škola je žákovi vydá na konci prvního pololetí na určenou dobu a natrvalo na konci 

druhého pololetí. Za první pololetí lze místo vysvědčení vydat výpis z vysvědčení. 
 
2. Při přestupu žáka na jinou školu zašle ředitel na tuto školu kopie osobní dokumentace 

žáka. 
Škola z níž žák přestupuje archivuje originály. 

 
3. Na prvním stupni základní školy praktické je hodnocení prospěchu žáka vyjádřeno 
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číslicemi, na druhém stupni jejich slovním ekvivalentem. 
 
4. Na vysvědčení se uvádí: 

a) klasifikace chování žáka, prospěch v jednotlivých povinných předmětech, nepovinných 
předmětech, hodnocení práce v zájmových útvarech, zameškané hodiny, celkový 
prospěch, pochvaly a významná ocenění, 

b) údaje o plnění povinné školní docházky a způsobilosti postupu do vyššího ročníku, 

c) vzdělávací program, podle kterého byl žák vyučován. 

 
Tiskopisy vysvědčení vydává nakladatelství SEVT (viz. seznam povinné školní dokumentace, 

zveřejňovaný ve Věstníku MŠMT ČR pro příslušný rok). 

 
Pro vyplňování vysvědčení platí pokyny vydané MŠMT ČR. 

 
Komisionální zkoušky 

 

 

1.c..1.  Komisionální přezkoušení se koná v těchto případech: 

 

 má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci  
prvního nebo druhého pololetí 

- při konání opravné zkoušky 

 

1.c..2. Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo 
druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně 
dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o  
komisionální přezkoušení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, krajský 
úřad. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo 
v termínu, dohodnutém se zákonným zástupcem žáka. 

 

1.c..3. Žáci 1. - 9. postupného ročníku školy, kteří dosud neopakovali ročník a jsou na konci 
druhého pololetí klasifikováni nejvýše ze dvou povinných předmětů, s výjimkou předmětů 
výchovného zaměření (hudební, výtvarná a tělesná výchova), stupněm nedostatečným, konají 
opravné zkoušky. 

 

1.c..4. Opravné zkoušky se konají nejpozději v posledním týdnu hlavních prázdnin, v termínu 
stanoveném ředitelem školy. 

 

1.c..5. Žák může v jednom dni skládat pouze jednu opravnou zkoušku. 

 

1.c..6. Opravné zkoušky jsou komisionální. 

 

1.c..7. Komisi pro komisionální přezkoušení jmenuje ředitel školy, v případě, že je vyučujícím 
daného předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad . 

 

1.c..8. Komise je tříčlenná a tvoří ji: 

 předseda, kterým je ředitel školy, případně jím pověřený učitel, nebo 
v případě, že vyučujícím daného předmětu je ředitel školy, krajským úřadem jmenovaný 
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pracovník školy. 

 

- zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák 
zařazen, případně jiný vyučující daného předmětu. 

 

- přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu 
stejné vzdělávací oblasti stanovené školním vzdělávacím programem. 

 

1.c..9. Konkrétní  obsah a rozsah přezkoušení stanoví vyučující předmětu v souladu se školním 
vzdělávacím programem a schválí ho ředitel. 

 

1.c..10. O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy. 

 

1.c..11. Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, 
neprospěl. Ze závažných důvodů (zdravotních) může ředitel školy žákovi stanovit náhradní 
termín opravné zkoušky nejpozději do 15. září následujícího školního roku. Do té doby je žák 
zařazen do nejbližšího vyššího ročníku, popřípadě znovu do devátého ročníku. 

 

1.c..12. Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení. Výsledek 
přezkoušení stanoví komise hlasováním. Výsledek přezkoušení se vyjádří klasifikací (viz. Článek 
V. odst. 2). 

 

1.c..13. V případě změny hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí se žákovi vydá nové 
vysvědčení s datem poslední zkoušky. 

 

1.c..14. Ředitel školy sdělí výsledek přezkoušení prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému 
zástupci. 

 
Ukončení základního vzdělání 

 

1.a..1. Dokladem o dosažení základního vzdělání je vysvědčení o úspěšném ukončení devátého 
ročníku základního vzdělávání. Toto vysvědčení je opatřeno doložkou o získání stupně 
základního vzdělání. 

 

1.a..2. Žák, který úspěšně skončil základní vzdělávání nebo žák, který splnil povinnou školní 
docházku a nepokračuje v základním vzdělávání, přestává být žákem školy 30. června 
příslušného školního roku. 

 

1.a..3. Žák, který splnil povinnou školní docházku a koná opravnou zkoušku nebo bude 
hodnocen v náhradním termínu, je žákem školy do termínu konání těchto zkoušek, pokud mu 
nebylo povoleno opakování ročníku. 

 

1.a..4. Žák, který byl přijat k dalšímu vzdělávání ve střední škole (učilišti) je považován za žáka 
základní školy do 31. srpna příslušného školního roku. 

  
Závěrečná ustanovení 
1.      Školní řád byl projednán na pedagogické radě dne 28. 8. 2019. Seznámení se školním řádem 
tvoří součást vstupního a periodického školení zaměstnanců školy. Kontrola provádění jednotlivých 
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ustanovení je součástí každoroční veřejné prověrky BOZP. Žáci a rodiče jsou v přiměřené formě 
periodicky seznámeni se školním řádem vždy na počátku školního roku. 
2.      Při úpravách školního řádu se vychází mimo jiné i z podnětů žáků a školské rady 
4.      Směrnice nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2019   
 
                                                                                                                                                    Ing. Petr Žuravský  

 

 


