6.1. Hodnocení žáků
6.1.1. Způsoby hodnocení žáků
Pravidla hodnocení a klasifikace žáka základní školy se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
vyhláškou MŠMT ČR č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění
povinné školní docházky a řádem Základní školy Olomouc, tř. Spojenců 8, příspěvková
organizace.
Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků ve škole a na akcích
pořádaných školou
Vzdělávání a chování žáků se hodnotíme průběžně a celkově.
Průběžné hodnocení je realizováno jako hodnocení dílčích výsledků vzdělávání a dílčích
projevů chování žáků během obou pololetí. Umožňuje hodnotit i takové aktivity, jako např.
skupinové práce, schopnost komunikovat, formulovat a vyjadřovat svůj názor, schopnost
identifikovat problémy a vymýšlet jejich řešení, schopnost tvořit, vyhledávat, třídit a
interpretovat informace z různých typů médií.
Celkové hodnocení vyjadřuje souhrnné výsledky vzdělávání žáka za dané pololetí nebo u
výstupního hodnocení vyjadřuje dosaženou výstupní úroveň vzdělání.
Hodnotíme jednoznačně, srozumitelně a věcně - nelze směšovat hodnocení vědomostí s
hodnocením chování.
Hodnocení je srovnatelné s předem stanovenými kritérii. Kritéria pro chování a kritéria pro
stanovování výsledků vzdělávání stanovuje školní řád, do jednotlivých předmětů je
rozpracovává vyučující. Žák je s těmito kritérii seznámen na začátku školního roku.
Celkové hodnocení za dané klasifikační období je všestranné, tj. v oblasti výsledků
vzdělávání hodnotí míru osvojených vědomostí, dovedností, návyků a schopností uplatnit je
v praxi. V oblasti chování hodnotíme soulad chování žáka se školním řádem.
Způsob získávání podkladů pro hodnocení
Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků a chovaní žáka
získává učitel zejména těmito metodami, formami a prostředky:
•
průběžným pozorováním chování a projevů žáka
•
průběžným sledováním výkonu žáka a jeho připravenosti na vyučovaní
•
různými druhy zkoušek (písemná, ústní, grafická, praktická, pohybová), didaktickými
testy, samostatnými projekty a výtvory žáka
•
hodnocením projevu a výkonu žáka při akcích pořádaných školou
•
konzultacemi s ostatními učiteli a podle potřeby i se zařízeními školského poradenství
•
rozhovory s žákem (sebehodnocení žáků)
Žák je z vyučovaného předmětu vyzkoušen ústně, písemně nebo prakticky alespoň dvakrát za
každé klasifikační období, z toho jedenkrát ústně. Ve vyučovacích předmětech s dotací tří a
více hodin týdně, minimálně čtyřikrát, z toho alespoň jednou ústně. Přihlíží se též k
samostatným pracím žáka, jsou-li součástí vyučovacího předmětu.
Žák je klasifikován na základě celého klasifikačního období a vyučující přihlíží k celkovému
průběhu dílčí klasifikace a k významu jednotlivých známek.
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Při dlouhodobém pobytu žáka v institucích se školní docházkou (lázeňské a léčebné pobyty,
diagnostické pobyty .) respektují vyučující klasifikaci, kterou daná škola kmenové škole sdělí;
žák se znovu nepřezkušuje.
Náhradní termín hodnocení
Pokud žáka nelze hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy náhradní termín
nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné hodnotit žáka
v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí (na vysvědčení u daného předmětu
bude uvedeno nehodnocen). Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, stanoví ředitel
školy náhradní termín nejpozději do konce září příslušného kalendářního roku (do hodnocení
navštěvuje tento žák nejbližší vyšší ročník). Není-li žák hodnocen ani v tomto termínu, pak
neprospěl.
V případě absence dosahující 30 % v daném předmětu, je učitel povinen zvážit, má-li žáka
klasifikovat v řádném nebo náhradním termínu. Přihlíží přitom k výši absence, k žákově
nepřítomnosti při psaní písemných prací apod. Není možné klasifikovat žáka na základě
jednoho či dvou běžných, časově omezených zkoušení v samém závěru pololetí neboť se
důkladně neprověří žákovi znalosti a dovednosti.

6.1.2. Stupně hodnocení prospěchu a chování, jejich kritéria a
charakteristika
Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených
školním vzdělávacím programem hodnotí v průběžné i v závěrečné klasifikaci stupni
prospěchu:
a) 1 - výborný,
b) 2 - chvalitebný,
c) 3 - dobrý,
d) 4 - dostatečný,
e) 5 – nedostatečný.

Kritéria hodnocení prospěchu a charakteristika klasifikačního stupně.
Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření (např. předměty
jazykové, společenskovědní, přírodovědné a matematika)
Kritéria hodnocení výsledků vzdělávání v uvedených předmětech
• ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic,
zákonitostí a vztahů
• kvalita a rozsah získaných dovedností a návyků vykonávat požadované 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
• kvalitu myšlení, především jeho logiku, samostatnost a tvořivost
• přesnost, výstižnost a odbornou i jazykovou správnost ústního a písemného projevu
• aktivitu v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim
• kvalitu výsledků činností
• osvojení účinných metod samostatného studia
Charakteristika klasifikačního stupně:
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Stupeň 1 (výborný)
Žák ovládá učebními osnovami požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti
uceleně, přesně a úplně a chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované
intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a
dovednosti pro řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a
zákonitostí. Myslí logicky správně, zřetelně se u něho projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho
ústní a písemný projev je správný, přesný a výstižný. Grafický projev je přesný a estetický.
Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky. Je schopen samostatně
studovat vhodné texty.
Stupeň 2 (chvalitebný)
Žák ovládá učebními osnovami požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v
podstatě uceleně, přesně a úplně. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické
činnosti. Samostatně a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené
poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení
jevů a zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní i
písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita
výsledku činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický projev je estetický, bez
větších nepřesností. Žák je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty.
Stupeň 3 (dobrý)
Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů,
definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Požadované intelektuální a motorické činnosti
nevykonává vždy přesně. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele
korigovat. Osvojené poznatky a dovednosti aplikuje při řešení teoretických úkolů s chybami.
Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevu a zákonitosti podle podnětu učitele. Jeho
myšlení je vcelku správné, není vždy tvořivé. Ústní a písemný projev není vždy správný,
přesný a výstižný, grafický projev je méně estetický. Častější nedostatky se projevují v kvalitě
výsledku jeho činnosti. Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele.
Stupeň 4 (dostatečný)
Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků závažné mezery.
Při provádění požadovaných intelektuálních a motorických činností je málo pohotový a má
větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a
praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a
hodnocení jevu je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení je
zpravidla málo tvořivé. Ústní a písemný projev má zpravidla vážné nedostatky ve správnosti,
přesnosti a výstižnosti. Výsledky jeho činnosti nejsou kvalitní, grafický projev je málo
estetický. Závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném
studiu má velké potíže.
Stupeň 5 (nedostatečný)
Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné
mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti má velmi
podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení
teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení
jevu a zákonitosti nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje
samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a písemném
projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledku jeho
činnosti a graficky projev jsou na nízké úrovni. Závažné nedostatky a chyby nedovede opravit
ani s pomocí učitele. Nedovede samostatně studovat.
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Učitel může dílčí zkoušky hodnotit i jinými způsoby (body, slovně apod.). Stanoví však
pravidla pro jejich transformaci do základních stupňů.

Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou praktického zaměření (např. laboratorní
práce, praktické činnosti, domácnost apod.)
Kritéria hodnocení výsledků vzdělávání v uvedených předmětech
• vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem
• osvojení praktických dovedností a návyků, zvládnutí účelných způsobů práce
• využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech
• aktivita, samostatnost, tvořivost, iniciativa v praktických činnostech, organizace vlastní
práce a pracoviště, udržování pořádku na pracovišti
• kvalitu výsledků činností
• dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a péče o životní prostředí
• hospodárné využívání surovin, materiálů, energie, překonávání překážek v práci
• obsluha a údržba laboratorních zařízení a pomůcek, nástrojů, nářadí a měřidel
Charakteristika klasifikačního stupně:
Stupeň 1 (výborný)
Žák soustavně projevuje aktivní vztah k práci, k pracovnímu týmu a k praktickým činnostem.
Pohotově, samostatně a tvořivě využívá získaných teoretických poznatků v 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 závažných nedostatků. Účelně si organizuje vlastní práci, udržuje pracoviště v
pořádku. Uvědoměle dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Hospodárně
využívá materiálů a energie. Vzorně obsluhuje a udržuje učební zařízení a pomůcky, přístroje.
Aktivně překonává vyskytující se překážky.
Stupeň 2 (chvalitebný)
Žák projevuje aktivní vztah k práci, k pracovnímu týmu a k praktickým činnostem.
Samostatně, ale méně tvořivě a s menší jistotou využívá teoretických poznatků v praktické
činnosti. Praktické činnosti vykonává samostatně, v postupech a způsobech práce se
nevyskytují podstatné chyby. Výsledky jeho práce mají drobné nedostatky. Účelně si
organizuje vlastní práci, pracoviště udržuje v pořádku. Uvědoměle dodržuje předpisy o
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Při hospodárném využívaní materiálů a energie se
dopouští malých chyb. Učební zařízení a pomůcky, přístroje obsluhuje a udržuje s drobnými
nedostatky. Překážky v práci překonává s občasnou pomocí.
Stupeň 3 (dobrý)
Žákův vztah k práci, k pracovnímu týmu a k praktickým činnostem je převážně aktivní, s
menšími výkyvy. Za pomoci učitele uplatňuje získané teoretické poznatky v praktické
činnosti. V praktických činnostech se dopouští chyb a při postupech a způsobech práce
potřebuje občasnou pomoc učitele. Výsledky práce mají nedostatky. Vlastní práci organizuje
méně účelně, udržuje pracoviště v pořádku. Dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví
při práci. Na podněty učitele je schopen hospodárně využívat materiálů a energie. K obsluze a
údržbě učebních zařízení a pomůcek, přístrojů musí být častěji podněcován. Překážky v práci
překonává s pomocí učitele.
Stupeň 4 (dostatečný)
Žák pracuje bez zájmu a žádoucího vztahu k práci, k pracovnímu týmu a k praktickým
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činnostem. Získaných teoretických poznatků dovede využít při praktické činnosti jen za
soustavné pomoci učitele. V praktických činnostech, dovednostech a návycích se dopouští
větších chyb. Při volbě postupů a způsobů práce potřebuje soustavnou pomoc učitele. Ve
výsledcích práce má závažné nedostatky. Práci dovede organizovat za soustavné pomoci
učitele, méně dbá o pořádek na pracovišti a na dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně
zdraví při práci. Porušuje zásady hospodárnosti využívání materiálů a energie. V obsluze a
údržbě zařízení a pomůcek, přístrojů má závažné nedostatky. Překážky v práci překonává jen
s pomocí učitele.

Stupeň 5 (nedostatečný)
Žák neprojevuje zájem o práci, jeho vztah k ní, k pracovnímu týmu a k praktickým činnostem
není na potřebné úrovni. Nedokáže ani s pomocí učitele uplatnit získané teoretické poznatky
při praktické činnosti. V praktických činnostech, dovednostech a návycích má podstatné
nedostatky. Pracovní postup nezvládá ani s pomocí učitele. Výsledky jeho práce jsou
nedokončené, neúplné, nepřesné, nedosahují ani dolní hranice předepsaných ukazatelů. Práci
na pracovišti si nedokáže zorganizovat, nedbá na pořádek na pracovišti. Neovládá předpisy o
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Nevyužívá hospodárně materiálů a energie. V obsluze
a údržbě zařízení a pomůcek, přístrojů má závažné nedostatky.
Učitel může dílčí zkoušky hodnotit i jinými způsoby (body, slovně apod.). Stanoví však
pravidla pro jejich transformaci do základních stupňů.

Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření (např. výtvarná
výchova, hudební výchova, tělesná výchova, rodinná výchova, environmentální výchova,
občanská výchova apod.)
Kritéria hodnocení výsledků vzdělávání v uvedených předmětech
• 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 žáka k činnostem, zájem o ně a vztah k nim
• estetické vnímání, přístup k uměleckému dílu a k estetice ostatní společnosti
• v tělesné výchově s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu studenta všeobecná tělesná
zdatnost, výkonnost, vztah k pohybové aktivitě a péče o vlastní zdraví
Charakteristika klasifikačního stupně
Stupeň 1 (výborný)
Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní
předpoklady a velmi úspěšně, podle požadavků školního vzdělávacího programu (do jeho
přijetí osnov) je rozvíjí v individuálních a kolektivních projevech. Jeho projev je esteticky
působivý, jedinečný, procítěný, v hudební a tělesné výchově přesný. Osvojené vědomosti,
dovednosti a návyky aplikuje tvořivě. Má výrazně aktivní zájem o umění, estetiku, ekologii,
tělesnou kulturu a projevuje k nim aktivní vztah. Úspěšně rozvíjí svůj estetický vkus a
tělesnou zdatnost.
Stupeň 2 (chvalitebný)
Žák je v činnostech aktivní, tvořivý, převážně samostatný na základě využívání svých
osobních předpokladů, které úspěšně rozvíjí v individuálním a kolektivním projevu. Jeho
projev je esteticky působivý a má jen menší nedostatky z hlediska požadavků školního
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vzdělávacího programu (do jeho přijetí osnov). Tvořivě aplikuje osvojené vědomosti,
dovednosti a návyky v nových úkolech. Má aktivní zájem o umění, o estetiku, ekologii a
tělesnou zdatnost. Rozvíjí si v požadované míře estetický vkus a tělesnou zdatnost.
Stupeň 3 (dobrý)
Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyužívá dostatečně své
schopnosti v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je málo působivý, dopouští se
v něm chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější nedostatky a při jejich aplikaci
potřebuje pomoc učitele. Nemá dostatečný aktivní zájem o umění, estetiku, ekologii a
tělesnou kulturu. Nerozvíjí v požadované míře svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost.
Stupeň 4 (dostatečný)
Žák přistupuje k činnostem bez zájmu, je málo samostatný i málo pohotový. Jeho projev je
velmi málo působivý s mnoha chybami. Jeho vědomosti jsou neúplné a stejně jako dovednosti
mají značné mezery. Při aplikaci vědomostí a při uplatňování dovedností potřebuje
soustavnou pomoc učitele. O umění, estetiku, ekologii a tělesnou kulturu má občasný a
většinou jen pasivní zájem. Svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost rozvíjí pouze sporadicky.
Stupeň 5 (nedostatečný)
Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho projev je
povětšině chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti
nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o práci a nevyvíjí úsilí rozvíjet svůj estetický vkus a
tělesnou zdatnost.
Učitel může dílčí zkoušky hodnotit i jinými způsoby (body, slovně apod.). Stanoví však
pravidla pro jejich transformaci do základních stupňů.

Celkové hodnocení prospěchu žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni:
a) prospěl(a) s vyznamenáním,
- žák prospěl s vyznamenáním, není-li v žádném z povinných předmětu hodnocen na
vysvědčení stupněm prospěchu horším než stupeň 2 - chvalitebný a průměrný prospěch ze
všech povinných předmětů není vyšší než 1,50 a chování je hodnoceno stupněm velmi dobré platí i pro slovní hodnocení,
b) prospěl(a)
- žák prospěl, není-li v žádném z povinných předmětů hodnocen na vysvědčení stupněm
prospěchu 5 - nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením,
c) neprospěl(a)
- žák neprospěl, je-li v některém z povinných předmětů hodnocen na vysvědčení stupněm
prospěchu 5 – nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením nebo není-li z něho
hodnocen na konci druhého pololetí.
d) nehodnocen(a)
- není-li možné žáka hodnotit z některého z povinných předmětů stanovených školním
vzdělávacím programem na konci prvního pololetí.
Výsledky práce v zájmových útvarech, které organizuje škola se v případě použití klasifikace
hodnotí na vysvědčení stupni:
a) pracoval(a) úspěšně,
- žák zájmový útvar navštěvoval pravidelně, pracoval se zájmem, osvojil si plánovanou míru
vědomostí, dovedností a návyků,
b) pracoval(a),
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- žák zájmový útvar nenavštěvoval pravidelně, zájem o práci byl občasný a povrchní, v míře
osvojených vědomostí, dovedností a návyků má větší nedostatky.
Chování žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni:
1 - velmi dobré
- stupeň 1 (velmi dobré) - žák uvědoměle dodržuje ustanovení školního řádu. Ojediněle se
může dopustit méně závažných přestupků proti ustanovení školního řádu.
2 - uspokojivé
- stupeň 2 (uspokojivé) - chování žáka je v podstatě v souladu s ustanoveními školního řádu.
Dopustí se ale závažnějšího přestupku nebo se opakovaně dopouští méně závažných
přestupků proti ustanovením školního řádu. Je však přístupný výchovnému působení a snaží
se své chyby napravit.
3 - neuspokojivé
- stupeň 3 (neuspokojivé) - žák se dopustí závažného přestupku proti školnímu řádu nebo se
opakovaně dopouští závažnějších přestupků proti zásadám školního řádu.
Stupeň hodnocení chování není výchovným opatřením, ale je vyjádřením klasifikace průběhu
chování v daném klasifikačním období. Klasifikaci nižším stupněm z chování předchází
udělení výchovného (výchovných) opatření.
Výchovná opatření
Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. Tyto ředitel
školy žákovi uděluje na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné právnické
či fyzické osoby po projednání v pedagogické radě:
Pochvala ředitele školy se uděluje za:
mimořádný projev lidskosti
mimořádný projev občanské nebo školní iniciativy
mimořádně záslužný nebo statečný čin
dlouhodobou úspěšnou práci
vynikající reprezentaci školy

•
•
•
•
•

Pochvala třídního učitele se uděluje za:
výrazný projev školní iniciativy
déletrvající úspěšnou práci
reprezentaci školy
práci pro třídní kolektiv

•
•
•
•

Udělení pochvaly musí třídní učitel nejprve projednat s ředitelem školy. Ředitel školy a třídní
učitel mohou udělovat i jiná ocenění (diplom, pochvalný list, věcný dar apod.) podle pravidel
výše uvedených.
Kázeňské opatření ukládá ředitel školy nebo třídní učitel za porušení povinností uložených
školním řádem. Stupně kázeňských opatření podle závažnosti porušených povinností:
Napomenutí třídního učitele
se ukládá za drobné, méně závažné a neopakující se porušení povinností.
Důtka třídního učitele
se ukládá za závažnější, případně opakující se porušení povinností. Uložení důtky oznámí
třídní učitel neprodleně řediteli školy.
Důtka ředitele školy
se ukládá za vážné, případně i opakované porušení povinností. Uložení důtky musí předcházet
její projednání v pedagogické radě.
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Udělení výchovného opatření ředitel školy nebo třídní učitel neprodleně a prokazatelně
oznámí žákovi a jeho zákonnému zástupci. Současně se zaznamená do dokumentace školy.
Udělení pochvaly a jiného ocenění se zaznamená na vysvědčení za pololetí, v němž bylo
uděleno.

6.1.3 Výstupní hodnocení
Součástí hodnocení žáků je také výstupní hodnocení.
Výstupní hodnocení vydá škola žákovi na konci 1. pololetí školního roku, v němž splní
povinnou školní docházku a ve stejném termínu rovněž žákovi v pátém a sedmém ročníku,
pokud se hlásí k přijetí ke vzdělávání ve střední škole. V případě podání přihlášky do oboru
vzdělávání, v němž je jako součást přijímacího řízení stanovena talentová zkouška, je žákovi
vydáno výstupní hodnocení do 30. října.
Hlavním obsahem výstupního hodnocení je vyjádření o dosažené výstupní úrovni vzdělání
ve struktuře vymezené rámcovým vzdělávacím programem základního vzdělávání a
konkretizované ve školním vzdělávacím programu. Dále výstupní hodnocení žáka obsahuje
vyjádření o:
a) možnostech žáka a o jeho nadání,
b) jeho předpokladech pro další vzdělávání nebo uplatnění,
c) chování žáka v průběhu povinné školní docházky,
d) dalších významných skutečnostech ve vzdělávání žáka.
Výstupní hodnocení vypracuje třídní učitel.

6.1.4. Komisionální a opravné zkoušky
Komisionální zkoušku koná žák v případě opravné zkoušky a v případě přezkoušení z
důvodu pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí.
Komisi pro komisionální přezkoušení jmenuje ředitel; v případě, že je vyučujícím daného
předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad.
Komise je tříčlenná:
a) předseda, kterým je ředitel školy nebo jím pověřený učitel,
b) zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák zařazen,
popřípadě jiný vyučující daného předmětu,
c) přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu příbuzného.
Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení. Výsledek
přezkoušení stanoví komise hlasováním a jeho výsledek sdělí předseda prokazatelným
způsobem žákovi a zákonnému zástupci žáka. V případě změny hodnocení se žákovi vydá
nové vysvědčení.
Přezkoušení může žák vykonat v jednom dni pouze z jednoho předmětu.
Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitel školy v souladu se školním
vzdělávacím programem.
Vykonáním přezkoušení není dotčena možnost vykonat opravnou zkoušku.
Opravná zkouška – žáci, kteří na daném stupni základní školy dosud neopakovali ročník nebo
na konci druhého pololetí neprospěli nejvíce ze dvou povinných předmětů s výjimkou
předmětů výchovného zaměření, konají opravné zkoušky.
Opravná zkouška se koná nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu
stanoveném ředitelem školy.
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Žák může v jednom dni skládat pouze jednu opravnou zkoušku. Opravné zkoušky jsou
komisionální.
Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví,
neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín opravné
zkoušky nejpozději do 15. září následujícího školního roku. Do té doby je žák zařazen do
nejbližšího vyššího ročníku, popřípadě znovu do devátého ročníku.
Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Při hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se postupuje individuálně na
základě doporučení školského poradenského zařízení a vypracovaného individuálního plánu.
Způsob hodnocení a klasifikace žáka vychází ze znalosti příznaků postižení žáka a uplatňuje
se ve všech vyučovacích předmětech, ve kterých se projevuje postižení žáka, a na obou
stupních základní školy.
Pro zjišťování úrovně žákových vědomostí a dovedností volí učitel takové formy a druhy
ověřování, které odpovídají schopnostem žáka a při nichž se vliv poruchy na výsledek
minimální.
Pokud možno, nepožadujeme po žácích s vývojovými poruchami plnění takových úkolů, při
kterých vlivem poruchy nemohou podávat výkon odpovídající jejich předpokladům.
Vyučující upřednostňuje ten druh projevu, ve kterém má žák předpoklad podat lepší výkon.
Při klasifikaci se nevychází z prostého počtu chyb, ale z počtu jevů, které žák zvládl.
Klasifikaci provází vyučující hodnocením - tj. vyjádřením pozitivních stránek výkonu,
objasněním podstaty neúspěchu, návodem, jak mezery a nedostatky překonat. Upřednostňuje
pozitivní motivaci.
Slovní hodnocení může být prováděno na základě žádosti rodičů po celou dobu vzdělávání ve
všech předmětech nebo jen v předmětech, kde výsledky vzdělávání mohou být poruchou
ovlivněny. Jakmile žák překoná nejvýraznější obtíže, je vhodné postupně přecházet k běžné
klasifikaci.
Na základě výsledů a doporučení školského poradenského zařízení se pro individuálně
integrované žáky vypracovává individuální vzdělávací plán pro určitý předmět nebo skupinu
předmětů. Obsah výuky daného předmětu v ročníku může být výrazně redukován tak, aby
poskytl žákovi ucelené a jím zvládnutelné základy.
Individuální plány mají charakter smlouvy mezi vedením školy, vyučujícím(i) a zákonným
zástupcem dítěte; vypracovávají se krátce, rámcově v písemné formě.
Všechna navrhovaná pedagogická opatření se vždy projednávají s rodiči a jejich názor je
vždy brán do úvahy.
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