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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 žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se
zaměstnanci školy

A. Práva a povinnosti žáků
1. Žáci mají právo:
 Na vzdělávání podle školního vzdělávacího programu.
 Na rozvoj osobnosti podle míry nadání rozumových a fyzických schopností.
 Na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání, zakládat v rámci školy samosprávný orgán žáků
(školní parlament), volit a být do něj voleni, pracovat v něm a jeho prostřednictvím se obracet na ředitelku
školy a školskou radu s tím, že ředitelka školy je povinna se těmito stanovisky a vyjádřeními zabývat.
 Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím, týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich
vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje, své připomínky mohou
vznést prostřednictvím zákonných zástupců nebo přímo ředitelce školy.
 Na informace a poradenskou činnost školy v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školního
vzdělávacího programu.
 Na ochranu před vlivy a informacemi, které by ohrožovaly jejich rozumovou a mravní výchovu a nevhodně
ovlivňovaly jeho morálku.
 Na ochranu před fyzickým a psychickým násilím a nedbalým zacházením.
 Na svobodu ve výběru kamarádů.
 Na svobodu pohybu ve školních prostorách, které jsou k tomu určeny.
 Na to, aby byl respektován jejich soukromý život a život jejich rodiny.
 Na volný čas a přiměřený odpočinek a oddechovou činnost odpovídající jejich věku.
 Na ochranu před návykovými látkami, které ohrožují jejich tělesný a duševní vývoj.
 V případě nejasností v učivu požádat o pomoc vyučujícího.
 Požádat o pomoc třídního učitele, výchovného poradce, metodika prevence nebo jinou osobu v situaci,
kdy se dostanou z jakéhokoliv důvodu do tísně.
 Na slušné jednání ze strany všech zaměstnanců školy.
 Každý žák má právo svobodně projevovat své náboženství nebo víru. Z důvodu ochrany zdraví lze
v individuálních případech omezit projevy náboženství nebo víry, avšak pouze tehdy, je-li to přiměřené a
nezbytně nutné.
 Se souhlasem zákonného zástupce být přítomen při jeho jednání s učitelem v rámci konzultačního dne.
 Na pitný režim v době vyučovací hodiny bez jejího narušení.
2. Žáci jsou povinni
 Docházet do školy řádně a včas, řádně se vzdělávat, přicházet připraveni na výuku, nosit všechny potřebné
školní pomůcky a potřeby.
 Dodržovat školní a vnitřní řády, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, se kterými byli
seznámeni.
 Plnit pokyny pedagogických pracovníků a dalších zaměstnanců školy vydané v souladu s tímto řádem a
právními předpisy.
 Plnit pokyny dospělých osob pověřených výkonem dohledu.
 Vyjadřovat své názory a mínění slušnou formou.
 Během vyučování mít vypnutý mobilní telefon a další multimediální zařízení a dbát zákazu pořizování
zvukových a obrazových záznamů během vyučování i o přestávkách, pokud to pedagog nestanoví jinak.
 Nepoškozovat vnější a vnitřní vybavení školy, poškození majetku z nedbalosti nebo úmyslně uhradit
prostřednictvím zákonných zástupců.
 Hlásit každý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti s činností školy bez zbytečného odkladu
vyučujícímu, třídnímu učiteli nebo jinému zaměstnanci školy.
 Dodržovat dohodnutá pravidla a požadavky, které jsou na něho kladeny při výuce příslušného předmětu
 V případě předem známé nepřítomnosti předložit svému třídnímu učiteli žádost o uvolnění.
 Při odchodu ze školy v době vyučování si vyžádat souhlas třídního učitele nebo vedení školy – na základě
písemné žádosti podepsané jeho zákonným zástupcem.
 Vyžádat si souhlas vyučujícího při opuštění třídy v průběhu vyučování.
 Plnit pokyny vyučujících, které souvisí s přímým vyučováním i přípravou na ně.
 Omlouvat se zásadně na začátku vyučovací hodiny.
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Udržovat svoje pracovní místo v pořádku a čistotě
Chránit své zdraví i zdraví spolužáků
Řádně a systematicky se připravovat na vyučování

3. Žáku je zakázáno:
 Kouřit, konzumovat alkoholické nápoje a jiné návykové látky a také je nosit do školy nebo je ve škole
přechovávat.
 Manipulovat se školním nábytkem a ostatním inventářem bez dohledu vyučujícího, popřípadě vedení
školy.
 Používat mobilní telefon v průběhu vyučovací hodiny bez souhlasu vyučujícího. V případě porušení tohoto
ustanovení bude mobil žáku zabaven a předán jeho zákonnému zástupci.
 Používat ve škole bez souhlasu vyučujícího jakákoliv technická zařízení sloužící k záznamu obrazu nebo
zvuku. V případě porušení tohoto ustanovení bude zařízení žáku zabaveno a předáno jeho zákonnému
zástupci.
 Používat ve výuce bez souhlasu vyučujícího jakékoliv předměty a elektronická zařízení (např. MP
přehrávače), které nesouvisí s výukou. V případě porušení tohoto ustanovení bude zařízení žáku zabaveno
a předáno jeho zákonnému zástupci.
 Nosit do školy předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo
jiných osob. Cenné předměty, včetně šperků a mobilních telefonů odkládá pouze na pokyn vyučujících,
kteří je po stanovenou dobu přeberou do úschovy a zajistí jejich bezpečnost.
 Před ukončením vyučování opouštět školní budovu bez vědomí vyučujících.
 V době mimo vyučování žáci zůstávají ve škole jen se svolením vyučujících a pod jejich dohledem.

.
B. Práva a povinnosti zákonných zástupců
1. Zákonní zástupci mají právo:








Na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání.
Volit a být voleni do školské rady.
Na informace a poradenskou pomoc školy pro jejich děti v záležitostech týkajících se vzdělávání podle
školního vzdělávacího programu.
Požádat o uvolnění žáka z vyučování podle pravidel určených tímto školním řádem.
Po předchozí domluvě s vyučujícím, popřípadě vedením školy, se osobně zúčastnit výuky v kterékoliv
vyučovací hodině jeho dítěte.
Obracet se na učitele i vedení školy s dotazy, připomínkami a náměty, které se týkají výchovně
vzdělávacího procesu.
Vyjadřovat se k rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí žáka.

Doporučený postup pro jednání rodič – škola

Máte dotaz, připomínku či výhradu k výuce, jednání nebo postupu vyučujícího?
1.
2.
3.

Domluvte si osobně, telefonicky nebo emailem schůzku s daným vyučujícím (v případě potřeby s účastí
třídního učitele), vysvětlete si názorové rozdíly a společně se domluvte na možném řešení problému.
Oslovit můžete také výchovnou poradkyni nebo metodičku primární prevence, které Vám mohou poradit s
řešením dané situace.
Pokud ani po využití těchto možností nedojde k vyřešení projednávané záležitosti, můžete se obrátit na
ředitelku školy nebo školskou radu, a to v oblastech, které ji přísluší projednávat.

Škola garantuje profesionální a objektivní přístup ve věci řešení stížností, tzn., že se v žádném případě
projednávaná záležitost neodrazí negativně na vztahu učitele k danému žákovi.

2. Zákonní zástupci žáku mají povinnost:




Zajistit, aby žák docházel řádně do školy.
Dodržovat pravidla slušného chování k zaměstnancům školy.
Na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání nebo
chování žáka.
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Informovat školu o zdravotní způsobilosti žáka ke vzdělávání a případných změnách způsobilosti, o
zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
údaje o tom, zda je žák zdravotně postižen, včetně údaje o druhu postižení, nebo zdravotně
znevýhodněn.
Dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním
řádem.
Oznamovat škole údaje pro vedení školní matriky a další údaje, které jsou podstatné pro průběh
vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a žáka, a změny v těchto údajích.

C. PRÁVA A POVINNOSTI UČITELŮ:
1. Učitel má právo:






Obracet se s připomínkami a náměty na vedení školy.
Rozhodnout o odůvodněnosti omluvy žáka ve všech případech, s výjimkou omlouvání absence kdy o
omluvě absence rozhoduje třídní učitel, popřípadě ředitel školy).
Na slušné a korektní jednání ze strany žáků a jejich zákonných zástupců.
Rozhodnout o četnosti, způsobu i rozsahu hodnocení kteréhokoliv žáka v souladu s pravidly hodnocení
školy.
V případě nedostatku podkladů pro hodnocení žáka v daném předmětu tohoto žáka nehodnotit.

2. Učitel je povinen:
 Řídit se obecně vžitými pravidly slušného chování, a to jak ve vztahu k žákům, tak k ostatním
zaměstnancům školy
 V případě, že zjistí jakékoliv podezření, či náznak rasové nesnášenlivosti, xenofobie nebo šikany,
informovat o tomto neprodleně třídního učitele, výchovného poradce a vedení školy.

D. Provoz a vnitřní režim školy
1. Provoz ve škole







Vyučování začíná v 7.55 hodin. Vyučování výjimečně zařazené na dřívější dobu nesmí začínat dříve než v 7
hodin. Vyučování probíhá podle časového rozvržení vyučovacích hodin a přestávek, které je přílohou
tohoto řádu. Tyto údaje mají žáci zapsány v žákovských knížkách. Vyučování končí nejpozději do 16 hodin.
Vyučovací hodina trvá 45 minut. V odůvodněných případech lze vyučovací hodiny dělit a spojovat, v tomto
případě je odlišná doba ukončení vyučování oznámena rodičům.
V průběhu vyučování je školní budova z bezpečnostních důvodů uzavřena. Zákonní zástupci a návštěvy
vstupují do budovy po předchozí domluvě s vyučujícím, vedením školy nebo jiným zaměstnancem školy.
Za tímto účelem je u hlavního vstupu do budovy zvonek.
Provoz školy probíhá ve všedních dnech od 6.30 do 16.15 hodin.
Vstup do školy a chování v době školních akcí pro veřejnost se řídí pokyny zaměstnanců školy přítomných
na místě v době konání akce.

2. Chování žáka








Žáci se řídí školním řádem, dbají na zásady slušného a ohleduplného chování, chrání majetek školy před
poškozením a ztrátou a brání tomu, aby byl ničen. Tyto zásady dodržují i mimo školní vyučování a chovají
se tak, aby svým vystupováním na veřejnosti nepoškozovali dobré jméno školy.
Vnášení, držení, užívání a distribuce návykových látek a kouření je v prostorách školy a při akcích
pořádaných školou zakázáno. Porušení výše uvedených zásad a zákazu bude klasifikováno jako hrubý
přestupek.
Projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování včetně kyberšikany,
kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo skupinám (zejména
v situacích, kdy jsou takto postiženi žáci mladší a slabší) jsou považovány za hrubý přestupek proti
školnímu řádu.
Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka nebo studenta vůči zaměstnancům školy nebo školského
zařízení se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených tímto řádem.
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3. Docházka do školy


















Žák chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin nebo pokynů vyučujících a účastní se činností
organizovaných školou. Účast na vyučování nepovinných předmětů je pro zařazené žáky povinná. Odhlásit
se může vždy ke konci pololetí.
Žákům je zakázáno jezdit na školním dvoře na kole, kola si uloží na určené místo a jsou povinni si jej
zabezpečit zámkem.
V průběhu vyučování nesmí žáci opouštět bez vědomí vyučujících školní budovu.
Cennosti, drahé věci a vybavení, které nesouvisí přímo s vyučováním, si žáci do školy mohou nosit pouze
na vlastní odpovědnost, škola za ně ovšem neodpovídá
Žáci vstupují do budovy školy nejdříve 20 minut před zahájením dopoledního vyučování. Ve stejné době se
otevírají šatny, které jsou žákům přístupné do zvonění oznamujícího začátek vyučování.
V době před odpoledním vyučováním je žákům umožněno opustit školní budovu. Mohou odejít domůnapř. na oběd. V tuto dobu škola za žáky nezodpovídá. Na odpolední vyučování žáci přicházejí v době
přestávky. Pracovník pověřený dohledem nad nimi vykonává dohled od okamžiku vstupu do budovy.
Žáci, kteří neopustí školní budovu, mají umožněn pobyt ve škole, ale pouze na určených místech a za
dohledu vyučujícího. Před ukončením vyučování žáci z bezpečnostních důvodů neopouštějí školní budovu
bez vědomí vyučujících. V době mimo vyučování žáci zůstávají ve škole jen se svolením vyučujících a pod
jejich dohledem.
V 7:50 jsou všichni žáci ve třídě, kde se připravují na hodinu. Pokud žák musí přecházet do jiných (než
kmenových) tříd nebo pracoven, děje se tak na konci přestávky. Po zvonění oznamujícím začátek hodiny
sedí žáci na svém místě a jsou připraveni na vyučování podle rozvrhu.
V průběhu dne mají žáci povolen přístup do šaten pouze ve výjimečných případech nebo na požádání
pedagoga (odchod k lékaři, společný odchod nebo příchod třídy a podobně).
Žáci jsou povinni se v budově školy i školní družiny z hygienických důvodů přezouvat. Vhodné jsou lehké,
vzdušné přezůvky. V rámci prevence krádeží si žáci ukládají přezůvky včetně pomůcek na tělesnou
výchovu do šatních skříněk. Šatní skříňky řádně uzamykají, udržují v nich pořádek a čistotu. Za věci
v neuzamčených šatních skříňkách škola neručí.
Na školní hřiště je povolen vstup pouze ve sportovní obuvi.
Po skončeném vyučování zůstávají žáci na svých místech, své věci si skládají a opouštějí třídu na pokyn a v
doprovodu vyučujícího poslední vyučovací hodiny.

4. Chování při vyučování











Žák pozorně sleduje a aktivně se účastní vyučování.
Ve vyučovací hodině jsou mobilní telefony a další vlastní zařízení vypnuté.
Žáci smí použít ve vyučovací hodině vlastní dotyková a mobilní zařízení pouze na pokyn učitele. Je přísně
zakázáno pořizovat audio nebo video záznamy, pokud vyučující neurčí jinak.
Žák se systematicky a řádně připravuje na vyučování.
Při vyučovací hodině se žák aktivně zapojuje do právě probíhající činnosti. Při své činnosti neruší
spolužáky. Svým chováním umožňuje hladký průběh vyučovací hodiny.
Při vyučování respektuje a dodržuje dohodnutá pravidla chování a pokyny učitele.
Žák má právo při vyučování vyslovit svůj názor.
Pokud se vyučující nedostaví do 5 minut po zvonění do třídy, jde zástupce třídy ohlásit jeho nepřítomnost
vedení školy.
Žákovské služby určené třídním učitelem vykonávají povinnosti dle jeho pokynů.
Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné
zaviněné porušení a hrubý přestupek proti školnímu řádu.

5. Chování na akcích mimo školu






Při přecházení žáků na místa vyučování či jiných akcích 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, lyžařské kurzy, školy v přírodě platí zvláštní bezpečnostní
předpisy, se kterými jsou žáci předem seznámeni. Při pobytu v ubytovacích zařízeních se účastníci akce řídí
vnitřním řádem tohoto zařízení.
Do výuky mohou být zařazeny další aktivity jako školy v přírodě, ozdravné pobyty, výjezdy do zahraničí,
atd. Těchto aktivit se mohou zúčastnit pouze žáci zdravotně způsobilí, jejichž rodiče o tom dodají lékařské
potvrzení ne starší jednoho roku.
Chování žáka na akcích mimo školu je součástí celkového hodnocení žáka včetně hodnocení na vysvědčení
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Při zapojení školy do soutěží, bezpečnost a ochranu zdraví žáků po dobu dopravy na soutěže a ze soutěží
zajišťuje vysílací škola, pokud se se zákonným zástupcem žáka nedohodne jinak. V průběhu soutěže
zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků organizátor.

6. Odchod ze školy


Vyučující poslední vyučovací hodiny odvádí žáky do šaten. Vyučující odchází ze šatny jako poslední.

7. Zacházení s učebnicemi, školními potřebami a školním majetkem








Žák šetrně zachází se svěřenými učebnicemi, školními potřebami a školním majetkem. Každé svévolné
poškození nebo zničení majetku školy, spolužáků, učitelů či jiných osob hradí v plném rozsahu rodiče žáka,
který škodu způsobil.
Žák odpovídá za čistotu a pořádek svého pracovního místa a nejbližšího okolí.
Před odchodem ze třídy uklidí své pracovní místo a jeho okolí. Služba odpovídá za pořádek kolem tabule a
koše na odpadky.
Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, elektrickými rozvody a okenními žaluziemi.
Zatemnění třídy provádí učitel nebo jím pověřený žák. Z bezpečnostních důvodů je žákům zakázáno
otevírat okna, sedat na okenních parapetech a radiátorech.
Při výuce v tělocvičně, hřišti, v odborných učebnách zachovávají žáci specifické bezpečnostní předpisy pro
tyto učebny, dané řádem odborné učebny.

8. Ochrana svého zdraví a zdraví spolužáků











Žák se při všech činnostech ve škole chová tak, aby neohrozil zdraví své, svých spolužáků či jiných osob.
Žák nenosí do školy předměty, kterými by mohl ohrozit zdraví své i ostatních.
Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během vyučování ve třídě, na chodbě, na hřišti při akcích
pořádaných školou hlásí žáci ihned svému vyučujícímu nebo pedagogickému dozoru, následně vedení
školy.
Úrazy, ke kterým došlo při společné činnosti žáků mimo školu, je třeba hlásit. Úrazy žáků na LVK či ve ŠVP
se okamžitě hlásí doprovodnému personálu a následně vedení školy.
Žák plně respektuje vnitřní řády odborných pracoven a učeben.
Žáci nesmí opouštět školu k nákupům, zbytečně se zdržovat se v šatnách, v prostoru před šatnami.
Je zakázáno naklánět se a lézt po zábradlí schodiště, sedět na okenních rámech a radiátorech, vyklánět se
z oken a povolávat na spolužáky z oken. V době přestávky jsou všechna okna ve třídě i na chodbách
zavřená /mimo ventilačky/.
Žáci čekají na odpolední vyučování mimo budovu nebo mohou v době polední přestávky odejít domů tak,
aby se včas vrátili na vyučování. Zdržovat se ve škole v době polední přestávky smí žák na předem
určeném místě, kde je určen dohled učitele. Nesmí pobíhat po škole, v šatnách a jiných třídách.

9. Omlouvání absence











Každou nepřítomnost ve škole je třeba řádně omluvit. Pravidla vycházejí ze zákona č 561/2004 Sb. v
platném znění a z metodického pokynu MŠMT k omlouvání absence a prevenci záškoláctví č.j. 10
194/2002-14.
Při předem známé nepřítomnosti žádá rodič (zákonný zástupce) předem a písemně zápisem v žákovské
knížce nebo vyplněním formuláře, který je ke stažení na webových stránkách školy.
Z jedné vyučovací hodiny uvolňuje příslušný vyučující
Na jeden den uvolňuje třídní učitel.
Na více než jeden den uvolňuje žáka ředitelka školy. Žádost o uvolnění předkládá zákonný zástupce žáka
písemně řediteli školy prostřednictvím TU, který se k žádosti písemně vyjádří. O výsledku je zákonný
zástupce informován třídním učitelem pouze v případě nevyhovění žádosti. V případě nepřítomnosti
ředitele školy rozhodne o této žádosti zástupce ředitelky.
Odchod žáka z vyučování před jeho ukončením je možný pouze na základě písemné žádosti zákonného
zástupce, kterou žák předloží vyučujícímu hodiny a třídnímu učiteli (při uvolnění na jednu hodinu) nebo
třídnímu učiteli (při uvolnění na více hodin). Jestliže není třídní učitel přítomen, předloží žák tuto omluvu
zastupujícímu třídnímu učiteli, případně vedení školy. Omlouvání sms je nepřípustné.
Jako doklad nelze uznat žádost jiného subjektu (ZUŠ, sportovních klubů, trenérů apod.). Ve všech
případech žádá pouze rodič nebo zákonný zástupce.
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Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3
kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka – písemně prostřednictvím emailu třídnímu učiteli nebo
telefonicky.
Po návratu žáka do školy je doložena omluvenka písemně v žákovské knížce a to nejpozději do dvou dnů
školního vyučování. Jestliže není třídní učitel přítomen, předloží žák tuto omluvenku zastupujícímu
třídnímu učiteli, případně vedení školy. Omluvenku podepisuje jeden ze zákonných zástupců žáka.
Při opakované krátkodobé absenci žáka nebo má-li třídní učitel pochybnosti o oprávněnosti omluvy
předložené žákem, může třídní učitel po projednání situace se zákonným zástupcem požadovat
omluvenku potvrzenou lékařem.

10. Závěrečná ustanovení
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Přílohy:
1.
2.
3.
4.

Směrnice nabývá účinnosti dne 1. 9. 2016
Zrušuje se předchozí znění školního řádu ze dne 1. 9. 2015. Uložení školního řádu v archivu školy se řídí
Spisovým a skartačním řádem školy.
Kontrolou provádění ustanovení školního řádu je statutárním orgánem školy pověřena Mgr. Ivana
Brabcová a Václav Schejbal, vyhodnocení je prováděno na pravidelných poradách vedení školy.
Podle § 30 školského zákona č. 561/2004 Sb. zveřejňuje ředitelka školy tento řád následujícím způsobem:
na webových stránkách školy, ve vstupním vestibulu, na chodbě v každém patře.
Zaměstnanci školy s tímto řádem byli seznámeni na pedagogické poradě dne 31. 8. 2016.
Žáci školy byli s tímto řádem seznámeni třídními učiteli v prvním týdnu školního roku. Seznámení je
zaznamenáno v třídních knihách.
Zákonní zástupci žáků byli informováni o vydání řádu školy písemnou informací, řád je pro ně zpřístupněn
na chodbách a na webových stránkách školy.

Časový rozvrh vyučování
Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků, ochrana před rizikovým chováním
Postup školy při výskytu podezřelé látky a při podezření na užití omamné látky žákem
Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

V Hustopečích, 24. 8. 2016

Mgr. Ivana Matějíčková, ředitelka školy
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Příloha č. 1
Časové rozvržení vyučovacích hodin

1. vyučovací hodina
2. vyučovací hodina
3. vyučovací hodina
4. vyučovací hodina
5. vyučovací hodina
6. vyučovací hodina
7. vyučovací hodina
8. vyučovací hodina
9. vyučovací hodina

7.55 – 8.40 hod
8.50 – 9.35 hod
9.50 – 10.35
10.45-11.30
11.40-12.25
12.35-13.20
oběd
13.55-14.40
14.45-15.30
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Příloha č. 2
Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před
projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
Na počátku školního roku seznámí příslušní vyučující ve svých předmětech žáky s možnostmi úrazů a jejich
prevencí. Poučení zapíší do třídní knihy.
 Žáci se ve škole pohybují klidně, bezpečně, zbytečně neutíkají, jsou ohleduplní ke svým spolužákům.
 Nevyklání se z oken, nepokřikují na kolemjdoucí osoby, neskáčou ze schodů, nemanipulují s elektrickým a
plynovým zařízením. Okna a žaluzie ovládají jen na pokyn vyučujícího. Žáci musí uposlechnout pokyny
dozírajících učitelů a ostatních zaměstnanců.
 Žáci nevstupují ve škole do prostor, kde by bylo jejich zdraví ohroženo (kotelna …). Do prostor určených
pro zaměstnance školy vstupují jen na vyzvání.
 Zvláštní opatrnosti žáci dbají při pohybu v prostorách WC. Pohybují se tak, aby nemohli uklouznout. Při
mytí rukou nerozstřikují vodu po podlaze, šetří vodou.
 Žáci nevnášejí do školy předměty, které nesouvisejí s vyučováním nebo netvoří běžné vybavení žáka.
Zvláště nenosí předměty, kterými mohou ohrozit své zdraví i zdraví ostatních spolužáků nebo
zaměstnanců školy – zbraně, hořlaviny, výbušniny. Žáci mají ve škole a na akcích pořádaných školou
zakázáno kouřit.
 Vnášení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek (alkohol, psychotropní a ostatní látky schopné
nepříznivě ovlivňovat psychiku člověka nebo jeho ovládací a rozpoznávací schopnosti nebo jeho sociální
chování) je v prostorách školy a při akcích pořádaných školou přísně zakázáno. Porušení tohoto zákazu
bude klasifikováno jako hrubý přestupek. V této souvislosti ředitelka školy využije všech možností daných
jí příslušnými zákony včetně možnosti dát podnět k zahájení trestního stíhání osob, které se na porušení
zákazu podíleli. Ředitelka školy nebo jí pověřený pracovník bude informovat zákonné zástupce žáků, u
nichž bylo zjištěno porušení tohoto zákazu a zároveň je seznámí s možnostmi odborné pomoci. Žák nesmí
donášet do školní budovy a na akce pořádané školou injekční stříkačky. Při jejich zjištění budou odebrány
a předány k odborné likvidaci.
 Žák hlásí ihned bez zbytečného prodlení vyučujícímu všechna poranění, ke kterým došlo při vyučování.
 Při podezření nebo zjištění infekčního onemocnění je žák co nejdříve oddělen od ostatních a škola
neprodleně kontaktuje zákonné zástupce, kteří si přijdou dítě vyzvednout. Při výskytu pedikulózy nesmí
vyučující prohlížet hlavy, aby nerozšířil zavšivení na další děti. Povinností zákonných zástupců je dítě vší
zbavit. Pokud rodiče opakovaně posílají dítě do školy zavšivené, informuje škola orgán sociální péče.
 Všichni pedagogičtí pracovníci, zejména školní metodik prevence, průběžně sledují konkrétní podmínky a
situaci ve škole z hlediska výskytu sociálně patologických jevů, uplatňují různé formy a metody, které
umožňují včasné monitoring ohrožených žáků.
 Školní metodik prevence zajišťuje spolupráci s rodiči v oblasti prevence, informuje je o preventivním
programu školy a dalších aktivitách. Na základě pověření ředitelky školy spolupracuje s dalšími institucemi
na sociálně právní ochranu dětí a mládeže.
 Projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování apod. včetně kyberšikany
jsou v prostorách školy a při školních akcích přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti
školnímu řádu. Podle okolností ředitelka školy zváží možnost dalšího postihu žáků, kteří tento zákaz
přestoupí, a bude o svých zjištěních informovat zákonné zástupce.
 Pedagogičtí pracovníci dbají, aby etická a právní výchova, výchova ke zdravému životnímu stylu a
preventivní výchova byla vyučována v souladu se školním vzdělávacím programem.
 Pedagogičtí pracovníci jsou povinni v souladu s pracovním řádem vykonávat kvalitní dohled nad žáky o
přestávkách, před začátkem vyučování, po jeho skončení i během osobního volna žáků, a to hlavně
v prostorách, kde by k rizikovému chování mohlo docházet.
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Příloha č. 3

Postup školy při výskytu podezřelé látky a při podezření na užití omamné látky žákem
Vytvořit podmínky pro předcházení výskytu případů užívání návykových látek v prostorách školy v době
školního vyučování, včetně všech školních akcí i mimoškolní činnosti.
2. Zajistit bezpečnost a ochranu zdraví žáků před škodlivými účinky návykových látek v prostorách školy v době
školního vyučování, včetně veškerých školních akcí.
3. Školním řádem školy a vnitřním řádem školského zařízení (dále jen „školní řád“) jasně vymezit zákaz užívání
návykových látek ve škole, jejich nošení do školy.
4. Poskytovat žákům a zákonným zástupcům nezbytné informace nutné k zajištění jejich ochrany před tímto
jevem.
5. Poskytovat žákům věcné a pravdivé informace o návykových látkách formou, která je přiměřená jejich
rozumovému a osobnostnímu vývoji.
6. Působit na žáky v oblasti primární prevence užívání návykových látek.
7. Do veškerých poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví zakotvit informace o nebezpečnosti užívání návykových
látek a zákazu jejich užívání při všech činnostech souvisejících se školními aktivitami.
8. Poskytovat žákům, kteří mají s užíváním návykových látek problémy, jakož i jejich zákonným zástupcům,
informace o pomáhajících institucích a možnostech řešení situace.
9. Při řešení případů souvisejících s užíváním návykových látek nebo distribucí OPL je třeba spolupracovat
s dalšími zainteresovanými institucemi – Policie ČR, orgány sociálně-právní ochrany dětí, školská poradenská
zařízení apod.
10. V případech, které stanoví zákon, plnit ohlašovací povinnost směrem k orgánům činným v trestním řízení,
orgánům sociálně-právní ochrany obce s rozšířenou působností a zákonným zástupcům žáka.
1.

1. Tabákové výrobky
Ve vnitřních i vnějších prostorách všech typů škol je zakázáno kouřit. Kouřit zde nesmějí žádné osoby a není možné
ani zřizovat kuřárny nebo místa pro kouření vyhrazená.
1. Prostory školy je označen viditelným textem doplněným grafickou značkou zákazu kouření. Takto jsou označeny
vnitřní i vnější prostory.
2. Kouření v prostorách školy je zakázáno pod sankcemi uvedenými ve vyhlášce o základním vzdělávání.
Konzumace tabákových výrobků ve škole
V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci tabákových výrobků v prostorách školy nebo v době školního
vyučování, či v rámci akcí školou pořádaných, je primárně nutné mu v další konzumaci zabránit.
2. Tabákový výrobek je třeba žákovi odebrat a zajistit, aby nemohl v konzumaci pokračovat.
3. Pedagogický pracovník dále postupuje podle školního řádu školy: o události sepíše stručný záznam s vyjádřením
žáka, (zejména odkud, od koho má tabákový výrobek), který založí školní metodik prevence do své agendy.
4. V případě porušení zákazu kouření informuje třídní učitel zákonného zástupce nezletilého žáka.
5. V závažných případech (zejména s ohledem na věk nebo chování dítěte) a jestliže se jednání opakuje, vyrozumí
škola orgán-sociálně právní ochrany obce s rozšířenou působností. Škola může od orgánu sociálně-právní
ochrany obce vyžadovat pomoc.
6. Z konzumace tabákových výrobků ve škole je třeba vyvodit sankce tímto stanovené školním řádem - postupuje
se podle vyhlášky pro příslušný stupeň vzdělávání.
1.

2. Alkohol
Prodej nebo podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let je v ČR zakázáno. Zakázáno je rovněž osobám
mladším 18 let alkohol nabízet, anebo je v konzumaci alkoholu podporovat.
1. Tímto školním řádem škola stanoví zákaz užívání alkoholu v prostorách školy v době školního vyučování i na
všech akcích školou pořádaných.
2. Podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let může být trestným činem nebo přestupkem.

Konzumace alkoholu ve škole
V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci alkoholu v prostorách školy nebo v době školního vyučování, či
v rámci akcí školou pořádaných, je primárně nutné mu v další konzumaci zabránit.
2. Alkohol je třeba žákovi odebrat a zajistit, aby nemohl v konzumaci pokračovat.
1.
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3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.

Podle závažnosti momentálního stavu žáka, případně dalších okolností pedagogický pracovník posoudí, jestli mu
nehrozí nějaké nebezpečí.
V případě, kdy je žák pod vlivem alkoholu do té míry, že je ohrožen na zdraví a životě, zajistí škola nezbytnou
pomoc a péči a volá lékařskou službu první pomoci.
Jestliže akutní nebezpečí nehrozí, postupuje pedagogický pracovník podle školního řádu školy: O události sepíše
stručný záznam s vyjádřením žáka (zejména odkud, od koho má alkohol), který založí školní metodik prevence do
své agendy a vyrozumí vedení školy.
V případě, že žák není schopný pokračovat ve vyučování, vyrozumí škola ihned zákonného zástupce a vyzve jej,
aby si žáka vyzvedl, protože není zdravotně způsobilý k pobytu ve škole.
Jestliže není zákonný zástupce dostupný, vyrozumí škola orgán sociálně právní ochrany dítěte a vyčká jeho
pokynů. Škola může od orgánu sociálně-právní ochrany dítěte vyžadovat pomoc.
Zákonnému zástupci ohlásí škola skutečnost, že žák konzumoval alkohol ve škole i v případě, kdy je žák schopen
výuky.
Jestliže se situace opakuje, splní škola oznamovací povinnost k orgánu sociálně-právní ochrany dítěte.
Oznamovacím místem je příslušný odbor obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle místa bydliště
dítěte.
V případě uživatelova zájmu nebo zájmu jeho zákonných zástupců, poskytne škola potřebné informace o
možnostech odborné pomoci při řešení takové situace.
Z konzumace alkoholu ve škole je třeba vyvodit sankce stanovené školním řádem. Za nebezpečné a protiprávní
jednání je rovněž považováno navádění jiných žáků k užívání alkoholických nápojů.
V případě podezření na intoxikaci žáka může pedagogický pracovník provést orientační test na přítomnost
alkoholu (dechová zkouška), ale pouze na základě předem získaného souhlasu zákonného zástupce nebo
zletilého žáka či studenta s orientačním testováním žáka na přítomnost alkoholu. Pokud je výsledek testu
pozitivní, postupuje pedagogický pracovník obdobným postupem, jako je uvedeno od bodu 3. O události sepíše
pedagogický pracovník stručný záznam s vyjádřením žáka.
Obdobný postup zvolí pedagogický pracovník i v případě příchodu žáka do školy pod vlivem alkoholu, resp. kdy
nelze prokázat, že se žák intoxikoval ve škole.

Nález alkoholu ve škole
1. V případě, kdy bude v prostorách školy nalezen alkohol, postupují zaměstnanci školy takto:
a) Tekutinu nepodrobují žádnému testu ke zjištění jeho chemické struktury.
b) O nálezu ihned uvědomí vedení školy.
c) Nalezenou tekutinu uloží u vedení školy pro případ usvědčujícího důkazu.
d) Zpracují stručný záznam o události.
2. V případě, kdy zaměstnanci i školy zadrží u některého žáka alkohol, postupují takto:
a) Zabavenou tekutinu nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury.
b) O nálezu ihned uvědomí vedení školy.
c) O nálezu sepíší stručný záznam, s vyjádřením žáka, u kterého byl alkohol nalezen, datum, místo a čas
nálezu a jméno žáka. Zápis podepíše i žák, u kterého byl alkohol nalezen (nebo který jej odevzdal).
V případě, že podepsat odmítá, uvede pracovník tuto skutečnost do zápisu. Zápisu a rozhovoru se žákem
je přítomna ředitelka školy nebo její zástupce. Zápis záznamu založí školní metodik prevence do své
agendy.
d) O nálezu vyrozumí zákonného zástupce žáka, a v případě, že se jedná o opakovaný nález u téhož žáka, i
orgán sociálně-právní ochrany dítěte, kterým je obecní úřad obce s rozšířenou působností.
e) V případě podezření, že alkohol obsahuje i jiné příměsi a byl nalezen u žáka, který se jím intoxikoval,
předají zajištěnou tekutinu přivolanému lékaři.

3. Omamné a psychotropní látky
Zakázána je výroba, distribuce, přechovávání, šíření i propagace omamných a psychotropních látek, a to bez ohledu
na věk žáka a prostředí, ve kterém by k tomu docházelo. Zakázáno je rovněž navádění k užívání těchto látek.
1. Tímto školním řádem škola stanovuje zákaz užívání OPL a jejich distribuci a přechovávání. Současně stanovuje
zákaz vstupu do školy pod jejich vlivem. Školním řádem stanovuje rovněž tyto sankci za porušení zákazu:
napomenutí třídního učitele, důtka třídního učitele, důtka ředitele školy. Porušení zákazu bude vždy
projednáváno na pedagogické radě za účelem hodnocení klasifikace chování žáka.
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2.

Ten, kdo se hodnověrným způsobem dozví, že jiný připravuje nebo páchá trestný čin nedovolené výroby a držení
omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 a 188 a spáchání nebo dokončení takového trestného činu
nepřekazí, se sám vystavuje trestnímu stíhání. Překazit takový čin lze tím, že ho včas oznámí orgánům Policie ČR
nebo státnímu zástupci.

Konzumace OPL ve škole
V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci OPL v prostorách školy nebo v době školního vyučování, či v rámci
akcí školou pořádaných, je primárně nutné mu v další konzumaci zabránit.
2. Návykovou látku je třeba žákovi odebrat a zajistit ji, aby nemohl v konzumaci pokračovat.
3. Podle závažnosti momentálního stavu žáka, případně dalších okolností, zaměstnanec školy posoudí, jestli mu
nehrozí nějaké nebezpečí.
4. V případě, kdy je žák pod vlivem OPL do té míry, že je ohrožen na zdraví a životě, zajistí škola nezbytnou pomoc a
péči a volá lékařskou službu první pomoci.
5. Jestliže akutní nebezpečí nehrozí, postupuje zaměstnanec školy podle školního řádu školy. Především ihned
zajistí vyjádření žáka a vyrozumí vedení školy.
6. V případě, že žák není schopen pokračovat ve vyučování, vyrozumí škola ihned zákonného zástupce a vyzve jej,
aby si žáka vyzvedl, protože není zdravotně způsobilý k pobytu ve škole.
7. V případě, že žák není schopný dbát pokynů zaměstnanců školy, vyrozumí škola ihned zákonného zástupce a
vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, protože není zdravotně způsobilý k pobytu ve škole.
8. Jestliže není zákonný zástupce dostupný, vyrozumí škola orgán sociálně právní ochrany a vyčká jeho pokynů.
Škola může od orgánu sociálně-právní ochrany vyžadovat pomoc.
9. Zákonnému zástupci ohlásí škola skutečnost, že žák konzumoval OPL ve škole i v případě, kdy je žák schopen
výuky (dbát pokynů pracovníků školy).
10. Současně splní oznamovací povinnost k orgánu sociálně-právní ochrany dítěte. Oznamovacím místem je
příslušný odbor obce s rozšířenou působností podle místa bydliště dítěte.
11. V případě uživatelova zájmu nebo zájmu jeho zákonných zástupců, poskytne škola informace o možnostech
odborné pomoci při řešení takové situace.
12. Z konzumace OPL ve škole je třeba vyvodit sankce stanovené školním řádem. Nicméně je nutné rozlišovat
distributora od uživatele. Uživatel je nebezpečný pouze sobě, distributor všem. Distribuce je trestným činem,
užívání OPL je porušením školního řádu.
13. Navádění jiných žáků k užívání návykových látek je považováno rovněž za nebezpečné a protiprávní jednání.
14. V případě podezření na intoxikaci žáka může škola provést orientační test na přítomnost OPL (zkouška ze slin),
ale pouze na základě předem získaného souhlasu zákonného zástupce, resp. žáka staršího 18 let s orientačním
testováním žáka na přítomnost OPL. Pokud je výsledek testu pozitivní, postupuje škola obdobným postupem
jako je uvedeno od bodu 3. O události sepíše stručný záznam s vyjádřením žáka.
15. Obdobný postup zvolí zaměstnanec školy i v případě příchodu žáka do školy pod vlivem OPL, resp. kdy nelze
prokázat, že se žák intoxikoval ve škole.
1.

Distribuce OPL ve škole
Distribuce OPL je v České republice považována za protiprávní jednání. Je proto zakázána a může být
kvalifikována jako trestný čin. Množství, které žák distribuuje, není nijak rozhodující.
2. Přechovávání OPL je také vždy protiprávním jednáním. Množství, které u sebe žák v danou chvíli má, je
rozhodující pro to, aby toto protiprávní jednání bylo blíže specifikováno buď jako přestupek nebo v případě
množství většího než malého jako trestný čin, ale toto množství nemusí mít žádný vliv na kázeňský postih, který
je stanovený školním řádem.
3. Jestliže má zaměstnanec školy důvodné podezření, že ve škole došlo k distribuci OPL, musí o této skutečnosti
škola vždy vyrozumět místně příslušné oddělení Policie ČR, protože se jedná o podezření ze spáchání trestného
činu.
4. Jestliže se tohoto jednání dopustila osoba mladší 18 let nebo bylo namířeno proti osobě mladší 18 let, vyrozumí
škola také zákonného zástupce a orgán sociálně-právní ochrany obce s rozšířenou působností.
5. Pokud v rámci tohoto podezření zajistí zaměstnanci školy nějakou látku, postupují způsobem popsaným níže.
1.

Nález OPL ve škole
A. V případě, kdy zaměstnanci školy naleznou v prostorách školy látku, kterou považují za omamnou nebo
psychotropní, postupují takto:
Látku nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury.
O nálezu ihned uvědomí vedení školy.
Za přítomnosti dalšího zaměstnance školy vloží látku do obálky, napíší datum, čas a místo nálezu. Obálku přelepí,
přelep opatří razítkem školy a svým podpisem a uschovají ji do školního trezoru.
O nálezu vyrozumí Policii ČR, která provede identifikaci a zajištění podezřelé látky.
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B.
V případě, kdy zaměstnanci školy zadrží u některého žáka látku, kterou považují za omamnou nebo
psychotropní, postupují takto:
(1) Zabavenou látku nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury.
(2) O nálezu ihned uvědomí vedení školy.
(3) O nálezu sepíší stručný záznam s vyjádřením žáka, u kterého byla látka nalezena, datum, místo a čas nálezu a
jméno žáka. Zápis podepíše i žák, u kterého byla látka nalezena (nebo který látku odevzdal). V případě, že podepsat
odmítá, uvede pracovník tuto skutečnost do zápisu. Zápisu a rozhovoru se žákem je přítomna ředitelka školy nebo
její zástupce.
(4) O nálezu vyrozumí Policii ČR, která provede identifikaci a zajištění podezřelé látky a informuje zákonného
zástupce žáka.
(5) V případě, že je látka nalezena u žáka, který se jí intoxikoval, předají látku zajištěnou výše uvedeným postupem,
přivolanému lékaři. Může to usnadnit léčbu, neboť u řady jedů jsou známy protijedy. Další postup nutný
k identifikaci látky pak zajistí Policie ČR.
C. V případě, kdy zaměstnanci i školy mají podezření, že některý z žáků má nějakou OPL u sebe, postupují takto:
(1) Jedná se o podezření ze spáchání trestného činu nebo přestupku, a proto řešení této situace spadá do
kompetence Policie ČR.
(2) Bezodkladně vyrozumí Policii ČR, zkonzultují s ní další postup a informují zákonného zástupce žáka.
(3) Žáka izolují od ostatních a do příjezdu Policie ČR je nutné mít ho pod dohledem. U žáka v žádném případě
neprovádějí osobní prohlídku nebo prohlídku jeho věcí.

4. Krádeže, vandalizmus
Krádeže, zejména mobilních telefonů, a ničení školního majetku, jsou nejčastějšími formami protiprávního
jednáním, se kterými se lze v prostředí škol setkat.
Jak postupovat preventivně proti krádežím
Krádeže jsou protiprávním jednáním, a jakmile se škola o takovém jednání dozví, bude tuto skutečnost hlásit
orgánům činným v trestním řízení, nebo doporučí poškozenému (jeho zákonnému zástupci), aby se na tyto orgány
obrátil.
Nošení cenných věcí (zejména věcí malých rozměrů) do školy je rizikové chování, které může vést k jejich odcizení.
Škola žákům doporučuje, že cenné věci, které nesouvisí s vyučováním a vzděláváním, nemají žáci do školy nebo
školského zařízení nosit, případně je mohou odkládat na místa k tomu určená. Pokud takové místo žáci nemají
stanoveno, platí pro ně zákaz odkládání těchto věcí.
Zaměstnanci školy vedou žáky k tomu, aby dokázali protiprávní jednání rozpoznat, byli všímaví vůči svému okolí
a v případě, kdy budou svědky takového jednání, ohlásili věc pedagogickému pracovníkovi nebo ostatním
zaměstnancům školy.
Jak postupovat při nahlášení krádeže žákem
O události pořídit záznam na základě výpovědi poškozeného. Věc předat orgánům činným v trestním řízení (ohlásit
na místní nebo obvodní oddělení Policie ČR), nebo poučit poškozeného žáka (jeho zákonného zástupce), že má tuto
možnost. V případě, že je znám pachatel, je třeba nahlásit věc orgánu sociálně-právní ochrany (byl-li pachatel
mladší 18 let) a současně věc předat orgánům činným v trestním řízení.
Jak postupovat preventivně proti vandalismu
Každý je odpovědný za škody, které svým jednáním způsobil, a proto po něm bude škola požadovat náhradu,
jestliže škodu způsobil úmyslně nebo z nedbalosti. V poučeních o bezpečnosti a ochraně zdraví je třeba se
problematice vzniklých škod věnovat a žáky opakovaně upozorňovat na jednání, které k poškození majetku vede a
jak se takovému jednání vyhnout.
Jak postupovat při vzniku škody
Jakmile vznikne škoda na školním majetku, je třeba o celé záležitosti vyhotovit záznam a pokusit se odhalit viníka.
V případě, že viníka škola zná, může na něm (jeho zákonném zástupci) vymáhat náhradu škody. V případě, že
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nedojde mezi zákonnými zástupci nezletilého dítěte a školou k dohodě o náhradu škody, může škola vymáhat
náhradu soudní cestou.
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I.

Zásady klasifikace a hodnocení
A.
B.
C.

D.
E.

F.
G.
H.
I.

J.

K.

II.

Při hodnocení a při průběžné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník (dále jen učitel) uplatňuje
přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi.
Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl v průběhu
klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici.
Učitel bere při klasifikaci zřetel na zaměření a cíle předmětů s převahou teoretického zaměření,
předmětů s převahou praktických činností a předmětů s převahou výchovného a uměleckého
zaměření.
Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. Výjimku tvoří komisionální zkoušky
podle článku VIII.
Na konci klasifikačního období, v termínu, který určí ředitel, nejpozději však 24 hodin před jednáním
pedagogické rady o klasifikaci, zapíší učitelé příslušných předmětů číslicí výsledky celkové klasifikace do
systému SAS, dle pokynů ZŘŠ.
Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení, za první pololetí lze místo vysvědčení vydat žákovi výpis z
vysvědčení.
Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm (dále jen
"klasifikace").
U žáka se SVP rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení na základě doporučení
poradenského zařízení a žádosti zákonného zástupce žáka.
Škola převede slovní hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v případě
přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této školy nebo zákonného
zástupce žáka. Škola dále převede pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání slovní
hodnocení do klasifikace.
Jestliže učitel nemá z důvodu absence žáka dostatek podkladů pro hodnocení, má učitel právo žáka
nehodnotit. Ředitelka školy na základě podkladů od učitele a po projednání v pedagogické radě
rozhodne o posunutí termínu hodnocení. Při uplatňování tohoto postupu je nutný odpovědný přístup
učitele, který musí prokázat, že požadované podklady pro hodnocení žáka nemohl získat.
Hodnocení chování žáka ve škole i při akcích školy je nedílnou součástí celkového hodnocení žáka.
Všechny projevy porušování norem chování, agresivity (včetně verbálních forem), netolerance či
xenofobie je povinen řešit okamžitě ten pedagogický pracovník, který je projevu přítomen (popř.
vykonává dozor). V co nejkratší době informuje třídního učitele a v případě závažnějších přestupků
ředitelku školy.

Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci, informování zákonných zástupců o výsledcích vzdělávání
A.

Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků a chování žáka získává učitel
zejména: soustavným diagnostickým pozorováním žáka, soustavným sledováním výkonů žáka a jeho
připravenosti na vyučování, různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové),
didaktickými testy, kontrolními písemnými pracemi a praktickými zkouškami, analýzou různých
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B.

C.

D.

E.
F.

III.

činností žáka, konzultacemi s ostatními učiteli a podle potřeby s pracovníky PPP, rozhovory se žákem a
zákonnými zástupci žáka.
Žák 6.- 9. ročníku musí být z předmětu vyzkoušen ústně nebo písemně alespoň dvakrát za každé
pololetí. Učitel musí mít dostatečné podklady pro hodnocení a klasifikaci žáka. Kvalita i kvantita
hodnocení vytváří předpoklad objektivního posouzení vzdělávání žáka.
Po ústním vyzkoušení oznámí učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě. Učitel slovně zdůvodní své
hodnocení. Výsledky hodnocení písemných zkoušek, prací a praktických činností oznámí žákovi
nejpozději do 10 pracovních dnů.
Termín písemné zkoušky, která má trvat déle než 20 minut, zapíše učitel v předstihu do třídní knihy. V
jednom dni mohou žáci konat pouze jednu zkoušku uvedeného charakteru. Žáci musí být s
dostatečným předstihem (nejméně 5 pracovních dní) seznámeni s rámcovým obsahem a termínem
zkoušky.
Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka a bez prodlení ji sdělovat
prostřednictvím žákovské knížky zákonným zástupcům žáka.
Zákonným zástupcům žáka jsou informace o prospěchu a chování předávány převážně při osobním
jednání na třídních schůzkách nebo během konzultací.

Stupně hodnocení chování v případě použití klasifikace a jejich charakteristika včetně stanovených
kritérií
A.
B.
C.
D.
E.

Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují, a rozhoduje
o ní ředitelka po projednání v pedagogické radě.
Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel chování, která stanoví školní řád.
Při klasifikaci se přihlíží k věku, morální a rozumové vyspělosti žáka, k účinnosti předešlých výchovných
opatření.
Při hodnocení chování žáka se na první stupni použije pro zápis stupně hodnocení číslice, na druhém
stupni se použije slovní hodnocení.
Chování žáka je klasifikováno těmito stupni:
1 - velmi dobré
2 - uspokojivé
3 - neuspokojivé

Kritéria pro jednotlivé stupně chování jsou následující:
Stupeň 1 - velmi dobré
Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a aktivně prosazuje ustanovení školního řádu. Má kladný vztah ke
kolektivu třídy a školy, přispívá k jeho upevňování a k utváření pracovních podmínek pro vyučování. Méně
závažných přestupků se dopouští naprosto ojediněle.
Stupeň 2 - uspokojivé
Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům chování nebo řádu školy. Zpravidla se přes důtku třídního
učitele (popř. ředitele školy) dopouští dalších přestupků, narušuje činnost kolektivu nebo se dopouští poklesků v
mravním chování.
Stupeň 3 - neuspokojivé
Chování žáka ve škole je v rozporu s pravidly chování. Zpravidla se přes důtku ředitele školy dále dopouští takových
závažných provinění, že je jimi vážně ohrožena výchova ostatních žáků. Záměrně narušuje činnost kolektivu.

IV.

Výchovná opatření

V souladu s ustanovením § 31 odst.1) zákona č. 561/2004 Sb., výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná
ocenění a kázeňská opatření. Kázeňským opatřením je podmíněné vyloučení žáka ze školy, vyloučení žáka ze školy
a další kázeňská opatření, která nemají právní důsledky pro žáka. Pochvaly, jiná ocenění a další kázeňská opatření
může udělit či uložit ředitel školy nebo třídní učitel.

Pochvaly
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A. Ředitel školy může udělit na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné právnické či
fyzické osoby žákovi po projednání v pedagogické radě pochvalu nebo jiné ocenění za mimořádný projev
lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo za dlouhodobou úspěšnou
práci.
B. Třídní učitel může udělit na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních vyučujících
žákovi pochvalu třídního učitele za výrazný projev školní iniciativy nebo za déle trvající úspěšnou práci.
C. Třídní učitel neprodleně oznámí udělení pochvaly a jiného ocenění a jeho důvody prokazatelným
způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci. Udělení pochvaly a jiného ocenění se zaznamená do
dokumentace školy (školní matriky). Udělení pochvaly se zaznamená na vysvědčení za pololetí, v němž
bylo uděleno.

Napomenutí a důtky
A. Při porušení povinností stanovených školním řádem může být podle závažnosti tohoto porušení žákovi
uloženo: napomenutí třídního učitele, důtka třídního učitele, důtka ředitele školy.
B. Třídní učitel neprodleně oznámí řediteli uložení napomenutí nebo důtky třídního učitele.
C. Důtku ředitele školy lze žákovi uložit pouze po projednání v pedagogické radě.
PRAVIDLA HODNOCENÍ CHOVÁNÍ A UDĚLOVÁNÍ VÝCHOVNÝCH OPATŘENÍ
Napomenutí třídního učitele /NTU/- o udělení rozhoduje TU:








Občasné pozdní příchody
Zapomínání pomůcek, učebnic, ŽK, domácích úkolů
Nekázeň, vyrušování při vyučování
Vyvolávání drobných konfliktů se spolužáky
Špatná pracovní morálka
Nevhodné chování o přestávkách
Používání mobilních telefonů

Důtka třídního učitele /DTU/ - o udělení rozhoduje TU:








Časté pozdní příchody
Opakované zapomínání pomůcek, učebnic ,ŽK, domácích úkolů
Nekázeň, drzost, lhaní, vulgarismy
Úmyslné poškozování školního majetku
Neomluvené hodiny-max.5
Opuštění budovy v průběhu vyučování
Opakované používání mobilního telefonu při výuce

Důtka ředitele školy /DŘŠ/:- uděluje ŘŠ po projednání v pedagogické poradě
 Zhoršení stavu po udělení DTU
 Neomluvené hodiny-max. 15
 Opakované úmyslné ubližování spolužákům
 Podvody ve škole, agresivní chování
 Kouření v budově školy
 Hrubé chování vůči zaměstnancům školy
 Hrubé porušení školního řádu
Druhý stupeň z chování – rozhoduje ŘŠ po projednání ve výchovné komisi a pedagogické poradě:










Neomluvená absence-max. 30 hod.
Nezlepšený nebo zhoršený stav po udělení DŘŠ
Šikana vůči spolužákům
Hrubé chování ke spolužákům a zaměstnancům školy
Opakované kouření v budově školy
Užívání návykových látek v budově školy
Vědomé a opakované ničení školního majetku
Prokázaná krádež ve škole
Opakované hrubé porušení školního řádu

Třetí stupeň z chování- rozhoduje ŘŠ po projednání ve výchovné komisi a pedagogické poradě:
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IV.

Nezlepšený nebo zhoršený stav po udělení II. stupně z chování
Neomluvená absence více jak 30. hodin
Distribuce návykových látek
Prokázaná dlouhodobá šikana
Úmyslné projevy rasismu a xenofobie
Fyzické napadení spolužáka či jiné osoby s následkem ublížení na zdraví

Stupně hodnocení prospěchu v případě použití klasifikace a jejich charakteristika, včetně stanovených
kritérií
A. Při klasifikaci výsledků vzdělávání se hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé
klasifikační období.
B. Dále se hodnotí píle žáka, jeho přístup ke vzdělávání, ucelenost, přesnost a trvalost osvojení
požadovaných poznatků, faktů, pojmů, uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení
teoretických a praktických úkolů, schopnost nalézat, třídit, interpretovat informace, kvalita myšlení,
samostatnost, tvořivost, originalita, osvojení účinných metod samostudia a osvojení dovednosti účinně
spolupracovat.
C. Stupeň prospěchu se neurčuje na základě průměru z klasifikace za příslušné období.
D. Při hodnocení chování žáka se na první stupni použije pro zápis stupně hodnocení číslice, na druhém
stupni se použije slovní hodnocení.
E. Prospěch žáka je klasifikován těmito stupni:
1 - výborný
2 - chvalitebný
3 - dobrý
4 - dostatečný
5 - nedostatečný

Kritéria pro jednotlivé stupně prospěchu jsou následující:
Stupeň 1 - výborný
Žák ovládá 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 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, výstižný a gramaticky správný. 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 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 a písemný projev
mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti, výstižnosti a gramatické správnosti. 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
Žák má nepodstatné mezery v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků, pojmů, definic a
zákonitostí. Při vykonávání požadovaných 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
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jevů a zákonitostí podle podnětů učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se projevují
chyby. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti, výstižnosti a gramatické správnosti. 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
Žák má závažné mezery v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků. 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 jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby,
myšlení není tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti, výstižnosti
a gramatické správnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti a v grafickém projevu se projevují nedostatky, grafický
projev je málo estetický. Závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu
má velké těžkosti.
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 jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s pomocí učitele. Neprojevuje
samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má závažné
nedostatky ve správnosti, přesnosti, výstižnosti a gramatické správnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický
projev mají vážné nedostatky. Závažné chyby a nedostatky není schopen opravit ani s pomocí učitele. Nedovede
samostatně studovat. Úroveň jeho vědomostí není předpokladem pro práci ve vyšším ročníku.

V.

Celkové hodnocení žáka a postup do vyššího ročníku

Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni:
prospěl(a) s vyznamenáním,
prospěl(a),
neprospěl(a),
nehodnocen (a).
Žák je hodnocen stupněm:
prospěl(a) s vyznamenáním, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím
programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu horším než 2 - chvalitebný, průměr stupňů prospěchu ze
všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem není vyšší než 1,5 a jeho chování je
hodnoceno stupněm velmi dobré; v případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a
klasifikace postupuje škola podle pravidel hodnocení žáků podle § 14,
prospěl(a), není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na
vysvědčení stupněm prospěchu 5 - nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením,
neprospěl(a), je-li v některém z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na
vysvědčení stupněm prospěchu 5 - nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením nebo není-li z něho
hodnocen na konci druhého pololetí,
nehodnocen(a), není-li možné žáka hodnotit z některého z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím
programem na konci prvního pololetí.

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

19

B.

Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín tak,
aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí.
Není-li možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí.
C. Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín
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.
D. Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí,
může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3
pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o přezkoumání výsledků hodnocení žáka; je-li
vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, krajský úřad. Pokud není dále uvedeno jinak, ředitelka
školy nebo krajský úřad nařídí komisionální přezkoušení žáka, které se koná nejpozději do 14 dnů od
doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka. Česká školní inspekce
poskytne součinnost na žádost ředitelky školy nebo krajského úřadu.
E. V případě, že se žádost o přezkoumání výsledků hodnocení žáka týká hodnocení chování nebo předmětů
výchovného zaměření, posoudí ředitel školy, je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, krajský
úřad, dodržení pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáka stanovených podle § 30 odst. 2. V případě
zjištění porušení těchto pravidel ředitel školy nebo krajský úřad výsledek hodnocení změní; nebyla-li
pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků porušena, výsledek hodnocení potvrdí, a to nejpozději
do 14 dnů ode dne doručení žádosti. Česká školní inspekce poskytne součinnost na žádost ředitele školy
nebo krajského úřadu.
F. Žák, který plní povinnou školní docházku, opakuje ročník, pokud na konci druhého pololetí neprospěl nebo
nemohl být hodnocen. To neplatí o žákovi, který na daném stupni základní školy již jednou ročník
opakoval; tomuto žákovi může ředitel školy na žádost jeho zákonného zástupce povolit opakování ročníku
pouze z vážných zdravotních důvodů.
G. 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.

VII. Komisionální a opravné zkoušky
A. Komisi pro komisionální přezkoušení a opravné zkoušky (dále jen „přezkoušení“) jmenuje ředitel školy; v
případě, že je vyučujícím daného předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad.
B. Komise je tříčlenná a tvoří ji:
 předseda, kterým je ředitel školy, popřípadě jím pověřený učitel,
 zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák zařazen, popřípadě jiný
vyučující daného předmětu,
 přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací oblasti
stanovené Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.
C. Výsledek přezkoušení stanoví komise hlasováním. Výsledek přezkoušení se vyjádří slovním hodnocením
nebo stupněm prospěchu.
D. Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení.
E. Ředitel školy sdělí výsledek přezkoušení prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému zástupci žáka. V
případě změny hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí se žákovi vydá nové vysvědčení.
F. O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy.
G. Žák může v jednom dni vykonat přezkoušení pouze z jednoho předmětu. Není-li možné žáka ze závažných
důvodů ve stanoveném termínu přezkoušet, stanoví orgán jmenující komisi náhradní termín přezkoušení.
H. Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitel školy v souladu se školním vzdělávacím programem.
I. Vykonáním přezkoušení není dotčena možnost vykonat opravnou zkoušku.

VIII. Zásady pro použití slovního hodnocení
A. O slovním hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení rozhoduje ředitel školy se souhlasem školské
rady a po projednání v pedagogické radě.
B. Třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů převede slovní hodnocení do klasifikace nebo
klasifikaci do slovního hodnocení v případě přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a
to na žádost této školy nebo zákonného zástupce žáka.
C. Je-li žák hodnocen slovně, převede třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů slovní
hodnocení do klasifikace pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání.
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D. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním
vzdělávacím programem a chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou jsou v případě použití
slovního hodnocení popsány tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k
očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího
programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka. Slovní hodnocení zahrnuje
posouzení výsledků vzdělávání žáka v jejich vývoji, ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v
souvislostech, které ovlivňují jeho výkon, a naznačení dalšího rozvoje žáka. Obsahuje také zdůvodnění
hodnocení a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat.
Zásady pro stanovení celkového hodnocení žáka na vysvědčení v případě použití slovního hodnocení nebo
kombinace slovního hodnocení a klasifikace
Prospěch
Ovládnutí učiva předepsaného osnovami
1 – výborný

ovládá bezpečně

2 – chvalitebný

ovládá

3 – dobrý

v podstatě ovládá

4 – dostatečný

ovládá se značnými mezerami

5 - nedostatečný neovládá
Úroveň myšlení
1 – výborný

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
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 i na návodné otázky odpovídá nesprávně
Celková aplikace vědomostí, řešení úkolů, chyby, jichž se žák dopouští
1 – výborný

užívá vědomostí a spolehlivě a uvědoměle dovedností, pracuje samostatně, přesně a s jistotou

2 – chvalitebný

dovede používat vědomosti a dovednosti 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

dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává

5 - nedostatečný praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí
Píle a zájem o učení
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1 – výborný

aktivní, učí se svědomitě a se zájmem

2 – chvalitebný

učí se svědomitě

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 zatím neúčinné
Chování
1 – velmi
dobré

Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení vnitřního řádu školy. Méně závažných
přestupků se dopouští ojediněle. Žák je však přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby
napravit.

2 - uspokojivé Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními vnitřního řádu školy. Žák se dopustí
závažného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo vnitřnímu řádu školy; nebo se
opakovaně dopustí méně závažných přestupků. Zpravidla se přes důtku třídního učitele školy
dopouští dalších přestupků, narušuje výchovně vzdělávací činnost školy. Ohrožuje bezpečnost a
zdraví svoje nebo jiných osob.
3neuspokojivé

Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování. Dopustí se takových
závažných přestupků proti školnímu řádu nebo provinění, že je jimi vážně ohrožena výchova nebo
bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnost
školy. Zpravidla se přes důtku ředitele školy dopouští dalších přestupků.

IX. Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků
A. Sebehodnocení je přirozenou součástí hodnocení žáků.
B. Sebehodnocením se posiluje sebeúcta a sebevědomí žáků.
C. Sebehodnocení je zařazování do procesu vzdělávání průběžně všemi vyučujícími, způsobem přiměřeným
věku žáků.
D. Pedagogové vedou žáka, aby komentoval své výkony a výsledky.
E. Při sebehodnocení se žák snaží popsat: co se mu daří, co mu ještě nejde, jak bude pokračovat dál.
F. Chybu je potřeba chápat jako přirozenou součást procesu učení. Pedagogičtí pracovníci se o chybě se žáky
baví, žáci mohou některé práce sami opravovat. Chyba je důležitý prostředek učení.
G. Sebehodnocení nemá nahradit hodnocení pedagogem, ale má doplňovat a rozšiřovat evaluační procesy a
více aktivizovat žáka.
X. Hodnocení vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
A. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vytvoření podmínek, které umožňují vzdělávání,
jehož obsah, metody a formy odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem. (Viz zpráva z PPP či
SPC.)
B. Těmto žákům a jejich zákonným zástupcům je poskytnuta poradenská pomoc školy, respektive školního
poradenského pracoviště a popřípadě dalších školských poradenských zařízení.
C. Způsob hodnocení a klasifikace žáka vychází ze znalosti příznaků postižení či znevýhodnění a uplatňuje se
ve všech vyučovacích předmětech, ve kterých se projevuje postižení žáka, a na obou stupních základní
školy.
D. Při způsobu hodnocení a klasifikaci žáků pedagogičtí pracovníci zvýrazňují motivační složku hodnocení,
hodnotí jevy, které žák zvládl. Při hodnocení se doporučuje užívat různých forem hodnocení, např. bodové
ohodnocení, hodnocení s uvedením počtu chyb apod.
E. Při hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami učitel často propojuje přístup sumativního a
formativního hodnocení.

X.I. Způsob hodnocení žáků cizinců
A. Při hodnocení výsledků vzdělávání žáků, kteří nejsou státními občany České republiky a plní v České
republice povinnou školní docházku se postupuje podle § 51 až 53 školského zákona a § 14 až 17 vyhlášky,
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tj. postupuje se stejně jako u žáků – občanů ČR s výjimkou § 15 odst. 6 vyhlášky 48/2005 Sb., o základním
vzdělávání.
B. Při hodnocení žáků cizinců, kteří plní v České republice povinnou školní docházku, se úroveň znalosti
českého jazyka považuje za závažnou souvislost podle odstavců 2 a 4, která ovlivňuje jejich výkon.
C. Škola nemá povinnost žáka - cizince doučovat českému jazyku.
D. Na konci 1. pololetí nemusí být žák - cizinec hodnocen na vysvědčení, a to ani v náhradním termínu. Pokud
by žák ale nebyl hodnocen na vysvědčení na konci 2. pololetí, znamenalo by to, že musí opakovat ročník.

V Hustopečích, dne 24. 8. 2016

Mgr. Ivana Matějíčková

23

