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Obecná ustanovení 

 

Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vydávám jako statutární orgán školy tuto 

směrnici.  

Směrnice je součástí školního řádu školy, podle § 30 odst. (2) školského zákona.   
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1. Pravidla hodnocení a klasifikace žáka základní školy 

 

1.1. Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni: 

1 - výborný 

2 - chvalitebný 

3 - dobrý 

4 - dostatečný 

5 - nedostatečný. 

 

1.2. Při hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáka ve škole a na akcích pořádaných 

školou může být použita klasifikace, slovní hodnocení nebo kombinace obojího.O použití  

slovního hodnocení rozhodne ředitel školy se souhlasem školské rady na základě návrhu 

učitele a souhlasu zástupce žáka. Přechází-li žák na jinou školu, je klasifikován podle 

odstavce 1.1 a 1.3. 

 

Na vysvědčení se při zápisu klasifikace použije číslice nebo slovní hodnocení. 

 

1.3. Chování žáka je klasifikováno těmito stupni: 

1 - velmi dobré 

2 - uspokojivé 

3 - neuspokojivé. 

 

1.4. Celkový prospěch žáka je hodnocen stupni: 

 

prospěl s vyznamenáním 

prospěl 

neprospěl 

nehodnocen 

 

1.5. Žák je hodnocen stupněm 

a)"prospěl s vyznamenáním", není-li v žádném povinném předmětu hodnocen při celkové 

klasifikaci stupněm horším než"chvalitebný", průměr z povinných předmětů nemá horší než 

1, 5 a jeho chování je velmi dobré; 

b)"prospěl", není-li v žádném z povinných předmětů hodnocen při celkové klasifikaci 

stupněm "nedostatečný"; 

c)"neprospěl", je-li v některém povinném předmětu hodnocen při celkové klasifikaci stupněm 

"nedostatečný". 

d)"nehodnocen", není-li možné žáka hodnotit z některého z povinných předmětů stanovených 

školním vzdělávacím programem na konci prvního pololetí. 

 

 

1.6. U žáka se smyslovou nebo tělesnou vadou, vadou řeči, prokázanou specifickou 

vývojovou poruchou učení nebo chování se při jeho hodnocení a klasifikaci přihlédne k 

charakteru postižení. U žáka prvního až pátého ročníku s prokázanou speciální vývojovou 

poruchou učení nebo chování rozhodne ředitel školy se souhlasem školské rady o použití 

slovního hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce žáka. 
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1.8. Do vyššího ročníku postupuje žák, který při celkové klasifikaci na konci druhého pololetí 

nebo při opravných zkouškách dosáhl stupně hodnocení alespoň "prospěl". 

 

1.9. Nelze-li žáka pro závažné objektivní příčiny klasifikovat na konci prvního pololetí, určí 

ředitel školy pro jeho klasifikaci náhradní termín, a to tak, aby klasifikace žáka mohla být 

provedena nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné 

klasifikovat ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí neklasifikuje. 

 

1.10. Nelze-li žáka pro závažné objektivní příčiny klasifikovat na konci druhého pololetí, určí 

ředitel školy pro jeho klasifikaci náhradní termín, a to tak, aby klasifikace žáka mohla být 

provedena nejpozději do konce září. Do té doby žák navštěvuje podmíněně nejbližší vyšší 

ročník. Žák, který nemohl být ze závažných objektivních, zejména zdravotních důvodů 

klasifikován ani v náhradním termínu, opakuje ročník. 

 

 

 

 

2. Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření 

 

2.1. Převahu teoretického zaměření mají jazykové, společenskovědní, přírodovědné předměty,  

matematika a informatika. 

 

2.2. Při klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech uvedených v bodu 3.1. se v 

souladu s požadavky učebních osnov hodnotí: 

- ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic, 

zákonitostí a vztahů,  

- kvalita a rozsah získaných dovedností 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, 

- kvalita myšlení, především jeho logika, samostatnost a tvořivost, 

- aktivita v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim, 

- přesnost, výstižnost a odborná i jazyková správnost ústního a písemného projevu, 

- kvalita výsledků činností, 

- osvojení účinných metod samostatného studia. 

 

 

2.3. Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií: 

 

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 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) 
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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 a výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti 

je zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. 

Je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty. 

 

Stupeň 3 (dobrý) 

 

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

definic a zákonitostí nepodstatné mezery. 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 

jevů a zákonitostí podle podnětů učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v 

jeho logice se vyskytují chyby. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, 

přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují častější nedostatky, 

grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky. Je schopen samostatně studovat 

podle návodu učitele. 

 

Stupeň 4 (dostatečný) 

 

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si 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 jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, 

myšlení není tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, 

přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti a v grafickém projevu se projevují 

nedostatky, grafický projev je málo estetický. Závažné 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 podněty učitele. 

Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a 

písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstižnosti. Kvalita 

výsledků jeho činnosti a grafický projev mají vážné nedostatky. Závažné nedostatky a chyby 

nedovede opravit ani s pomocí učitele. Nedovede samostatně studovat. 
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3. Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření 

 

3.1. Převahu výchovného zaměření mají: výtvarná výchova, hudební výchova , pracovní 

činnosti a tělesná výchova. 

 

3.2. Při klasifikaci v předmětech uvedených v bodu 5.1. se v souladu s požadavky učebních 

osnov hodnotí: 

 

-stupeň tvořivosti a samostatnosti projevu, 

-osvojení potřebných vědomostí, zkušeností, činností a jejich tvořivá aplikace, 

-poznání zákonitostí daných činností a jejich uplatňování ve vlastní činnosti, 

-kvalita projevu, 

-vztah žáka k činnostem a zájem o ně, 

-estetické vnímání, přístup k uměleckému dílu a k estetice ostatní společnosti, 

-v tělesné výchově s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu žáka všeobecná, tělesná zdatnost, 

výkonnost a jeho péče o vlastní zdraví. 

 

3.3. Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle 

těchto kritérií: 

 

Stupeň 1 (výborný) 

 

Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní 

předpoklady a velmi úspěšně podle požadavků osnov je rozvíjí v individuálních a 

kolektivních projevech. Jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný, v hudební, 

branné a tělesné výchově přesný. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje 

tvořivě. Má výrazně aktivní zájem o umění, estetiku, brannost a tělesnou kulturu a projevuje k 

nim aktivní vztah. Úspěšně rozvíjí svůj estetický vkus, tělesnou zdatnost a brannost. 

 

Stupeň 2 (chvalitebný) 

 

Žák je v činnostech aktivní, tvořivý, převážně samostatný na základě využívání svých 

osobních předpokladů, které úspěšně rozvíjí v individuální a kolektivním projevu. Jeho 

projev je esteticky působivý a má jen menší nedostatky z hlediska požadavků osnov. Žák 

tvořivě aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti a návyky v nových úkolech. Má aktivní 

zájem o umění, o estetiku, brannost a tělesnou zdatnost. Rozvíjí si v požadované míře 

estetický vkus, brannost a tělesnou zdatnost. 

 

Stupeň 3 (dobrý) 

 

Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyužívá dostatečně své 

schopnosti v individuální a kolektivním projevu. Jeho projev je málo působivý, dopouští 

se v něm chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci 

potřebuje pomoc učitele. Nemá dostatečný aktivní zájem o umění, estetiku, brannost a 

tělesnou kulturu. Nerozvíjí v požadované míře svůj estetický vkus, tělesnou zdatnost a 

brannost. 
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Stupeň 4 (dostatečný) 

 

Žák je v činnostech málo aktivní a tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo 

uspokojivé. Úkoly řeší s častými chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje jen  se 

značnou pomocí učitele. Projevuje velmi malou snahu a zájem o činnosti, nerozvíjí dostatečně 

svůj estetický vkus, brannost a tělesnou zdatnost. 

 

 

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, brannost a tělesnou zdatnost. 

 

4. Zásady klasifikace 

 

4.1. 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. 

 

4.2. Při určování klasifikačního stupně posuzuje učitel výsledky práce objektivně, nesmí 

podléhat žádnému vlivu subjektivnímu ani objektivnímu. 

 

4.3. V předmětu, ve kterém vyučuje více učitelů, určí výsledný stupeň za klasifikační období 

příslušní učitelé po vzájemné dohodě. 

 

4.4. Přechází-li žák do jiné školy, zašle ředitel dosavadní školy škole, na niž žák přechází, 

dokumentaci o žákovi a záznam o jeho chování a prospěchu za neukončené klasifikační 

období. 

 

 

5. Klasifikace chování 

 

5.1. Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě 

vyučují, a s ostatními učiteli a rozhoduje o ni ředitel po projednání v pedagogické radě. Pokud 

třídní učitel tento postup nedodrží, mají možnost podat návrh na pedagogické radě i další 

vyučující. Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel chování (školní řád) 

včetně dodržování vnitřního řádu školy během klasifikačního období). 

 

5.2. Při klasifikaci chování se přihlíží k věku, morální a rozumové vyspělosti žáka; k 

uděleným opatřením k posílení kázně se přihlíží pouze tehdy, jestliže tato opatření byla 

neúčinná. 

 

 

Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace chování jsou následující: 

 

Stupeň 1 (velmi dobré) 
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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. 

 

 

Stupeň 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. 

 

 

 

Stupeň 3 (neuspokojivé) 

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. 

 

 

 

 

6. Výchovná opatření 

 

6.1. Výchovná opatření jsou pochvaly a jiná ocenění a opatření k posílení kázně. 

 

6.2. Ředitel školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné 

právnické či fyzické osoby žákovi po projednání v pedagogické radě udělit pochvalu nebo 

jiné ocenění za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo 

statečný čin nebo za mimořádně úspěšnou práci. 

 

6.3. Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních 

vyučujících žákovi po projednání s ředitelem školy udělit pochvalu nebo jiné ocenění za 

výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci. 

 

Ústní nebo písemnou pochvalu uděluje žákovi před kolektivem třídy nebo školy třídní učitel 

nebo ředitel školy. Písemná pochvala se uděluje zpravidla formou zápisu do žákovské knížky. 

Pochvaly a jiná ocenění se zaznamenávají do katalogových listů. 

 

6.4. Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení 

žákovi uložit: a) napomenutí třídního učitele 

  b) důtku třídního učitele 

  c) důtku ředitele školy 
 

napomenutí třídního učitele – méně závažné porušení školního řádu, (časté 

zapomínání pomůcek,…) 

důtka třídního učitele  - závažnější porušení či opakované porušování školního 

řádu,(soustavné zapomínání pomůcek , domácích úkolů,..... ). Třídní učitel 

neprodleně oznámí udělení napomenutí řediteli školy. 
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důtka ředitele školy -  závažné porušení školního řádu, uložit lze pouze po 

projednání v pedagogické radě. 

 

6.5. Ředitel školy nebo třídní učitel neprodleně oznámí udělení pochvaly a jiného ocenění 

nebo uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho 

zákonnému zástupci .  

 

6.6. Udělení pochvaly ředitele školy a uložení napomenutí nebo důtky se zaznamenává do 

dokumentace školy. Udělení pochvaly ředitele školy se zaznamená na vysvědčení za pololetí, 

v němž bylo uděleno. 

 

6.6. Za jeden přestupek se uděluje žákovi pouze jedno opatření k posílení kázně. 

 

 

7. Klasifikace a hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

 

7.1. U žáka se smyslovou nebo tělesnou vadou, vadou řeči, prokázanou specifickou 

vývojovou poruchou učení nebo chování se při jeho hodnocení a klasifikaci přihlédne k 

charakteru postižení. Vyučující respektují doporučení psychologických vyšetření žáků a 

uplatňují je při klasifikaci a hodnocení chování žáků a také volí vhodné a přiměřené způsoby 

získávání podkladů. 

 

7.2. Dětem a žákům u nichž je diagnostikována specifická vývojová porucha učení, je 

nezbytné po celou dobu docházky do školy věnovat speciální pozornost a péči. 

 

7.3. Pro zjišťování úrovně žákových vědomostí a dovedností volí učitel takové formy a druhy 

zkoušení, které odpovídají schopnostem žáka a na něž nemá porucha negativní vliv.  Pokud je 

to nutné, nebude dítě s vývojovou poruchou vystavováno úkolům, v nichž vzhledem k poruše 

nemůže přiměřeně pracovat a podávat výkony odpovídající jeho předpokladům. 

 

7.4. Vyučující klade důraz na ten druh projevu, ve kterém má žák předpoklady podávat lepší 

výkony. Při klasifikaci se nevychází z prostého počtu chyb, ale z počtu jevů, které žák zvládl. 

 

7.5. Klasifikace byla provázena hodnocením, t.j. vyjádřením pozitivních stránek výkonu, 

objasněním podstaty neúspěchu, návodem, jak mezery a nedostatky překonávat, 

 

7.6. Žáci, u kterých je diagnostikována dyslexie nebo dysortografie, mohou být se souhlasem 

rodičů během celého jejich vzdělávání hodnoceny z mateřského jazyka a z jiných jazyků 

slovně (a to jak v průběhu školního roku, tak na pololetním a závěrečném vysvědčení). U 

žáků s diagnostikovanou dyskalkulií bude totéž platit pro matematiku a další předměty, kde 

výsledky mohou být touto poruchou ovlivněny. Žáka lze hodnotit slovně (průběžně i na 

vysvědčení) po dohodě s rodiči a odborníkem prakticky ve všech předmětech, do nichž se 

porucha promítá. Jakmile žák překoná nejvýraznější obtíže, je vhodné postupně přecházet k 

běžné klasifikaci. Klasifikovat lze i známkou s tím, že se specifická porucha dítěte vezme v 

úvahu a odrazí se v mírnější známce o jeden stupeň, tak i o několik stupňů. Při uplatňování 

všech těchto možností vyučující postupují velmi individuálně, s využitím všech dostupných 

informací, zejména informací z odborných vyšetření a ve spolupráci s rodiči. 

 

7.7. Ředitel školy může povolit, aby pro dítě se speciálními poruchami učení byl vypracován 

pro kterýkoliv předmět příslušnými vyučujícími individuální výukový plán, který se může 
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radikálně lišit od výuky v daném postupném ročníku, přitom však bude poskytovat dítěti v 

příslušných předmětech ucelené a dítětem zvládnutelné základy. Individuální plány mají 

charakter smlouvy mezi vedením školy, vyučujícím(i) a rodiči dítěte; vypracovávají se krátce 

a rámcově v písemné formě. Výsledky se hodnotí slovně. 

 

7.8. Všechna navrhovaná pedagogická opatření se zásadně projednávají s rodiči a jejich 

souhlasný či nesouhlasný názor je respektován. 

 

7.9. V hodnocení se přístup vyučujícího zaměřuje na pozitivní výkony žáka a tím na podporu 

jeho poznávací motivace k učení namísto jednostranného zdůrazňování chyb. 

 

 

8. Pravidla pro sebehodnocení žáků  

 

8.1. Sebehodnocení je důležitou součástí hodnocení žáků, posiluje sebeúctu a sebevědomí 

žáků. 

8.2. Je zařazováno do procesu vzdělávání průběžně všemi vyučujícími, způsobem 

přiměřeným věku žáků. 

8.3. Chyba je přirozená součást procesu učení. Pedagogičtí pracovníci se o chybě se žáky 

baví, žáci mohou některé práce sami opravovat, hodnocení žákova výkonu nelze provést jen 

klasifikací, musí být doprovázeno rozborem chyb žáka. Chyba je důležitý prostředek učení. 

8.4. Sebehodnocení žáků nemá nahradit klasické hodnocení (hodnocení žáka pedagogem), ale 

má pouze doplňovat a rozšiřovat evaluační procesy a více aktivizovat žáka.  

8.5. Známky nejsou jediným zdrojem motivace. 

 

 Způsob sebehodnocení   

Pedagogové vedou žáka, aby komentoval svoje výkony a výsledky. Při sebehodnocení se žák 

snaží vyjádřit:   

    - co se mu daří 

    - co mu ještě nejde, jaké má rezervy 

    - jak bude pokračovat dál  

Na konci pololetí žák písemnou nebo ústní formou provede sebehodnocení. 

 Kritéria sebehodnocení  

Sebehodnocení provádí žák v oblastech  

- zodpovědnost 

- motivace k učení 

- sebedůvěra             

- vztahy v třídním kolektivu 

 

 

9. Slovní hodnocení 

 

- Návrh slovního hodnocení předloží třídní učitel rodičům žáků na začátku školního roku. 

Vysvětlí klady a zápory slovního hodnocení a do konce měsíce září se rodiče rozhodnou mezi 

slovním hodnocením a klasifikací. Je potřeba souhlas všech rodičů ve třídě, ředitele školy a 

školské rady.  
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- Slovní hodnocení je používáno průběžně po celý školní rok a rodiče jsou o výsledcích žáků 

informováni písemně v deníčku nebo ústně nejméně 1x za měsíc.  

- Základem slovního hodnocení je vyhledávat a sledovat vědomosti a dovednosti žáka. 

Formulace musí být věcná a dobře podložená. V hodnocení učitel popisuje a posuzuje pouze 

skutečnosti související se školou. V prvních letech školy by se hodnocení na vysvědčení mělo 

omezit na popis, formulace by měly být v podstatě kladné.  

- Při přechodu slovního hodnocení na klasifikaci učitel musí přistupovat citlivě a nadále 

vyhledávat pozitiva a sledovat především získané vědomosti a dovednosti.  

- První měsíc používá pouze hodnotící stupeň 1,2. V druhém měsíci zřídka stupeň 3 a v  

listopadu velmi opatrně zařazuje stupeň 4 a 5.  

- 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. 

 

Výběr znaků může mít tuto podobu: 

Intelekt  

obecné rozumové schopnosti (inteligence); speciální schopnosti (např. matematicko - logické, 

jazykové aj.); organizační schopnosti ; bystrost; plánovitost; předvídanost; formy myšlení  

Fantazie  

bohatost fantazijních představ; tvůrčí fantazie; rekonstrukční fantazie; umělecká fantazie 

Vyjadřovací schopnosti 

řeč: vytříbená, stručná, bohatá, výrazná, spisovná, jasná, výstižná  

Paměť  

rychlost vštípení látky; délka zapamatování; rychlost vybavování; kvalita obsahu 

zapamatované látky; objektivní nebo subjektivní typ (zkresluje skutečnost) 

Pozornost  

vytrvalost pozornosti; délka a hloubka pozornosti 

City  

soucitnost s druhými; citový vztah ke zvířatům a věcem; hloubka, rychlost a trvalost citů; 

estetické, intelektuální a etické city 

Temperament  

vzrušivost; živost; rychlost reakcí  

Povahové ladění  

optimistické - pesimistické  

Zájmy a ideály  

bohatost zájmů; kvalita zájmů; zájmy o matematiku, literaturu, hudbu, malování, herectví, 

přírodu aj.; trvalost zájmů  

Vztah k učení a k práci  

pečlivost; zájem o učení; zájem o manuální práci; zájem o duševní práci; spolupracuje se 

školou; životní cíl a zaměření  

Vztah k učitelům a představeným  

uznává autoritu učitele a školy; přímost; úslužnost; ochota; uctivost; nebojácnost; poslušnost  

Vztah k lidem a ke spolužákům  

společenskost; ochota pomoci; slušnost ve vystupování; něžnost; poddajnost; ústupnost-

neústupnost; altruismus; důvěřivost; soucitnost; ohleduplnost; spravedlivost; neagresivní 

chování;  

Extroverze-introverze  

společenskost-uzavřenost; rád-nerad se stýká s druhými; uzavřenost - otevřenost 

Společenské způsoby a vystupování = zdvořilost; jemnost; takt; družnost; milé vystupování; 

ochota; úslužnost; osvojené návyky chování 
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Zevnějšek  

čistotnost; upravenost; vkusnost; skromnost - extrémnost zevnějšku  

Volní vlastnosti  

vytrvalost; cílevědomost; snaživost (píle); neústupnost při překonávání překážek; smysl pro 

povinnost; zodpovědnost; plnění povinností; dochvilnost 

Samostatnost  

úkoly řeší samostatně; samostatnost v řešení životních situací  (obstará nákup, zajistí vzkazy 

apod.)  

Smysl pro pořádek  

pořádnost; úklid vlastních věcí; pečlivost v uspořádání školních pomůcek, sešitů a knih  

Ctižádost  

zvýšená-snížená; přiměřená (zdravá)  

sebehodnocení, sebekritičnost; přeceňuje se - podceňuje se  

nebojácnost není trémistou; dovede oponovat názorům, s nimiž nesouhlasí; statečnost  

Dominace-submisivita  

chce řídit druhé; chce organizovat; panovačnost; neústupnost-ústupnost; kompromisnost; 

tolerantnost; chce být veden  

Mravní vlastnosti  

upřímnost; pravdomluvnost; otevřenost; smysl pro pravdu; smysl pro nestrannost; altruismus 

(již uvedeno); dobré chování; zodpovědnost (již uvedeno); čestnost; zásadovost; ukázněnost; 

hrdost; svědomí   

Sociální aktivita  

iniciativnost; společenské akce; průbojnost; zapojení do diskusí; hlásí se často při vyučování; 

navrhuje nové věci 

Motorika  

pohybová obratnost celková; jemná koordinace pohybů prstů a rukou (zručnost); má rád ruční 

práce  

Poznámka  

U některých znaků nelze určit, zdali jde o znak kladný nebo záporný z etického hlediska (viz 

např. temperament). U některých nelze určit ani jejich opak, neboť se jich užívá  jen v 

pejorativním smyslu (viz jazykové zvláštnosti). Tento přehled lze chápat z různých pohledů. 

Jde jen o výběr nejčastěji užívaných znaků.  

 

 

 

9.1. Zásady pro vzájemné převedení klasifikace a slovního hodnocení  

 

Prospěch 

 

 

Ovládnutí učiva   

1 – výborný ovládá bezpečně  

2 – chvalitebný ovládá 

3 – dobrý v podstatě ovládá 

4 – dostatečný ovládá se značnými mezerami 

5 - nedostatečný neovládá 

  

Myšlení  

1 – výborný pohotový, bystrý, dobře chápe souvislosti, samostatný 

2 – chvalitebný uvažuje celkem samostatně 

3 – dobrý menší samostatnost v myšlení 
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4 – dostatečný nesamostatné myšlení, pouze s nápovědou 

5 - nedostatečný odpovídá nesprávně i na návodné otázky 

  

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 nedokáže se samostatně vyjádřit, i na návodné otázky 

odpovídá nesprávně 

  

Celková aplikace vědomostí  

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 

  

Aktivita, zájem o učení  

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 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. 

3 - neuspokojivé 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. 
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Závěrečná ustanovení 

 
Tato směrnice byla projednána na pedagogické radě dne :  28.8.2014 

 

Nabývá účinnosti od 1.9.2014 

 

 

 

V Lipolticích  dne 28. 8. 2014          

 

            
        …………………………………… 
        Mgr. Vladimíra Nalezinková,  
                                                                                                                              ředitelka ZŠ a MŠ 

 
 
Souhlas Školské rady ze dne: …25.9.2014……………….............    

  

 

 


