Hodnocení výsledků procesu výchovy a vzdělávání žáků
Obecné zásady hodnocení žáků
Hodnocení žáků je integrální součástí celého výchovně vzdělávacího procesu.
Pedagogové jsou povinni respektovat současné poznatky věd o člověku a svoje hodnocení
provádět v souladu s nimi i s právními normami.
Hodnocení musí závazně předcházet jasné a srozumitelné formulování cílů vzdělávání
a k nim náležejících kritérií hodnocení. Žák má právo vědět, v čem a proč bude vzděláván
a kdy, jakým způsobem a podle jakých kritérií bude v určité fázi vzdělávacího procesu
hodnocen. Mohou být používány všechny formy hodnocení a jejich kombinace (hodnocení
kvalitativní, kvantitativní, standardizované, autentické, autonomní, kriteriální, hodnocení
portfolia). Slovní hodnocení je rovnocennou formou hodnocení ve všech předmětech a ve
všech ročnících základního stupně vzdělávání.
Didaktické testy jsou standardizovaný typ školního hodnocení. Vedle testů pro
jednotlivé předměty a jejich skupiny jsou používány i testy prověřující postoje a kompetence
a testy obecných studijních předpokladů. Hodí se k plošnému srovnávání žáků mezi sebou
a porovnávání školních výkonů v rámci širších evaluačních programů.
Průběžné hodnocení musí umožňovat hodnotit i takové kvality, jako je například
skupinová práce, schopnost komunikovat, schopnost formulovat a vyjadřovat svůj názor,
schopnost identifikovat problémy a vymýšlet jejich řešení, schopnost diskutovat, schopnost
vyhledávat, třídit a interpretovat informace z různých typů médií, schopnost tvořit a citově
prožívat. K tomu poslouží různé hodnotící škály, formulace, stupnice, symboly, atd.
Hodnocení žákovských výtvorů se neomezí jen na zdařilost výsledku, ale diagnostické
a hodnotící prostředky musí postihovat celou činnost, celý proces tvorby.
Sebehodnocení žáka je přirozenou součástí procesu hodnocení. Od počátku vzdělávání
je třeba žáky navykat na situaci, kdy hodnocení pedagogem, skupinou či jiným žákem bude
předcházet sebehodnocení, s kterým bude vnější hodnocení konfrontováno. Sebehodnocení
žáka s argumentací musí předcházet hodnocení pedagogem s argumentací.
Hodnocení jazykových schopností žáka se skládá z několika samostatných částí:
a) komunikace ústní a písemná,
b) znalost jazyka (gramatika, pravopis),
c) literatura.
Hodnocením chování žáka je míněno zásadně chování žáka ve škole. Za chování žáka
mimo školu jednoznačně odpovídají rodiče. Tím se škola nezříká povinnosti ve výchově
rodinu podporovat ve smyslu vytváření návyků a postojů vedoucích ke společensky
hodnotnému chování. Podílí se na prevenci všech projevů rizikového chování, kdekoliv
a kdykoliv je to možné.
Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace chování jsou následující:
stupeň 1 (velmi dobré)
Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a aktivně prosazuje ustanovení vnitřního řádu školy. Má kladný vztah
ke kolektivu třídy a školy, přispívá k jeho upevňování a k utváření pracovních podmínek pro vyučování a pro výchovu mimo
vyučování. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle.
stupeň 2 (uspokojivé)
Chování žáka je v podstatě v souladu s pravidly chování a s ustanoveními vnitřního řádu školy. Dopouští se
závažnějšího přestupku nebo se opakovaně dopustí méně závažných přestupků. Žák je však přístupný výchovnému působení
a snaží se své chyby napravit.
stupeň 3 (méně uspokojivé)
Žák se opakovaně dopouští závažných přestupků proti vnitřnímu řádu školy, narušuje opakovaně činnost kolektivu,
dopouští se závažných přestupků v mravném chování nebo se dopustí velmi závažného přestupku proti pravidlům chování
nebo vnitřnímu řádu školy.
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Pravidla hodnocení a klasifikace žáků
1. Podklady pro hodnocení a klasifikaci žáků získávají vyučující zkoušením (písemným nebo
ústním), písemnými pracemi, testy, projekty, sledováním práce žáků ve vyučování apod.
2. Každý vyučující je povinen vést řádnou evidenci hodnocení a klasifikace žáků.
K hodnocení zpravidla používá pětistupňovou klasifikaci. Klasifikovat pomocí kladných
či záporných znamének nebo zlomků je nepřípustné. Pokud vyučující zvolí jiný způsob
hodnocení
a klasifikace, je povinen předem žáky seznámit s jeho pravidly. Každý jiný zvolený způsob
hodnocení a klasifikace musí být v průběhu klasifikačního období převoditelný
na pětistupňovou klasifikaci.
3. Každý žák musí být v příslušném klasifikačním období hodnocen nejméně třikrát,
dovoluje-li to charakter předmětů, je alespoň v jednom případě zkoušen ústně. Ve
vyučovacích předmětech s menší hodinovou dotací není nutnou podmínkou ústní zkoušení.
4. Výsledek ústního zkoušení je vyučující povinen oznámit zkoušenému ihned a veřejně.
Klasifikaci písemné práce sdělí vyučující žákům nejpozději do 14 dnů a současně jim
umožní nahlédnout do opraveného textu.
5. Ústně může být žák zkoušen v jednom dni pouze dvakrát a doba ústního zkoušení nesmí
přesáhnout 15 minut. Písemná práce v rozsahu 1 – 2 vyučovacích hodin smí být zadána
v jednom dni pouze jedna a její konání poznamená vyučující s týdenním předstihem do
třídní knihy.
6. V případě, že žák na konci klasifikačního období vykazuje vyšší než 25 % absenci
v daném vyučovacím předmětu, může vyučující požádat ředitele školy před uzavřením
klasifikace za příslušné období o nařízení komisionálního přezkoušení. Nedostaví-li se žák
bez vážného důvodu k přezkoušení, posuzuje se, jako by u komisionálního přezkoušení
neprospěl.
7. Stupeň prospěchu na konci každého klasifikačního období nemusí odpovídat
aritmetickému průměru dosaženého hodnocení, do celkového hodnocení se promítají
všechny složky žákovy práce v daném předmětu. Vyučující je povinen klasifikaci
objektivně zdůvodnit.
8. Je-li předpoklad, že bude žák hodnocen z některého předmětu na konci pololetí stupněm
nedostatečným, oznámí třídní učitel tuto skutečnost rodičům písemně ještě před termínem
vydání vysvědčení.
9. Je-li předpoklad, že bude žákovi navržena snížená známka z chování, informuje písemně
třídní učitel rodiče žáka předem o důvodech vedoucích k návrhu snížení známky.
Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na vysvědčení
Vysvědčení se vydává v pololetí a na konci školního roku, za první pololetí lze místo
vysvědčení vydat žákovi výpis z vysvědčení. Žák, který navštěvoval jeden nebo více
zájmových útvarů, obdrží na konci pololetí výpis zájmových útvarů. Žák může být na
vysvědčení hodnocen klasifikačním stupněm, slovně nebo kombinací obou způsobů.
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. Pokud byl žák hodnocen slovně, převede škola pro
účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání slovní hodnocení do klasifikace.
Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni:
a) prospěl(a) s vyznamenáním, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním
vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu horším než 2 –
chvalitebný, průměr stupňů prospěchu ze všech povinných předmětů stanovených školním
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vzdělávacím programem není vyšší než 1,5 a jeho chování je hodnoceno stupněm velmi
dobré,
b) prospěl(a), není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím
programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 – nedostatečný nebo
odpovídajícím slovním hodnocením,
c) neprospěl(a), je-li v některém z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím
programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 – nedostatečný nebo
odpovídajícím slovním hodnocením,
d) nehodnocen(a), není-li možné žáka hodnotit z některého z povinných předmětů
stanovených školním vzdělávacím programem na konci prvního pololetí.
Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl 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.
Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení
náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou
měsíců po skončení prvního pololetí.
Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení
náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce
září následujícího školního roku. V období měsíce září do doby hodnocení navštěvuje žák
nejbližší vyšší ročník, popřípadě znovu devátý ročník. Nelze-li žáka v 1. nebo 2. pololetí
hodnotit ani v náhradním termínu, je žák v daném pololetí nehodnocen. Důvody pro uvolnění
nebo nehodnocení žáka se uvedou ve školní matrice.
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 ode dne vydání vysvědčení, požádat ředitele
školy
o přezkoumání výsledků hodnocení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel
školy, krajský úřad. Pokud není dále stanoveno jinak, ředitel 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 ředitele školy nebo krajského úřadu.
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. 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.
Byl-li žák ve 2. pololetí klasifikován z více než dvou předmětů stupněm
nedostatečným, nemůže již konat opravnou zkoušku a opakuje ročník. Žákovi na závěr kurzu
k získání základního vzdělání poskytovaného školou ředitel školy umožní vykonat opravné
zkoušky
i v případě nedostatečného prospěchu z více než dvou předmětů.
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. Ředitel školy může povolit žákovi na žádost jeho
zákonného zástupce a na základě doporučujícího vyjádření odborného lékaře opakování
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ročníku z vážných zdravotních důvodů, a to bez ohledu na to, zda žák na daném stupni již
opakoval ročník.
Pokud žák splnil povinnou základní docházku a projeví-li zájem o pokračování školní
docházky 10. rokem, může ředitel vyhovět písemné žádosti zákonného zástupce žáka
o pokračování v docházce v případě, že žák nebyl v posledním ročníku hodnocen z žádného
předmětu nedostatečně a nemá sníženou známku z chování.
Žáci devátých ročníků a žáci, kteří na daném stupni základní školy dosud neopakovali
ročník, kteří na konci druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných předmětů
s výjimkou předmětů výchovného zaměření, konají opravné zkoušky. Učitel daného předmětu
předá žákovi písemný seznam požadavků ke zkoušce, případně poskytne na žádost žáka
konzultaci. Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku
v termínu stanoveném ředitelem školy. Žák může v jednom dni skládat pouze jednu opravnou
zkoušku. Opravné zkoušky jsou komisionální.
Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví,
neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín opravné
zkoušky nejpozději do 15. září následujícího školního roku. Do té doby je žák zařazen
do nejbližšího vyššího ročníku, popřípadě znovu do devátého ročníku.
V odůvodněných případech může krajský úřad rozhodnout o konání opravné zkoušky
a komisionálního přezkoušení na jiné základní škole. Zkoušky se na žádost krajského úřadu
účastní školní inspektor.
V případě, že výsledky výchovy a vzdělávání žáka v příslušném ročníku jsou z důvodu
jeho hendikepu potvrzeného odborným pracovištěm takové, že indikují jeho zařazení do
systému speciální péče, je škola povinna tuto skutečnost rodičům žáka prokazatelným
způsobem sdělit. Pokud rodiče žáka tuto péči odmítnou, a to opět prokazatelným způsobem,
vzdělává se žák
na původní škole s přihlédnutím k míře jeho hendikepu.
Hodnocení a klasifikace procesu vzdělávání
Při hodnocení a klasifikaci výsledků vzdělávání se klade důraz zejména na:
a) ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic,
zákonitostí a vztahů,
b) kvalitu a rozsah získaných dovedností, vykonávání požadovaných intelektuálních
a motorických činností,
c) schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických
úkolů, při výkladu a hodnocení společenských a přírodních jevů a zákonitostí,
d) schopnost využívat a zobecňovat zkušenosti a poznatky získané při praktických činnostech,
e) kvalitu myšlení, především jeho logiku, samostatnost a tvořivost,
f) aktivitu v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim,
g) přesnost, výstižnost a odbornou i jazykovou správnost ústního a písemného projevu,
h) kvalitu výsledků činností,
i) osvojení účinných metod samostatného studia.
Pro potřeby klasifikace lze předměty dělit do tří skupin:
a) předměty s převahou teoretického zaměření,
b) předměty s převahou praktických činností,
c) předměty s převahou uměleckého a odborného zaměření.
Klasifikace v předmětech s převahou teoretického zaměření
Převahu teoretického zaměření mají jazykové, společenskovědní, přírodovědné předměty
a matematika, při klasifikaci se 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
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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 k přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim, přesnost,
výstižnost a odborná a jazyková správnost ústního a písemného projevu, kvalita výsledků
činnosti, osvojení účinných metod samostatného studia.
Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují dle 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 praktických a teoretických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí logicky správně,
zřetelně se u něho projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný a výstižný. Grafický
projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky. Je schopen samostatně
studovat vhodné texty.
stupeň 2 (chvalitebný)
Žák ovládá 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 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 přesnosti, ucelenosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků závažné mezery. Při provádění
požadovaných intelektuálních a motorických činností je málo pohotový a má větší nedostatky. V uplatňování 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
a výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický projev mají vážné nedostatky. Závažné nedostatky a chyby nedovede
opravit ani s pomocí učitele. Nedovede samostatně studovat.

Klasifikace v předmětech s převahou praktického zaměření
Převahu praktické činnosti mají na základní škole pracovní vyučování, praktika,
základy techniky, domácí nauky, při klasifikaci těchto předmětů se hodnotí: vztah k práci,
k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem, osvojení praktických dovedností
a návyků, zvládnutí účelných způsobů práce, využití získaných teoretických vědomostí
v praktických činnostech, aktivita, samostatnost, tvořivost, iniciativa v praktických
činnostech, kvalita výsledků činností, organizace vlastní práce a pracoviště, udržování
pořádku na pracovišti, dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a péče
o životní prostředí, hospodárné využívání surovin, materiálů, energie, překonávání překážek
v práci, obsluha a údržba laboratorních zařízení a pomůcek, nástrojů, nářadí a měřidel.
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Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:
stupeň 1 (výborný)
Žák soustavně projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. Pohotově,
samostatně a tvořivě využívá získané teoretické poznatky při praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává pohotově,
samostatně uplatňuje získané dovednosti a návyky. Bezpečně ovládá postupy a způsoby práce, dopouští se jen menších chyb,
výsledky jeho práce jsou bez závažnějších nedostatků. Účelně si organizuje vlastní práci, udržuje pracoviště v pořádku.
Uvědoměle dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a aktivně se stará o životní prostředí. Hospodárně
využívá suroviny, materiál, energii. Vzorně obsluhuje a udržuje laboratorní zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla.
Aktivně překonává vyskytující se překážky.
stupeň 2 (chvalitebný)
Žák projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. Samostatně, ale méně
tvořivě a s menší jistotou využívá získané teoretické poznatky při praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává samostatně,
v postupech a způsobech práce se nevyskytují podstatné chyby. Výsledky jeho práce mají drobné nedostatky. Účelně si
organizuje vlastní práci, pracoviště udržuje v pořádku. Uvědoměle dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
a stará se o životní prostředí. Při hospodárném využívání surovin, materiálů a energie se dopouští malých chyb. Laboratorní
zařízení, pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla obsluhuje a udržuje s drobnými nedostatky. Překážky v práci překonává
s občasnou pomocí učitele.
stupeň 3 (dobrý)
Žák projevuje vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem s menšími výkyvy. S pomocí učitele
uplatňuje získané teoretické poznatky při praktické činnosti. V praktických činnostech se dopouští chyb a při postupech
a způsobech práce potřebuje občasnou pomoc učitele. Výsledky práce mají nedostatky. Vlastní práci organizuje méně účelně,
udržuje pracoviště v pořádku. Dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a v malé míře přispívá k tvorbě
a ochraně životního prostředí. Na podněty učitele je schopen hospodárně využívat suroviny, materiály a energii. K údržbě
laboratorních zařízení, přístrojů, nářadí a měřidel musí být částečně podněcován. Překážky v práci překonává jen s častou
pomocí učitele.
stupeň 4 (dostatečný)
Žák pracuje bez zájmu a vztahu k práci, k pracovnímu kolektivu a k pracovním činnostem. Získané teoretické
poznatky dovede využít při praktické činnosti jen za soustavné pomoci učitele. V praktických činnostech, dovednostech
a návycích se dopouští větších chyb. Při volbě postupů a způsobů práce potřebuje soustavnou pomoc učitele. Ve výsledcích
práce má závažné nedostatky. Práci dovede organizovat za soustavné pomoci učitele, méně dbá pořádku na pracovišti. Méně
dbá na dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o životní prostředí. Porušuje zásady hospodárnosti
využívání surovin, materiálů a energie. V obsluze a údržbě laboratorních zařízení, pomůcek, přístrojů, nářadí a měřidel se
dopouští závažných nedostatků. Překážky v práci překonává jen s pomocí učitele.
stupeň 5 (nedostatečný)
Žák neprojevuje zájem o práci a vztah k ní, ani k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. Nedokáže ani
s pomocí učitele uplatnit získané teoretické poznatky při praktické činnosti. V praktických činnostech a dovednostech,
návycích má podstatné nedostatky. Nedokáže postupovat při práci ani s pomocí učitele. Výsledky jeho práce jsou
nedokončené, neúplné, nepřesné, nedosahují předepsané ukazatele. Práci na pracovišti si nedokáže zorganizovat, nedbá
o pořádek na pracovišti. Neovládá předpisy o ochraně zdraví při práci a nedbá na ochranu životního prostředí. Nevyužívá
hospodárně surovin, materiálů a energie. V obsluze a údržbě laboratorních zařízení a pomůcek, přístrojů a nářadí, nástrojů
a měřidel se dopouští závažných nedostatků.

Klasifikace v předmětech s převahou výchovného zaměření
Převahu výchovného zaměření mají výtvarná a hudební výchova, zpěv, tělesná
a sportovní výchova, při klasifikaci těchto předmětů se hodnotí teoretická část a praktická
část. Žák zařazený do zvláštní tělesné výchovy se při částečném uvolnění nebo úlevách
doporučených lékařem klasifikuje s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu. Při klasifikaci těchto
předmětů se hodnotí stupeň tvořivosti a samostatného 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.
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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 dle požadavků osnov je rozvíjí v individuálních a kolektivních projevech. Jeho projev je esteticky působivý,
originální, procítěný, v hudební a tělesné výchově přesný. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě. Má
výrazně aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu a projevuje k nim aktivní vztah. Úspěšně rozvíjí svůj estetický
vkus a tělesnou zdatnost.
stupeň 2 (chvalitebný)
Žák je v činnostech aktivní, tvořivý, převážně samostatný na základě využívání svých osobních předpokladů, které
úspěšně rozvíjí v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je esteticky působivý a má jen menší nedostatky
z hlediska požadavků osnov. Žák tvořivě aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti a návyky v nových úkolech. Má aktivní
zájem o umění, estetiku a tělesnou zdatnost. Rozvíjí si v požadované míře estetický vkus a tělesnou zdatnost.
stupeň 3 (dobrý)
Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyužívá dostatečně své schopnosti
v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je málo působivý, dopouští se v něm chyb. Jeho vědomosti a dovednosti
mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje pomoc učitele. Nemá dostatečný aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou
kulturu. Nerozvíjí v požadované míře svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost.
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 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 a tělesnou zdatnost.

Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
1. Způsob hodnocení a klasifikace žáka vychází ze znalosti příznaků postižení a uplatňuje se
ve všech vyučovacích předmětech, ve kterých se projevuje postižení žáka, na obou stupních
základní školy.
2. 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.
3. Při klasifikaci žáků se doporučuje upřednostnit širší slovní hodnocení. Způsob hodnocení
projedná třídní učitel a výchovný poradce s ostatními vyučujícími.
4. Třídní učitel sdělí vhodným způsobem ostatním žákům ve třídě podstatu individuálního
přístupu a způsobu hodnocení a klasifikace žáka.
Způsob hodnocení žáků cizinců
1. Při hodnocení výsledků vzdělávání žáků, kteří nejsou státními občany České republiky
a plní v České republice povinnou školní docházku, se postupuje stejně jako u žáků –
občanů ČR.
2. Při hodnocení žáků cizinců, kteří plní v České republice povinnou školní docházku, se na
konci tří po sobě jdoucích pololetí po zahájení docházky do školy v České republice úroveň
znalosti českého jazyka považuje za závažnou souvislost, která ovlivňuje jejich výkon. Na
konci
1. pololetí nemusí být žák - cizinec hodnocen na vysvědčení z předmětu český jazyk, a to
ani v náhradním termínu. Na konci druhého pololetí musí být žák hodnocen (klasifikačním
stupněm, slovně nebo kombinací obou způsobů), jinak musí opakovat ročník.
3. Žák - občan Slovenské republiky – má právo při plnění studijních povinností používat,
s výjimkou českého jazyka a literatury, slovenský jazyk.
4. Škola nemá povinnost žáka - cizince doučovat českému jazyku.
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