
 

 

Hodnocení prospěchu a chování  

 
1. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených učebním 

plánem se hodnotí stupni prospěchu: 

 1 - výborný 

 2 - chvalitebný 

 3 - dobrý 

 4 - dostatečný 

 5 - nedostatečný 

 

● V případě dílčího hodnocení studenta může vyučující využít stupnice s hodnotami + a - , přičemž 

známce je poté přiřazena odpovídající váha.  

 

2. Po projednání v předmětové komisi je možné používat při klasifikaci například bodový systém. Podmínkou 

pro jeho zavedení je převoditelnost bodů dosažených studenty na klasifikační stupně, a to kdykoliv v průběhu 

klasifikačního období. Vyučující je povinen na začátku každého klasifikačního období oznámit studentům 

bodové rozmezí pro jednotlivé prospěchové stupně.  

3. Výsledný stupeň prospěchu nemusí být stanoven na základě výpočtu aritmetického průměru. 

4. Za klasifikaci v jednotlivém předmětu je plně zodpovědný příslušný vyučující, který je zároveň oprávněn 

stanovit podmínky pro klasifikaci žáků v daném období. S těmito podmínkami budou žáci seznámeni při 

úvodní hodině předmětu a bude o této informaci učiněn zápis do třídní knihy. 

5. Má-li zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého 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. 

Zásady hodnocení a získávání podkladů ke klasifikaci 

Podklady pro hodnocení a klasifikaci získávají vyučující zejména  
1) Soustavným diagnostickým pozorováním žáků,  

2) Soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování,  

3) Různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové), (minimálně 1x ústně za 

pololetí)  

4) Kontrolními písemnými pracemi a praktickými zkouškami,  

5) Analýzou výsledků různých činností žáků,  

6) Vzájemným hodnocením a sebehodnocením žáků. 

7) Učitelé jsou povinni zohlednit doporučení psychologických a jiných vyšetření, která mají vztah ke 

způsobu hodnocení a získávání podkladů ke klasifikaci žáka.  

8) Učitel oznamuje studentovi výsledek každé klasifikace, klasifikaci zdůvodňuje. Vede žáky k 

vzájemnému hodnocení a sebehodnocení, s chybou se dále pracuje.  

9) Termíny uzavření klasifikace jednotlivých období jsou uvedeny vždy v ročním plánu práce školy. Žáci 

a studenti musí mít uzavřenou klasifikaci do termínu, stanoveného vedením školy pro zápis 

 klasifikace.  

10) Žák nesmí být zkoušen či testován v době, kdy neprobíhá řádná výuka daného předmětu dle rozvrhu 

třídy, toto zkoušení lze uskutečnit pouze po dohodě s ředitelem školy. 

11) Zákonní zástupci jsou seznamováni s průběžnou klasifikací prostřednictvím webových aplikací 

programu Bakaláři, kam zaznamenávají klasifikaci vyučující. 

12) Ústní zkoušení může být realizováno různými formami (ústní zkoušení u tabule, v lavici, referáty, 

prezentace apod.) dle specifik jednotlivých předmětů po dohodě s vyučujícím. 

13) Pokud není žák ve škole přítomen 1 týden a déle a tuto nepřítomnost má v souladu se školním řádem 

omluvenou, má právo minimálně první den po nástupu do školy nebýt zkoušen; předpokladem tohoto 

postupu je slušné vystupování studenta a omluva příslušnému vyučujícímu před začátkem hodiny. 

14) Ve vyučovacích předmětech výchovného charakteru se při klasifikaci nepřihlíží k míře talentu, nýbrž 

ke schopnosti a motivaci žáka využít vlastních možností v rámci osobních mezí. Vyučující 

 přiměřeně zohledňuje míru zájmu a aktivního přístupu studenta k plnění úkolů, zejména v oblasti 

praktických činností.  



15) V předmětu s převahou výchovné funkce může nahradit ústní a písemné zkoušení klasifikace 

praktických činností nebo jejich výsledků (výtvarné práce, cvičební sestavy, hudební produkce, …).  

16) Termín rozsáhlejší (více jak 30 min) kontrolní či souhrnné písemné práce zapíše učitel s předstihem do 

třídní knihy. Cílem je zabránit hromadění zkoušek v určitých obdobích, zejména v obdobích zvýšené 

koncentrace písemných prací (před pololetní a závěrečnou klasifikací).  

17) V jednom vyučovacím dni může třída psát nejvýše jednu kontrolní písemnou práci. Toto omezení se 

nevztahuje na dílčí písemné testy (do 30 min), které nezabírají celou dobu vyučovací hodiny. Učitel 

klasifikuje jen učivo dané tematickým plánem. Kontrolní práce jsou zadávány z řádně zopakovaného a 

procvičeného učiva. Práce na více jak 30 min jsou povoleny pouze ve vybraných předmětech – český 

jazyk, matematika, cizí jazyky a deskriptivní geometrie.   

18) Žák nemůže být klasifikován pouze na základě písemného zkoušení. 

Hodnocení chování žáka  
 

1. Chování žáka se hodnotí v souladu s ustanovením § 3 odst. 3 vyhlášky č. 13/2005 Sb. stupni hodnocení: 

 

  1 - velmi dobré 

  2 - uspokojivé 

  3 - neuspokojivé  

 

2. Odvíjí se od dodržování Školního řádu. Hodnotí se chování ve škole, při školních akcích, reprezentaci 

školy a provádí je třídní učitel po dohodě s ostatními vyučujícími, případně pedagogická rada. 

Hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
 

Hodnocení se řídí Vyhláškou č. 73/2005 Sb. Ve škole mohou být integrováni žáci s postižením 

smyslovým, tělesným nebo s vývojovými poruchami učení a chování. Při hodnocení a klasifikaci učitel vychází z 

doporučení a závěrů PPP či jiné odborné instituce a hodnocení je vždy zcela individuální. Žák je hodnocen s 

ohledem na své možnosti a schopnosti, je posuzován jeho individuální pokrok. Studenti integrovaní na základě 

doporučení PPP nebo jiného SPC jsou vzděláváni i hodnoceni na základě plnění individuálního vzdělávacího plánu. 

Na žádost rodičů a při doporučení poradenského zařízení mohou být hodnoceni slovně. 

Hodnocení žáků v průběhu distančního vzdělávání 
Při výuce distančním způsobem je poskytování kvalitní zpětné vazby nepostradatelné, neboť podporuje 

motivaci a ukazuje cestu k dosahování pokroku. Po dobu vzdělávání na dálku budou vyučující průběžně 

monitorovat zapojení a aktivitu všech žáků, poskytovat jim v přiměřeném čase zpětnou vazbu.  

 

Preferované způsoby hodnocení při distanční výuce – slovní hodnocení s formativní zpětnou vazbou, 

sebehodnocení žáků, zapojení zákonných zástupců v procesu hodnocení a další.  

 

Základní pravidla a zásady: 

- hodnocení není formou nátlaku, ale naopak má podpořit a zvýšit míru zapojení žáka  

- může být využíváno sebehodnocení žáků 

- v klasifikačních obdobích, v nichž probíhala distanční výuka, není ústní zkoušení podmínkou pro 

klasifikování  

Komisionální zkouška 
Komisionální zkoušku je povinen žák vykonat, pokud se jedná o: 

 

1. opravnou zkoušku; 

2. zkoušku v náhradním termínu; 

3. rozdílovou zkoušku; 

4. přezkoušení na základě napadnutí klasifikace ze strany zákonných zástupců nebo zletilého žáka. 

Jedná se o zkoušku ústní, kdy doba trvání zkoušky je 15‘, příprava žáka na zkoušku je rovněž 15‘. Součástí 

komisionální zkoušky z cizího jazyka může být test z gramatiky. Délka vypracování testu může být rovněž 

maximálně 15‘. 
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