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Tento školní řád slouží celému společenství dětí a dospělých kolem Základní školy Štěnovice, 
okres Plzeň-jih, Čižická 344, 332 09 Štěnovice. 
Aby bylo vzdělávání kvalitní, musí být spojeno s pozitivní emocí v podporujícím klimatu a bez-
pečném prostředí, proto vytváříme podmínky a příležitosti pro maximální rozvoj každého dítě-
te. 
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A Školní řád 
1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole, pravidla 

vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky školy 
1.1. Práva žáků 
1.2. Povinnosti žáků 
1.3. Práva zákonných zástupců 
1.4. Povinnosti zákonných zástupců 
1.5. Pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců se zaměstnanci školy 
2. Provoz a vnitřní režim školy 
2.1. Režim činnosti ve škole, vstup do budovy 
2.2. Režim při akcích mimo školu 
2.3. Pravidla pro uvolňování žáků z výuky, omlouvání neúčasti žáků ve vyučování 
2.4. Zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti žáků ve školách 
3. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků 
4. Ochrana žáků před rizikovým chováním, projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 
5. Podmínky zacházení s majetkem školy 
6. Výchovná opatření 
 
B Pravidla hodnocení 
1. Základní ustanovení 
2. Zásady a pravidla hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání a chování ve škole a na akcích 

pořádaných školou 
3. Způsob získávání podkladů pro hodnocení 
4. Informování zákonných zástupců 
5. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na vysvědčení 
6. Stupně hodnocení prospěchu a chování 
7. Výchovná opatření 
8. Zásady pro hodnocení chování 
9. Zásady a kritéria použití slovního hodnocení 
10. Sebehodnocení žáků 
11. Hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a cizinců 
12. Komisionální přezkoušení 
13. Opravné zkoušky 
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1 Podrobnosti výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole, pravidla vzájem-
ných vztahů s pedagogickými pracovníky školy 

1.1 Práva žáků 

Žák má právo:  

 na vzdělávání podle školního vzdělávacího programu, služby školní družiny (dle kapacity) a školní 

jídelny, 

 na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání prostřednictvím školního informačního 

systému, 

 znát cíl a kritéria úspěchu i hodnocení, být dostatečně a včasně informován o svém pokroku, 

o případných problémech, vyjádřit se ke svému hodnocení, 

 na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školního 

vzdělávacího programu, 

 na ochranu před všemi formami diskriminace či násilí, 

 požádat o pomoc,  

 zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich volen, pracovat v nich a je-

jich prostřednictvím se obracet na ředitele školy, 

 vhodnou formou se sám nebo prostřednictvím svého zákonného zástupce vyjadřovat ke všem 

rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí svého vzdělávání. 

Svá práva žák uplatňuje prostřednictvím samosprávných orgánů, učitelů, školního metodika preven-
ce, výchovného poradce, zástupce ředitele školy, ředitele školy, případně schránky důvěry. 

 
1.2 Povinnosti žáků 

Žák má povinnost: 

 řádně docházet do školy a vzdělávat se, účastnit se výuky podle rozvrhu hodin a neopouštět 

bez vědomí vyučujícího třídu, školu ani školní akci,  

 dodržovat školní řád, další nařízení a bezpečnostní předpisy, se kterými byl seznámen, 

 účastnit se mimoškolních aktivit, na které se přihlásil, 

 respektovat práva druhého, nedopustit se násilí, ponižování a zesměšňovaní vůči druhému, 

 plnit pokyny pedagogických pracovníků školy popř. dalších zaměstnanců školy vydané v souladu 

s právními předpisy a školním řádem, 

 doplnit si učivo a informovat se na průběh vzdělávání za období své nepřítomnosti, doba na do-

plnění učiva je shodná s dobou nepřítomnosti žáka, maximálně však 7 dní, při dlouhodobé ab-

senci se postupuje individuálně, 

 dodržovat základní normy společenského chování a dohodnutá pravidla ke všem zaměstnancům 

školy i spolužákům (např.: dbát na pořádek a čistotu ve škole i v areálu školy, zdravit všechny 

zaměstnance školy včetně hostů, odkládat pokrývku hlavy v prostorách školy, své názory vyja-

dřovat slušným způsobem,…), 

 předcházet vzniku konfliktních situací a usilovat o jejich vhodné a konstruktivní řešení podle 

svých schopností a možností, 

 podrobit se izolaci v karanténní místnosti pokud vykazuje projevy infekčního, respiračního či ji-

ného onemocnění, zakrýt si nos a ústa rouškou, 

 ohlašovat třídnímu nebo dozírajícímu učiteli veškeré projevy hrubosti, šikanování a rizikových je-

vů ve škole i na školních akcích, 

 ihned informovat vyučujícího v případě ztráty nebo poškození osobní věci,  

 odevzdat nalezené věci do kanceláře školy, 

 ohlásit ihned úraz svůj či jiné osoby, 

 nepouštět nikoho, kromě personálu, do budovy školy, 

 třídit odpad.  

Z nedodržování pravidel chování vyplývají výchovná opatření.  
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1.3 Práva zákonných zástupců 

Zákonní zástupci žáků mají právo:  

 na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte od vyučujících a třídních učitelů 

prostřednictvím školního informačního systému dostupném na https://portal.dmsoftware.cz, 

žákovské knížky, telefonicky, e-mailem, osobně kdykoli po předchozí telefonické či písemné do-

mluvě s učitelem, během konzultačních hodin nebo dnů, třídních aktivů, 

 znát kritéria hodnocení, 

 na poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se 

vzdělávání, 

 vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání jejich dětí, 

 volit a být voleni do školské rady. 

 

1.4 Povinnosti zákonných zástupců  

Zákonní zástupci jsou povinni: 

 zajistit řádnou docházku svého dítěte do výuky dle rozvrhu hodin včetně školních akcí, 

 na vyzvání pedagogických pracovníků spolupracovat a řešit případné problémy svého dítěte tý-

kající se školního života, 

 dbát na přípravu svého dítěte do školy, pravidelně kontrolovat jeho školní práci (oceňovat úspě-

chy a podpořit při neúspěchu), informovat se na hodnocení a chování dítěte dle možností infor-

mačního systému školy, 

 oznamovat škole údaje a změny v údajích nezbytné pro školní matriku (§ 28 odst. 2 a 3 školského 

zákona – jméno, příjmení, rodné číslo, státní občanství, místo narození, místo trvalého pobytu 

žáka; údaje o předchozím vzdělávání; údaje o tom, zda je žák zdravotně postižen, včetně druhu 

postižení, nebo zdravotně znevýhodněn; údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdra-

votních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání; jméno a příjmení zákonného zá-

stupce, místo jeho trvalého pobytu, adresa pro doručování písemností, telefonické spojení) a 

další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a změny v těchto 

údajích, 

 na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit, spolupracovat a řešit projednání závažných otázek 

týkajících se vzdělávání dítěte, a jeho pobytu ve škole, 

 dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním 

řádem 

 bezodkladně zajistit vyzvednutí dítěte ze školy, pokud vykazuje projevy infekčního, respiračního 

či jiného onemocnění.  

 

1.5 Pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců se zaměstnanci školy 

 Všichni zaměstnanci, žáci školy a jejich zákonní zástupci se vzájemně respektují, dodržují spole-

čenská pravidla, slušně spolu komunikují, dodržují pravidlo 4P (pozdrav, popros, poděkuj, po-

moz). 

 Zaměstnanci školy chrání žáky před všemi formami špatného zacházení. Aktivně řeší veškeré 

projevy diskriminace, šikanování, rasismu, xenofobie, násilí apod. 

 Žáci, zákonní zástupci a zaměstnanci školy dodržují pravidla zvýšených hygienických opatření dle 

aktuálních doporučení a nařízení orgánů ochrany veřejného zdraví v souvislosti s minimalizací ri-

zika přenosu infekčních, respiračních a jiných onemocnění. 

 Informace, které zákonný zástupce žáka poskytne do školní matriky nebo jiné důležité informace 

o žákovi, jsou důvěrné; všichni pedagogičtí pracovníci se řídí platnými předpisy o ochraně osob-

ních údajů.  
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2 Provoz a vnitřní režim školy 
2.1 Režim činnosti ve škole 

 Děti prvního stupně mohou navštěvovat ranní družinu. Přicházejí do ní od 6:30 do 7:15 hod. 

 V době od 7:00 do 7:30 mohou žáci vstoupit do budovy školy na pokyn zaměstnance konajícího 
nad nimi dozor v prostoru šaten a relaxační místnosti. Žák, který vstoupí do budovy, již nesmí 
budovu opouštět. V opačném případě závažným způsobem porušuje pravidla bezpečnosti.  

 V 7:30 se otevírá učebnový pavilon. 

 Žák vstupuje do školy nejpozději 10 minut před zahájením výuky prostorem šaten, kde si odloží 
svršky a přezuje se do hygienicky a bezpečnostně nezávadné obuvi. Nejpozději  v 7:55 hodin 
opouštějí žáci pavilon šaten. 

 V průběhu vyučování má žák přístup do šatny pouze v nutných případech (návštěva lékaře, vy-
zvednutí oblečení na TV apod.). 

 V jinou dobu vstupují žáci do školy pouze na vyzvání zaměstnanců školy, kteří nad nimi zajišťují 
dohled.  

 Zákonní zástupci žáků, návštěvy a kontroly vstupují do budovy školy hlavním vchodem. Vstup 
do budovy zajišťuje služba na vrátnici, nebo administrativa školy prostřednictvím elektronického 
zařízení s kamerovým systémem bez záznamu. Opraváři, údržba a navážení zboží vstupují do bu-
dovy za osobní účasti školníka nebo údržbáře budovy. 

 Organizace vyučovacích hodin: 

Vyučovací hodina Čas 

1. 8:00 – 8:45 

2. 8:55 – 9:40 

3. 10:00 – 10:45 

4. 10:55 – 11:40 

5. 11:50 – 12:35 

6. 12:40 – 13:25 

7. 13:30 – 14:15 

8. 14:20 – 15:05 

 

 Vyučovací hodiny lze dělit, spojovat a organizovat jinou formou. Vyučování na celé škole může 
také probíhat v projektech, blocích a podobně. Odlišná doba ukončení vyučování je oznámena 
zákonným zástupcům. 

 V případě spojení koncových hodin (4. a 5.; 5. a 6.; 6. a 7.) nebo hodin odpolední výuky do dvou-
hodinových bloků, končí výuka dříve o dobu nevyužité přestávky. 

 Poslední 2 minuty dopoledních přestávek jsou signalizovány zvoněním a jsou určeny pro přípra-

vu žáků na svém místě či pro přesun do odborných učeben. Po zazvonění označujícím začátek 

vyučovací hodiny čekají žáci na svých místech na příchod vyučujícího a mají připraveny všechny 

potřeby pro nastávající hodinu. Přicházejícího vyučujícího zdraví žáci mlčky a povstáním. Nedo-

staví-li se vyučující 5 minut po zahájení hodiny do třídy, oznámí toto žákovská služba vedení ško-

ly a v jejich nepřítomnosti v kanceláři školy. 

 Jestliže se žák nemohl z vážných důvodů připravit na vyučování nebo nemá v pořádku pomůcky, 

omluví se na začátku vyučovací hodiny. Při vyučování zachovává klid, aktivně se účastní práce 

v hodině a udržuje své pracovní místo v pořádku a čistotě. 

 V době vyučování, včetně přestávek, není žákům dovoleno opouštět školní budovu. 

O přestávkách se žáci mohou volně pohybovat po příslušném pavilonu, ve kterém probíhá jejich 

výuka, a k místům relaxačních aktivit (dle aktuální situace), jinde pouze v odůvodněných přípa-

dech a s povolením učitele. Do kabinetů a kanceláře školy vstupují žáci po zaklepání a jen na 

přímý pokyn učitele.  

 Do odborných učeben vstupují žáci jen s vyučujícím a na jeho přímý pokyn. Žáci jsou na začátku 

roku poučeni o dodržování bezpečnosti při výuce odborných předmětů, s řády odborných uče-
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ben a jsou povinni pravidla bezpečnosti dodržovat. O poučení provede učitel záznam do třídní 

knihy. 

 V odborných pracovnách, v tělocvičně, v dílně a na školním pozemku nesmějí žáci zůstat bez do-
zoru sami. To platí i o přestávkách, pokud zde není zajištěn dozor. 

 Na hodiny TV se žáci I. stupně převlékají ve třídě, která se zamyká, žáci II. stupně v šatně u tělo-
cvičny. 

 Úřední záležitosti si žáci vyřizují v kanceláři školy o velké přestávce v době od 9:40-10:00 hodin.  

 Přestávka mezi dopoledním a odpoledním vyučováním se zařazuje s ohledem na podmínky školy 
5., 6. nebo 7. vyučovací hodinu.   

 Pokud je s ohledem na rozvržení výuky v určitou část dne přerušena výchovně vzdělávací činnost 

(v souladu s rozvrhem vyučovacích hodin), škola po tuto dobu nevykonává dohled nad žáky (po-

kud nevyužije nabídky pobytu v relaxační místnosti). 

 Na odpolední výuku žáky vyzvedává vyučující pět minut před začátkem hodiny v prostorách ša-

ten. 

 Po skončení vyučování (dopoledního i odpoledního) odcházejí žáci z uklizené třídy za dohledu 

učitele vyučujícího poslední vyučovací hodinu k šatně. Vyučující 1. stupně předává žáky, kteří 

jsou přihlášeni do školní družiny, vychovatelkám. Ostatní žáci odcházejí do školní jídelny či ze 

školy samostatně. 

 Školní družina se řídí Řádem školní družiny.  

 Stravování se řídí Provozním řádem školní jídelny. 

 V každé třídě jsou třídním učitelem vždy týden dopředu a zpravidla na dobu jednoho týdne sta-

noveny žákovské služby, které plní tyto povinnosti:  

- dbají na pořádek v učebně o přestávkách, i během vyučování,  
- dbají na čistotu tabule před zahájením vyučovací hodiny a na dostatek kříd,  
- hlásí v kanceláři školy případnou nepřítomnost vyučujícího v hodině,   
- na začátku každé hodiny hlásí vyučujícímu nepřítomné žáky,  
- přináší a odnáší pomůcky vyučujícím, 
- dle potřeby vynáší koše na tříděný odpad,  
- zajistí u dozor konajícího zaměstnance uzamknutí třídy v době nepřítomnosti žáků ve třídě 
(např. přesun do jiných učeben, přesun na školní akci, před zahájením a po ukončení výuky 
apod.), stejně i odemčení. 

 Škola nenese odpovědnost za děti, které navštěvují ZUŠ, či kurzy soukromě vyučujících osob 
na škole. Dozor nad těmito dětmi si zajišťují příslušné subjekty samy. 

 
2.2 Režim při akcích mimo školu  

 Při akcích mimo školu zajišťují učitelé nebo zaměstnanci školy dohled 15 minut před stanovenou 

dobou shromáždění. Místo, čas shromáždění žáků a skončení akce prokazatelně oznámí pedago-

gičtí pracovníci zajišťující dohled nejméně dva dny předem zákonným zástupcům prostřednic-

tvím žákovské knížky nebo informačního lístku s návratkou. 

 Při organizaci akcí souvisejících s výchovně vzdělávací činností školy mimo místo, kde se usku-

tečňuje vzdělávání, stanoví zařazení a délku přestávek pedagog pověřený vedením akce podle 

charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků.  

 Při přecházení žáků na místa vyučování či jiné akce mimo budovu školy se žáci řídí pravidly sil-

ničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Před takovýmito akcemi doprovázející učitel žá-

ky 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 ubyto-

vacích zařízeních se žáci podřizují vnitřnímu řádu těchto zařízení a dbají všech pokynů pracovní-

ků těchto zařízení. 

 Za dodržování předpisů o BOZ odpovídá vedoucí akce, který je určen ředitelem školy.  

 Součástí výuky je také výuka plavání ve dvou ročnících prvního stupně a lyžařský výcvik. Do výu-

ky mohou být zařazeny také další aktivity jako bruslení, pobyt v přírodě, atd. Těchto aktivit se 
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mohou účastnit pouze žáci zdravotně způsobilí, jejichž rodiče o tom dodají škole písemné potvr-

zení. 

 Chování žáka na mimoškolních akcích je součástí celkového hodnocení žáka včetně klasifikace 

na vysvědčení. Pro závažnou nekázeň na těchto akcích může být žák při pořádání dalších akcí vy-

řazen a bude mu ve škole určen náhradní program.   

2.3 Pravidla pro uvolňování a omlouvání neúčasti žáků z vyučování 

 Zákonný zástupce nebo jiná osoba odpovědná za výchovu oznámí (osobně, telefonicky, e-

mailem, zprávou v informačním systému školy nebo dopisem) důvody nepřítomnosti žáka ve vy-

učování nejpozději do tří kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti, po ukončení nepřítom-

nosti písemně žáka omluví prostřednictvím omluvného listu v žákovské knížce (e-mailem 

s uznávaným elektronickým podpisem či datovou zprávou z osobní datové schránky) třídnímu 

učiteli nejpozději do pěti pracovních dnů jinak se absence žáka eviduje jako neomluvená.  

 Nepřítomnost žáka může být omluvena zdravotními či závažnými rodinnými důvody.  

 Předem známou nepřítomnost dítěte ve škole oznámí zákonný zástupce s dostatečným předsti-

hem třídnímu učiteli.  

 V době vyučování je žák uvolněn pouze při osobním vyzvednutí zákonným zástupcem nebo na 

základě žádosti o uvolnění z výuky. Předávat žáka jiné osobě lze pouze na základě písemného 

zmocnění pro předávání žáka jiným pověřeným osobám.  

 V době vyučování navštěvuje žák lékaře jen v nutném případě. Návštěva lékaře není důvodem 

k celodenní absenci. V případě, že žák není nemocen, dostaví se po vyšetření do školy.  

 Při zvýšené nepřítomnosti přesahující dva týdny konzultuje zákonný zástupce s třídním učitelem 

zajištění optimálního průběhu vzdělávání plnění povinné školní docházky. 

 Při ztrátě zájmu o nabízené služby mimoškolních aktivit je možné odhlášení jen ke konci pololetí, 

ze školní družiny ke konci měsíce.  

 V případech hodných zvláštního zřetele, tj. při časté nepřítomnosti žáka nebo při opakované ne-

omluvené absenci, bude škola po předchozím projednání poradním orgánem požadovat dvojí 

autorizaci nebo dvojí způsob doložení důvodu nepřítomnosti. Zákonný zástupce bude s postu-

pem seznámen prokazatelným způsobem. 

2.4 Zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti žáků ve školách 

 Pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu naříze-
ní mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zá-
kona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny žáků z nejméně jedné 
třídy, poskytuje škola dotčeným žákům vzdělání distančním způsobem v míře odpovídající okol-
nostem a možnostem školy. 

 Žáci jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem. Způsob poskytování vzdělávání  a hodno-
cení výsledků vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám žáka. 

 O způsobu vedení distanční výuky informuje škola zákonné zástupce prostřednictvím školního 
informačního systému nebo e-mailem. 

 
3 Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků 

 Žáci se chovají při pobytu ve škole a na akcích organizovaných školou tak, aby neohrozili život, 

zdraví ani majetek svůj či jiných osob.  

 Dohled nad žáky je zajištěn po celou dobu jejich pobytu ve školní budově, přehledy pověřených 

osob jsou vyvěšeny na všech úsecích, kde dohledy probíhají.   

 V průběhu dohledu vyučující nevykonává jinou činnost s dohledem nesouvisející. Dbají na to, aby 

byly dveře do tříd po celou dobu přestávky otevřené.  

 Žáci se mimo vyučování nezdržují v prostorech školy, pokud nad nimi není vykonáván dohled 

způsobilou osobou.  

 Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, zásuvkami a elektrickým zařízením.  
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 Větrání tříd velkými okny se provádí jen v průběhu vyučovací hodiny a pod dohledem vyučující-

ho. O přestávkách se může větrat pomocí ventilace. Okna nesmí být vyklopena.  

 Při výuce ve všech odborných učebnách, v tělocvičně, dílnách, na pozemcích, hřišti apod. zacho-

vávají žáci specifické bezpečnostní předpisy pro tyto prostory dané řádem odborné učebny. Vyu-

čující daného předmětu provedou prokazatelné poučení žáků v první vyučovací hodině školního 

roku a dodatečné poučení žáků, kteří při první hodině chyběli. O poučení žáků provede učitel zá-

znam. Poučení o BOZ a PO se provádí rovněž před každou akcí mimo školu a před každými 

prázdninami a ředitelským volnem.  

 Šatny v tělocvičně s odloženými svršky žáků jsou uzamčeny, určená služba odevzdá klíče vyučují-

címu tělesné výchovy.  

 Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu školy povinni přihlí-

žet k základním fyziologickým potřebám žáků a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a 

pro předcházení vzniku rizikového chování poskytovat žákům nezbytné informace k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví.  

 Všichni zaměstnanci školy během celé pracovní doby dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy. Pokud zjistí závady a nedostatky ohrožující 

zdraví a bezpečnost osob nebo jiné závady technického rázu nebo nedostatečné zajištění budovy 

(cizí osoba v budově, porušování školního řádu ze strany žáků, nefunkční technické zabezpeče-

ní), je jejich povinností informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých schop-

ností a možností zabránit vzniku škody. 

 Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků ve školní budově nebo mimo 

budovu při akci pořádané školou, žáci hlásí ihned vyučujícímu nebo pedagogickému dohledu.  

 Při úrazu zaměstnanci školy poskytnou žákovi nebo jiné osobě první pomoc, pokud to vyžaduje 

situace, zajistí přivolání RZS. Úraz ihned hlásí zástupci ředitele školy a vyplní záznam v evidenci 

úrazů, případně vyplní předepsané formuláře. Bez zbytečného odkladu informují zákonné zá-

stupce. 

 Při projevech akutního onemocnění (vysoká horečka, zvracení, průjem) u žáka jsou pedagogičtí 

pracovníci povinni zajistit oddělení tohoto žáka od ostatních žáků a neprodleně tuto skutečnost 

oznámit řediteli školy a zákonnému zástupci. 

 Pedagogičtí a provozní pracovníci školy nesmí žáky v době dané rozvrhem bez dohledu dospělé 

osoby uvolňovat k činnostem mimo budovu, nesmí je samotné posílat k lékaři. Škola odpovídá 

za žáky v době dané jejich rozvrhem výuky včetně nepovinných předmětů, přestávek a stravová-

ní. 

4 Ochrana žáků před rizikovým chováním, projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 
Žák má zakázáno: 

 nosit do školy věci nesouvisející s výukou (např. cennosti, vyšší obnos peněz, šperky), 

 nosit do školy a používat věci, které mohou ohrozit zdraví, způsobit úraz, předměty nebezpečné 

(zbraně i jejich napodobeniny, výbušniny, pyrotechnické výrobky apod.),  

 nosit, distribuovat a zneužívat návykové látky ve škole, v areálu školy a na akcích organizovaných 

školou,  

 kouřit v prostorách školy, v areálu školy a při akcích organizovaných školou, 

 používat ve škole veškerá elektronická zařízení (mobilní telefony, přehrávače, záznamová zaříze-

ní, fotoaparáty apod.) bez souhlasu vyučujícího, včetně pořizování obrazových a zvukových zá-

znamů a jejich následného šíření. 

Nedodržení těchto zákazů je považováno za hrubý přestupek proti školnímu řádu.  
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5 Podmínky zacházení s majetkem školy  

 Žák má právo užívat zařízení školy, pomůcky a učebnice v souvislosti s výukou a je povinen udr-

žovat v pořádku všechny věci, které tvoří zařízení školy a třídy.  

 Žák šetrně zachází s učebnicemi a se všemi věcmi, které mu byly svěřeny do osobního užívání. 

Učebnice má zabaleny do vhodných obalů.  

 Žák udržuje své pracovní místo v pořádku. Před odchodem ze třídy si uklidí své pracovní místo a 

jeho okolí. Po skončení poslední vyučovací hodiny uloží židli na lavici.  

 Žáci nemanipulují s vybavením odborných učeben, s exponáty, modely, elektrickými spotřebiči, 

ventilacemi, žaluziemi bez přítomnosti vyučujících.  

 Dojde-li ke škodě na majetku školy způsobené žákem, prošetří třídní učitel žáka okolnosti, za 

kterých došlo ke vzniku škody. Následně zváží výchovná opatření a dle situace se podílí na reali-

zaci technických opatření a vymáhání škody.  

 Při poškození majetku školy bude škola požadovat úhradu vzniklé škody (např. úhradu nákladů 

na opravu) nebo opravení majetku (dle situace žákem, zákonným zástupcem žáka nebo kvalifi-

kovaným pracovníkem).  

 Při zničení majetku školy nebo při jeho ztrátě (např. ztrátě učebnice) bude škola požadovat 

úhradu vzniklé škody nebo věcnou náhradu. Úhradu škody způsobenou na majetku školy žákem 

bude škola vymáhat u zákonného zástupce žáka.  

Projevy vandalismu jsou posuzovány jako hrubé porušování školního řádu. 
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B. Pravidla hodnocení 
 
1. Základní ustanovení 
Pravidla hodnocení žáků vychází z § 30 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, střed-
ním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a ustanovení § 14 vyhlášky 
č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky v plat-
ném znění. 
 
2. Zásady a pravidla hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořáda-
ných školou 

 Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků je srozumitelné, v souladu s předem 
stanovenými cíli a kritérii. 

 Okamžitá zpětná vazba je jednou ze základních podmínek efektivního učení, zatímco posuzování 
kvalit žáka je naopak rizikovým postupem, který může učení blokovat. Hodnocení není trestem, 
ale má motivační charakter.  

 Chyba se stává prostředkem k nápravě, k uvědomění si nedostatků, k dalšímu zlepšení, poznání, 
že se lze i „chybami učit“. Chyba je brána jako běžná součást procesu učení a žák se učí s chybou 
pracovat – hledat cesty k její eliminaci a postupnému odstranění či nápravě.  

 Při průběžném i celkovém hodnocení pedagogický pracovník uplatňuje přiměřenou náročnost a 
objektivitu s ohledem na individualitu každého žáka. 

 Hodnocení vychází z jasných cílů a úkolů v jednotlivých oblastech a etapách vzdělávání a zdůraz-
ňuje:  

- individuální pokrok žáka,  

- popisuje konkrétní zvládnuté oblasti vzdělávání resp. míry naplnění očekávaných výstu-
pů,  

- podněcuje žáka k dalšímu rozvoji - ukazuje další cestu.  

 Učitel bere v úvahu žákovo sebehodnocení. 

 Při dlouhodobějším pobytu žáka v zařízeních, která rovněž zajišťují jeho vzdělávání, je učitel po-
vinen respektovat známky, které žák v tomto zařízení získal a zahrnout je do hodnocení. 

 Závažné problémy v hodnocení žáka je učitel povinen neprodleně konzultovat s vedením školy a 
předkládat pedagogické radě. 

 Žák a jeho zákonní zástupci jsou prokazatelně informováni o výsledcích žáka. 

 Hodnocení chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s ostatními vyučujícími v pedago-
gické radě. Kritériem pro hodnocení chování je dodržování pravidel chování (školní řád) a obec-
ných norem chování s přihlédnutím k individualitě žáka. 

 
3. Způsob získávání podkladů pro hodnocení  

 Hodnocení vychází z posouzení míry a kvality dosažení očekávaných výstupů formulovaných 
v ŠVP. 

 Podklady pro hodnocení získává učitel zejména: 
- soustavným diagnostickým sledováním výkonů žáka v průběhu vyučování, 
- různými způsoby prověřování vědomostí, dovedností a návyků (praktické, pohybové, 

ústní, písemné, grafické, výtvarné), 
- analýzou výsledků aktivit žáka, 
- konzultacemi s ostatními učiteli, vychovateli, popřípadě dalšími odborníky. 

 Minimální četností hodnocení žáků je 2x za čtvrtletí. 

 Pedagogové využívají co nejširší rozsah způsobů hodnocení v závislosti na organizaci i obsahu 
výuky a aktivitě žáků. Při hodnocení výsledků vzdělávání se posuzuje zejména: 

- úroveň dosažených výsledků vzdělávání, 
- aktivita v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim, 
- ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, zákonitostí a vztahů 
- kvalita a rozsah získaných dovedností vykonávat požadované intelektuální a motorické 

činnosti, 



Školní řád Základní školy Štěnovice, okres Plzeň-jih, Čižická 344, 332 09 Štěnovice 
 

 

11 

- schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktic-
kých úkolů, 

- schopnost nalézt, třídit a interpretovat informace, 
- kvalita myšlení, především jeho samostatnost, logika, tvořivost a originalita, 
- přesnost, výstižnost a odborná i jazyková správnost ústního a písemného projevu, 
- osvojení účinných metod samostatného studia, 
- osvojení dovednosti účinně spolupracovat, 
- projevy a vlastnosti žáka (spolehlivost, odpovědnost, snaha, spolupráce, vstřícnost, tole-

rance, zachování pravidel kulturního chování a soužití). 

 Žáci jsou hodnoceni ve všech vyučovacích předmětech uvedených v učebním plánu příslušného 
ročníku.     

 Celkové hodnocení provádí učitel, který v dané třídě učí příslušný předmět, nebo zastupující uči-
tel, kterého pověří vedoucí pracovník. 

 Předmětem hodnocení jsou výsledky, jichž žák dosáhl ve vyučovacím předmětu v souladu se 
vzdělávacím programem školy nebo s individuálním vzdělávacím plánem. Chování žáka se hod-
notí zvlášť a nesmí ovlivnit hodnocení ve vyučovacích předmětech. 

 V předmětu, ve kterém vyučuje více učitelů, určí výsledné hodnocení příslušný učitel, který je 
k tomu pověřen ředitelem školy, a to po projednání s ostatním učiteli.  Při celkovém hodnocení 
přihlíží učitel k věkovým a individuálním zvláštnostem žáka, k případnému postižení a zdravot-
nímu stavu i k okolnostem, které by mohly vést k zakolísání v učebních výkonech. 

 Do celkového hodnocení v daném předmětu mohou být zahrnuty mimořádné výsledky, kterých 
žák dosáhl v olympiádách, soutěžích a dalších aktivitách. 
 

4. Informování zákonných zástupců 
Informovanost zákonných zástupců je zajišťována průběžně: 

 písemně prostřednictvím Školy on-line (DM software), žákovské knížky, 

 před koncem každého čtvrtletí osobně prostřednictvím třídních schůzek nebo konzultačních 
dnů, 

 pololetním výpisem z vysvědčení, 

 vysvědčením předávaným na konci školního roku, 

 kdykoli na požádání rodičů. 
 

5. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení 
Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno stupni hodnocení. Žáci mohou být 
na vysvědčení hodnoceni i slovně nebo kombinací slovního hodnocení a hodnocení klasifikačními stupni 
v případě doporučení školského poradenského zařízení a na základě žádosti zákonných zástupců. 
 
6. Stupně hodnocení prospěchu a chování   
Stupně hodnocení prospěchu 
Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním 
vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu: 

stupeň charakteristika 

1 - výborný - dosahuje očekávaných výstupů v ŠVP uceleně, přesně a úplně 
- ovládá požadované učivo uceleně, přesně a úplně  
- samostatně uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a 
praktických úkolů  
- myslí logicky správně, zřetelně se u něho projevuje samostatnost a tvořivost, jeho 
ústní a písemný projev je správný, přesný a výstižný  
- je schopen samostatně studovat vhodné texty 

2 - chvalitebný - dosahuje očekávaných výstupů v ŠVP v podstatě uceleně, přesně a úplně  
- ovládá požadované poznatky v podstatě uceleně, přesně a úplně  
- pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti  
- v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost  
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- ústní a písemný projev mívá menší nedostatky  
- kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků  
- je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty 

3 - dobrý - má v dosahování očekávaných výstupů v ŠVP mezery  
- má v osvojení požadovaných poznatků mezery  
- při vykonávání požadovaných činností se projevují nedostatky  
- nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat  
- při řešení teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb  
- jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby  
- v ústním a písemném projevu má nedostatky  
- je schopen samostatně studovat podle návodu učitele 

4 - dostatečný - má v dosahování očekávaných výstupů v ŠVP závažné mezery  
- má v osvojení požadovaných poznatků závažné mezery  
- při provádění požadovaných činností je málo pohotový a má větší nedostatky, při 
řešení úkolů se vyskytují závažné chyby  
- při využívání poznatků je nesamostatný  
- v logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé  
- jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky  

5 - nedostateč-
ný 

- očekávané výstupy v ŠVP si neosvojil  
- požadované poznatky si neosvojil  
- má velmi podstatné nedostatky v dovednosti vykonávat požadované intelektuální 
a motorické činnosti v uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení 
teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby  
- při výkladu a hodnocení jevů a zákonitosti nedovede své vědomosti uplatnit ani s 
podněty učitele  
- neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky  
- v ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti a 
výstižnosti  
- závažné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele  
- nedovede samostatně studovat 

 
Stupně hodnocení chování 
Zásady pro stanovení hodnocení chování žáka na vysvědčení v případě použití klasifikace: 

Stupeň Charakteristika 

1 – velmi dobré 

Žák uvědoměle přijímá a dodržuje pravidla chování stanovená školním řádem. Pro-
jevuje dobrý vztah ke spolužákům i pracovníkům školy. Přispívá k utváření a upev-
ňování příjemného pracovního prostředí. Ojediněle se může dopustit méně závaž-
ných přestupků proti školnímu řádu. 

2 - uspokojivé 
Chování žáka není v souladu s pravidly chování a s ustanovením školního řádu. 
Dopustí se závažného přestupku nebo se dopustí opakovaně méně závažných pře-
stupků. Žák je však přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit. 

3 - neuspokoji-
vé 

Chování žáka je v rozporu s pravidly chování stanovenými ve školním řádu a s pra-
vidly slušného chování. Žák narušuje pracovní prostředí a mezilidské vztahy. Do-
pouští se takového chování, že jím vážně ohrožuje bezpečnost, zdraví či podmínky 
výchovy své či ostatních žáků. Žák se nesnaží své chyby napravit a není přístupný 
výchovnému působení. 

 
O udělení 2. nebo 3. stupně z chování rozhoduje ředitel školy na základě projednání v pedagogické radě, 
a to na základě návrhu třídního učitele. Třídní učitel je povinen předjednat před pedagogickou radou 
návrh na snížení známky z chování s ostatními pedagogickými pracovníky, kteří daného žáka učí.  
Hodnocení chování, které odpovídá stupni 2 nebo 3, není výchovným opatřením a ani trestem.  
Při hodnocení chování se vychází z žákova chování za celé pololetí.  
Při výsledném hodnocení chování žáka na vysvědčení nemusí při hodnocení, které odpovídá stupni 2 
nebo 3, nutně předcházet udělení výchovných opatření (NTU, DTU, DŘŠ).  
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2. stupeň z chování bude udělen žákovi: 
- za opakovaně neomluvené hodiny, které odpovídají maximálně 3 školním dnům,  
- pokud přijde do školy nebo na akci pořádanou školou pod vlivem alkoholických nápojů nebo jiných 

omamných látek,  
- pokud přinese do školy či na akci pořádanou školou alkoholické nápoje, omamné či návykové látky,  
- pokud bude ve škole nebo na akci pořádané školou kouřit, požívat alkoholické nápoje či omamné 

látky,  
- za krádež,  
- při opakovaném hrubém chování a vystupování k vyučujícím a ostatním pracovníkům školy,  
- za nevhodné chování ke spolužákům, které bude považováno za šikanování (tzn. jakékoliv chování, 

jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat jiného člověka – slovní šikanování, zastrašování, 
manipulace s věcmi a jejich ničení, fyzická agrese, násilné manipulační příkazy). 

3. stupeň z chování bude udělen žákovi:  
- za opakované neomluvené hodiny, jejichž počet bude přesahovat 3 školní dny,  
- za opakované užívání alkoholických nápojů či jiných návykových látek ve škole nebo na akcích pořá-

daných školou,  
- za opakovanou krádež,  
- za opakované chování ke spolužákům, které bude považováno za šikanování,  
- za zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky vůči zaměstnancům školy nebo vůči 

ostatním žákům. 
 
7. Pravidla pro ukládání a udělování výchovných opatření 
Pochvaly 

 Pochvaly uděluje každý pedagogický pracovník bezprostředně po vzniku důvodu pro jejich udě-
lení a zaznamená je do elektronické žákovské knížky. 

 Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních pracovní-
ků školy po projednání s ředitelem školy udělit pochvalu za výrazný projev školní iniciativy nebo 
za déletrvající svědomitou úspěšnou práci.  

 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 a za 
dlouhodobou svědomitou a úspěšnou práci 

 Udělení pochvaly ředitele školy zaznamená třídní učitel do evidence Školy on-line a na vysvěd-
čení za pololetí, v němž bylo uděleno 

Opatření k posílení kázně se ukládají podle míry intenzity 

 Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle míry intenzity tohoto porušení 
uložit žákovi: 
I. úroveň napomenutí třídního učitele 
II. úroveň důtka třídního učitele 
III. úroveň důtka ředitele školy. 

 Důtky se ukládají za jednorázová porušení pravidel nebo souhrnně za čtvrtletí za opakované po-
rušování školního řádu, zapomínání, špatnou pracovní morálku či neplnění povinností. Důtky 
slouží jako upozornění na problémy s dodržováním pravidel, které by později mohly vést v zá-
važnějších případech i ke snížené známce z chování.  

 Napomenutí třídního učitele ukládá TU za opakované drobné porušování školního řádu, občasné 
zapomínání a občasné neplnění povinností. O udělení napomenutí informuje ředitele školy.  

 Důtku třídního učitele ukládá třídní učitel za jednorázové závažnější porušení školního řádu, pra-
videl mezilidského chování nebo za časté zapomínání a občasné neplnění povinností po před-
chozím projednání s ředitelem školy a s vyučujícími, kteří daného žáka učí, a to bezprostředně 
po přestupku.  

 Důtku ředitele školy ukládá ředitel školy za hrubé jednorázové porušení školního řádu, pravidel 
mezilidského chování či velmi časté zapomínání, špatnou pracovní morálku a neplnění povinnos-
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tí na základě návrhu třídního učitele, který návrh nejdříve projednal s ostatními vyučujícími, a to 
po projednání na pedagogické radě.  

 O udělení opatření k posílení kázně jsou zákonní zástupci prokazatelně informováni. Informace 
obsahuje zejména přesný důvod udělení výchovného opatření. Zákonní zástupci potvrdí svoji in-
formovanost podpisem. V případě, že před udělením důtky nepředcházelo udělení nižšího ká-
zeňského opatření, které bylo za stejné nebo obdobné přestupky, je třídní učitel povinen udělení 
důtky osobně projednat se zákonnými zástupci. 

 O udělení všech výchovných opatření provede třídní učitel přesný zápis do evidence Školy on-
line, a to nejpozději do 7 dnů po jejich udělení. 

 
8. Zásady a kritéria pro hodnocení chování 
Při návrhu udělení opatření k posílení kázně nebo snížené známky z chování přihlíží třídní učitel zejména: 

 k závažnosti přestupku,  

 k četnosti a opakování přestupku,  

 k hodnocení žáka ostatními pedagogickými pracovníky, 

 k tomu, zda v předchozím klasifikačním období již žákovi bylo uděleno některé z opatření na po-
sílení kázně nebo zda mu byla snížena známka z chování 

 k charakteru a četnosti zápisů v žákovské knížce, které mají vliv na posouzení chování žáka,  

 za jeden přestupek se uděluje žákovi pouze jedno opatření k posílení kázně,  

 třídní učitelé prokazatelným způsobem informují zákonné zástupce o problémech jejich dítěte, 
které by mohly vést k udělení opatření k posílení kázně nebo k snížení známky z chování. Ostatní 
učitelé informují třídní učitele o problémech žáků, které by mohly vést k udělení opatření k posí-
lení kázně nebo k snížení známky z chování.  

 
9. Zásady a kritéria pro používání slovního hodnocení  

 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, kterou 
dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách jednot-
livých předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokla-
dům 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 další doporučení, jak 
předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat.  

 Slovní hodnocení vychází:  
- z hodnocení výsledků ústního i písemného projevu,  
- z pracovního tempa,  
- ze schopnosti samostatně pracovat,  
- ze schopnosti soustředit se.  

 Do slovního hodnocení jednotlivých předmětů se nesmí promítnout hodnocení chování žáka.  

 Ve slovním hodnocení se učitel vyjadřuje k těmto oblastem: 
- osvojení znalostí základního učiva,  
- míra dosažení očekávaných výstupů,  
- úroveň dovedností a schopnost aplikovat získané poznatky  
- přístup žáka k předmětu (zájem, snaha, úsilí)  
- úroveň přípravy žáka (příprava žáka na vyučování, domácí úkoly).  

 Žák může být slovně hodnocen pouze na základě písemné žádosti zákonného zástupce. O použití 
slovního hodnocení rozhoduje ředitel školy, a to na návrh vyučujícího daného předmětu, popří-
padě třídního učitele. Důvody pro použití slovního hodnocení musí být doloženy vyjádřením PPP 
nebo SPC. 
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Zvládnutí předepsaného učiva 

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 Výstižně a poměrně přesné 

2 – chvalitebný Celkem výstižné 

3 – dobrý Myšlenky nevyjadřuje příliš přesně 

4 – dostatečný Myšlenky vyjadřuje se značnými obtížemi 

5 – nedostatečný Odpovídá nesprávně i na návodné otázky 

Aplikace vědomostí, řešení úkolů 

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 od-
straňuje chyby 

4 – dostatečný Dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává 

5 – nedostatečný Praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí učitele 

Zájem o učení, píle 

1 – výborný Aktivní, učí se svědomitě, se zájmem 

2 – chvalitebný Učí se svědomitě 

3 – dobrý K učení a práci potřebuje vnějších podnětů 

4 – dostatečný Malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty 

5 – nedostatečný Pomoc a pobízení k učení jsou neúčinné 

 

 Žák, který je slovně hodnocen z jednoho nebo více předmětů, a to bez kombinace slovního hod-
nocení a klasifikace, může mít na konci prvního nebo druhého pololetí celkový prospěch prospěl 
nebo neprospěl.   

 Žák, u kterého je využita kombinace slovního hodnocení a klasifikace může mít na konci prvního 
nebo druhého pololetí celkový prospěch prospěl s vyznamenáním, prospěl nebo neprospěl.   

 Žák, který je na konci prvního nebo druhého pololetí hodnocen neprospěl, musí mít toto hodno-
cení zdůvodněno ve slovním hodnocení daného předmětu. 

 
10. Sebehodnocení žáků 

 Sebehodnocení je důležitou součástí procesu hodnocení. 

 Žáci přijímají hodnocení pedagogem, skupinou, jiným žákem. Na základě sebehodnocení si žák 
porovnává svůj pohled na sebe sama, na své výkony s pohledy pedagogů a ostatních spolužáků.   

 Při sebehodnocení se žák snaží popsat: 
- co se mu daří,  
- co mu ještě nejde,  
- jak bude pokračovat dál,  
- proč tomu tak je.  
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 Sebehodnocení žáků rozšiřuje evaluační procesy probíhající ve výuce s cílem více aktivizovat žá-
ka. 

 Žák má právo na své sebehodnocení. 
 

11. Hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a cizinců 

 Učitel vychází ze znalosti příznaků postižení a volí takové formy a druhy zkoušení, které odpoví-
dají schopnostem žáka a na něž nemá porucha negativní vliv.  

 Kontrolní práce a diktáty píší tito žáci po předchozí přípravě.  

 Důraz klade učitel na ten druh projevu, ve kterém má žák předpoklady podávat lepší výkon.  

 Klasifikace musí být provázena hodnocením, tj. vyjádřením pozitivních stránek výkonu, návo-
dem, jak překonávat mezery, jak prohlubovat úspěšnost.  

 Při klasifikaci se specifická porucha dítěte bere v úvahu a odrazí se v mírnějším hodnocení.  

 Hodnocení žáků cizinců, kteří plní v České republice povinnou školní docházku, se úroveň znalos-
ti českého jazyka považuje za závažnou souvislost, která ovlivňuje jejich výkon. Žákům cizincům 
jsou vypracovány vyrovnávací plány (VP), na jejichž základě jsou žáci cizinci do výuky postupně 
integrováni a ve kterých je stanoveno, jak a za co jsou žáci cizinci hodnoceni. VP určují vzdělávací 
cíle a cestu k jejich naplnění, a uvádí kompetence, které by měli žáci cizinci v daném předmětu 
za určité časové období zhruba zvládnout a na jejichž základě jsou následně hodnoceni. 

 
12. Komisionální přezkoušení 
Má-li rodič nebo zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti klasifikace v jednotlivých předmětech 
na konci 1. nebo 2. pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně 
dozvěděl, nejpozději však do 3 dnů od vydání vysvědčení, písemně požádat ředitele školy o jeho komisi-
onální přezkoušení.  

 Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení písemné žádosti.  

 Komisi pro přezkoušení žáka jmenuje ředitel školy. V případě, že je vyučujícím daného předmětu 
ředitel, jmenuje komisi krajský úřad.  

 Komise je tříčlenná, 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, popří-

padě jiný vyučující daného předmětu  
- přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací ob-

lasti.  

 Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení.  

 Výsledek přezkoušení stanoví komise hlasováním; vyjádří se slovním hodnocením nebo stupněm 
prospěchu.  

 Ředitel školy sdělí výsledek přezkoušení prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému zástupci 
žáka.  

 O komisionální zkoušce se pořizuje protokol.  

 Žák může v jednom dni konat přezkoušení pouze z jednoho předmětu. Není-li možné žáka ze zá-
važných důvodů ve stanoveném termínu přezkoušet, stanoví orgán jmenující komisi náhradní 
termín přezkoušení.  

 Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitel školy v souladu se vzdělávacím progra-
mem.  

 Vykonáním přezkoušení není dotčena možnost vykonat opravnou zkoušku. 
 

13. Opravné zkoušky 

 Opravnou zkoušku koná žák školy, který je na konci 2. pololetí klasifikován nejvýše ze dvou po-
vinných předmětů stupněm nedostatečný.  

 Opravné zkoušky nekonají žáci, kteří neprospěli z předmětů výchovného zaměření.  

 Termín opravné zkoušky stanoví ředitel školy nejpozději do konce příslušného školního roku, 
tj. do 31. srpna; konzultace žáka s příslušnými pedagogickými pracovníky stanoví ředitel školy 
na červnové pedagogické radě.  
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 Nemůže-li se žák ze závažných důvodů dostavit k opravným zkouškám, umožní mu ředitel školy 
vykonání opravné zkoušky nejpozději do 15. září následujícího školního roku, do té doby žák na-
vštěvuje podmíněně vyšší ročník, popřípadě devátý ročník.  

 Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se nedostaví k jejímu konání, neprospěl.  

 Žák může v jednom dni skládat pouze jednu opravnou zkoušku.  

 Opravná zkouška je komisionální. 
 

 
Ve Štěnovicích dne 1. 5. 2021. 
 
 Mgr. Michal Zoubek 
 ředitel školy 
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Seznam použitých zkratek: 
 
BOZ bezpečnost a ochrana zdraví 
DŘŠ důtka ředitele školy 
DTU důtka třídního učitele 
NTU napomenutí třídního učitele 
PO požární ochrana 
PPP pedagogicko psychologická poradna 
RZS rychlá záchranná služba 
ŘŠ ředitel školy 
SPC speciálně pedagogické centrum 
ŠD školní družina 
ŠJ školní jídelna 
ŠVP školní vzdělávací program 
TU třídní učitel/ka 
TV tělesná výchova 
ZUŠ základní umělecká škola 
 
 


