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Příloha č. 1 Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání 

Základní školy a Mateřské školy Bohuňovice, platného od 1. 9. 2017 

1. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 
Kapitola 6 mění svůj název z „Hodnocení výsledku vzdělávání žáků“ na „Pravidla pro hodnocení 

výsledků vzdělávání žáků“ a doplňuje se tímto textem: 

6.1. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků je vyjádřeno klasifikací rozhodnutím ředitele školy 
v souladu s § 69, odst. 2 školského zákona. 

6.2.  Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení, za první pololetí lze místo vysvědčení vydat žákovi 
výpis vysvědčení. 

6.3.  Klasifikace je průběžná a celková. Průběžná klasifikace se uplatňuje při hodnocení dílčích 
výsledků a projevů žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech. Celková klasifikace žáka 
v jednotlivých vyučovacích předmětech se uskutečňuje na konci I. a II. pololetí. Při klasifikaci lze 
užívat rovněž slovního hodnocení. Klasifikace průběžná i celková využívá stupně prospěchu: 

1 – výborný 

2 – chvalitebný 

3 – dobrý 

4 – dostatečný 

5 – nedostatečný 

6.4.  Pro potřebu klasifikace se vyučovací předměty rozdělují podle charakteru na: 

- předměty s převahou teoretického zaměření (jazykové, společenskovědní, přírodovědné a 
matematika, občanská výchova), 

- předměty s převahou výchovného zaměření (hudební výchova, výtvarná výchova, tělesná 
výchova apod). 

6.5.  Při klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření se 
v souladu s požadavky učebních osnov hodnotí: 

- ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic, 
zákonitostí a vztahů a schopnost je vyjádřit, 

- v předmětech, jejichž součástí jsou praktické činnosti (laboratorní práce, praktická cvičení): 
kvalitu a rozsah získaných dovedností vykonávat požadované intelektuální a motorické 
činnosti, schopnost využívat, zobecňovat poznatky získané při praktických činnostech,  

- schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických 
úkolů, při výkladu a hodnocení společenských a přírodních jevů a zákonitostí, 

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

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

- přesnost, výstižnost a odbornou i jazykovou správnost ústního a písemného projevu, 

- kvalitu výsledků činnosti, 
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- úroveň osvojení účinných metod samostatného studia. 

Při klasifikaci výsledků se stanovují stupně prospěchu podle stupnice: 

- 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): 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, 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 projevují 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 pomocí 
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 chyby a 
nedostatky není schopen opravit ani s pomocí učitele. Nedovede samostatně studovat. 
Úroveň jeho vědomostí není předpokladem pro práci ve vyšším ročníku. 
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6.6.   Při klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření 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, 

- kvalitu projevu žáka (hudebního, výtvarného nebo sportovního), 

- kvalitu vztahu žáka k činnostem a úroveň zájmu žáka o tyto činnosti 

- v hudební a výtvarné výchově: estetické vnímání, přístup k uměleckému dílu a k estetice 
ostatní reality, 

- v tělesné výchově (s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu žáka): všeobecnou zdatnost, 
výkonnost, úroveň snahy a volního nasazení při plnění úkolů. 

Při klasifikaci výsledků se stanovují stupně prospěchu podle stupnice: 

- 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 a tělesné výchově přesný. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky 
aplikuje tvořivě. Má výrazně aktivní zájem o umění, estetiku, tělesnou kulturu a projevuje k 
nim aktivní vztah. 

- Stupeň 2 (chvalitebný): Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. 
Své schopnosti v individuálním a kolektivním projevu využívá s drobnými nedostatky. Jeho 
projev je působivý, ale dopouští se v něm drobných chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají 
menší mezery, ale při jejich aplikaci nepotřebuje pomoc učitele. Má zájem o umění, o 
estetiku a tělesnou kulturu. 

- Stupeň 3 (dobrý):  Žák je v činnostech málo aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. 
Nevyužívá dostatečně své schopnosti v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je 
méně působivý, dopouští se v něm drobných chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají 
četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje občasnou pomoc učitele. Má malý zájem o 
umění, o estetiku a tělesnou kulturu. 

- Stupeň 4 (dostatečný): Žák je činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je málo 
uspokojivý. Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se značnou pomocí učitele. Projevuje jen 
velmi malou snahu a zájem o činnosti, nerozvíjí dostatečně svůj estetický vkus a tělesnou 
zdatnost. Nemá dostatečný aktivní zájem o umění, o estetiku a tělesnou kulturu. 

- Stupeň 5 (nedostatečný): Žák je v činnostech zcela pasivní. Rozvoj jeho schopností je 
neuspokojivý. Vědomosti a dovednosti není schopen aplikovat bez pomoci učitele. 
Neprojevuje snahu a zájem o činnosti, nerozvíjí dostatečně svůj estetický vkus a tělesnou 
zdatnost. 

 

6.7.  K získávání podkladů pro určení stupně prospěchu při průběžné klasifikaci využívá vyučující 
příslušného předmětu následující metody a prostředky: 

 soustavné diagnostické pozorování žáka, 

 soustavné sledování výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování, 

 využití různých diagnostických metod (zkoušky písemné, ústní, grafické, praktické, 
pohybové, didaktické testy, autoevaluační testy), 
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 analýza výsledků činnosti žáka, 

 hodnocení samostatných prací žáka, 

 konzultace s ostatními učiteli a podle potřeby i s pracovníky pedagogicko-psychologických 
poraden a zdravotnických služeb, zejména u žáků s trvalejšími psychickými a zdravotními 
potížemi a poruchami, 

 rozhovory se žákem a zákonnými zástupci žáka 

 při získávání podkladů u žáků integrovaných nebo zohledňovaných vyučující využívá 
doporučení poradenského centra a výchovného poradce, přizpůsobuje tomu metody 
ústního i písemného zkoušení. 

 před jednotlivými zkouškami je žák seznámen se systémem hodnocení, stanovení bodů, 
kritérií a celkovým hodnocením. Je doporučené užívat zřetelný, jednoznačný systém v rámci 
jednoho předmětu. 

6.8.  Průběžná klasifikace využívá zejména tyto formy: 

- písemné zkoušky stanovené učebními osnovami (odst. 9.8.) 

- kontrolní písemné zkoušky (odst. 9.9.) 

- další práce žáků (odst. 9.10.)  

- ústní zkoušky před třídou (odst. 9.11.) 

- další ústní zkoušky (odst. 9.12.) 

6.9.  Písemné zkoušky (písemné práce, praktické zkoušky a další), stanovené učebními osnovami 
příslušných vyučovacích předmětů nebo předmětovými komisemi (zpravidla český jazyk, cizí 
jazyky, matematika), jsou povinné v předepsaném počtu za pololetí. Délka této zkoušky je 
stanovena na dobu jedné vyučovací hodiny včetně doby potřebné k zadání zkoušky. Výsledek 
hodnocení této zkoušky sdělí vyučující předmětu žákovi nejpozději do 7 dnů ode dne konání 
zkoušky a je povinen předložit žákovi jeho opravenou písemnou práci k nahlédnutí. Vyučující 
příslušných předmětů tyto zkoušky koordinují prostřednictvím třídního učitele tak, aby v jednom 
dni vykonal žák jen jednu písemnou zkoušku. Termín této písemné zkoušky stanovuje vyučující 
zápisem do třídní knihy nejméně s týdenním předstihem. Písemné materiály z těchto písemných 
zkoušek uchová vyučující předmětu uspořádané ve složce za celý školní rok po dobu 
následujícího školního roku, před archivací předseda předmětové komise nebo metodického 
sdružení tyto materiály zkontroluje. V případě absence žáka v den konání písemné zkoušky žák 
vykoná náhradní písemnou zkoušky v nejbližším možném termínu a to tak, aby měl dostatek času 
si zameškané učivo doplnit. 

6.10.  Kontrolní písemné zkoušky (kontrolní písemné práce, diagnostické testy, diktáty a další) určuje 
vyučující daného předmětu podle potřeby tak, aby byly rovnoměrně rozloženy na celé 
klasifikační období. Počet těchto zkoušek není omezen. V jednom dni může žák konat více těchto 
zkoušek v různých vyučovacích předmětech. Tyto zkoušky je možno realizovat také 
prostřednictvím elektronických zařízení (testovací elektronická zařízení, počítačové programy 
apod.). Délka kontrolních písemných zkoušek zpravidla nedosahuje délky celé vyučovací hodiny. 
Výsledek hodnocení této zkoušky sdělí vyučující předmětu žákovi nejpozději do 7 dnů ode dne 
konání zkoušky. 

6.11.  Další práce žáků (laboratorní práce, grafické práce, výtvarné práce, literární práce, praktické 
zkoušky, pohybové zkoušky apod.) může žák realizovat žák ve škole i mimo školu, samostatně i 
pod dozorem. 

6.12.  Ústní zkoušky před třídou jsou v předmětech s převahou teoretického zaměření nezastupitelné. 
Vedou žáky ke zvyšování kvality samostatného ústního projevu. Po ústní zkoušce oznamuje 
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vyučující žákovi výsledek klasifikace okamžitě po skončení zkoušky se zdůvodněním, kdy 
konkrétně poukáže na klady a nedostatky zhodnoceného projevu. 

6.13.  Další ústní zkoušky (orientační otázky a odpovědi, referáty, skupinové zkoušky, konverzační 
zkoušky apod.) mají zpravidla menší váhu než ústní zkoušky před třídou. Po této zkoušce 
oznamuje vyučující žákovi výsledek klasifikace okamžitě po skončení zkoušky s krátkým 
zdůvodněním. 

6.14.  Ředitel školy může stanovit v rámci autoevaluace další zkoušky v libovolných předmětech. 
Rozpis zkoušek v příslušných předmětech a ročnících stanoví zpravidla zástupce ředitele. 
Vztahuje-li se zkouška k obsahu učiva klasifikačního období, může vyučující příslušného 
předmětu hodnocení těchto zkoušek zařadit do průběžné klasifikace. 

6.15.  Sebehodnocení žáků 

 - sebehodnocení je důležitou součástí hodnocení žáků 

 - sebehodnocením se posiluje sebeúcta a sebevědomí žáků, při sebehodnocení musí být 

zachována pravidla slušného chování a důstojného jednání 

 - chybu je třeba chápat jako přirozenou věc v procesu učení, jako prostředek k motivaci při 

dalším vzdělávání 

 - při sebehodnocení se žák snaží popsat, co se mu daří, kde má rezervy, co se mu nedaří a 

jak může případné chyby napravit 

 - při sebehodnocení se účastní i ostatní žáci, kteří musí dodržovat pravidla slušného 

chování a důstojného jednání. Žák nesmí být ponižován 

 - důležitým motivačním prvkem je pochvala 

6.16. Hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

 - hodnocení se řídí vyhláškou MŠMT č.73/2005 Sb. 

 - při hodnocení vychází učitel z doporučení a závěrů poradenských zařízení a je vždy individuální 

 - žák je hodnocen s ohledem na své možnosti a schopnosti, je posuzován jeho individuální pokrok 

dle IVP 

 - na žádost zákonného zástupce a při doporučení poradenského zařízení může být žák hodnocen 

slovně  

6.17. Vyučující vyučovacího předmětu je povinen vést vlastní evidenci o průběžné klasifikaci každého 
žáka. K nahlédnutí do této evidence na požádání má právo žák a zákonní zástupci žáka v souladu 
s § 21 odst. 1 písm. b, odst. 2, odst. 3, školského zákona.  Tato evidence musí být přehledná, 
jednoznačná a srozumitelná. Průběžná klasifikace v této evidenci používá vždy stupně prospěchu 
uvedené v odstavci 9.3. Stupně prospěchu je možno v této evidenci doplnit dalšími poznámkami, 
indexy, výpočty, ale vždy musí být zřetelná klasifikace stupni prospěchu. Evidence vyučujícího 
souhlasí se známkami zaznamenanými v žákovské knížce a v klasifikačním archu. V průběhu 
školního roku vyučující pravidelně kontroluje zaznamenávání známek. 

6.18. Výsledky průběžné klasifikace se kromě evidence vyučujícího zapisují do žákovských knížek žáka, 
v nižších ročnících v zápisnících k tomu určených. Výsledky ústních zkoušek před třídou zapisuje 
příslušný vyučující ihned po ukončení zkoušky, výsledky ostatních zkoušek po jejich vyhodnocení. 
V žákovské knížce musí být zapsány všechny zkoušky. Žák je povinen ji předložit k nahlédnutí 
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zákonným zástupcům, ti potvrdí seznámení s klasifikací svým podpisem a toto je následně 
zkontrolováno třídním učitelem. 

6.19. K hodnocení známkou se používají v žákovské knížce pouze známky: 1, 2, 3, 4, 5; jiné označení 
známky (minus, plus, „hvězdička“, podtržení známky apod.) není přípustné. Ze zápisu v žákovské 
knížce musí být zřejmé, kdy, v jakém vyučovacím předmětu, a za co byl žák hodnocen. Zápisy 
typu: „opakování, prověrka, desetiminutovka, apod.“ se v žákovské knížce nepoužívají, neboť 
není zřejmé, za co je žák hodnocen. K zápisu připojí vyučující vždy svůj (zkrácený) podpis. 
V případě slovního hodnocení je žák hodnocen označením stupně zvládnutí daného výstupu 

6.20. Ve vyučovacích předmětech je stanoven u jednotlivého žáka minimální počet zkoušek za pololetí 
podle charakteru předmětu a týdenního počtu vyučovacích hodin. 

U předmětů s převahou teoretického zaměření je při týdenním počtu hodin: 

- 1 hodina, minimální počet zkoušek je 2, 

- 2 a více hodin, minimální počet zkoušek je 4, z toho nejméně jedna ústní zkouška před třídou. 

U předmětů s převahou výchovného zaměření je při týdenním počtu hodin: 

- 1 hodina, minimální počet zkoušek je 2, 

- 2 a více hodin, minimální počet zkoušek je 4. 

6.21. Stupeň prospěchu při celkové klasifikaci stanovuje učitel, který vyučuje příslušnému 
vyučovacímu předmětu. Způsob výpočtu celkové klasifikace stanoví vyučující předmětu 
s přihlédnutím k váze jednotlivých zkoušek. Stupeň prospěchu při celkové klasifikaci není dán 
prostým průměrem stupňů prospěchu průběžné klasifikace ve vyučovacím předmětu.   

6.22. Na konci pololetí, v termínu určeném ředitelem školy, nejpozději však 48 hodin před jednáním 
pedagogické rady, zapíší učitelé příslušných vyučovacích předmětů stupeň prospěchu celkové 
klasifikace do elektronické evidence klasifikace.  Kárná opatření a pochvaly je povinen třídní 
učitel evidovat a uchovávat v papírové podobě. 

6.23. Nelze-li žáka hodnotit na konci I. pololetí celkovou klasifikací z vyučovacího předmětu, protože 
žák nevykoná dostatečný počet zkoušek v průběžné klasifikaci, nutných pro objektivní stanovení 
celkové klasifikace, z důvodů časté absence žáka či jiných objektivních důvodů, určí ředitel školy 
pro jeho hodnocení náhradní termín. O této skutečnosti je včas a prokazatelným způsobem 
informován zákonný zástupce žáka. 

- Toto hodnocení bude provedeno na základě dodatečné zkoušky, jejíž termín stanoví ředitel 
školy tak, aby bylo hodnocení za I. pololetí provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení 
I. pololetí. 

- Tato zkouška proběhne před zkušební komisí, kterou jmenuje zástupce ředitele. Komise je 
tříčlenná, předsedou je ředitel školy nebo jeho zástupce, zkoušejícím je učitel vyučující žáka 
daného předmětu a přísedícím je vyučující s kvalifikací v daném předmětu. Výsledek zkoušky 
vyhlásí předseda v den konání zkoušky. Tato zkouška není komisionální zkouškou ve smyslu 
§ 6 vyhlášky MŠMT 13/2005 Sb. 

- O této zkoušce vyhotoví třídní učitel protokol, který zařadí do osobní dokumentace žáka a 
konání dodatečné zkoušky zapíše do třídního výkazu. 

- Není-li možné žáka hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za I. pololetí nehodnotí. 
V tomto případě se v třídním výkaze a na tiskopisu vysvědčení uvede místo stupně klasifikace 
v předmětu údaj neklasifikován(a) a celkový prospěch za I. pololetí hodnotí stupněm 
prospěl(a) není-li klasifikace v některém povinném předmět za I. pololetí vyjádřena stupněm 
5 – nedostatečný. Žák v tomto případě pokračuje ve vzdělávání ve II. pololetí. Podmínkou, 
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aby žák úspěšně ukončil hodnocení tohoto předmětu ve II. pololetí, je zvládnutí učiva také 
za I. pololetí, vzhledem k tomu, že učivo příslušného předmětu ve II. pololetí navazuje na 
učivo v I. pololetí. 

6.24.  Nelze-li žáka hodnotit na konci II. pololetí celkovou klasifikací z vyučovacího předmětu, protože 
žák nevykoná dostatečný počet zkoušek v průběžné klasifikaci, nutných pro objektivní stanovení 
celkové klasifikace, z důvodů časté absence žáka či jiných objektivních důvodů, určí ředitel školy 
pro jeho hodnocení náhradní termín. O této skutečnosti je včas a prokazatelným způsobem 
informován zákonný zástupce žáka. 

- Toto hodnocení bude provedeno na základě dodatečné zkoušky, jejíž termín stanoví ředitel 
školy tak, aby bylo hodnocení za II. pololetí provedeno nejpozději do konce září následujícího 
školního roku. 

- Tato zkouška proběhne před zkušební komisí, kterou jmenuje zástupce ředitele. Komise je 
tříčlenná, předsedou je ředitel školy nebo jeho zástupce, zkoušejícím je učitel vyučující žáka 
daného předmětu a přísedícím je vyučující s kvalifikací v daném předmětu. Výsledek zkoušky 
vyhlásí předseda v den konání zkoušky.  

- O této zkoušce vyhotoví třídní učitel protokol, který zařadí do osobní dokumentace žáka a 
konání dodatečné zkoušky zapíše do třídního výkazu. Do doby hodnocení navštěvuje žák 
podmíněně vyšší ročník. Není-li žák hodnocen v daném předmětu ani v tomto termínu, žák 
se za II. pololetí nehodnotí. V tomto případě se v třídním výkaze a na tiskopisu vysvědčení 
uvede místo stupně klasifikace v předmětu údaj neklasifikován(a) a celkový prospěch za II. 
pololetí hodnotí stupněm neprospěl(a). 

6.25.  Žák, který na konci druhého pololetí neprospěl nejvýše ze 2 povinných předmětů, koná z těchto 
předmětů opravnou zkoušku nejpozději do konce příslušného školního roku (31. srpna) v termínu 
stanoveném ředitelem školy. Opravné zkoušky jsou komisionální. Žák, který nevykoná opravnou 
zkoušku úspěšně nebo se k jejímu jednání nedostaví, neprospěl. Ze závažných důvodů může 
ředitel školy stanovit žákovi náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do září následujícího 
školního roku. (§ 69 odst. 7 a 8 školského zákona). Žák, který na konci druhého pololetí neprospěl 
z více než 2 povinných předmětů je hodnocen celkovým stupněm prospěchu neprospěl a může 
požádat o opakování ročníku dle odst. 9.23. O této skutečnosti je včas a prokazatelným 
způsobem informován zákonný zástupce žáka, současně jsou mu prokazatelně zaslány informace 
o konání konzultací, zkoušky a rozsahu učiva. 

6.26. Ředitel školy může žákovi, který splnil povinnou školní docházku a který na konci druhého pololetí 
neprospěl nebo nemohl být hodnocen, povolit opakování ročníku po posouzení jeho dosavadních 
studijních výsledků a důvodů uvedených v žádosti; žák, který plní povinnou školní docházku, 
v těchto případech opakuje ročník vždy. (§ 66 odst. 7 školského zákona). Ředitel školy vydá 
rozhodnutí o povolení opakování ročníku na základě žádosti zletilého žáka, případně na základě 
žádosti zákonného zástupce nezletilého žáka doplněné souhlasem žáka. Žák bude zařazen do 
třídy s odpovídajícím učebním plánem. 

6.27.  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 komisionální přezkoušení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel 
školy, krajský úřad. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti 
nebo v termínu dohodnutém se zletilým žákem nebo zákonným zástupcem nezletilého žáka. 
V odůvodněných případech může krajský úřad rozhodnout o konání opravné zkoušky a 
komisionálního přezkoušení podle odstavce 9 na jiné střední škole. Zkoušky se na žádost 
krajského úřadu účastní školní inspektor. (§ 69 odst. 9 a 10 školského zákona). 

6.28.  Komisionální zkoušku koná žák v souladu s § 22 vyhlášky MŠMT 48/2005 Sb. v těchto případech:  
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- koná-li opravné zkoušky dle odst. 9.21. 

- požádá-li zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka o jeho komisionální přezkoušení 
z důvodu pochybností o správnosti hodnocení dle odst.9.23. Žák může být z těchto důvodů 
v příslušném pololetí z daného předmětu komisionálně zkoušen pouze jednou. 

- ředitel školy nařídí komisionální přezkoušení žáka, jestliže zjistí, že vyučující porušil pravidla 
hodnocení. Žák může být z těchto důvodů v příslušném pololetí z daného předmětu 
komisionálně zkoušen pouze jednou. 

Termín komisionálního přezkoušení stanoví ředitel školy bez zbytečného odkladu. Komise pro 

komisionální zkoušky je nejméně tříčlenná. Jejím předsedou je ředitel školy nebo jím pověřený 

učitel, zkoušející učitel vyučující žáka danému předmětu a přísedící, který má odbornou 

kvalifikaci pro výuku téhož nebo příbuzného předmětu. Pokud je ředitel školy zároveň 

vyučujícím, jmenuje předsedu komise krajský úřad. Členy komise jmenuje ředitel školy. Výsledek 

zkoušky vyhlásí předseda veřejně v den konání zkoušky. Komisionální zkoušku může žák konat 

v jednom dni pouze jednu. 

6.29.  Ředitel školy může ze závažných důvodů, zejména zdravotních, uvolnit žáka na žádost zcela nebo 
zčásti z vyučování některého předmětu; žáka se zdravotním postižením může také uvolnit z 
provádění určitých činností, popřípadě rozhodnout, že tento žák nebude v některých předmětech 
hodnocen. V předmětu tělesná výchova ředitel školy uvolní žáka z vyučování na písemné 
doporučení registrujícího praktického lékaře nebo odborného lékaře. Žák není z předmětu, 
z něhož byl zcela uvolněn, hodnocen. (§ 67 odst. 2 školského zákona). Na tiskopisu vysvědčení se 
uvede místo stupně klasifikace v předmětu údaj uvolněn(a).  

6.30.  Ředitel školy může s písemným doporučením školského poradenského zařízení povolit 
nezletilému žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s mimořádným nadáním na 
žádost jeho zákonného zástupce vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu (dále jen 
IVP).  

- Ředitel školy vydá rozhodnutí o povolení IVP, ve kterém stanoví jednotlivé vyučovací 
předměty, ve kterých bude individuální vzdělávací plán povolen.  

- V individuálním vzdělávacím plánu povoleném z jiných závažných důvodů dle § 18 školského 
zákona je určena zvláštní organizace výuky a délka vzdělávání při zachování obsahu a rozsahu 
vzdělávání stanoveného školním vzdělávacím programem. 

- IVP vypracuje třídní učitel po projednání se zákon zástupcem žáka na začátku školního roku, 
podepíše ho třídní učitel, ředitel školy a zákonný zástupce. V předmětech, ve kterých není 
IVP povolen, probíhají zkoušky běžným způsobem.  

- Kopie IVP založí třídní učitel do osobní dokumentace žáka, originály eviduje výchovný 
poradce. 

- Nedostaví-li se žák v předepsaných termínech ke zkouškám a tím nesplní požadovaný počet 
zkoušek, bude postupováno v souladu s odst. 9.19., 9.20., 9.21. 

6.31.  Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni:  

 a/prospěl(a) s vyznamenáním, 

 b/prospěl(a),  

 c/neprospěl(a), 

 d/nehodnocen)a) 
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Žák prospěl s vyznamenáním, není-li klasifikace nebo slovní hodnocení po převodu do 

klasifikace v žádném povinném předmětu horší než stupeň 2 - chvalitebný a průměrný prospěch 

z povinných předmětů není horší než 1,50 a chování je hodnoceno jako velmi dobré. V oborech 

vzdělání skupiny 82 Umění, užité umění se dále vyžaduje v odborných předmětech, které stanoví 

rámcový vzdělávací program, prospěch 1 - výborný.  

Žák prospěl, není-li klasifikace nebo slovní hodnocení po převodu do klasifikace v některém 

povinném předmětu vyjádřena stupněm 5 - nedostatečný.  

Žák neprospěl, je-li klasifikace nebo slovní hodnocení po převodu do klasifikace v některém 

povinném předmětu vyjádřena stupněm 5 - nedostatečný. 

Žák nebyl hodnocen, není-li možné žáka hodnotit z některého z povinných předmětů 

stanovených školním vzdělávacím programem na konci prvního pololetí. 

(vyhlášky MŠMT 454/2006 Sb.)  

6.32.  Klasifikace žáka z chování za pololetí navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě 
vyučují. Při klasifikaci 2. a 3. stupněm projedná třídní učitel klasifikaci s ředitelem školy a 
následně s ostatními učiteli na pedagogické radě a zapíše zdůvodnění do poznámky k žákovi 
v třídním výkazu. Kritéria pro klasifikaci z chování vycházejí z úrovně dodržování školského 
zákona a školního řádu žákem během klasifikačního období. Přitom se přihlíží k věku, morální a 
rozumové vyspělosti žáka. Rozhodující pro klasifikaci je objektivní hodnocení chování žáka 
během vyučování včetně akcí v rámci vyučování, popsaných v odst. 2.1. 

6.33.  Pro klasifikaci z chování jsou doporučena tato kritéria: 

- Stupeň 1 (velmi dobré): Žák dodržuje obecná pravidla chování, pravidla chování uvedená ve 
školském zákoně a školním řádu. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle. Během 
pololetí je zpravidla žákovi z možných výchovných opatření udělena nejvýše důtka třídního 
učitele, a to i opakovaně. 

- Stupeň 2 (uspokojivé): Žák se dopustí jednorázově závažnějšího přestupku vůči  obecným 
pravidlům chování, pravidlům chování uvedeným ve školském zákoně a školním řádu, 
případně se dopouští častěji méně závažných přestupků. Závažných zaviněných porušení 
povinností stanovených školským zákonem se nedopouští. Během pololetí je žákovi 
z výchovných opatření udělena ředitelská důtka. 

- Stupeň 3 (neuspokojivé): Žák se dopustí závažných zaviněných porušení povinností 
stanovených školským zákonem nebo opakovaně poruší závažným způsobem školní řád. 
Během pololetí je zpravidla žákovi z výchovných opatření udělena opakovaně ředitelská 
důtka. 

2. Učební osnovy: Český jazyk a literatura 
V části 5: Učební osnovy je název předmětu „Český jazyk“ uveden chybně a mění se na správný název 

„Český jazyk a literatura“.  

Ve všech částech Učebních osnov se název „Český jazyk“ mění na název „Český jazyk a literatura“. 

3. Volitelný předmět Základy práce na počítači 
Mění se tabulka na: 

1. stupeň 2. stupeň 

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

0 0 0 0 0 0 0/1 0 0/1 
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A doplňuje se textem: Tento volitelný předmět si žák může zvolit právě jednou buď v sedmém nebo 

devátém ročníku. 

4. Další péče o žáka -  předmět speciálně pedagogické péče 
V části 3. Charakteristika ŠVP se oddíl Výuka žáků se specifickými vzdělávacími potřebami doplňuje 

o tento text: 

Do výuky je zařazen předmět speciálně pedagogické péče „jako forma další péče o žáka ve škole, 

jedná se o druh intervence, která má přispět ke zlepšení aktuálních obtíží žáka (dříve označované 

jako „nápravy“), zaměřené například na rozvoj grafomotorických dovedností žáka, na podporu při 

reedukaci specifických poruch učení“1. „Předmět je směřován k rozvoji percepčně-motorických 

funkcí, rozvoji jazykových kompetencí a komunikačních dovedností, k rozvoji prostorové orientace 

a orientaci v čase, pozornosti, paměti atd.“2 

Tento předmět nemá povahu povinné vyučovací hodiny, nezapočítává se do maximálního týdenního 

počtu vyučovacích hodin stanoveným v ŠVP. Vyučuje se zpravidla odpoledne. Vyučující je vyškolený 

speciální pedagog. 

Cíle, metody, formy, obsah a hodnocení vzdělávání jsou definovány individuálně na základě 

doporučení ŠPZ. 

5. Učební plán 
Na str. 19 se ruší věta: „Vzdělávací oblast Člověk a svět práce vyučujeme ve všech ročnících. Na 

prvním stupni se vyučovací předmět jmenuje Pracovní činnosti a na druhém stupni Člověk a svět 

práce.“ A nahrazuje se  větou „„Vzdělávací oblast Člověk a svět práce vyučujeme v 1. až 8. ročníku ve 

stejnojmenném předmětu.“ 

 

 

Tato příloha je účinná od 1. 9. 2018. 

Projednáno pedagogickou radou dne 21. 6. 2018 

Schváleno školskou radou dne 31.8.2018 

V Bohuňovicích dne  

Mgr. Jindřich Daněk, ředitel školy  Podpis 

 

 

 

 

                                                           
1 http://www.nuv.cz/t/pspp-cleneni 
2 Tamtéž 


