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součást tohoto předpisu. 
 
 
Obecná ustanovení 
 

Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vydávám jako statutární orgán školy 
tuto směrnici. 

 
Směrnice je součástí školního řádu školy, podle § 30 odst. (2) školského zákona 

(„Školní řád obsahuje také pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků“). Směrnice je 
umístěna na webových stránkách školy a na přístupném místě školy podle § 30 školského 
zákona, prokazatelným způsobem s ním byli seznámeni zaměstnanci, žáci školy a byli 
informováni o jeho vydání a obsahu zákonní zástupci nezletilých dětí a žáků. 
 
  
I.  Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích 

pořádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků 
 
1. Pedagogičtí pracovníci zajišťují, aby žáci, zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků, 

popřípadě osoby, které vůči zletilým žákům plní vyživovací povinnost, byly včas 
informovány o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte, žáka. V případě výrazného 
zhoršení prospěchu nebo chování žáka informuje pedagog zákonného zástupce 
neprodleně. 

2. Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení; za první pololetí lze místo vysvědčení vydat 
žákovi výpis z vysvědčení. Žákovi v přípravném stupni speciální školy se vydá 
osvědčení. 

3. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno slovním nebo širším 
slovním hodnocením (viz tabulka – příloha č.2). O způsobu hodnocení rozhoduje na 
základě jednání rodičů s třídním učitelem ředitel školy se souhlasem školské rady. 

4. Případné problémy a zaostávání žáků v učení a nedostatky v jejich chování se 
projednávají v pedagogických radách. 

5. Předmětem hodnocení jsou výsledky, jichž žák dosáhl ve vyučovacích předmětech 
v souladu s požadavky učebních osnov a individuálních vzdělávacích plánů. 
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6. Individuální vzdělávací plán (IVP) je zpracováván u žáků na základě písemné žádosti 
zákonného zástupce žáka, doporučení SPC a rozhodnutí ředitele školy. Za jeho 
zpracování zodpovídá třídní učitel a ředitel školy. 

7. IVP je zpracován ve spolupráci SPC, pedagogických pracovníků, asistentů, rodičů a 
dalších odborníků. 

8. Při hodnocení zohledňuje učitel druh a stupeň mentálního postižení žáka, jeho zdravotní 
stav a jeho individuální a věkové zvláštnosti. 

9. Při hodnocení učitel přihlíží k úsilí vynaloženému žákem, k jeho postojům k učení, jeho 
snaze a zájmu o práci.  

10. V odůvodněném případě lze žáka nehodnotit, o čemž rozhodne ředitel na základě návrhu 
třídního učitele a odborného posudku SPC. 

11. Při slovním hodnocení nepoužíváme negativní formulace hodnocení. V hodnocení 
žákových výkonů by mělo převažovat hlavně kladně motivující hodnocení jako je 
pochvala, uznání, povzbuzení, vyjádření kladného očekávání, zdůraznění toho, co žák již 
dosáhl a co zlepšil. 

12. Přestupuje-li žák na jinou školu, poskytne škola, kterou žák opouští, této škole písemnou 
zprávu o jeho chování a hodnocení v jednotlivých vyučovacích a výchovných 
předmětech. 

13. V posledním roce plnění povinné školní docházky vydá škola žákovi výstupní hodnocení 
o tom, jak žák dosáhl cílů vzdělávání stanovených v § 44 školského zákona.  
a) hlavním obsahem výstupního hodnocení je vyjádření o dosažené výstupní úrovni 

vzdělání 
b) dále výstupní hodnocení obsahuje vyjádření o: 

− možnostech žáka a jeho nadání 
− předpokladech pro další vzdělávání nebo uplatnění žáka 
− chování žáka v průběhu povinné školní docházky 
− dalších významných skutečnostech ve vzdělávání žáka 

c) výstupní hodnocení vydá škola žákovi na konci prvního pololetí školního roku, v 
němž splní povinnou školní docházku 

 
  
 
II.  Postup do vyššího ročníku, opakování ročníku 
 
1. Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech 

povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem, s výjimkou 
předmětů výchovného zaměření, stanovených rámcovým vzdělávacím programem a 
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. 

2. 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. Není-li možné hodnotit ani v náhradním 
termínu, žák se za první pololetí nehodnotí. 

3. Nelze-li žáka pro závažné objektivní příčiny 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 
od měsíce září do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník, popřípadě znovu 
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devátý ročník. Žák, který nemohl být klasifikován v náhradním termínu nebo byl 
klasifikován nedostatečně, opakuje ročník. 

4. Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení v jednotlivých 
předmětech 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, požádá krajský úřad. Komisionální 
přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu 
dohodnutém se zákonným zástupcem žáka. 

5. 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; tomuto žákovi může ředitel školy na žádost 
jeho zákonného zástupce povolit opakování ročníku pouze z vážných zdravotních 
důvodů. 

6. Ředitel školy může žákovi, který splnil povinnou školní docházku a na konci druhého 
pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen, povolit na žádost jeho zákonného zástupce 
opakování ročníku po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků a důvodů 
uvedených v žádosti. 

7. Žákovi, který splnil deset let školní docházky v nižším než desátém ročníku, může ředitel 
na základě žádosti zákonných zástupců žáka a projednání v pedagogické radě 
v odůvodněném případě povolit pokračování v docházce do školy nejdéle do školního 
roku, ve kterém žák dosáhne 20 let věku. Ředitel školy tak umožní žákovi získat základy 
vzdělání. 

 
III.  Stupně a zásady hodnocení prospěchu a chování 
 
A. Stupně a kritéria klasifikace v povinných a nepovinných předmětech, v zájmových 

útvarech 
 
1. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech 

stanovených školním vzdělávacím programem se provádí: 
a) širším slovním hodnocením podle tabulky – viz příloha č.2. 
b) slovním hodnocením 

 
2. Stupně hodnocení prospěchu v případě použití klasifikace a jejich charakteristika, včetně 

předem stanovených kritérií 
 

Pro potřeby klasifikace se předměty dělí do tří skupin:  
- předměty s převahou teoretického zaměření 
- předměty s převahou praktických činností  
- předměty s převahou výchovného a uměleckého odborného zaměření 

 
Kritéria pro jednotlivé klasifikační stupně jsou formulována především pro celkovou 

klasifikaci. Učitel však nepřeceňuje žádné z uvedených kritérií, posuzuje žákovy výkony 
komplexně, v souladu se specifikou předmětu. Posuzuje individuálně dosažený pokrok u 
konkrétního žáka, srovnává výsledky s předchozím obdobím, hodnotí posun vzhledem 
k jeho individuálním možnostem, nesrovnává ho s ostatními žáky.  
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3.  Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje : 
 

a) prospěl(a) 
b) neprospěl(a) 
c) nehodnocen (a) 
 

ad a) prospěl(a), není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím 
programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 – učivo dosud nezvládá nebo 
odpovídajícím slovním hodnocením 
ad b) neprospěl(a), je-li v některém z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím 
programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 - učivo dosud nezvládá nebo 
odpovídajícím slovním hodnocením nebo není-li z něho hodnocen na konci druhého pololetí 
ad c) nehodnocen(a), není-li možné žáka hodnotit z některého z povinných předmětů 
stanovených školním vzdělávacím programem na konci prvního pololetí 
 

 
 

4. Výsledky práce v zájmových útvarech organizovaných školou se v případě použití 
klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni: 

 
a) pracoval(a)  úspěšně 
b) pracoval(a) 

 
 
5. Žáci jsou klasifikováni ve všech vyučovacích předmětech uvedených v učebním plánu 

příslušného ročníku. Řečová výchova se neklasifikuje. 
6. Při klasifikaci žáka, který nejméně 3 měsíce před koncem klasifikačního období 

navštěvoval školu při zdravotnickém nebo výchovném zařízení a byl tam klasifikován, se 
po návratu do kmenové školy respektuje návrh klasifikace školy při zdravotnickém nebo 
výchovném zařízení. 

 
B. Stupně a kritéria klasifikace chování 
 
1. Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou se v případě použití klasifikace 

hodnotí na vysvědčení stupni: 
 

a) 1 - velmi dobré 
b) 2 - uspokojivé 
c) 3 - neuspokojivé 

 
V odůvodněných případech na základě lékařského vyjádření a doporučení SPC  
lze chování žáka neklasifikovat. 
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Stupeň 1  ( velmi dobré ) 
Žák respektuje ustanovení školního řádu a osvojil si pravidla společenského chování, 
která dodržuje ve škole a na školních akcích. Projevuje dobrý vztah k pracovníkům školy 
a spolužákům. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle. 
 
Stupeň 2  ( uspokojivé ) 
Žák se dopustil závažného přestupku nebo se dopouští opakovaně méně závažných 
přestupků proti ustanovení školního řádu. Žák je však přístupný výchovnému působení a 
snaží se své chyby napravit. 
 
Stupeň 3   ( neuspokojivé ) 
Žák se dopouští závažných přestupků proti školnímu řádu. Přes udělení opatření 
k posílení kázně pokračuje v asociálním chování a nemá snahu své chyby napravit. 

 
 
C. Získávání podkladů pro klasifikaci a hodnocení 
 
1. Učitel soustavně vede evidenci o klasifikaci žáka. 
 
2. Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků a chování žáka 

získává učitel zejména těmito metodami, formami a prostředky:  
 

- soustavným diagnostickým pozorováním žáka 
- soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování 
- různými způsoby prověřování vědomostí, dovedností a návyků (praktické, pohybové, 

ústní, písemné) 
- písemnými pracemi a praktickými zkouškami 
- analýzou výsledků aktivit žáka, zvláště se zaměřením na manuální zručnost, 

celkovou sociální vyspělost a samostatnost 
- konzultacemi s ostatními učiteli a podle potřeby i s pracovníky SPC a lékařskými 

pracovníky 
- učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace, klasifikaci zdůvodňuje a 

poukazuje na klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů, výtvorů. Po ústním 
vyzkoušení oznámí učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě. Výsledky hodnocení 
písemných zkoušek a prací a praktických činností oznámí žákovi nejpozději do 14 
dnů. Učitel sděluje všechny známky, které bere v úvahu při celkové klasifikaci, 
zástupcům žáka a to zejména prostřednictvím zápisů do žákovské knížky, současně 
se sdělováním známek žákům       

- učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka průkazným 
způsobem tak, aby mohl vždy doložit správnost celkové klasifikace žáka i způsob 
získání známek (ústní zkoušení, písemné, ...). V případě dlouhodobé nepřítomnosti 
nebo rozvázání pracovního poměru v průběhu klasifikačního období předá tento  
klasifikační přehled zastupujícímu učiteli nebo vedení školy   

- klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. Při 
dlouhodobějším pobytu žáka mimo školu (lázeňské léčení, léčebné pobyty, dočasné 
umístění v ústavech, apod.) vyučující respektuje známky žáka, které škole sdělí škola 
při instituci, kde byl žák umístěn; žák se znovu nepřezkušuje                                        

- na konci klasifikačního období, v termínu, který určí ředitel školy, nejpozději však 
48 hodin před jednáním pedagogické rady o klasifikaci, zapíší učitelé příslušných 
předmětů číslicí nebo slovy výsledky celkové klasifikace do třídního výkazu a 
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připraví návrhy na umožnění opravných zkoušek, na klasifikaci v náhradním termínu 
apod.       

- zákonné zástupce žáka informuje o prospěchu a chování žáka třídní učitel a učitelé 
jednotlivých předmětů v polovině prvního a druhého pololetí; třídní učitel nebo 
učitel, jestliže o to zákonní zástupci žáka požádají.       

- informace jsou rodičům předávány převážně při osobním jednání nebo při 
informacích pro rodiče, na které jsou rodiče písemně zváni. Rodičům, kteří se 
nemohli dostavit na školou určený termín, poskytnou vyučující možnost individuální 
konzultace. Údaje o klasifikaci a hodnocení chování žáka jsou sdělovány pouze 
zástupcům žáka, nikoli veřejně.       

- třídní učitelé (výchovný poradce) jsou povinni seznamovat ostatní vyučující s 
doporučením psychologických vyšetření, které mají vztah ke způsobu hodnocení a 
klasifikace žáka a způsobu získávání podkladů. Údaje o nových vyšetřeních jsou 
součástí zpráv učitelů (nebo výchovného poradce) na pedagogické radě   

       
3. Pravidla pro sebehodnocení žáků: 
 

- žák dle svých možností hodnotí výsledky své práce ústně v hodině, hodnotí konkrétní 
výsledek, svoje zlepšení nebo zhoršení oproti uplynulému období, svoji snahu a 
zájem o práci v daném předmětu. 

- sebehodnocení je důležitou součástí hodnocení žáků, posiluje sebeúctu a sebevědomí 
žáků 

- je zařazováno do procesu vzdělávání průběžně všemi vyučujícími, způsobem 
přiměřeným věku žáků a mentální úrovni žáků 

- chyba je posuzována jako přirozená součást procesu učení. Pedagogičtí pracovníci o 
chybě se žáky diskutují, žáci si mohou některé práce sami nebo vzájemně opravovat, 
hodnocení žákova výkonu nelze provést jen klasifikací, musí být doprovázeno 
rozborem chyb žáka. Chyba je důležitý prostředek učení. 

- při sebehodnocení se žák snaží vyjádřit, co se mu daří, co mu ještě nejde, jaké má 
rezervy, jak bude pokračovat dál 

- pedagogové vedou žáka, aby komentoval svoje výkony a výsledky 
- sebehodnocení žáků nemá nahradit klasické hodnocení (hodnocení žáka pedagogem), 

ale má pouze doplňovat a rozšiřovat evaluační procesy a více aktivizovat žáka 
- na konci pololetí žák dle svých individuálních možností písemnou nebo ústní formou 

provede sebehodnocení v oblasti své aktivity, zodpovědnosti, samostatnosti, 
motivace k učení, sebedůvěry, vztahů v třídním kolektivu. 

- známky nejsou jediným zdrojem motivace 
 
 
IV.  Výchovná opatření 
 

Výchovná opatření může udělit nebo uložit ředitel školy nebo třídní učitel. 
 
Výchovnými opatřeními jsou: 
 
Pochvaly nebo jiná ocenění 

Ředitel školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné 
právnické či fyzické osoby žákovi po projednání v pedagogické radě udělit pochvalu 
nebo jiné ocenění za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, 
záslužný nebo statečný čin nebo za dlouhodobou úspěšnou práci. 
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Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu 
ostatních vyučujících žákovi po projednání s ředitelem školy udělit pochvalu nebo jiné 
ocenění za výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci. 

 
Výchovná opatření k posílení kázně 

Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto 
porušení žákovi uložit: 
- napomenutí třídního učitele 
- důtku třídního učitele 
- důtku ředitele školy 

 
 

Třídní učitel neprodleně oznámí řediteli školy uložení důtky třídního učitele. Důtku 
ředitele školy lze žákovi uložit pouze po projednání v pedagogické radě. 

Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy  se vždy 
považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených tímto zákonem. 

Ředitel školy nebo třídní učitel neprodleně oznámí udělení pochvaly a jiného ocenění 
nebo uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a 
jeho zákonnému zástupci. Na vysvědčení se udělení kázeňských opatření neuvádí. 

Udělení pochvaly a jiného ocenění a uložení napomenutí nebo důtky se zaznamená 
do dokumentace školy. Udělení pochvaly a jiného ocenění se zaznamená na vysvědčení 
za pololetí, v němž bylo uděleno. 

 
V. Slovní hodnocení 
 
1. 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, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům 
formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího 
programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům 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 doporučení, jak 
předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat. 

2. Formu slovního hodnocení lze zvolit pro hodnocení výsledků práce žáka ve všech 
vyučovací předmětech nebo pouze v  některých z nich. 

3. Používání slovního hodnocení žáků závisí na rozhodnutí učitele a vyžaduje splnění 
následujících podmínek: 
a) s rozhodnutím používat slovní hodnocení souhlasí ředitel školy 
b) zákonní zástupci žáků jsou učitelem předem seznámeni s formou hodnocení a 

s používáním slovního hodnocení souhlasí 
4. Smyslem slovního hodnocení je odstranění případného stresu žáka z klasického 

hodnocení výkonu známkou, úsilí o jeho spoluúčast při hodnocení, dovedení žáka 
k vlastnímu sebehodnocení. 

5. Slovní hodnocení je třeba formulovat ve smyslu pozitivní motivace a podpory osobního 
rozvoje žáka. 

6. V případě neprospěchu žáka, musí být v hodnocení formulace:  „ žák nezvládl“ příslušné 
učivo. 
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VI.  Komisionální a opravné zkoušky 
 
1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. Komisi pro komisionální přezkoušení jmenuje ředitel školy; v případě, že je vyučujícím 
daného předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad. 

6. Komise je tříčlenná a tvoří ji: 
a) předseda, kterým je ředitel školy, popřípadě jím pověřený učitel, nebo v případě, že 

vyučujícím daného předmětu je ředitel školy, krajským úřadem jmenovaný jiný 
pedagogický pracovník školy, 

b) zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák zařazen, 
popřípadě jiný vyučující daného předmětu, 

c) přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací 
oblasti stanovené stupněm prospěchu. Ředitel školy sdělí výsledek přezkoušení 
prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému zástupci žáka. V případě změny 
hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí se žákovi vydá nové vysvědčení. 

7. O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy. 
8. Není-li možné žáka ze závažných důvodů ve stanoveném termínu přezkoušet, stanoví 

orgán jmenující komisi náhradní termín přezkoušení. 
9. Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitel školy v souladu se školním 

vzdělávacím programem. 
10. Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení. Výsledek 

přezkoušení stanoví komise hlasováním. Výsledek přezkoušení se vyjádří slovním 
hodnocením nebo klasifikací. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               
Anna Kovárňová, ředitelka školy 
 

8



Příloha č. 1: 
 
Přehled právních předpisů ze kterých pravidla hodnocení žáků vychází: 
 
Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon) 

 
Vyhláška č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné 
školní docházky 

 
Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími 
potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných  
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Příloha č. 2: 
 
Klasifikace žáků speciální školy – středně těžké mentální postižení 
 
Žáci speciální školy jsou klasifikováni slovně podle tabulky stupňů klasifikace: 
 
 
Předmět 1 2 3 4 5 
Čtení Čte samostatně 

(plynule, s 
porozuměním 

Čte s pomocí (a 
částečným 
porozuměním) 

Čte s pomocí Čte pouze 
s trvalou pomocí 

Učivo dosud 
nezvládá 

Psaní Píše samostatně 
(čitelně a 
úhledně) 

Píše úhledně 
(čitelně) 

Píše s pomocí Napodobuje 
tvary písmen (a 
slov) 

Učivo dosud 
nezvládá 

Řečová 
výchova 

Neklasifikuje se.     

Počty Počítá přesně a 
pohotově 

Počítá 
s drobnými 
chybami 

Počítá s pomocí Počítá jen 
s trvalou pomocí 

Učivo dosud 
nezvládá 

Základy 
informatiky 

Učivo dobře 
zvládá 

Učivo zvládá Učivo zvládá 
s pomocí 

Učivo zvládá 
pouze s trvalou 
pomocí 

Učivo dosud 
nezvládá 

Věcné učení Učivo chápe a 
správně 
reprodukuje 

Učivu rozumí 
(na otázky 
správně 
odpovídá) 

Učivo částečně 
zvládá 

Učivo zvládá jen 
s trvalou pomocí 

Učivo dosud 
nezvládá 

Vlastivěda Učivo chápe a 
správně 
reprodukuje 

Učivu rozumí 
(na otázky 
správně 
odpovídá) 

Učivo částečně 
zvládá 

Učivo zvládá jen 
s trvalou pomocí 

Učivo dosud 
nezvládá 

Přírodověda Učivo chápe a 
správně 
reprodukuje 

Učivu rozumí 
(na otázky 
správně 
odpovídá) 

Učivo částečně 
zvládá 

Učivo zvládá jen 
s trvalou pomocí 

Učivo dosud 
nezvládá 

Hudební 
výchova 

Má dobrý 
hudební sluch i 
rytmus, pěkně 
zpívá 

Rád zpívá, má 
dobrý rytmus 

Rád zpívá a 
poslouchá 
hudbu 

Rád (se zájmem) 
poslouchá 
hudbu 

Dosud nemá 
vztah k hudbě 

Výtvarná 
výchova 

Je tvořivý a 
zručný 

Je tvořivý, 
pracuje s malou 
pomocí 

Při práci 
vyžaduje vedení 

Při práci 
vyžaduje pomoc 
a vedení 

Práce se mu 
zatím nedaří 

Tělesná 
výchova 

Je obratný a 
snaživý 

Je méně 
obratný, ale 
snaží se 

Snaží se (cvičit 
podle svých 
možností) 

Je méně 
obratný, cvičí 
s pomocí 

Při cvičení 
potřebuje velkou 
pomoc 

Výchova ke 
zdraví 

Učivo chápe a 
správně 
reprodukuje 

Učivu rozumí 
(na otázky 
správně 
odpovídá) 

Učivo částečně 
zvládá 

Učivo zvládá jen 
s trvalou pomocí 

Učivo dosud 
nezvládá 

Pracovní 
výchova  

Je tvořivý a 
zručný 

Je tvořivý, 
pracuje s malou 
pomocí 

Při práci 
vyžaduje vedení 

Při práci 
vyžaduje pomoc 
a vedení 

Práce se mu 
zatím nedaří 

 
 
 
 
 
 

10



Příloha č. 3  
 
Výstupní hodnocení žáků 
 

K obvyklým způsobům hodnocení žáků přibývají od školního roku 2005/2006 nová 
výstupní hodnocení žáků: 
 
Školský zákon č. 561/2004 Sb., § 51, odst. (5) 
„V posledním roce plnění povinné školní docházky vydá škola žákovi výstupní hodnocení o 
tom, jak žák dosáhl cílů vzdělávání stanovených v § 44.“ 
 

Hodnocení bude škola zpracovávat a vydávat žákům při pololetním vysvědčením. 
Základní škola je odesílá střední škole po souhlasu zákonného zástupce žáka společně 
s přihláškou. 
 
Obsah hodnocení žáka je dán § 44 školského zákona. 
 
§ 44 ŠZ 
Základní vzdělávání vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie učení a na jejich 
základě byli motivováni k celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené 
problémy, účinně komunikovat a spolupracovat, chránit své duševní a fyzické zdraví, 
vytvořené hodnoty a životní prostředí, být ohleduplní a tolerantní k jiným lidem, k odlišným 
kulturním a duchovním hodnotám, poznávat své schopnosti a reálné možnosti a uplatňovat je 
spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o své další životní dráze a 
svém profesním uplatnění. 
 

Toto ustanovení je přeformulováno do jednotlivých vět. Ke každé z nich přidá třídní 
učitel některý stupeň z níže uvedené hodnotící stupnice. 
 
Formulace, které bude obsahovat každé hodnocení, na každého žáka základní školy speciální: 
 
Žák si během vzdělávání osvojil základní hygienické návyky a činnosti týkajících se 
sebeobsluhy–  
Při rozvíjení své pohyblivosti se žák naučil poznávat své reálné možnosti a schopnosti –  
Orientuje se ve vztazích k okolí –  
U žáka došlo v průběhu vzdělávání k rozvoji komunikačních dovedností – 
Žák k rozvoji komunika čních dovedností v současné době využívá alternativní a augmentativní 
systémy komunikace –  
Naučil se spolupracovat s blízkými osobami a vykonávat jednoduché úkon –  
Žák si v průběhu vzdělávání vytvořil pozitivní vztahy ke spolužákům a začlenil se do kolektivu –  
Žák je připraven chovat se a jednat nezávisle na druhých lidech –  
Žák dokáže projevovat pozitivní city –  
U žáka došlo v průběhu vzdělávání k rozvoji pozornosti, vnímavosti a poznání –  
 
 
Hodnotící stupnice (text se připojí k předchozím větám) 
- výborně 
- na průměrné úrovni 
- bez vyjádření, používá formulace beze změny 
- částečně + poznámka k žákovi 
- s dopomocí 
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- s velkou pomocí 
- v rámci svého zdravotního omezení 
- připojení předpony Ne před sloveso v případě, že kompetence nebyla zvládnuta 

(neosvojil si, nedošlo, nedokáže, není, ….) 
 

Součást výstupního hodnocení tvoří stručná charakteristika žáka v oblasti své 
zájmové, sportovní a kulturní činnosti, reprezentace školy, individuální plán učiva, dopomoc 
asistenta, náhradní způsoby komunikace (autismus, VOKS, piktogramy..), další závažné 
skutečnosti specifické pro daného žáka.  
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