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Školní řád 
Na základě ustanovení § 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám 
jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je součástí organizačního řádu školy 

I. Práva a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o 
pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole. 

A. Práva a povinnosti žáků 

1. Žáci mají právo 
a) na vzdělávání a školské služby podle školského zákona, 
b) být informováni o průběhu a výsledcích svého vzdělávání, 
c) zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat v 
nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy nebo školskou radu s tím, že ředitel 
školy nebo školská rada jsou povinni se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných 
orgánů zabývat a své stanovisko k nim odůvodnit, 
d) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, 
přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni 
vývoje, 
e) na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání 
2. Žáci jsou povinni 
a) řádně docházet do školy nebo školského zařízení a řádně se vzdělávat, 
b) dodržovat školní a vnitřní řád a předpisy a pokyny školy a školského zařízení k ochraně 
zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni, 
c) plnit pokyny zaměstnanců školy a školského zařízení vydané v souladu s právními předpisy 
a školním nebo vnitřním řádem. 
3. Žák se ve škole chová slušně k dospělým i jiným žákům školy, dbá pokynů pedagogických 
a provozních pracovníků, dodržuje školní řád. Chová se tak, aby neohrozil zdraví svoje, ani 
jiných osob.  
4. Žák chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin a účastní se činností 
organizovaných školou. Účast na vyučování nepovinných předmětů a docházka do zájmových 
kroužků a do školní družiny je pro přihlášené žáky povinná. Odhlásit se může vždy ke konci 
pololetí.  



 

 

5. Žák chodí do školy vhodně a čistě upraven a oblečen.  
6. Žák zachází s učebnicemi a školními potřebami šetrně, udržuje své místo, třídu i ostatní 
školní prostory v čistotě a pořádku, chrání majetek před poškozením; nosí do školy učebnice a 
školní potřeby podle rozvrhu hodin a pokynů učitelů.  
7. Před ukončením vyučování žáci z bezpečnostních důvodů neopouštějí školní budovu bez 
vědomí vyučujících. V době mimo vyučování žáci zůstávají ve škole jen se svolením 
vyučujících a pod jejich dohledem.  
8. Žáci chrání své zdraví i zdraví spolužáků; žákům jsou zakázány všechny činnosti, které 
jsou zdraví škodlivé (např. kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání návykových a 
zdraví škodlivých látek).  
9. Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování 
nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka. Podmínky pro uvolňování 
žáka z vyučování a omlouvání neúčasti žáka ve vyučování stanoví školní řád následovně. 
Odchod žáka z vyučování před jeho ukončením je možný pouze na základě písemné omluvy 
rodičů, kterou žák předloží vyučujícímu hodiny (při uvolnění na jednu hodinu), nebo třídnímu 
učiteli – při uvolnění na více hodin. 
10. Žák se řádně a systematicky připravuje na vyučování. 
11. Žák má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, má právo vzdělání 
a na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování 
základních psychohygienických podmínek, má právo být seznámen se všemi předpisy se 
vztahem k jeho pobytu a činnosti ve škole. Každý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo v 
souvislosti s činností školy hlásí bez zbytečného odkladu vyučujícímu, třídnímu učiteli nebo 
jinému zaměstnanci školy. 
12. Žák nenosí do školy předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zdraví a 
bezpečnost jeho nebo jiných osob. V době pobytu ve škole nežvýká. Žákům a studentům je 
zakázáno do školy vnášet a ve škole užívat návykové látky a jedy a takové látky, které je 
svým vzhledem, chutí a konzistencí napodobují. 
13. Zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči zaměstnancům školy 
nebo školského zařízení nebo vůči ostatním žákům se vždy považují za závažné  zaviněné 
porušení povinností. 
Dopustí-li se žák jednání podle odstavce 14, oznámí ředitel školy nebo školského zařízení tuto 
skutečnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí, jde-li o nezletilého, a státnímu zastupitelství 
do následujícího pracovního dne poté, co se o tom dozvěděl. 
14. Při porušení povinností stanovených tímto školním řádem lze podle závažnosti porušení  
Žákovi uložit: 
a) napomenutí třídního učitele, 
b) důtku třídního učitele, 
c) důtku ředitele školy. 
Škola neprodleně oznámí uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným 
způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci a zaznamená je do dokumentace školy. 
Pravidla pro udělování pochval a jiných ocenění a ukládání napomenutí a důtek jsou součástí 
školního řádu. Třídní učitel neprodleně oznámí uložení důtky řediteli školy. Třídní učitel 
oznámí udělení pochvaly a jiného ocenění nebo uložení napomenutí nebo důtky a jeho 
důvody prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému zástupci nezletilého žáka. Udělení 
pochvaly a jiného ocenění a uložení napomenutí nebo důtky se zaznamenává do dokumentace 
školy. 

II. Provoz a vnitřní režim školy  

A.Režim činnosti ve škole  



 

 

1. Vyučování začíná v 8.00 hodin, vyučování výjimečně zařazené na dřívější dobu nesmí 
začínat dříve než v 7 hodin. Vyučování probíhá podle časového rozvržení vyučovacích hodin 
a přestávek, které je přílohou tohoto řádu. Tyto údaje mají žáci zapsány v žákovských 
knížkách. Vyučovací hodina trvá 45 minut. Rámcový vzdělávací program školy může pro 
žáky se speciálními vzdělávacími potřebami stanovit odlišnou délku vyučovací hodiny. V 
odůvodněných případech lze vyučovací hodiny dělit a spojovat, v tomto případě je odlišná 
doba ukončení vyučování oznámena rodičům. 
2. Školní budova se pro žáky otevírá v 6.45 hodin ráno. V jinou dobu vstupují žáci do školy 
pouze na vyzvání zaměstnanců školy, kteří nad nimi zajišťují pedagogický dozor. Dozor nad 
žáky je zajištěn po celou dobu jejich pobytu ve školní budově, přehled dozorů je vyvěšen na 
všech úsecích, kde dozor probíhá.  
3. Přestávky mezi vyučovacími hodinami jsou patnáctiminutová a pětiminutové. Po první  
vyučovací hodině se zařazuje přestávka v délce 20 minut. V první přestávce žáci svačí, ve 
druhé se věnují protažení v tělocvičně nebo na školní zahradě.  
4. Po příchodu do budovy si žáci odkládají obuv a svršky na místa k tomu určená - v šatně a 
ihned odcházejí do učeben nebo školní družiny. V šatně se nezdržují a nevysedávají tam. V 
průběhu vyučování je žákům vstup do šatny povolen pouze se svolením vyučujícího.  
5. Při organizaci výuky jinak než ve vyučovacích hodinách stanoví zařazení a délku přestávek 
pedagog pověřeným vedením akce podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním 
fyziologickým potřebám žáků. 
6. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků ve škole zajišťuje škola svými zaměstnanci, 
pedagogickými i nepedagogickými. Zaměstnance, který není pedagogickým pracovníkem, 
může ředitel školy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků určit pouze, pokud je zletilý 
a způsobilý k právním úkonům. 
7. Nejvyšší počet žáků ve třídě je obecně 30. 
8. Škola vede evidenci úrazů dětí a žáků, k nimž došlo při činnostech uvedených v odstavci 
11, vyhotovuje a zasílá záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím.  
9. O všech přestávkách je umožněn pohyb dětí mimo třídu.  
10. Provoz školy probíhá ve všedních dnech od 6.45 do 16.00 hodin, kroužky do 17 hodin. 
11. Za pobyt žáka ve školní družině platí zástupci žáka poplatek. Výši úplaty stanoví ředitel 
školy ve směrnici pro činnost školní družiny a zveřejňuje na veřejně přístupném místě. O 
snížení nebo prominutí úplaty, zejména v případě dětí, žáků se sociálním znevýhodněním, 
rozhoduje ředitel školy, podrobnosti jsou opět uvedeny ve směrnici pro činnost školní 
družiny. 
 
B. Režim při akcích mimo školu 
 
1. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při akcích a vzdělávání mimo místo, kde se uskutečňuje 
vzdělávání zajišťuje škola vždy nejméně jedním zaměstnancem školy - pedagogickým 
pracovníkem. Společně s ním může akci zajišťovat i zaměstnanec, který není pedagogickým 
pracovníkem, pokud je zletilý a způsobilý k právním úkonům. 
3. Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, nesmí na jednu osobu 
zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví žáků připadnout více než 25 žáků. Výjimku z tohoto 
počtu může stanovit s ohledem na náročnost zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků 
ředitel školy. Škola pro plánování takovýchto akcí stanoví tato pravidla – každou plánovanou 
akci mimo budovu školy předem projedná organizující pedagog s vedením školy zejména s 
ohledem na zajištění BOZ. Akce se považuje za schválenou uvedením v týdenním plánu práce 
školy, kde zároveň s časovým rozpisem uvede ředitel školy jména doprovázejících osob. 
4. Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, kdy místem pro 
shromáždění žáků není místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje organizující 



 

 

pedagog bezpečnost a ochranu zdraví žáků na předem určeném místě 15 minut před dobou 
shromáždění. Po skončení akce končí zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků na 
předem určeném místě a v předem určeném čase. Místo a čas shromáždění žáků a skončení 
akce oznámí organizující pedagog nejméně 2 den předem zákonným zástupcům žáků a to 
zápisem do žákovské knížky, nebo jinou písemnou informací. 
5. Při přecházení žáků na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy se žáci řídí 
pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Před takovýmito akcemi 
doprovázející učitel žáky prokazatelně poučí o bezpečnosti. Pro společné zájezdy tříd a školy 
v přírodě platí zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými jsou žáci předem seznámeni. Při 
pobytu v ubytovacích zařízeních se žáci podřizují vnitřnímu řádu tohoto zařízení a dbají všech 
pokynů pracovníků tohoto zařízení.  
6. Pro pořádání mimoškolních akcí platí zvláštní směrnice školy zahrnující i oblast 
bezpečnosti a ochrany zdraví žáků: 
směrnice pro školy v přírodě,  
zahraniční výjezdy,  
školní výlety.  
Za dodržování předpisů o BOZ odpovídá vedoucí akce, který je určen ředitelem školy. 
7. Součástí výuky je také výuka plavání. Do výuky mohou být zařazeny také další aktivity 
jako bruslení, školy v přírodě, atd. Těchto aktivit se mohou účastnit pouze žáci zdravotně 
způsobilí, jejichž rodiče o tom dodají škole písemné lékařské potvrzení ne starší jednoho roku. 
8. Chování žáka na mimoškolních akcích je součástí celkového hodnocení žáka včetně 
klasifikace na vysvědčení. 

C. Docházka do školy 

1. Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování 
nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka - písemně nebo telefonicky. 
Po návratu žáka do školy písemně na omluvném listu v žákovské knížce. Omluvu podepisuje 
jeden ze zákonných zástupců žáka. Při podezření na neomluvenou absenci si třídní učitel nebo 
jiný vyučující může vyžádat prostřednictvím zástupců žáka lékařské potvrzení. Omluvenku 
předloží žák třídnímu učiteli ihned po návratu do školy. Absenci žáka omlouvají zákonní 
zástupci žáka. Z jedné vyučovací hodiny uvolňuje příslušný vyučující, na delší dobu uvolňuje 
třídní učitel a informuje o tom ředitele školy.. 
2. Ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost 
jeho zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu; zároveň určí 
náhradní způsob vzdělávání žáka v době vyučování tohoto předmětu. 

D. Zákonní zástupci žáků  

1. Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni 
 
a) zajistit, aby dítě a žák docházel řádně do školy nebo školského zařízení, 
b) na vyzvání ředitele školy nebo školského zařízení se osobně zúčastnit projednání 
závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte nebo žáka, 
c) informovat školu a školské zařízení o zdravotní způsobilosti žáka ke vzdělávání a 
případných změnách způsobilosti, o zdravotních obtížích nebo jiných závažných 
skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, údaje o tom, zda je dítě, žák 
nebo student zdravotně postižen, včetně údaje o druhu postižení, nebo zdravotně 
znevýhodněn; 



 

 

d) dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka ve vyučování v souladu s podmínkami 
stanovenými školním řádem, 
e) oznamovat škole a školskému zařízení údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání 
nebo bezpečnost dítěte a žáka, a změny v těchto údajích. 
 

      2.Zákonní zástupci žáků mají právo 
§  Na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte, na poradenskou pomoc školy 
nebo poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání. 

§  Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání 
jejich dětí ve škole. Na konzultaci s pedagogy ve vyhrazeném či dohodnutém termínu. 

§  Na přítomnost ve vyučování. 

§  Požádat o zdůvodněné uvolnění z výuky. Na jednu vyučovací hodinu uvolňuje žáka 
vyučující, do dvou dnů třídní učitel, na více dní ředitelka školy. 

§  Vznášet podněty a připomínky k práci školy pedagogickým pracovníkům, vedení školy, 
školské radě. 

§  V případě pochybností o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, 
požádat ředitelku školy o komisionální přezkoušení žáka ( do 3 pracovních dnů ode dne, 
kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od 
vydání vysvědčení) Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení 
žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka. /viz vyhláška 
č.48/2005 Sb./ 

 

 

E. Zaměstnanci školy  

1. Učitelé věnují individuální péči dětem z málo podnětného rodinného prostředí, dětem se 
zdravotními problémy, dbají, aby se zdraví žáka a zdravý vývoj nenarušil činností školy. 
Berou ohled na výsledky lékařských vyšetření, zpráv o vyšetření v pedagogicko 
psychologických poradnách a na sdělení rodičů o dítěti. Třídní učitelé průběžně seznamují 
ostatní pedagogy o nových skutečnostech zjištěných u žáka - problémy s chováním, 
prospěchem, zdravotní a rodinné problémy. Všichni vyučující zajišťují bezpečnost a ochranu 
zdraví žáků při činnostech, které přímo souvisejí s výchovou a vzděláním. Pravidelně a 
soustavně informují zástupce žáka o prospěchu žáka, sdělují jim všechny závažné známky. 
Informují je o každém mimořádném zhoršení prospěchu žáka.  
Učitelé evidují a kontrolují absenci žáků. Vyžadují od rodičů omluvu nepřítomnosti. Na 
žádost rodičů uvolňují žáka z vyučování, vždy na základě písemné žádosti o uvolnění. Není 
přípustná omluva telefonicky, mailem či faxem. Pravidelně informují rodiče o prospěchu a 
chování žáků prostřednictvím sešitů, deníčků a žákovských knížek, třídních schůzkách s 
rodiči. Souhrnné hodnocení píší dle potřeby do žákovských knížek tak, aby byla zajištěna 



 

 

informovanost rodičů o prospěchu a chování žáků podle požadavků klasifikačního řádu. 
Kontrolují, zda rodiče sledují zápisy v deníčcích a žákovských knížkách. 
2. Pedagogičtí zaměstnanci přicházejí do školy nejméně 15 minut před zahájením vyučování a 
výchovné činnosti, dostatečně včas před výkonem dozoru nad žáky. 
3. Po skončení poslední vyučovací hodiny překontrolují pořádek ve třídě, uzavření oken, 
uzavření přívodu vody a vypnutí elektrických spotřebičů. Pedagog odchází ze třídy poslední. 
Postará se o třídní knihu. Před odchodem z budovy se seznámí s přehledem zastupování a 
dozorů na další dny. 
4. Ve škole se nekouří.  
5. V budově lze používat pouze evidované elektrické spotřebiče. K vaření vody na nápoje je 
povoleno používat pouze varné konvice zakoupené školou, v době mimo provoz musí být 
konvice umístěna mimo podložku, že které je napájena e. Energií. 
Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu školy 
povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí a 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 jsou povinni oznamovat údaje související s úrazy žáků, 
poskytovat první pomoc a vést evidenci úrazů podle pokynů vedení školy.    

• Zaměstnanci školy 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, je jejich povinností informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci 
svých schopností a možností zabránit vzniku škody.  
Sledují zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění žáka informují bez 
zbytečných průtahů vedení školy a rodiče postiženého žáka. Nemocný žák může být 
odeslán k lékařskému vyšetření či ošetření jen v doprovodu dospělé osoby. 
Při úrazu poskytnou žákovi nebo jiné osobě první pomoc, zajistí ošetření žáka 
lékařem. Úraz ihned hlásí vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů, případně 
vyplní předepsané formuláře. Ošetření a vyplnění záznamů zajišťuje ten zaměstnanec, 
který byl jeho svědkem nebo který se o něm dověděl první.        

• Zaměstnanci školy nesmí žáky v době dané rozvrhem bez dozoru dospělé osoby 
uvolňovat k činnostem mimo budovu, nesmí je samotné posílat k lékaři atd. Škola 
odpovídá za žáky v době dané rozvrhem výuky žáka, včetně nepovinných předmětů, 
přestávek a stravování.    

F.Odlišnosti provozu v mateřské škole. 

Péče o zdraví a bezpečnost dětí 
1. Mateřská škola vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je pedagogický pracovník 
převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je 
pedagogický pracovník předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě 
pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem 
dítěte. 



 

 

2. K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo území mateřské školy stanoví učitelka 
mateřské školy počet pedagogických pracovníků tak, aby na jednoho pedagogického 
pracovníka připadlo nejvýše 
a) 20 dětí  
b) 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti se zdravotním postižením. 
3. Výjimečně může ředitel mateřské školy zvýšit počty dětí uvedené 
a) v odstavci 2 písm. a), nejvýše však o 8 dětí, nebo 
b) v odstavci 2 písm. b), nejvýše však o 11 dětí. 
4. Při zvýšení počtu dětí podle odstavce 3 nebo při specifických činnostech, například 
sportovních činnostech, nebo při pobytu dětí v prostředí náročném na bezpečnost určí ředitel 
mateřské školy k zajištění bezpečnosti dětí dalšího pedagogického pracovníka, ve 
výjimečných případech jinou zletilou osobu, která je způsobilá k právním úkonům a která je v 
pracovněprávním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost mateřské školy. 
5. Při zajišťování zotavovacích pobytů, popřípadě výletů pro děti určí ředitel mateřské školy 
počet pedagogických pracovníků tak, aby byla zajištěna výchova dětí, včetně dětí se 
zdravotním postižením, jejich bezpečnost a ochrana zdraví. 
 
 
Pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými i nepedagogickými pracovníky 

-vyjadřovat se otevřeně, aktivně přistupovat k problémům ; 

- podporovat vzájemnou důvěru, toleranci, zdvořilost, solidaritu; 

- pravdivost jednání i chování; 

- poskytovat pozitivní atmosféru a citlivý přístup; 

 
 
 
 

III. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně 
patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí, 

1. Všichni žáci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví a 
majetek svůj ani jiných osob.  
2. Žákům není v době mimo vyučování zdržovat se v prostorách školy, pokud nad nimi není 
vykonáván dozor způsobilou osobou.  
3. 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 
dozoru. 
4. Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením 
bez dozoru učitele. 
5. Při výuce v tělocvičně, zachovávají žáci specifické bezpečnostní předpisy, dané vnitřním 
řádem odborné učebny. Vyučující 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 záznam do třídní knihy. Poučení o BOZ a PO se 
provádí rovněž před každou akcí mimo školu a před každými prázdninami. 
6. Školní budova je zabezpečena elektrickým vrátným; při odchodu žáků domů z budovy ven 
dozírající pedagogové nebo vychovatelka ŠD. Každý z pracovníků školy, který otevírá 



 

 

budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se 
nepohybovali nekontrolovaně po budově. Během provozu školy jsou všechny vchody do 
budovy trvale uzavřeny. 
Dohled nad žáky je zajištěn po celou dobu jejich pobytu ve školní budově, přehled dohledů je 
vyvěšen na všech úsecích, kde dohled probíhá.     
7. Ve všech budovách a prostorách školy platí přísný zákaz - požívání alkoholu - používání 
ponorných el. vařičů - ponechávat peníze v hotovosti a osobní cenné věci volně ve stolech, 
skříních ve třídě i v kabinetech, ponechávat je ve škole přes noc.  
9. Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu školy 
povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí a žáků a vytvářet podmínky pro 
jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů, poskytovat žákům 
nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. 
10. Všichni zaměstnanci školy jsou povinni oznamovat údaje související s úrazy žáků, 
poskytovat první pomoc a vést evidenci úrazů podle pokynů vedení školy.  
11. Po poslední vyučovací hodině dopoledního a odpoledního vyučování vyučující předává 
žáky, kteří jsou přihlášeni do školní družiny vychovatelce školní družiny. Ostatní odvádí do 
šaten a stravující se žáky pak do školní jídelny. Dozor v šatnách nad žáky odcházející z 
budovy vykonává další dozírající pedagog.  
12. Pedagogičtí zaměstnanci 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, je jejich 
povinností informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých schopností a 
možností zabránit vzniku škody. Sledují zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění 
žáka informují bez zbytečných průtahů vedení školy a rodiče postiženého žáka. Každý ze 
zaměstnanců má povinnost zajistit oddělení žáka, který vykazuje známky akutního 
onemocnění, od ostatních, zajistit dohled zletilé osoby a oznámit vedoucím zaměstnancům. 
Nemocný žák může být odeslán k lékařskému vyšetření či ošetření jen v doprovodu dospělé 
osoby. Třídní učitelé zajistí, aby každý žák měl zapsány v žákovské knížce tyto údaje:  
adresu, telefonní čísla rodičů do zaměstnání a domů, adresu a jméno ošetřujícího lékaře.  
Při úrazu poskytnou žákovi nebo jiné osobě první pomoc, zajistí ošetření žáka lékařem. Úraz 
ihned hlásí vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů, případně vyplní předepsané 
formuláře. Ošetření a vyplnění záznamů zajišťuje ten pracovník, který byl jeho svědkem nebo 
který se o něm dověděl první. 
13. Pedagogičtí a provozní pracovníci školy nesmí žáky v době dané rozvrhem bez dozoru 
dospělé osoby uvolňovat k činnostem mimo budovu, nesmí je samotné posílat k lékaři atd. 
Škola odpovídá za žáky v době dané rozvrhem výuky žáka, včetně nepovinných předmětů, 
přestávek a stravování.  
 

IV. Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany dětí a žáků  

1. U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy, majetku žáků,učitelů či 
jiných osob žákem je vyžadována úhrada od rodičů žáka, který poškození způsobil. Pokud byl 
vznik škody umožněn nedostatečným dozorem nad žákem, na náhradu škody od rodičů není 
právní nárok Při závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody s rodiči je vznik 
škody hlášen Policii ČR, případně orgánům sociální péče. 
2. Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně svému třídnímu učiteli. Žáci dbají na dostatečné zajištění 
svých věcí - uzamykání šaten, tříd. 



 

 

3. Do školy žáci nosí pouze věci potřebné k výuce, cenné věci do školy nenosí. Hodinky, 
šperky, mobilní telefony apod. mají neustále u sebe, mají zakázáno je odkládat, pouze z 
bezpečnostních důvodů a na výslovný pokyn vyučujícího, který zajistí jejich úschovu.  
4. Žáci škola a zaměstnanci školy odkládají osobní majetek pouze na místa k tomu určená. 
5. Žákům základních škol (§ 47) jsou bezplatně poskytovány učebnice a učební texty uvedené 
v seznamu podle školského zákona. Žáci prvního ročníku základního vzdělávání tyto 
učebnice a učební texty nevracejí, žáci ostatních ročníků základního vzdělávání jsou povinni 
učebnice a učební texty vrátit nejpozději do konce příslušného školního roku. Žáci jsou 
povinni řádně pečovat o takto propůjčený majetek školy, ochraňovat jej před ztrátou a 
poškozením, vrátit jej na konci roku v řádném stavu. 
 
V. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
 
Děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vzdělávání, jehož obsah, 
formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření 
nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní, a na poradenskou pomoc školy a 
školského poradenského zařízení. Pro žáky se zdravotním postižením a zdravotním 
znevýhodněním se při přijímání ke vzdělávání a při jeho ukončování stanoví vhodné 
podmínky odpovídající jejich potřebám. Při hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami se přihlíží k povaze postižení nebo znevýhodnění.  
Děti a žáci se zdravotním postižením mají právo bezplatně užívat při vzdělávání speciální 
učebnice a speciální didaktické a kompenzační učební pomůcky poskytované školou.  
Dětem a žákům, kteří nemohou vnímat řeč sluchem, se zajišťuje právo na bezplatné 
vzdělávání pomocí nebo prostřednictvím znakové řeči.  
Dětem a žákům, kteří nemohou číst běžné písmo zrakem, se zajišťuje právo na vzdělávání s 
použitím Braillova hmatového písma.  
Dětem a žákům, kteří se nemohou dorozumívat mluvenou řečí, se zajišťuje právo na 
bezplatné vzdělávání pomocí nebo prostřednictvím náhradních způsobů dorozumívání. 
Vyžaduje-li to povaha zdravotního postižení, zřizuje se pro děti a žáky se zdravotním 
postižením v rámci školy jednotlivé třídy nebo oddělení s upravenými vzdělávacími 
programy. Žáci s těžkým mentálním postižením, žáci s více vadami a žáci s autismem mají 
právo se vzdělávat v základní škole speciální, nejsou-li vzděláváni jinak. 
 

Škola vytváří ve svém školním vzdělávacím programu a při jeho realizaci podmínky k co 
největšímu využití potenciálu každého žáka s ohledem na jeho individuální možnosti. To platí 
v plné míře i pro vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných. 
Výuka žáků probíhá takovým způsobem, aby byl stimulován rozvoj jejich potenciálu včetně 
různých druhů nadání a aby se tato nadání mohla ve škole projevit a pokud možno i uplatnit a 
dále rozvíjet. 
Škola je povinna využít pro podporu nadání a mimořádného nadání podpůrných opatření 
podle individuálních vzdělávacích potřeb žáků v rozsahu prvního až čtvrtého stupně podpory.  
Při vyhledávání nadaných a mimořádně nadaných žáků je třeba věnovat pozornost i žákům se 
speciálními vzdělávacími potřebami. 
  
 
VI. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů 
 
Předmětné právní předpisy k hodnocení: 
• Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), § 51 – 53 



 

 

• Vyhláška č. 48/2005 o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné 
školní docházky, § 14 – 16 

 
 

Hodnocení žáků 
 
Ve škole hodnotíme slovně, známkou nebo kombinací obou způsobů. 
Předpokladem správného hodnocení vzdělávacích výsledků žáků je, aby každý žák dostával 
dostatečný prostor ke zvládnutí a osvojení učiva. Při probírání nového učiva dbáme na to, abychom ho 
dobře propojili s učivem předcházejícím, na které nové učivo navazuje. 
Cílem a základem každého hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu, tj. co se naučil, zvládnul, 
v čem se zlepšil, v čem chybuje a jak postupovat dále. Žák musí mít jistotu, že se vždy může zeptat na 
to, čemu nerozumí, konzultovat problémy s učitelem. 
S žáky jednáme tak, aby neměli strach vyjádřit svůj názor. Pozitivně přijímáme i nesprávné závěry 
žáků, dáváme jim prostor pro otázky, trpělivě žákům odpovídáme a věnujeme jim individuální 
pozornost. Při hodnocení se nehodnotí osoba žáka, ale konkrétní ověřovaný problém. Hodnocení má 
být motivující,důležité je uplatňovat přiměřenou náročnost a pedagogický takt. Učíme žáky pracovat 
s chybou či nedostatkem. Na chyby upozorňujeme žáky včasně, bezprostředně, vstřícně, přátelsky a 
důsledně. Vyhýbáme se zaujatosti, nahodilosti či opožděnému hodnocení. 
 
 
Pravidla pro hodnocení klasifikací 
 
1. Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je na vysvědčení v pololetí a na konci 
školního roku klasifikován stupni 1 – 5. Známka z hodnocení vědomostí nezahrnuje hodnocení 
chování žáka. Pouze na žádost rodičů a po konzultaci s PPP lze použít hodnocení slovní. 
2. Ve čtvrtletí, pololetí, třičtvrtěletí a na závěr roku používáme vlastní  prověrky. Zároveň se snažíme 
pozitivně motivovat k další práci.  
3. U výchov přihlížíme ke snaze a celkovému přístupu. 
4. U průběžného hodnocení používáme různé formy od klasifikace, přes body, motivační razítka, 
slovní hodnocení a sebehodnocení. 
5. Při celkovém hodnocení žáka bereme v úvahu i pokrok, jaký žák za určité období udělal a jaká byla 
jeho snaha k odstranění nedostatků. 
6. Známka na konci klasifikačního období nemůže být aritmetickým průměrem, protože zejména 
v prvním období používáme známky průběžně jako motivaci a ani by to nebylo možné vzhledem 
k velkému množství známek ze všech předmětů. 
7. Děláme rozdíly v klasifikaci různých prací, (nemůžeme například klasifikovat stejně dlouhý diktát a 
krátkou pětiminutovku). Posouzení je zcela v kompetenci učitele, ale pravidelně s kolegy klasifikaci 
konzultujeme. 
8. Všichni učitelé jsou seznámeni s právními podklady pro klasifikaci. 
9. Usilujeme o to, aby pokud možno všichni žáci pochopili a osvojili si učivo určené pro první 
vzdělávací období (1.-3. třída) výborně nebo jen s malými nedostatky, tedy chvalitebně. Je to 
významný předpoklad pro úspěšné vytváření a rozvoj klíčových kompetencí žáků v dalších obdobích 
základního vzdělávání. 
 
Pravidla prověřování vědomostí formou prověrek a zkoušení 
 
1. U otázek, úloh, testů, diktátů aj., uváděných v učebnicích, předem posuzujeme jejich vhodnost pro 
žáky určité třídy. Při vymýšlení otázek nebo při úpravě jejich znění je s kolegy konzultujeme, a to 
kvůli formulaci otázek.                                                                                                                                            
2. Prověřujeme a hodnotíme to, o čem víme, že jsme žáky učili a naučili, dbáme, aby příklady, 
diktované věty nebo testy určené k hodnocení žáků obsahovaly jen to,  co bylo s žáky dostatečně 
procvičeno.                                                                                                                                                         
3. Dbáme, aby zadání úloh bylo přiměřené věku žáků.                                                                                             
4. Vždy zjišťujeme, co žák umí, ne to, co ještě neumí (nechceme ho nachytat).                                                         
5. Písemnou práci na závěr určitého celku nezadáváme předčasně.                                                                       
6. Při prověřování učiva probíraného před delší dobou ho s žáky nejprve nějakou formou zopakujeme.                  



 

 

7. Nehodnotíme žáky podle unifikovaného modelu, respektujeme individuální tempo, pokrok, projev, 
ale zároveň dbáme na to, aby toho žáci nezneužívali. 
8. Osvědčil se nám způsob kombinovat známku s pozitivním hodnocením, které stručně vyjádří 
projevené schopnosti žáka. 
9. Žák má  právo si neúspěšnou práci opravit. 

 
 
Pravidla pro sebehodnocení žáků 
 
1. Sebehodnocení je důležitou součástí hodnocení žáků, posiluje sebeúctu a sebevědomí žáků. 
2. Je zařazováno do procesu vzdělávání průběžně všemi vyučujícími, způsobem přiměřeným věku 
žáků. 
3. Chyba je přirozená součást procesu učení. Pedagogičtí pracovníci se o chybě se žáky baví, žáci 
mohou některé práce sami opravovat, hodnocení žákova výkonu nelze provést jen klasifikací, musí být 
doprovázeno rozborem chyb žáka. Chyba je důležitý prostředek učení. 
5. Při sebehodnocení se žák snaží vyjádřit: 
- co se mu daří 
- co mu ještě nejde, jaké má rezervy 
- jak bude pokračovat dál 
6. Pedagogové vedou žáka, aby komentoval svoje výkony a výsledky. 
7. Sebehodnocení žáků nemá nahradit klasické hodnocení (hodnocení žáka pedagogem), ale má pouze 
doplňovat a rozšiřovat evaluační procesy a více aktivizovat žáka. 
8. Známky nejsou jediným zdrojem motivace. 
 
Stupně klasifikace 
 
1 – výborný 
2 – chvalitebný 
3 – dobrý 
4 – dostatečný 
5 – nedostatečný 
 
Celkový prospěch žáka 
Celkový prospěch žáka je hodnocen těmito stupni: 
prospěl s vyznamenáním 
prospěl 
neprospěl 
 
Žák je hodnocen stupněm: 
a) prospěl(a) s vyznamenáním, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním 
vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu horším než 2  chvalitebný, 
průměr stupňů prospěchu ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem 
není vyšší než 1,5 a jeho chování je hodnoceno stupněm velmi dobré;  
b) prospěl(a), není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem 
hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 - nedostatečný  
c) neprospěl(a), je-li v některém z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím 
programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 - nedostatečný  
d) nehodnocen(a), neníli možné žáka hodnotit z některého z povinných předmětů stanovených 
školním vzdělávacím programem na konci prvního pololetí. 
 
 
 
Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci 
 
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 druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové),  didaktickými testy 

- kontrolními písemnými pracemi a praktickými zkouškami 
- analýzou výsledků činnosti žáka 
- konzultacemi s ostatními učiteli a podle potřeby i s pracovníky pedagogicko-    psychologických 
poraden a zdravotnických služeb, zejména u žáka s trvalejšími      psychickými a zdravotními potížemi 
a poruchami 
- rozhovory se žákem a zákonnými zástupci žáka 
- učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka. 
 
Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření 
 
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 požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a 
zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných intelektuálních a motorických činností 
projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. 
V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se 
dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů a zákonitostí podle podnětů učitele. Jeho 
myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. V ústním a písemném 
projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti se 
projevují častější nedostatky, grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky. Je schopen 
samostatně studovat podle návodu učitele. 

 
Stupeň 4 (dostatečný) 
Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení 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 podněty učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho 



 

 

časté logické nedostatky. Závažné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. 
Nedovede samostatně studovat. 
 
Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření 
Stupeň 1 (výborný) 
Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní předpoklady 
a velmi úspěšně je rozvíjí. Jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný, přesný. 
Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě. 
Stupeň 2 (chvalitebný) 
Žák je v činnostech aktivní, převážně samostatný, využívá své osobní předpoklady, které úspěšně 
rozvíjí. Jeho projev je esteticky působivý, originální a má jen menší nedostatky. Žák tvořivě aplikuje 
osvojené vědomosti, dovednosti a návyky. Má zájem o umění, estetiku, tělesnou zdatnost. 
Stupeň 3 (dobrý) 
Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyužívá dostatečně své 
schopnosti v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je málo působivý, dopouští se v něm 
chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje pomoc učitele. 
Nemá aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu. 
 
Stupeň 4 (nedostatečný) 
Žák je v činnostech málo aktivní i tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo uspokojivé. 
Úkoly řeší s častými chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se značnou pomocí učitele. 
Projevuje velmi malý zájem a snahu. 
 
Stupeň 5 (nedostatečný) 
Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho projev je většinou 
chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti nedovede aplikovat. 
Neprojevuje zájem o práci. 
 
 
 
 
Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 
 
1. Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení. Za první pololetí lze žákovi vydat místo vysvědčení 
výpis z vysvědčení. 
2. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikací. 
3. Škola převede slovní hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v případě 
přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této školy, zletilého žáka 
nebo zákonného zástupce nezletilého žáka. 
4. Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí příslušného ročníku prospěl ze 
všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem, s výjimkou předmětů, z 
nichž se žák nehodnotí.  
5. Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitelka školy pro jeho hodnocení náhradní 
termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do konce června. Není-li 
možné žáka hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí. Není-li žák 
hodnocen z povinného předmětu vyučovaného pouze v prvním pololetí ani v náhradním termínu, 
neprospěl. 
6. Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitelka školy pro jeho hodnocení náhradní 
termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září 
následujícího školního roku. Do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník. Není-li žák 
hodnocen ani v tomto termínu, neprospěl. 
7. Žák, který na konci druhého pololetí neprospěl nejvýše ze 2 povinných předmětů, nebo žák, který 
neprospěl na konci prvního pololetí nejvýše ze 2 povinných předmětů vyučovaných pouze v prvním 
pololetí, koná z těchto předmětů opravnou zkoušku nejpozději do konce příslušného školního roku v 
termínu stanoveném ředitelkou školy. Opravné zkoušky jsou komisionální. 
8. Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. Ze 
závažných důvodů může ředitelka školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději 
do konce září následujícího školního roku. Do doby náhradního termínu opravné zkoušky navštěvuje 



 

 

žák nejbližší vyšší ročník. 
9. Má-li zákonný zástupce nezletilého žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo 
druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, 
nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o přezkoumání 
výsledků hodnocení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitelka školy, krajský úřad. 
Pokud není dále stanoveno jinak, ředitelka školy nebo krajský úřad nařídí komisionální přezkoušení 
žáka, které se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se 
zákonným zástupcem žáka. Česká školní inspekce poskytne součinnost na žádost ředitelky školy nebo 
krajského úřadu. 
10. V případě, že se žádost o přezkoumání výsledků hodnocení týká hodnocení chování nebo 
předmětů výchovného zaměření, posoudí ředitelka školy, je-li vyučujícím žáka v daném předmětu 
výchovného zaměření ředitelka školy, krajský úřad, dodržení pravidel pro hodnocení výsledků 
vzdělávání žáků podle § 30 odst. 2. V případě zjištění porušení těchto pravidel ředitelka školy nebo 
krajský úřad výsledek hodnocení změní; nebyla-li pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 
porušena, výsledek hodnocení potvrdí, a to nejpozději do 14 dnů ode dne doručení žádosti. Česká 
školní inspekce poskytne součinnost na žádost ředitelky školy nebo krajského úřadu. 
Komisionální zkoušky se konají v těchto případech: 
a) při přezkoušení žáka, kterého nebylo možno klasifikovat v řádném termínu na konci prvního nebo 
druhého pololetí 
b) při přezkoušení žáka, má-li zástupce pochybnosti o správnosti celkové klasifikace 
c) při zařazování žáka do vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku 
d) při zkoušení žáka, který plní povinnou školní docházku mimo zemí České republiky 
e) při zkoušení žáka, který je osvobozen od povinnosti docházet do školy 
f) při přezkoušení dětí českých občanů, při jejich vzdělávání v zahraniční nebylo postupováno podle 
platných předpisů 
g) při přezkoušení, nařídil-li ředitelka školy 
 
 
 
 
Komise pro komisionální zkoušku je tříčlenná 
Komisi tvoří předseda, který je zpravidla ředitelka školy nebo jí pověřený učitel, zkoušející učitelka, 
jíž je zpravidla učitelka vyučující danému předmětu a přísedící, který má aprobaci pro týž nebo 
příbuzný předmět. Klasifikační stupeň určí komise většinou hlasů. O komisionální zkoušce se pořizuje 
protokol. Výsledek komisionální zkoušky je konečný – další opravný prostředek je nepřípustný. 
 
Pokud komise byla sestavena za účelem vykonání komisionální zkoušky z důvodu pochybnosti 
zákonného zástupce o správnosti hodnocení vyučujícího, ředitelka posoudí, zda bude do komise 
jmenován vyučující, o jehož klasifikaci má zákonný zástupce pochybnosti.   
O termínu komisionální zkoušky je prokazatelným způsobem vyrozuměn zákonný zástupce žáka. 
Přezkoušení se provede nejpozději do tří dnů. 
 
Hodnocení a klasifikace chování žáků 
 
Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní 
docházky § 15 čl. 1. 
Chování žáka je klasifikováno těmito stupni: 
1 – velmi dobré 
2 -  uspokojivé 
3 – neuspokojivé 
 
Obecné zásady 
- Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě 
vyučují. Rozhoduje o ní ředitelka po projednání na pedagogické radě.  
- Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel chování (školní řád) včetně dodržování 
vnitřního řádu školy během klasifikačního období.  
- Při klasifikaci chování se přihlíží k věku, morální a rozumové vyspělosti žáka, k uděleným opatřením 
k posílení kázně se přihlíží pouze tehdy, jestliže tato opatření byla neúčinná. 



 

 

 
Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace chování 
 
Stupeň 1 (velmi dobré) 
Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a aktivně prosazuje ustanovení řádu školy. Má kladný vztah 
ke kolektivu třídy a školy, přispívá k jeho upevňování a k utváření pracovních podmínek pro 
vyučování. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle.  
Stupeň 2 (uspokojivé) 
Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům chování nebo řádu školy. Zpravidla se přes důtku 
třídního učitele (popř. ředitele školy) dopouští dalších přestupků, narušuje činnost kolektivu nebo se 
dopouští poklesků v mravním chování. 
Stupeň 3 (neuspokojivé) 
Chování žáka ve škole i mimo ni je v rozporu s pravidly chování. Dopouští se takových závažných 
provinění, že je jimi vážně ohrožena výchova ostatních žáků. Záměrně narušuje činnost kolektivu.  
 
 
Výchovná opatření 
Výchovnými opatřeními jsou pochvaly a jiná ocenění a opatření k posílení kázně. 
 
 
 
 
Pochvaly 
Pochvala třídního učitele  
Pochvala TU můţe být udělena na základě vlastního rozhodnutí i na základě podnětu jiných 
vyučujících a po projednání s ŘŠ za:  
- výborný prospěch a vzorné chování 
- významný projev školní iniciativy ( účast v soutěţích různého typu)  
- příkladnou účast na akcích pořádaných pro širokou veřejnost  
- významnou pomoc spolužákovi  
- aktivní zapojení do třídních akcí  
- déle trvající úspěšnou práci  
 
Pochvala ředitele školy Pochvala ŘŠ můţe být udělena na základě vlastního rozhodnutí nebo na 
základě podnětu jiného člena pedagogického sboru po projednání na pedagogické radě za:  
-významný projev školní iniciativy (úspěšná účast v soutěžích  různého typu)  
- mimořádný projev lidskosti  
- mimořádnou školní iniciativu  
- záslužný nebo statečný čin  
- dlouhodobou úspěšnou práci  
Pochvaly TU a ŘŠ budou zaznamenány do katalogového listu a na vysvědčení za pololetí, v němž 
byly uděleny.  
 
Napomenutí třídního učitele – Napomenutí TU může udělit třídní učitel samostatně za občasné 
porušování školního řádu:  
- sklon k ničení školního majetku  
- nevhodné chování o přestávkách  
- občasné neomluvené pozdní příchody do vyučování  
- zapomínání domácích úkolů a nenošení školních potřeb  
- vyvolávání drobných konfliktů se polužáků  
- projevy nekázně ve vyučování a pouţívání nevhodných slovních výrazů  
- občasné nevhodné chování k slabším polužákům – sklon k šikaně (psychické i fyzické)  
- občasné nevhodné chování k pedagogům či jiným zaměstnancům školy  
 
Udělené napomenutí třídní učitel bezodkladně zapíše do žákovské knížky a do školní matriky a na 
nejbližší pedagogické radě sdělí řediteli školy.  
 



 

 

Důtka třídního učitele  - Důtku TU můţe udělit třídní učitel samostatně za opakované hrubší 
porušování školního řádu:  
- úmyslné ničení školního majetku  
- opakované nevhodné chování o přestávkách  
- opakované pozdní příchody do vyučování  
- opakované zapomínání domácích úkolů a nenošení školních potřeb  
- soustavné vyvolávání konfliktů se spolužáky  
- opakovaná nekázeň ve vyučování a používání nevhodných slovních výrazů  
- opakované nevhodné chování k slabším spolužákům – sklon k šikaně (psychické i fyzické), včetně 
manipulace se slabšími spolužáky, krádež, ublížení na zdraví, vandalství, pokusy o užívání nebo 
nošení návykových látek do školy  
- neomluvená absence: maximálně 2 h  
- opakované nevhodné chování k pedagogům či jiným zaměstnancům  
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Třídní učitel udělenou důtku neprodleně zapíše do žákovské knížky a do školní matriky a na nejbližší 
pedagogické radě sdělí ředitelce školy.  
 
Důtka ředitele školy  - Důtka ŘŠ můţe být udělena ředitelem školy za vážné porušení školního řádu:  
- neomluvená absence: 3 – 5 h  
- závažné hrubé chování a jednání ze strany žáků ke svým spolužákům – sklon k psychické i fyzické 
šikaně (včetně manipulace se slabšími spolužáky), vandalství, ublížení na zdraví, užívání nebo nošení 
návykových látek do školy  
- přes napomenutí a důtku TU nadále žák porušuje školní řád  
 
Písemné oznámení o udělení důtky zašle ŘŠ neprodleně zákonným zástupcům žáka společně 
s pozvánkou k projednání žákova chování a přijetí opatření k nápravě. Příčiny udělení důtky ŘŠ budou 
projednány třídním učitelem případně ředitelkou školy s rodiči. O tomto jednání bude proveden 
písemný záznam. Důtka ŘŠ bude zapsána do dokumentace školy (školní matriky).  

 
 
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 
 
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se řídí vyhláškou č. 48 /2005 Sb., o 
základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, pokud není zvláštním 
právním předpisem stanoveno jinak. 
U žáka se smyslovou nebo tělesnou vadou, vadou řeči, prokázanou specifickou vývojovou poruchou 
učení nebo chování se při jeho hodnocení a klasifikaci přihlédne k charakteru postižení. U žáka 
prvního až pátého ročníku s prokázanou specifickou vývojovou poruchou učení nebo chování 
rozhodne ředitel školy o použití širšího slovního hodnocení na základě žádosti zástupce žáka.  
 
Pokyn MŠMT ČR č.j. 23 472/92-21, specific. Vývojové poruchy 
Zjišťování vědomostí a dovedností žáka. Pro zjišťování úrovně žákovských vědomostí a dovedností 
volí učitel takové formy a druhy zkoušení, které odpovídají schopnostem žáka a na něž nemá porucha 
negativní vliv. Kontrolní práce a diktáty píší tito žáci po předchozí přípravě, ve zkrácené podobě nebo 
jako doplňující cvičení.  Pokud je to nutné, nebude dítě s vývojovou poruchou vystavováno úkolům, 
v nichž vzhledem k poruše nemůže přiměřeně pracovat a podávat výkony odpovídající jeho 
předpokladům. Jde např. O hlasité čtení před celou třídou nebo přemíru psaní (přepisování) u 
dysgrafiků. Jindy můžeme posuzovat výkon, který dítě podalo v daném časovém limitu, a to, co 
nestačilo, nehodnotíme – např. V diktátu nebo v pětiminutovce. 
U žáků s vývojovou poruchou je žádoucí klást důraz na ten druh projevu (písemný nebo ústní), ve 
kterém má předpoklady podávat lepší výkony. Za obecně platnou je třeba pokládat zásadu, že při 
klasifikaci nevycházíme z prostého počtu chyb, ale z počtu jevů, které žák zvládl. V některých 
případech nás nesmí zmýlit zjištění, že žák sice určitou dovednost zvládl (např. aleh slov), ale přesto 
při zkoušce selhává. Každá zkouška totiž představuje komplexní situaci, při které se vždy uplatňují 
obavy, aleh, vyšší tempo, nutnost soustředit se na větší počet jevů – např. Kvalitu písma, aplikace 
pravidel, nepříznivě působí minulé selhání, obava z trestu apod.  
 



 

 

Hodnocení a klasifikace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
 
Klasifikace jako jedna z forem hodnocení umožňuje snadnější srovnání výkonů. Vyžaduje se, aby i 
klasifikace byla provázena hodnocením, tj. vyjádřením pozitivních stránek výkonu, objasněním 
podstaty neúspěchu, návodem, jak mezery a nedostatky překonávat, jak dále prohlubovat úspěšnost 
apod. Jestliže v některých případech nebude žák klasifikován, neznamená to, že by mělo být současně 
omezeno jeho hodnocení. Zejména u těch žáků, kteří nejsou klasifikování, je na místě hodnotit co 
nejčastěji a mít na zřeteli motivační a diagnostickou funkci hodnocení I jeho funkci regulativní.  
Děti, u kterých je diagnostikována dyslexie nebo dysortografie, mohou být se souhlasem rodičů během 
celého jejich vzdělání (nejen na základní škole), hodnoceny z mateřského jazyka a z jiných jazyků 
slovně (a to jak v průběhu školního roku, tak na pololetním a závěrečném vysvědčení).  

 
U dětí s diagnostikovanou dyskalkulií bude totéž platit pro matematiku a další předměty, kde výsledky 
mohou být touto poruchou ovlivněny. 
Kromě slovního hodnocení v jazycích a matematice, lze u dětí se specifickými poruchami učení 
hodnotit dítě slovně (průběžně I na vysvědčení) po dohodě s rodiči a odborníkem prakticky ve všech 
předmětech, do nichž se porucha promítá. Užití tohoto postupu závisí na konkrétním dítěti I na 
metodách, užívaných při výuce, které mohou některé dítě znevýhodňovat. Jakmile žák překoná 
nejvýraznější obtíže, je vhodné postupně přecházet k běžné klasifikaci. 
Za určitých okolností může být pro dítě výhodnější klasifikace známkou s tím, že se specifická 
porucha dítěte vezme v úvahu a odrazí se v mírnější známce (o jeden stupeň I o několik stupňů). Při 
uplatňování všech těchto možností je třeba postupovat velmi individuálně, s využitím všech 
dostupných informací, zejména informací z odborných vyšetření, podpořit jeho možnosti být úspěšný 
jedna z podstatných podmínek pro zdravý rozvoj osobností). 
 
 
 
 
 
 
 
Hodnocení nadaných žáků 
 
1.Ředitel školy může mimořádně nadaného nezletilého žáka přeřadit do vyššího ročníku bez 
absolvování předchozího ročníku. Podmínkou přeřazení je vykonání zkoušek z učiva nebo části učiva 
ročníku, který žák nebude absolvovat. Obsah a rozsah zkoušek stanoví ředitelka školy. 
2. Individuálně vzdělávaný žák koná za každé pololetí zkoušky z příslušného učiva, a to ve škole, do 
níž byl přijat k plnění povinné školní docházky. Nelze-li individuálně vzdělávaného žáka hodnotit na 
konci příslušného pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby 
hodnocení bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení pololetí. Ředitelka školy zruší 
povolení individuálního vzdělávání, pokud žák na konci druhého pololetí příslušného školního roku 
neprospěl, nebo nelze-li žáka hodnotit na konci pololetí ani v náhradním termínu. 
 
 
 
 
Závěrečné ustanovení: 
 
 
Tento školní řád je součástí Organizačního řádu školy a je závazný pro všechny žáky a 
pracovníky školy. 
Podle §30 školského zákona č. 561/2004 Sb. zveřejňuje ředitelka školy tento řád vyvěšením 
v hale školy pro rodiče a ve sborovně školy pro všechny zaměstnance školy. 
Třídní učitelé vhodnou formou seznámí žáky s jeho obsahem vždy na začátku nového 
školního roku a seznámení je zapsáno v třídních knihách. 
Rodiče jsou seznámeni s touto směrnicí na první třídní schůzce. 
 


