Základní škola Čachovice a Mateřská škola Struhy,
okres Mladá Boleslav
Komenského 96, 294 43 Čachovice
IČO: 750 302 68
ŠKOLNÍ ŘÁD
PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ
Práva žáků
1. Žák má všechna práva dítěte, jak jsou stanovena v Úmluvě o
právech dítěte a práva zakotvená v zákoně č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon)ve znění pozdějších předpisů.
2. Žák má právo na přístup k informacím o průběhu a výsledcích
svého vzdělávání a informacím, které podporují jeho rozvoj.
3. Žáci si mohou vytvářet své samosprávné orgány, volit a být do
nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet
na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se
stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat. K
tomuto účelu se zřizuje ve třídách žákovská samospráva, jejíž
starosta může zasedat v žákovské radě. Činnost rady žáků se řídí
vlastním řádem.
4. Žák má právo na vyjádření vlastního názoru v záležitostech
týkajících se jeho vzdělávání.
5. Ke svým vyjádřením může žák využít schránky důvěry.
6. Žák se může účastnit všech akcí pořádaných školou, může se
souhlasem příslušného pedagogického pracovníka a ředitele školy
akce sám organizovat.
7. Žák má právo na poradenskou pomoc školy, může v čase mimo
vyučování žádat na vyučujícím vysvětlení probírané látky.
Povinnosti žáků
1. Žák je povinen řádně docházet do školy nebo školského zařízení
a řádně se vzdělávat.
2. Žák je povinen dodržovat školní řád a předpisy a pokyny školy
k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byl seznámen.
3. Žák plní pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v
souladu s právními předpisy a školním řádem.
4. Žák je povinen chovat se v rámci společenských norem –
dodržuje společenská pravidla chování, vůči dospělým i spolužákům
vystupuje zdvořile a ohleduplně. Vyvaruje se jakéhokoli hrubého
slovního jednání nebo fyzických
útoků na ostatní žáky a pracovníky školy.
5. Žák se připravuje řádně na vyučování, je povinen mít v pořádku
všechny pomůcky potřebné na vyučování. Pokud připraven není,
omlouvá se na počátku vyučovací hodiny učiteli. O přestávkách a
při vyučování bez dovolení neopouští školní budovu nebo učebnu.
6. Při vyučování se žák nezabývá pro výuku zbytečnými činnostmi,
chová se tak, aby nenarušoval vzdělávání.

7. Při akcích pořádaných školou vystupuje žák ukázněně, řídí se
pokyny učitelů a dalšího pedagogického dohledu, dodržuje zásady
bezpečnosti a ochrany zdraví.
8. V jídelně se žák řídí řádem jídelny a pokyny dohlížejícího.
Při jídle dodržuje pravidla kulturního stolování a slušného
chování.
9. Žák neubližuje sobě, ani ostatním. Nepodporuje nesnášenlivost,
šikanu, násilí, vandalismus a rasismus.
10. K informacím pro rodiče používají žáci žákovskou knížku, o
kterou náležitě pečují a pravidelně ji předkládají k podpisu
rodičům.
Práva pedagogických zaměstnanců dle zákona č. 561/2004 Sb. § 22a
Pedagogičtí pracovníci mají při výkonu své pedagogické činnosti
právo
a) na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické
činnosti, zejména na ochranu před fyzickým násilím nebo
psychickým nátlakem ze strany dětí, žáků, studentů nebo zákonných
zástupců dětí a žáků a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu
s pedagogickým pracovníkem ve škole,
b) na ochranu před neodborným zasahováním do výkonu pedagogické
činnosti,
c) na výběr a uplatňování metod, forem a prostředků konání přímé
vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně-pedagogické nebo přímé
pedagogicko-psychologické činnosti, pokud jsou v souladu se
zásadami a cíli vzdělávání,
d) volit a být voleni do školské rady,
e) na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti.

Povinnosti pedagogických pracovníků dle zákona č. 561/2004 Sb. §
22b
Pedagogický pracovník je povinen
a) vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli
vzdělávání,
b) chránit a respektovat práva dítěte, žáka nebo studenta,
c) chránit bezpečí a zdraví dítěte, žáka a studenta a předcházet
všem formám rizikového chování ve školách a školských zařízeních,
d) svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a
bezpečné klima ve školním prostředí a podporovat jeho rozvoj,
e) zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje,
informace o zdravotním stavu dětí, žáků a studentů a výsledky
poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního
poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku,

f) poskytovat dítěti, žáku, studentovi nebo zákonnému zástupci
nezletilého dítěte nebo žáka informace spojené s výchovou a
vzděláváním.
Vzájemné vztahy se zaměstnanci ve škole
Pedagogičtí pracovníci přistupují individuálně ke všem žákům,
zvláště pak k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Dbají,
aby se zdravý vývoj žáka nenarušil činností školy. Berou ohled na
výsledky lékařských vyšetření, zpráv o vyšetření v poradnách a na
sdělení zákonných zástupců o žákovi.
Třídní učitelé průběžně informují ostatní pedagogické pracovníky
o nových závažných skutečnostech zjištěných u žáka, které by
mohly negativně ovlivnit jeho prospěch a průběh vzdělávání.
Třídní učitelé pravidelně a soustavně informují zákonné zástupce
žáka o prospěchu žáka, sdělují jim veškeré informace týkající se
vzdělávání.
Učitelé evidují a třídní učitelé kontrolují absenci žáků
v třídních knihách. Vyžadují od zákonných zástupců omluvu
nepřítomnosti ve stanovené lhůtě, kontrolují, zda zákonní
zástupci sledují výsledky vzdělávání v notýsku či žákovské knížce
a stvrzují tuto skutečnost svým podpisem. Pravidelně informují
zákonné zástupce o prospěchu a chování žáků prostřednictvím
notýsku či žákovské knížky telefonicky či osobně na třídních
schůzkách minimálně 2 krát ročně.
Všichni zaměstnanci školy zajišťují bezpečnost a ochranu
zdraví žáků při činnostech, které přímo souvisejí s výchovou a
vzděláním.
Všichni zaměstnanci školy jsou povinni během vzdělávání brát
ohled k základním fyziologickým potřebám 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.
Všichni zaměstnanci školy jsou povinni oznamovat údaje
související s úrazy žáků, poskytovat první pomoc a vést evidenci
úrazů podle pokynů vedení školy.
Všichni zaměstnanci školy sledují zdravotní stav žáků a v případě
náhlého onemocnění žáka informují bez zbytečného odkladu vedení
školy a zákonné zástupce daného žáka. Žák může být odeslán k
lékařskému vyšetření či ošetření jen v doprovodu dospělé osoby.
Při úrazu poskytnou zaměstnanci školy žákovi nebo jiné osobě
první pomoc, zajistí ošetření žáka či jiné osoby lékařem. Úraz
ihned hlásí vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů.
Pedagogičtí a provozní pracovníci školy nesmí žáky v době dané
rozvrhem bez dohledu dospělé
osoby uvolňovat k činnostem mimo budovu, nesmí je samotně posílat
k lékaři atd. Škola plně odpovídá za žáky v době dané rozvrhem
výuky žáka, přestávek a stravování.
Žák se ke všem zaměstnancům školy chová s úctou a respektem,
dodržuje pravidla slušného chování a vyjadřování.

Postup při podávání medikace ve škole
a) Zákonný zástupce podá písemnou žádost k rukám ředitele školy –
v žádosti musí být přesná specifikace medikace
b) Ředitel školy si ověří u ošetřujícího lékaře, zda je podávání
medikace nutné v průběhu vzdělávacího procesu
c) Pokud jsou nutné speciální zdravotnické úkony – škola nesmí
tyto úkony vykonávat (osobní asistent, zdravotní sestra, lékař
– zajistí si zákonný zástupce)
d) Pedagogičtí pracovníci nejsou zdravotníci, proto nesmí podávat
žákům tzv. tišící léky – horečnaté stavy, průjmy, infekční
onemocnění:










Podle vyhlášky č.410/2005 Sb. a č.343/2009 Sb. je
v těchto případech nutné, aby žák opustil, co
nejrychleji, školní prostředí
Při zjištění těchto onemocnění je nutné bezprostředně
informovat zákonné zástupce
a ti jsou povinni si dítě vyzvednout. Pokud nemohou, měli
by poslat zastupující osobu. Jinak je nutné volat RZS.
Pokud žák navštěvuje školní prostředí opakovaně
s infekční chorobou, může škola požadovat po zákonném
zástupci vyplnění formuláře o bezinfekčnosti
S ohledem na ochranu zdraví žáků je přípustné aplikovat
lék 1. pomoci žákům chronicky nemocným – adrenalinové
pero, alergické, astmatické, epileptické pohotovostní
léky, inzulín, podle § 2 zákona č. 372/2006 Sb., o
zdravotnických službách.
Léky pro chronicky nemocné žáky je nutné uchovávat mimo
dosah ostatních žáků, popř. v lednici k tomu určené.
Aplikace medikací bude probíhat v samostatné místnosti,
nikoli ve třídě nebo na chodbě.
Pedagogičtí pracovníci jsou proškoleni o 1. pomoci
lékařem: anafylaktický šok, febrilní křeče, epileptický
záchvat, glykemické stavy – hypoglykémie, hyperglykémie.

Při pobytových akcích je nutné mít vždy smluvního lékaře v místě
pobytu

PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLY
Docházka do školy
1. Žák je povinen účastnit se vyučování podle rozvrhu hodin. Na
vyučování přichází včas, aby se mohl připravit.
2. Žák je povinen docházet do nepovinných předmětů, pokud se do
nich přihlásil.
Odhlásit se může pouze na konci klasifikačního období.
3. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování nebo činnosti pořádané
školou nepředvídaně, zvláště ze zdravotních nebo jiných závažných
důvodů, doloží zákonný zástupce žáka důvody jeho nepřítomnosti ve
vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od začátku
nepřítomnosti. V případě předem známých
důvodů požádá zástupce žáka třídního učitele nebo ředitele školy
o uvolnění z vyučování. Uvolnění z jedné vyučovací hodiny
poskytuje vyučující, na jeden den třídní učitel, na víc dní
ředitel školy. Ve všech případech je žádost o uvolnění písemná s
uvedením data, respektive hodiny, kdy má být žák uvolněn.
Formulář žádosti pro více denní absenci je dostupný na webu školy
nebo u třídního učitele či učitelky.
Během vyučování může být žák uvolněn tehdy, převezme-li jej
zákonný zástupce, nebo jím písemně pověřená osoba.
4. V případech hodných zvláštního zřetele může třídní učitel či
ředitel školy vyžadovat výhradně lékařské potvrzení o příčině
neúčasti na školním vyučování.
5. Žákovi, který se nemůže pro svůj zdravotní stav po dobu delší
než dva měsíce účastnit vyučování, stanoví ředitel školy takový
způsob vzdělávání, který odpovídá možnostem žáka nebo mu může
povolit vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu podle
§ 18 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zacházení s učebnicemi, školními potřebami a školním majetkem
1. Žák má právo používat zařízení školy, pomůcky a učebnice v
souvislosti s výukou. Je však povinen se řídit při tom pokyny
učitelů nebo jiných oprávněných osob.
2. Žák je povinen udržovat v pořádku a šetrně nakládat se všemi
věcmi, které tvoří zařízení školy a těmi, které mu byly svěřeny v
souvislosti s výukou.
3. Žák při příchodu na své pracovní místo kontroluje jeho stav,
závady neprodleně hlásí učiteli, se kterým momentálně probíhá
výuka, případně třídnímu učiteli/učitelce. Za svévolně nebo z
nedbalosti poškozený majetek školy bude vyžadována odpovídající
náhrada.
4. Žákům je zakázána svévolná manipulace s počítači. Je zakázáno
spouštět webové stránky, které svým obsahem ohrožují mravní vývoj
dětí (zejména s obsahem násilí, pornografie)
ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ
1. Při každém svém počínání je žák povinen chránit si své zdraví
a zdraví svých spolužáků.
2. Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči a
zařízením.

3. Do školy je zakázáno nosit věci, které by mohly ohrozit
zdraví, způsobit úraz nebo ohrožovat mravní výchovu.
4. Nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek,
včetně alkoholických nápojů a kouření v areálu školy je žákům
přísně zakázáno. Z porušení tohoto ustanovení budou vyvozeny
přísné sankce a škola bude případně postupovat podle zákona.
5. Není vhodné nosit do školy cenné předměty nebo větší množství
peněz. Pokud je má žák ve výjimečných případech s sebou, může si
je uschovat na k tomu určeném místě dle pokynu učitele.
6. Odchod žáka prvního stupně z odpoledního vyučování během
přestávky mezi dopoledním a odpoledním vyučováním je možný (s
výjimkou docházky do školní jídelny) na základě písemné žádosti
zástupce žáka.
7. Při přecházení žáků na místa vyučování či jiných akcí mimo
budovu školy se žáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny
doprovázejících osob.
8. Případný úraz či nevolnost, nehodu či ztrátu předmětu hlásí
žák ihned dohlížejícímu, případně jinému učiteli nebo vedení
školy.
9. V průběhu přestávky je dovoleno větrání vyklopením okna na
ventilaci jen v přítomnosti pedagogického dohledu. Vyklánění z
oken a nahýbání přes zábradlí u schodiště je zakázáno.
Vnitřní režim školy
1. Škola se pro žáky otevírá v 7:10, za nepříznivého počasí
vestibul dříve, dojíždějící žáci mohou chodit ráno do školní
družiny (především za velmi nepříznivého počasí). Pavilon školy
je otevřen od 6.30 a uzavírá se v 15.40.
2. Pro vstup a odchod ze školy používají žáci pouze určený vchod.
3. Vyučování začíná v 7:30, odpolední vyučování ve 12:55 hod.
4. Žák musí být ve třídě 5 minut před zahájením vyučování.
5. Přestávky mezi dopoledním a odpoledním vyučováním mohou žáci,
kteří nenavštěvují školní družinu, trávit ve vyhrazených
prostorách ve škole.
6. Oběd ve školní jídelně se žákům podává od 11.10 do 12.30,
případně po 6. vyučovací hodině ve 13 hodin.

Trvání přestávek:

7.15
8.15
9.10
10.15
11.10
12.05
13.00
13.50

- 7.30
- 8.25
- 9.30
- 10.25
- 11.20
- 12.15
– 13.05
– 14.00

příprava na vyučování
1. přestávka
velká přestávka
3. přestávka
4. přestávka
5. Přestávka
6. Přestávka
7. přestávka

Vyučovací hodiny:
1. 7.30 – 8.15
2. 8.25 - 9.10
3. 9.30 – 10.15
4. 10.25 – 11.10
5. 11.20 - 12.05
6. 12.15 - 13.00
7. 13.05 – 13.50
8. 14.00 – 14.45
Volno na oběd (dle rozvrhu): a) 11.10 – 12.05
b) 12.05 – 13.05
c)
ve 13.00

8. K odložení svrchního oděvu a obuvi slouží ve škole šatna. Při
pohybu v budově školy si žák počíná tak, aby nezpůsobil
znečištění prostor.
9. Při výuce v odborných pracovnách a tělocvičně se žák řídí
řádem platným pro tyto pracovny. Do jiných učeben žák přechází
způsobem dohodnutým s vyučujícím.
10. O velké přestávce je povoleno provozovat relaxační hry,
využívat stolní tenis, klubovnu – čítárnu a další relaxační
prostory. Režim her stanovuje dohlížející učitel.
11. Po skončení vyučování si žák uklidí své místo a jeho okolí
včetně svých věcí v šatně.
Žákovské služby určuje podle potřeby třídní učitel nebo
vyučující.
12. Žák může do školy nosit mobilní telefon, avšak nenarušuje jím
vyučování a režim školy. Během celého vyučování (včetně
přestávek) má vypnuté zvonění, je uložený ve školní tašce či
batohu, bez souhlasu vyučujícího nepoužívá mobilní telefon, pouze
ve výjimečných případech se souhlasem pedagogického pracovníka
(zejména v případech, kdy potřebuje svého zákonného zástupce
informovat o nenadálé situaci, např. dopravní či zdravotní
komplikace).
Povinnosti zákonných zástupců
Sb.)
a) zajistit, aby 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 změně zdravotní
způsobilosti,
zdravotních obtížích dítěte nebo žáka, nebo jiných závažných
skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
d) dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka ve vyučování v
souladu s podmínkami stanovenými v tomto školním řádu,
e) oznamovat škole údaje podle odst. 2 a 3 § 28 zákona č.
561/2004 Sb. a
další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo
bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích
(jedná se zejména o: jméno a příjmení, rodné číslo, místo
narození, státní občanství a místo trvalého pobytu, údaje o
zdravotní způsobilosti, popřípadě o zdravotních obtížích, které
by mohly mít vliv na poskytování školské služby nebo
vzdělávání, údaje o tom, zda je dítě, žák nebo student zdravotně
postižen, včetně údaje o druhu postižení, nebo zdravotně
znevýhodněn; popřípadě údaj o tom, zda je žák sociálně
znevýhodněn; jméno a příjmení zákonného zástupce,
místo trvalého pobytu a adresa pro doručování písemností,
telefonické spojení).
Práva zákonných zástupců
1. S ohlášením u třídního učitele, nebo ředitele školy má právo
vstoupit do školy a být přítomen činnostem žáka ve škole.
2. Má právo jednat v době, kdy nenarušuje vyučovací dobu, s
pedagogickým pracovníkem o záležitostech týkajících se vzdělávání
a výchovy žáka.
3. Může využít svých práv dle Pravidel pro hodnocení výsledků
vzdělávání.
Zákonný zástupce žáka má právo na přezkum žákova hodnocení. Žádá
o něj prostřednictvím ředitele školy.
4. Má právo volit a být zvolen zástupcem třídy do rady Klubu
rodičů. Má právo volit zástupce do školské rady a být zvolen
tamtéž jako zástupce rodičovské veřejnosti.
PRAVIDLA HODNOCENÍ ŽÁKŮ
ÚVOD
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 fyzické i duševní 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.
Učitelé přistupují k průběžnému hodnocení vzdělávacích činností
žáka s vědomím motivační funkce hodnocení a jeho formativní

funkce. Jako přirozenou součást hodnocení rozvíjejí sebehodnocení
a vzájemné hodnocení. V hodnocení výsledků vzdělávání berou na
zřetel úroveň dosažení cílů základního vzdělávání, jak jsou
uvedeny ve školském zákoně, rámcovém a školním vzdělávacím
programu.
STUPNĚ KLASIFIKACE A HODNOCENÍ
(1) Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je
klasifikován těmito stupni:
1 - výborný
2 – chvalitebný
3 - dobrý
4 - dostatečný
5 - nedostatečný
Při hodnocení žáka se na prvním stupni použije pro zápis stupně
hodnocení číslice, na druhém stupni se použije slovní označení
stupně hodnocení.
(2) Chování žáka je klasifikováno těmito stupni:
1 - velmi dobré
2 - uspokojivé
3 - neuspokojivé
(3) Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni:
a) prospěl (a) s vyznamenáním,
b) prospěl (a),
c) neprospěl (a)
d) nehodnocen (a).
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, v případě použití slovního
hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace
postupuje škola podle pravidel hodnocení žáků podle §14, odst. 2,
b) prospěl (a), není-li v žádném z povinných předmětů stanovených
školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm
prospěchu 5 - nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením,
c) neprospěl (a), je-li v některém z povinných předmětů
stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení
stupněm prospěchu 5 - nedostatečný nebo odpovídajícím slovním
hodnocením,
d) nehodnocen (a), nelze-li žáka hodnotit na konci I. pololetí,
ani v náhradním termínu.
Je-li žák hodnocen slovně nebo kombinací slovního a číselného
hodnocení, převede se slovní hodnocení do známky dle slovní
charakteristiky klasifikačních stupňů. Je přihlédnuto k jeho
možnostem a plnění individuálního vzdělávacího plánu.

ZÍSKÁVÁNÍ PODKLADŮ PRO HODNOCENÍ A KLASIFIKACI
(1) Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích
výsledků a chování žáka získává učitel zejména těmito metodami,
formami a prostředky:
a) soustavným diagnostickým pozorováním žáka,
b) soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na
vyučování,
c) různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické,
pohybové), didaktickými testy,
d) kontrolními písemnými pracemi a praktickými zkouškami,
e) analýzou výsledků činnosti žáka,
f) konzultacemi s ostatními učiteli a podle potřeby i s
pracovníky pedagogicko-psychologické poradny a zdravotnických
služeb, zejména u žáků se specifickými vzdělávacími potřebami
g) rozhovory se žákem a zákonnými zástupci žáka.
(2) Učitel si počíná tak, aby klasifikoval žáka ze všech aspektů
vzdělávacích činností v daném předmětu. Kvalita i kvantita
klasifikace (hodnocení) vytváří předpoklad objektivního posouzení
vzdělávání žáka.
(3) Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace a poukazuje
na klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů, výtvorů. Při
ústním vyzkoušení oznámí učitel žákovi výsledek hodnocení
okamžitě. Výsledky hodnocení písemných zkoušek a prací a
praktických činností oznámí žákovi nejpozději do 14 dnů.
(4) Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel
rovnoměrně na celý školní rok, aby se nadměrně nenahromadily v
určitých obdobích. Termín kontrolní práce prokonzultuje učitel s
třídním učitelem. Koordinaci kontrolních písemných prací
zabezpečuje třídní učitel.
(5) V jednom dni mohou žáci konat jen jednu zkoušku uvedeného
charakteru.
(6) Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé
klasifikaci žáka a bez prodlení ji sdělovat prostřednictvím
žákovské knížky (deníčku) zákonným zástupcům žáka.
ZÁSADY KLASIFIKACE A HODNOCENÍ
Pedagogičtí pracovníci zajišťují, aby žáci a jejich zákonní
zástupci byli včas informováni o průběhu a výsledcích vzdělávání
žáka.
Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení. Za 1. pololetí lze
místo vysvědčení vydat žákovi výpis z vysvědčení.
Hodnocení vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů
formulovaných v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního
vzdělávacího programu.
Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků je:
jednoznačné, srozumitelné, srovnatelné s předem stanovenými
kritérii, věcné, všestranné.

Hodnocení je pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a
doložitelné.
Hodnocení výsledků vzdělávání na vysvědčení je vyjádřeno
klasifikačním stupněm
(„klasifikací“), slovně nebo kombinací obou způsobů. O způsobu
hodnocení rozhoduje ředitel školy se souhlasem školské rady.
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 nebo
zákonného zástupce žáka. Slovní hodnocení převede škola do
klasifikace také pro účely přijímacího řízení.
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 již jednou opakoval
ročník.
U žáka s potřebou podpůrných opatření rozhodne ředitel školy o
použití slovního hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce
žáka.
Ředitel školy může žákovi, který splnil povinnou školní docházku
a na konci 2. 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.
Pravidla pro sebehodnocení žáků
(1) Sebehodnocení je přirozenou součástí procesu hodnocení,
posiluje sebeúctu a sebevědomí žáků.
(2) Sebehodnocení je zařazováno do procesu vzdělávání průběžně
všemi vyučujícími, způsobem přiměřeným věku žáků.
(3) Při sebehodnocení se žák snaží vyjádřit:
co se mu daří,
co mu nejde,
jaké má rezervy,
jak bude pokračovat dál.
(4) Chyba je přirozená součást učení. Pedagogičtí pracovníci se o
chybě se žáky baví, žáci mohou některé práce sami opravovat.
Hodnocení žákova výkonu nelze provádět pouze klasifikací, musí
být doprovázeno rozborem chyb žáka. Chyba je důležitý prostředek
učení.
(5) Pedagogové vedou žáka, aby komentoval svoje výkony a
výsledky.
(6) Sebehodnocení žáků nemá nahradit klasické hodnocení
(pedagogem), ale má je
doplňovat a rozšiřovat evaluační procesy a více aktivizovat žáka.
Prospěch

(1) Při hodnocení a při průběžné i celkové klasifikaci
pedagogický pracovník (dále jen "učitel") uplatňuje přiměřenou
náročnost, objektivitu a pedagogický takt vůči žákovi. V případě
negativního hodnocení poskytne žákovi přiměřenou možnost pro
dosažení úspěšnějšího hodnocení.
(2) Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým
zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl v průběhu klasifikačního
období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici.
Hodnotí se úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména vzhledem k
očekávaným výstupům jednotlivých předmětů školního vzdělávacího
programu ke svým vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku.
Klasifikace zahrnuje ohodnocení přístupu žáka ke vzdělávání i v
souvislostech, které ovlivňují jeho výkony, jichž žák dosáhl za
celé klasifikační období.
(3) Učitel bere při klasifikaci zřetel na zaměření a cíle skupin
předmětů s převahou teoretického zaměření, předmětů s převahou
praktických činností a předmětů s převahou výchovného a
uměleckého zaměření.
(4) Žáci jsou klasifikováni ve všech vyučovacích předmětech
uvedených v učebním plánu příslušného ročníku.
(5) Hodnotí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. V
předmětu, ve kterém vyučuje více učitelů, určí výsledné hodnocení
za klasifikační období příslušní učitelé po vzájemné dohodě.
(6) Případy problémů a skutečností hodných zvláštního zřetele ve
vzdělávání žáků se projednávají v pedagogické radě, a to zejména
v obdobích 1. a 3. čtvrtletí.
(7) Na konci klasifikačního období, v termínu, který určí ředitel
školy, nejpozději však 48 hodin před jednáním pedagogické rady o
klasifikaci, předkládají učitelé výsledky celkové klasifikace k
provedení analýzy výsledků vzdělávání a připraví návrhy na
umožnění opravných zkoušek, na klasifikaci v náhradním termínu
apod.
(8) 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.
Stupeň prospěchu se neurčuje na základě průměru z klasifikace za
příslušné období.
Chování
(1) Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání
s učiteli, kteří ve třídě vyučují, a s ostatními učiteli.
Rozhoduje o ní ředitel po projednání v pedagogické radě.
(2) Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel
chování (školní řád) během klasifikačního období.
(3) Při klasifikaci chování se přihlíží k věku, morální a
rozumové vyspělosti žáka; k účinnosti předešlých kázeňských
opatření.
(4) Škola hodnotí a klasifikuje žáky za jejich chování v době
vyučování, při pobytu ve škole a na akcích pořádaných školou.
Porušil-li žák zásadním způsobem pravidla společenského a
lidského chování mimo pobyt ve škole a mimo akce pořádané školou,
zaujmou učitelé vůči takovému chování etický postoj a využijí

žákova pochybení k pedagogickému působení na žáka, případně na
další žáky. Pedagogové se v tomto smyslu nezříkají povinnosti
podporovat rodinu ve výchově k vytváření návyků a postojů, které
vedou ke společensky hodnotnému chování. Škola spolupracuje s
obecním úřadem.
KRITÉRIA PRO JEDNOTLIVÉ STUPNĚ KLASIFIKACE CHOVÁNÍ:
Stupeň 1 (velmi dobré)
Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení školního
řádu. V jeho chování je zřetelná slušnost, respektování
ostatních, takt, zdvořilost, ohleduplnost. Ojediněle se dopouští
drobných přestupků proti pravidlům školního řádu a požadovaného
chování. Je však přístupný výchovnému působení a snaží se své
chyby napravit.
Stupeň 2 (uspokojivé)
Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními
vnitřního řádu školy. Žák se dopustí závažného přestupku proti
pravidlům slušného chování nebo školnímu řádu, případně se
dopustí méně závažných přestupků. Zpravidla se i přes důtku
třídního učitele dopouští dalších přestupků, narušuje výchovně
vzdělávací činnost školy. Ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje nebo
jiných osob.
Stupeň 3 (nespokojivé)
Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům školního řádu
nebo pravidlům slušného chování a provinění, jimiž je vážně
ohrožena výchova nebo bezpečnost a zdraví jiných osob. Svým
chováním a jednáním negativně ovlivňuje soužití ve třídě nebo
škole. Záměrně narušuje hrubým způsobem výchově vzdělávací
činnost školy. Zpravidla se i přes důtku ředitele školy dopouští
dalších přestupků.
VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ
Pochvaly
(1) 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.
(2) 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 déle trvající úspěšnou práci, za
výrazné zlepšení, úspěšnou reprezentaci školy, za pomoc ostatním.
Pochvaly a jiná ocenění žáků se projednávají průběžně během
celého školního roku na jednání pedagogické rady. Udělení pochval
a jiných ocenění žáků hodnotících jejich dlouhodobou činnost či
dlouhodobé příkladné chování a jednání se projednává na
klasifikačních pedagogických radách na konci každého pololetí.

Ředitel školy nebo třídní učitel neprodleně oznámí udělení
pochvaly a jiného ocenění a jeho důvody prokazatelným způsobem
žákovi i jeho zákonnému zástupci
Udělení pochvaly ředitele školy se zaznamená do dokumentace
školy.
Udělení pochvaly ředitele školy se zaznamená na vysvědčení za
pololetí, v němž bylo uděleno.
a) Pochvala ředitele školy na vysvědčení
Uděluje ředitel školy na základě vlastního rozhodnutí nebo na
základě podnětu jiné právnické či fyzické osoby žákovi za
mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy,
záslužný nebo statečný čin nebo za dlouhodobou úspěšnou práci, za
úspěšnou reprezentaci školy na krajské, republikové nebo
mezinárodní úrovni.
b) Pochvala třídního učitele na vysvědčení
Uděluje třídní učitel na základě vlastního rozhodnutí nebo na
základě podnětu ostatních vyučujících žákovi po projednání s
ředitelem školy za výrazný projev školní iniciativy nebo za
déletrvající úspěšnou práci, za úspěšnou reprezentaci školy na
místní nebo okresní úrovni.
c) Pochvala ředitele školy do žákovské knížky
Uděluje ředitel školy na základě vlastního rozhodnutí za
jednorázovou úspěšnou práci, za jednorázovou reprezentaci školy,
sportovní nebo kulturní vystoupení, pomoc při organizaci školní
akce či akce zřizovatele školy, za pomoc škole.
d) Pochvala třídního učitele do žákovské knížky
Uděluje třídní učitel na základě vlastního rozhodnutí za
jednorázovou úspěšnou práci, za jednorázovou reprezentaci školy,
sportovní nebo kulturní vystoupení, pomoc při organizaci školní
akce či akce zřizovatele školy, za pomoc třídnímu učiteli při
práci s kolektivem třídy.
e) Pochvala vyučujícího učitele do žákovské knížky
Uděluje učitel na základě vlastního rozhodnutí za jednorázovou
úspěšnou práci ve vyučovací hodině, za příkladně zpracovaný a
splněný úkol, za dosažení nadstandardního vzdělávacího,
výchovného, sportovního či jiného výkonu, za pomoc při organizaci
vyučovací hodiny, za pomoc spolužákům, za organizaci akce,
soutěže nebo jiné činnosti pro spolužáky, za pomoc učiteli při
práci s kolektivem třídy.

f) Školní cena Františka Čápa
Uděluje ředitel školy na konci školního roku na základě vlastního
rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné právnické či fyzické
osoby za žákův kulturní, literární, hudební nebo výtvarný přínos
škole.
Jiná ocenění žáků
a) Pochvala s knižní odměnou na konci školního roku
Uděluje ředitel školy na základě vlastního rozhodnutí nebo na
základě podnětu jiné právnické či fyzické osoby žákovi za
mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy,
záslužný nebo statečný čin nebo za dlouhodobou úspěšnou práci, za
úspěšnou reprezentaci školy na krajské, republikové nebo
mezinárodní úrovni.

Uděluje třídní učitel na základě vlastního rozhodnutí nebo na
základě podnětu ostatních vyučujících žákovi po projednání s
ředitelem školy za výrazný projev školní iniciativy nebo za
déletrvající úspěšnou práci, za úspěšnou reprezentaci školy na
místní nebo okresní úrovni.
Náklady na knižní odměny hradí KR při Základní škole v
Čachovicích.
b) Pochvala s věcnou odměnou na konci školního roku
Uděluje ředitel školy na základě vlastního rozhodnutí nebo na
základě podnětu jiné právnické či fyzické osoby žákovi za
mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy,
záslužný nebo statečný čin nebo za dlouhodobou úspěšnou práci, za
úspěšnou reprezentaci školy na krajské, republikové nebo
mezinárodní úrovni. Uděluje třídní učitel na základě vlastního
rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních vyučujících žákovi
po projednání s ředitelem školy za výrazný projev školní
iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci, za úspěšnou
reprezentaci školy na místní nebo okresní úrovni. Náklady na
věcnou odměnu hradí KR při Základní škole v Čachovicích.
c) Pochvalný list
Uděluje třídní učitel nebo organizátor školní akce na základě
vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních
vyučujících žákovi po projednání s ředitelem školy za projev
školní iniciativy nebo za úspěšnou práci, za úspěšnou
reprezentaci školy na místní nebo okresní úrovni.
d) Diplom za umístění v soutěži
Uděluje ředitel školy a organizátor soutěže družstvu nebo
jednotlivci na základě dosaženého umístění v soutěži na úrovni
pořádané školou.

Uděluje organizátor školní akce družstvu nebo jednotlivci na
základě dosaženého umístění v soutěži na místní úrovni.
e) Diplom za účast v soutěži
Uděluje ředitel školy a organizátor školní akce na základě
vlastního rozhodnutí družstvu nebo jednotlivci za účast v soutěži
na úrovni pořádané školou.
Uděluje organizátor školní akce na základě vlastního rozhodnutí
družstvu nebo jednotlivci za účast v soutěži na místní úrovni.
Kázeňská opatření
(1) Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle
závažnosti tohoto porušení žákovi uložit:
napomenutí třídního učitele,
důtku třídního učitele,
důtku ředitele školy.
(2) Třídní učitel neprodleně oznámí řediteli školy uložení důtky
třídního učitele. Důtku ředitele školy lze žákovi uložit pouze po
projednání v pedagogické radě.
Napomenutí – ukládá třídní učitel za přestupky proti školnímu
řádu,
a
to
v oblasti
nepřipravenosti
na
vyučování
a
nerespektování bezpečnosti a ochrany zdraví žáka a zaměstnanců
školy.
Zápis je proveden v žákovské knížce či notýsku a prostřednictvím
třídního učitele evidován u výchovného poradce, případně metodika
prevence a ředitele školy.
Důtka třídního učitele – ukládá třídní učitel za opakované výše
uvedené
přestupky
proti
školnímu
řádu,
nevhodné
chování,
ohrožování svého zdraví nebo zdraví spolužáků, nejvýše 6
neomluvených hodin.
O udělení důtky jsou informováni zákonní zástupci prostřednictvím
doporučeného dopisu. Důtka je evidována viz výše.
Důtka ředitele školy – (lze ji udělit pouze po projednání na
pedagogické radě).
Ukládá se za slovní a fyzické útoky na žáky nebo zaměstnance
školy, neomluvenou absenci vyšší než 6 hodin, záměrné poškození
školního majetku, opětovné neplnění školních povinností, opětovné
nerespektování pravidel vnitřního režimu, ohrožování bezpečnosti
a zdraví svého případně svých spolužáků.
O uložení důtky ředitele školy jsou zákonní zástupci informováni
doporučeným dopisem. Důtka je evidována viz výše.

Další informace k výchovným opatřením
(1) 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.
(2) Udělení pochvaly a uložení napomenutí nebo důtky se zaznamená
do dokumentace školy (školní matriky). Udělení pochvaly ředitele
školy se zaznamená na vysvědčení za pololetí, v němž bylo
uděleno.
(3) Za jeden přestupek se uděluje žákovi pouze jedno opatření k
posílení kázně.
(4) Ocenění se zpravidla provádí veřejně na konci školního roku.
Zvláštní ocenění za žákův kulturní, literární, hudební, výtvarný
přínos škole je Školní cena Františka Čápa, udělována na
společném shromáždění k závěru školního projektu.
A/ KLASIFIKACE VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH S PŘEVAHOU
TEORETICKÉHO ZAMĚŘENÍ
Při klasifikaci výsledků vzdělávání se hodnotí zejména:
1) kvalita výsledků vzdělávání,
2) píle žáka a jeho přístup ke vzdělávání i v souvislostech,
které ovlivňují jeho výkon,
3) ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků,
faktů, pojmů, definic, zákonitostí a vztahů,
4) kvalita a rozsah získaných dovedností vykonávat požadované
intelektuální a motorické činnosti,
5) uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení
teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení
společenských a přírodních jevů a zákonitostí a při jiných
činnostech
6) schopnost nalézat, třídit a interpretovat informace, včetně
dovednosti využívání ICT
7) kvalita myšlení, především jeho samostatnost, tvořivost,
originalita
8) přesnost, výstižnost a odborná i jazyková správnost ústního a
písemného projevu,
9) osvojení účinných metod samostatného studia,
10) osvojení dovednosti účinně spolupracovat.
Stupeň 1 (výborný)
Žák si osvojuje požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a
zákonitosti uceleně, přesně a úplně a chápe vztahy mezi nimi.
Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojované poznatky a dovednosti
při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a
hodnocení jevů a zákonitostí. Pohotově vykonává požadované
intelektuální a motorické činnosti. Účelně si organizuje vlastní
práci. Myslí logicky správně, zřetelně se u něho projevuje
samostatnost, originalita 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. Dokáže pracovat s informacemi a spolupracovat s

ostatními. Je schopen samostatně studovat vhodné texty – dokáže
se učit.
Stupeň 2 (chvalitebný)
Žák si osvojuje 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
osvojované 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,
někdy originalita. 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. Při práci s informacemi má
drobné problémy, zvláště v jejich zpracování a uplatnění. Při
spolupráci s ostatními vyžaduje pouze drobnou podporu nebo pomoc.
Stupeň 3 (dobrý)
Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojovaných
požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a zákonitostí
nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných intelektuálních a
motorických činností projevuje nedostatky. Má problémy s
organizací vlastní práce. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede
za pomoci učitele korigovat. V uplatňování osvojovaných 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, neoriginální, 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. Při práci s informacemi má
častější problémy, jak při jejich zisku a třídění, ale zvláště v
jejich zpracování a uplatnění. Při spolupráci s ostatními
vyžaduje podporu nebo pomoc.
Stupeň 4 (dostatečný)
Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojovaných
požadovaných poznatků závažné mezery. Při provádění požadovaných
intelektuálních a motorických činností je málo pohotový a má
větší nedostatky. V uplatňování osvojovaných poznatků a
dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se
vyskytují závažné chyby. Nedokáže si samostatně zorganizovat
vlastní práci, vyžaduje výraznou pomoc učitele. 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. Při
práci s informacemi má zásadní problémy, často je nedovede

zpracovat. Při spolupráci s ostatními vyžaduje výraznou podporu
nebo pomoc ostatních.
Stupeň 5 (nedostatečný) Žák si požadované poznatky neosvojuje
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 požadovaných
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. V ústním a písemném projevu má závažné
nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstižnosti. Kvalita
výsledků jeho činnosti a grafický projev mají vážné nedostatky.
Závažné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele.
Nedovede samostatně studovat. Nedovede pracovat s informacemi, a
to i při jejich vyhledávání. Nedokáže spolupracovat s ostatními i
přes jejich pomoc a podporu.
B/ KLASIFIKACE VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH S PŘEVAHOU
PRAKTICKÉHO ZAMĚŘENÍ
Převahu praktické činnosti mají v základní škole pracovní
činnosti, praktické činnosti, přírodovědná praktika, základy
techniky, domácí nauky.
Při klasifikaci v předmětech uvedených v s převahou praktického
zaměření v souladu s požadavky učebních osnov se hodnotí:
- vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem,
- osvojení praktických dovedností a návyků, zvládnutí účelných
způsobů práce,
- využití získaných teoretických vědomostí v praktických
činnostech,
- aktivita, samostatnost, tvořivost, iniciativa v praktických
činnostech,
- kvalita výsledků činností,
- organizace vlastní práce a pracoviště, udržování pořádku na
pracovišti,
- dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a
péče o životní prostředí,
- hospodárné využívání surovin, materiálů, energie, překonávání
překážek v práci,
- obsluha a údržba laboratorních zařízení a pomůcek, nástrojů,
nářadí a měřidel.
Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto
kritérií:
Stupeň 1 (výborný)
Žák soustavně projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu
kolektivu a k praktickým činnostem. Pohotově, samostatně a
tvořivě využívá získané teoretické poznatky při praktické
činnosti. Praktické činnosti vykonává pohotově, samostatně
uplatňuje získané dovednosti a návyky. Bezpečně ovládá postupy a
způsoby práce; dopouští se jen menších chyb, výsledky jeho práce
jsou bez závažnějších nedostatků. Účelně si organizuje vlastní
práci, udržuje pracoviště v pořádku. Uvědoměle dodržuje předpisy
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a aktivně se stará o

životní prostředí. Hospodárně využívá suroviny, materiál,
energii. Vzorně obsluhuje a udržuje laboratorní zařízení a
pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla. Aktivně překonává
vyskytující se překážky.
Stupeň 2 (chvalitebný)
Žák projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k
praktickým činnostem. Samostatně, ale méně tvořivě a s menší
jistotou využívá získané teoretické poznatky při praktické
činnosti. Praktické činnosti vykonává samostatně, v postupech a
způsobech práce se nevyskytují podstatné chyby. Výsledky jeho
práce mají drobné nedostatky. Účelně si organizuje vlastní práci,
pracoviště udržuje v pořádku. Uvědoměle udržuje předpisy o
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a stará se o životní
prostředí. Při hospodárném využívání surovin, materiálů a energie
se dopouští malých chyb. Laboratorní zařízení a pomůcky,
nástroje, nářadí a měřidla obsluhuje a udržuje s drobnými
nedostatky. Překážky v práci překonává s občasnou pomocí učitele.
Stupeň 3 (dobrý)
Žák projevuje vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k
praktickým činnostem s menšími výkyvy. Za pomocí učitele
uplatňuje získané teoretické poznatky při praktické činnosti. V
praktických činnostech se dopouští chyb a při postupech a
způsobech práce potřebuje občasnou pomoc učitele. Výsledky práce
mají nedostatky. Vlastní práci organizuje méně účelně, udržuje
pracoviště v pořádku. Dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně
zdraví při práci a v malé míře přispívá k tvorbě a ochraně
životního prostředí. Na podněty učitele je schopen hospodárně
využívat suroviny, materiály a energii. K údržbě laboratorních
zařízení, přístrojů, nářadí a měřidel musí být částečně
podněcován. Překážky v práci překonává jen s častou pomocí
učitele.
Stupeň 4 (dostatečný)
Žák pracuje bez zájmu a vztahu k práci, k pracovnímu kolektivu a
praktickým činnostem. Získané teoretické poznatky dovede využít
při praktické činnosti jen za soustavné pomoci učitele. V
praktických činnostech, dovednostech a návycích se dopouští
větších chyb. Při volbě postupů a způsobů práce potřebuje
soustavnou pomoc učitele. Ve výsledcích práce má závažné
nedostatky. Práci dovede organizovat za soustavné pomoci učitele,
méně dbá o pořádek na pracovišti. Méně dbá na dodržování předpisů
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o životní prostředí.
Porušuje zásady hospodárnosti využívání surovin, materiálů a
energie. V obsluze a údržbě laboratorních zařízení a pomůcek,
přístrojů, nářadí a měřidel se dopouští závažných nedostatků.
Překážky v práci překonává jen s pomocí učitele.
Stupeň 5 (nedostatečný)
Žák neprojevuje zájem o práci a vztah k ní, ani k pracovnímu
kolektivu a k praktickým činnostem. Nedokáže ani s pomocí učitele
uplatnit získané teoretické poznatky při praktické činnosti. V
praktických činnostech, dovednostech a návycích má podstatné
nedostatky. Nedokáže postupovat při práci ani s pomocí učitele.
Výsledky jeho práce jsou nedokončené, neúplné, nepřesné,
nedosahují předepsané ukazatele. Práci na pracovišti si nedokáže

zorganizovat, nedbá na pořádek na pracovišti. Neovládá předpisy o
ochraně zdraví při práci a nedbá na ochranu životního prostředí.
Nevyužívá hospodárně surovin, materiálů a energie. V obsluze a
údržbě laboratorních zařízení a pomůcek, přístrojů a nářadí,
nástrojů a měřidel se dopouští závažných nedostatků.
C/ KLASIFIKACE VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH S PŘEVAHOU VÝCHOVNÉHO
ZAMĚŘENÍ
Převahu výchovného zaměření mají: výtvarná výchova, hudební
výchova, dramatická výchova, tělesná výchova a sportovní
aktivity, výchova ke zdraví.
Žák se při úlevách doporučených lékařem klasifikuje s
přihlédnutím ke zdravotnímu stavu.
Při klasifikaci v 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,
- kvalita projevu,
- vztah žáka k činnostem a zájem o ně,
- estetické vnímání, přístup k uměleckému dílu a k estetice
ostatní společnosti, - v tělesné výchově s přihlédnutím ke
zdravotnímu stavu žáka všeobecná, tělesná zdatnost, výkonnost a
jeho péče o vlastní zdraví.
Výchovně vzdělávací výsledky (přihlédnutím k charakteru výchovy)
se klasifikují podle těchto kritérií:
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. Úspěšně rozvíjí svůj estetický vkus a tělesnou
zdatnost.
Stupeň 2 (chvalitebný)
Žák je v činnostech aktivní, tvořivý, převážně samostatný na
základě využívání svých osobních předpokladů, které úspěšně
rozvíjí v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je
esteticky působivý a má jen menší nedostatky z hlediska požadavků
osnov. Žák tvořivě aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti a
návyky v nových úkolech. Má aktivní zájem o umění, o estetiku a
tělesnou zdatnost. Rozvíjí si v požadované míře estetický vkus a
tělesnou zdatnost.
Stupeň 3 (dobrý)
Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový.
Nevyužívá dostatečně své schopnosti v individuální 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 dostatečný aktivní zájem o

umění, estetiku a tělesnou kulturu. Nerozvíjí v požadované míře
svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost.
Stupeň 4 (dostatečný)
Žák je v činnostech málo aktivní a 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 malou snahu a zájem o činnosti,
nerozvíjí dostatečně svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost.
Stupeň 5 (nedostatečný)
Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je
neuspokojivý. Jeho projev je povětšině chybný a nemá estetickou
hodnotu. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti nedovede
aplikovat. Neprojevuje zájem o práci a nevyvíjí úsilí rozvíjet
svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost.
Na škole schváleno hodnocení známkou.
SLOVNÍ HODNOCENÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A HODNOCENÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI
VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI
1) O slovním hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení
rozhoduje ředitel školy se souhlasem školské rady a po projednání
v pedagogické radě.
2) Třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů
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 nebo
zákonného zástupce žáka.
3) Je-li žák hodnocen slovně, převede třídní učitel po projednání
s vyučujícími ostatních předmětů slovní hodnocení do klasifikace
pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání.
4) U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o
použití slovního hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce
žáka.
5) Při použití slovního hodnocení se výsledky vzdělávání žáka v
jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených
školním vzdělávacím programem hodnotí tak, aby byla zřejmá úroveň
vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným
výstupům
jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, ke svým
vzdělávacím a osobnostním
předpokladům a věku. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků
vzdělávání žáka v jejich vývoji, ohodnocení přístupu žáka ke
vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho
výkon, a naznačení dalšího rozvoje žáka; obsahuje také zdůvodnění
a doporučení, jak
předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat.
Výsledky vzdělávání žáka na konci prvního pololetí lze hodnotit
souhrnně za všechny předměty. Slovní hodnocení lze
použít i pro hodnocení chování žáka.
6) Zásady pro vzájemné převedení klasifikace a slovního hodnocení
Při použití slovního hodnocení se výsledky vzdělávání žáka v
jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených
školním vzdělávacím programem hodnotí tak, aby byla zřejmá úroveň
vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným

výstupům jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, ke
svým vzdělávacím a osobnostním předpokladům a věku. Slovní
hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka v jejich
vývoji, ohodnocení přístupu, úsilí a snahu žáka ke vzdělávání i v
souvislostech, které ovlivňují jeho výkon. Zahrnuje naznačení
možností dalšího rozvoje žáka. Každý pojem ve slovním hodnocení
musí být jasný, srozumitelný.
Slovní hodnocení lze použít i pro hodnocení chování žáka.
Prospěch, doporučené formulace pro slovní hodnocení:
1 – výborný
2 – chvalitebný
3 – dobrý
4 – dostatečný
5 - nedostatečný
Chování
1 – velmi dobré

2 - uspokojivé

3 - neuspokojivé

ovládáš bezpečně, výborně umíš,
výborně řešíš, výborně dovedeš
ovládáš, umíš, řešíš, dovedeš
v podstatě ovládáš, umíš když,
řešíš pokud, za určitých
podmínek, někdy dovedeš
ovládáš se značnými mezerami,
umíš základy, částečně dovedeš
potřebuješ docvičit, potřebuješ
zlepšit, pomoc a pobízení k
učení jsou zatím neúčinné
Uvědoměle dodržuje pravidla
chování a ustanovení vnitřního
řádu školy. Méně závažných
přestupků se dopouští ojediněle.
Žák je však přístupný výchovnému
působení a snaží se své chyby
napravit.
Chování žáka je v rozporu s
pravidly chování a s
ustanoveními vnitřního řádu
školy. Žák se dopustí závažného
přestupku proti pravidlům
slušného chování nebo vnitřnímu
řádu školy; nebo se opakovaně
dopustí méně závažných
přestupků. Zpravidla se přes
důtku třídního učitele školy
dopouští dalších přestupků,
narušuje výchovně vzdělávací
činnost školy. Ohrožuje
bezpečnost a zdraví svoje nebo
jiných osob.
Chování žáka ve škole je v
příkrém rozporu s pravidly
slušného chování. Dopustí se
takových závažných přestupků
proti školnímu řádu nebo
provinění, že je jimi vážně
ohrožena výchova nebo bezpečnost
a zdraví jiných osob. Záměrně

narušuje hrubým způsobem
výchovně vzdělávací činnost
školy. Zpravidla se přes důtku
ředitele školy dopouští dalších
přestupků.

2. Při způsobu hodnocení a klasifikaci žáků pedagogičtí
pracovníci zvýrazňují motivační složku hodnocení, hodnotí jevy,
které žák zvládl. Při hodnocení se doporučuje užívat různých
forem hodnocení, např. bodové ohodnocení, hodnocení s uvedením
počtu chyb apod.
3. Při klasifikaci žáků se doporučuje upřednostnit širší slovní
hodnocení. Způsob hodnocení projedná třídní učitel a výchovný
poradce s ostatními vyučujícími.
4. Třídní učitel sdělí vhodným způsobem ostatním žákům ve třídě
podstatu individuálního přístupu a způsobu hodnocení a
klasifikace žáka.
5. Vyučující respektuje doporučené způsoby práce a hodnocení
žáka, popsané ve zprávě o psychologickém vyšetření. Volí takové
způsoby prověřování znalostí žáka, ve kterých se co nejméně
projevuje zdravotní postižení (např. doplňování jevů místo
diktátů, ústní zkoušení místo písemných prací či naopak, zkrácený
rozsah písemných prací,…).
6. Podle druhu postižení využívá speciální metody, postupy, formy
a prostředky vzdělávání a hodnocení, kompenzační, rehabilitační a
učební pomůcky, speciální učebnice a didaktické materiály.
KOMISIONÁLNÍ A OPRAVNÉ ZKOUŠKY
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.
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.
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.
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.
Má-li zákonný zástupce pochybnosti o správnosti hodnocení na
konci prvního nebo druhého pololetí, může do tří pracovních dnů
ode dne, kdy se o vysvědčení prokazatelně dověděl, nejpozději do
tří pracovních dnů od vydání vysvědčení požádat ředitele školy o
komisionální přezkoušení žáka; je-li vyučujícím daného předmětu
ředitel školy, krajský úřad. Komisionální přezkoušení se koná

nejpozději 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém
se zákonným zástupcem žáka.
(1) Komisi pro komisionální přezkoušení a pro opravné zkoušky
(dále jen „přezkoušení“) jmenuje ředitel školy; v případě, že je
vyučujícím daného předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský
úřad.
(2) Komise je tříčlenná a tvoří ji:
a) předseda, kterým je ředitel školy, popřípadě jím pověřený
učitel,
b) zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě,
v níž je žák zařazen, popřípadě jiný vyučující daného předmětu,
a) přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo
předmětu stejné vzdělávací oblasti stanovené Rámcovým vzdělávacím
programem pro základní vzdělávání.
(3) Výsledek přezkoušení stanoví komise hlasováním. Výsledek
přezkoušení se vyjádří slovním hodnocením nebo stupněm prospěchu
Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o
přezkoušení.
(4) 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.
(5) O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí
dokumentace školy.
(6) Žák může v jednom dni vykonat přezkoušení pouze z jednoho
předmětu. Není-li možné žáka ze závažných důvodů ve stanoveném
termínu přezkoušet, stanoví orgán jmenující komisi náhradní
termín přezkoušení.
(7) Vykonáním přezkoušení není dotčena možnost vykonat opravnou
zkoušku.
(8) Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitel školy v
souladu se školním vzdělávacím programem.
(9) V případě, že zákonný zástupce žáka má pochybnosti o
správnosti výsledku zkoušky, může požádat o přezkoušení podle §
22.
INFORMOVÁNÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ ŽÁKA O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ
1) Učitelé jednotlivých předmětů informují obvyklým způsobem
(prostřednictvím žákovské knížky, resp. deníčků); třídní učitel
tříd 2. stupně jedenkrát měsíčně kontroluje žákovské knížky;
třídní učitelé 1. stupně průběžně.
2) Učitelé jednotlivých předmětů informují zákonné zástupce na
třídních schůzkách /listopad, duben/, případně v konzultační dny
nebo při jiných příležitostech z rozhodnutí ředitele školy.
3) Třídní učitelé informují pravidelně zákonné zástupce všech
žáků o stavu prospěchu a chování. V případě žákova mimořádného
zhoršení prospěchu nebo chování informuje třídní učitel rodiče
bezprostředně a prokazatelným způsobem.

5) Vyučující danému předmětu zajistí, aby upozornění na
nedostatečné výsledky žáka bylo
prokazatelně sděleno rodičům nejméně 4 týdny před ukončením
klasifikačního období.
DALŠÍ USTANOVENÍ
Zkoušky při plnění povinné školní docházky v zahraničí nebo v
zahraniční škole na území ČR
(1) Žák, který plní povinnou školní docházku ve škole mimo území
České republiky, může na základě žádosti zákonného zástupce žáka
konat za období nejméně jednoho pololetí školního roku, nejdéle
však za období dvou školních roků, zkoušku v kmenové škole nebo
ve škole zřízené při diplomatické misi České republiky (dále jen
"zkoušející škola"). Zkouška se koná:
a) ve všech ročnících ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru
Český jazyk a literatura, stanoveného Rámcovým vzdělávacím
programem pro základní vzdělávání,
b) v posledních dvou ročnících prvního stupně ze vzdělávacího
obsahu vlastivědné povahy vztahujícího se k České republice
vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět, stanoveného Rámcovým
vzdělávacím programem pro základní vzdělávání,
c) na druhém stupni ze vzdělávacího obsahu vztahujícího se k
České republice vzdělávacího oboru Dějepis a ze vzdělávacího
obsahu vztahujícího se k České republice vzdělávacího oboru
Zeměpis, stanovených Rámcovým vzdělávacím programem pro základní
vzdělávání.
(2) Před konáním zkoušky předloží zákonný zástupce žáka řediteli
zkoušející školy vysvědčení žáka ze školy mimo území České
republiky, včetně jeho překladu do českého jazyka, a to za
období, za které se zkouška koná. V případě pochybností o
správnosti překladu je ředitel zkoušející školy oprávněn
požadovat předložení úředně ověřeného překladu. Po vykonání
zkoušky vydá ředitel zkoušející školy žákovi vysvědčení. (3)
Pokud žák zkoušku podle odstavce 1 nekoná, doloží zákonný
zástupce žáka řediteli kmenové školy plnění povinné školní
docházky žáka předložením vysvědčení žáka ze školy mimo území
České republiky za období nejvýše dvou školních roků, včetně jeho
překladu do českého jazyka, v termínech stanovených ředitelem
kmenové školy. V případě pochybností o správnosti překladu je
ředitel kmenové školy oprávněn požadovat předložení úředně
ověřeného překladu. Kmenová škola žákovi vysvědčení nevydává. (4)
Pokračuje-li žák, který konal zkoušky podle odstavce 1, v plnění
povinné školní docházky v kmenové škole, zařadí ho ředitel
kmenové školy do příslušného ročníku podle výsledků zkoušek. (5)
Pokračuje-li žák, který nekonal zkoušky podle odstavce 1, v
plnění povinné školní docházky v kmenové škole, zařadí ho ředitel
kmenové školy do příslušného ročníku po zjištění úrovně jeho
dosavadního vzdělání a znalosti vyučovacího jazyka.". (6) Žák,
který plní povinnou školní docházku formou individuální výuky v
zahraničí, může na základě žádosti zákonného zástupce žáka konat
za období nejméně jednoho pololetí školního roku, nejdéle však za
období dvou školních roků, zkoušku ve zkoušející škole. Zkouška
se koná z každého povinného předmětu vyučovaného v příslušných

ročnících školního vzdělávacího programu zkoušející školy, s
výjimkou předmětů volitelných. Po vykonání zkoušky vydá ředitel
zkoušející školy žákovi vysvědčení. (7) Pokud žák zkoušku podle
odstavce 1 nekoná, doloží zákonný zástupce žáka řediteli kmenové
školy plnění povinné školní docházky žáka předložením čestného
prohlášení zákonného zástupce o vzdělávání žáka v době pobytu v
zahraničí, a to za období nejvýše dvou školních roků, v termínech
stanovených ředitelem kmenové školy. Kmenová škola žákovi
vysvědčení nevydává. (8) Pokračuje-li žák, který konal zkoušky
podle odstavce 1, v plnění povinné školní docházky v kmenové
škole, zařadí ho ředitel kmenové školy do příslušného ročníku
podle výsledků zkoušek. (9) Pokračuje-li žák, který nekonal
zkoušky podle odstavce 1, v plnění povinné školní docházky v
kmenové škole, zařadí ho ředitel kmenové školy do příslušného
ročníku po zjištění úrovně jeho dosavadního vzdělání a znalosti
vyučovacího jazyka.
(10) Žák, který plní povinnou školní docházku v zahraniční škole
na území České republiky podle § 38 odst. 1 písm. c) školského
zákona, s výjimkou škol podle § 18c, koná za období nejméně
jednoho pololetí školního roku, nejdéle však za období dvou
školních roků, zkoušku v kmenové škole. Zkouška se koná ze
vzdělávacího obsahu podle § 18 odst. 1. (11) Před konáním zkoušky
předloží zákonný zástupce žáka řediteli kmenové školy vysvědčení
žáka ze zahraniční školy na území České republiky, včetně jeho
překladu do českého jazyka, a to za období, za které se zkouška
koná. V případě pochybností o správnosti překladu je ředitel
kmenové školy oprávněn požadovat předložení úředně ověřeného
překladu. Po vykonání zkoušky vydá ředitel kmenové školy žákovi
vysvědčení. (12) Pokračuje-li žák v plnění povinné školní
docházky v kmenové škole, zařadí ho ředitel kmenové školy do
příslušného ročníku podle výsledků zkoušek.
(13) Žákovi, který plní povinnou školní docházku ve škole mimo
území České republiky podle § 38 odst. 1 písm. a) školského
zákona a nekonal zkoušky, vydá ředitel kmenové školy vysvědčení,
jestliže
a) ve vzdělávacím programu školy mimo území České republiky je na
základě mezinárodní smlouvy nebo v dohodě s Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy zařazen vzdělávací obsah podle §
18 odst. 1 a žák byl z tohoto obsahu hodnocen, nebo
b) žák je zároveň žákem poskytovatele vzdělávání v zahraničí,
který v dohodě s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
poskytuje občanům České republiky vzdělávání ve vzdělávacím
obsahu podle § 18 odst. 1 a který žáka z tohoto vzdělávacího
obsahu hodnotil.
(14) Žákovi, který plní povinnou školní docházku v zahraniční
škole na území České republiky podle § 38 odst. 1 písm. c)
školského zákona, v jejímž vzdělávacím programu je na základě
mezinárodní smlouvy zařazen vzdělávací obsah podle § 18 odst. 1,
byl z tohoto vzdělávacího obsahu hodnocen zahraniční školou na
vysvědčení a v souladu s mezinárodní smlouvou nekonal zkoušky,
ředitel kmenové školy vydá vysvědčení. (15) Ředitel kmenové školy
vydá vysvědčení za období nejméně jednoho pololetí školního roku,
nejdéle však za období dvou školních roků. Hodnocení ze

vzdělávacího obsahu podle § 18 odst. 1 vyhlášky se na tomto
vysvědčení uvede v případech podle odstavce 1 písm. a) a odstavce
2 v souladu s vysvědčením vydaným školou mimo území České
republiky nebo zahraniční školou na území České republiky a v
případě podle odstavce 1 písm. b) v souladu s osvědčením vydaným
zahraničním poskytovatelem vzdělávacího obsahu podle § 18 odst.
1. (16) Pokračuje-li žák, kterému ředitel kmenové školy vydal
vysvědčení, v plnění povinné školní docházky v kmenové škole,
zařadí jej ředitel kmenové školy do příslušného ročníku na
základě tohoto vysvědčení. (17) Žáka, který plnil povinnou školní
docházku ve škole zřízené při diplomatické misi České republiky
nebo konzulárním úřadu České republiky a pokračuje v plnění
povinné školní docházky v kmenové škole, zařadí ředitel kmenové
školy do příslušného ročníku podle dosavadních výsledků
vzdělávání doložených vysvědčením. (18) Žáka, na kterého se
vztahuje povinná školní docházka a který nekonal zkoušky podle §
18 až 18b z jiných než touto vyhláškou stanovených důvodů,
zařazuje ředitel kmenové školy do příslušného ročníku po zjištění
úrovně jeho dosavadního vzdělání a znalosti vyučovacího jazyka.
Kompletní klasifikační řád je k dispozici v každé třídě u
třídního učitele jako součást školního řádu, který je přílohou
Školního vzdělávacího programu Základní školy v Čachovicích.
Školní řád byl vydán dne 1. září 2018
Projednáno s pedagogickou radou dne 28. srpna 2018
Schváleno školskou radou dne . srpna 2018

………………………………………………
Ing. Monika Nejedlá
ředitelka školy

