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Školní řád 
Základní škola Vejvanovice, okres Chrudim 

Ředitel Základní školy Vejvanovice, okres Chrudim, vydává tento školní řád na základě zákona č. 

561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon), § 30 odst. 1,2,3 a ve znění pozdějších předpisů. 

Obsah: 

A) Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků                            

a zákonných zástupců žáků se zaměstnanci školy. 

Práva a povinnosti žáků ve škole 

Práva a povinnosti zákonných zástupců ke škole  

Pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců žáků se zaměstnanci školy 

Docházka do školy 

 

B) Provoz a vnitřní režim školy. 

 

C) Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před projevy rizikového 

chování a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 

 Bezpečnost a ochrana zdraví žáků 

Ochrana před projevy rizikového chování 

 

D) Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků 

 

E) Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků  

 

A) Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců se 

zaměstnanci školy. 

 

Práva žáků 

Žáci mají právo: 

- na vzdělání podle školního vzdělávacího programu, 

- na rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností, 

- jedná-li se o žáky handicapované, s poruchami učení nebo chování, na speciální péči v rámci možností 

školy, 

- na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání, 

- vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jeho 

vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje, své připomínky může 

vznést prostřednictvím zákonných zástupců nebo přímo řediteli školy, (vyjadřovat se mohou žáci              

např. při pravidelném ranním kruhu v pondělí) 

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

vzdělávacího programu, 

- na ochranu před vlivy a informacemi, které by ohrožovaly jeho rozumovou a mravní výchovu a nevhodně 

ovlivňovaly jeho morálku, 

- na ochranu před fyzickým a psychickým násilím a nedbalým zacházením, 

- na svobodu ve výběru kamarádů, 

- na svobodu pohybu ve školních prostorách, jež jsou k tomu určeny, (chodby, třídy, WC) 

- na to, aby byla respektována individualita každého žáka a jeho rodinného klimatu, 

- na ochranu před návykovými látkami, které ohrožují jeho tělesný a duševní vývoj, 

- v případě nejasností v učivu požádat o pomoc vyučujícího, 

- jestliže se žák cítí z jakéhokoliv důvodu v tísni, má problémy apod., požádat o pomoc či radu kteréhokoliv 

zaměstnance školy, může se obrátit i na školskou radu. 

- na rovnoměrné rozvržení písemných zkoušek. 
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Povinnosti žáků 

Žáci mají povinnost: 

- řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat, 

- účastnit se mimoškolních aktivit, na které se přihlásil, 

- dodržovat školní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni, 

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

s právními předpisy a školním řádem, majetku školy 

- vyjadřuje-li své mínění a názory, činit tak vždy slušným způsobem, 

- nepoškozují majetek školy a spolužáků, při prokázání úmyslného poškození majetku školy, může být 

projednán způsob náhrady se zákonnými zástupci žáka. 

 

Práva zákonných zástupců žáků 

Zákonní zástupci žáků mají právo: 

- na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte, 

- volit a být voleni do školské rady 

- vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich dětí, přičemž jejich 

vyjádřením musí být věnována pozornost, 

- na informace a poradenskou pomoc školy pro jejich děti v záležitostech týkajících se vzdělávání podle 

školního vzdělávacího programu, 

- požádat o uvolnění svého dítěte z výuky podle pravidel tohoto řádu. 

 

Povinnosti zákonných zástupců žáků 

Zákonní zástupci žáků mají povinnost: 

- zajistit, aby žák docházel řádně do školy, 

- na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka, 

- informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných 

skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, (§ 22 školského zákona tj. zák. 561/2004 Sb.) 

- dokládat důvody nepřítomnosti a žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem, 

- oznamovat škole údaje nezbytné pro školní matriku (§ 28 odst. 2 a 3 školského zákona, tj. 561/2004 Sb.)                

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

 

Pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců žáků se zaměstnanci školy 

Všichni zaměstnanci školy budou žáky chránit před všemi formami špatného zacházení, sexuálním násilím, 

využíváním. Budou dbát, aby nepřicházeli do styku s materiály a informacemi pro ně nevhodnými. Nebudou 

se vměšovat do jejich soukromí a jejich korespondence. Budou žáky chránit před nezákonnými útoky na 

jejich pověst. Zjistí-li, že dítě je týráno, krutě trestáno, nebo jinak ohrožen jeho zdravý vývoj, jsou povinni 

dle platné legislativy kontaktovat příslušné orgány. (Dle § 6 a 10, zák. 359/1999 Sb. o sociálně právní 

ochraně dětí a mládeže) 

 

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

(zdravotní způsobilost,…) jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci se řídí se zákonem č. 101/2000 Sb., 

o ochraně osobních údajů. 

 

Vyzve-li ředitel školy nebo jiný pedagogický pracovník zákonného zástupce k osobnímu projednání 

závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka, konzultuje termín schůzky se zákonným zástupcem žáka. 

 

Žák zdraví v budově a na školních akcích zaměstnance školy srozumitelným pozdravem. Zaměstnanec školy 

žákovi na pozdrav odpoví. 

 

Všichni pedagogičtí pracovníci se povinně zúčastňují třídních schůzek a konzultačních dnů, na kterých 

informují zákonné zástupce žáků o výsledcích vzdělávání a chování. V případě omluvené nepřítomnosti 

pedagogického pracovníka zajistí, aby zákonní zástupci byli informováni jiným způsobem. 
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Práva pedagogických pracovníků  
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 žáků nebo zákonných zástupců žáků a dalších osob, 

které jsou v přímém kontaktu s pedagogickým pracovníkem ve škole,  

b) aby nebylo do jejich přímé pedagogické činnosti zasahováno v rozporu s právními předpisy,  

c) na využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se zásadami a cíli vzdělávání při 

přímé vyučovací, výchovné, speciálně-pedagogické a pedagogicko-psychologické činnosti,  

d) volit a být voleni do školské rady,  

e) na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti, 

f) pedagogičtí pracovníci mají při výkonu své pedagogické činnosti právo na zadávání domácích úkolů 

formou písemnou i ústní (referáty, cvičení na procvičování a opakování, pamětné učení apod.). 

 

 

Povinnosti pedagogických pracovníků  
Pedagogický pracovník je povinen  

a) vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání,  

b) chránit a respektovat práva žáka,  

c) chránit bezpečí a zdraví žáka 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 žáků                           

a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště,                         

s nimiž přišel do styku,  

f) poskytovat žákovi nebo zákonnému zástupci žáka informace spojené s výchovou a vzděláváním, 

g) ve smyslu evropského nařízení ke GDPR zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím data, údaje a 

osobní údaje a zaměstnanců školy, citlivé 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, shromažďovat pouze nezbytné údaje a osobní údaje, bezpečně je ukládat a chránit před 

neoprávněným přístupem, neposkytovat je subjektům, které na ně nemají zákonný nárok, nepotřebné údaje 

vyřazovat a dál nezpracovávat. 

 

Výchovná opatření  

 

Zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči zaměstnancům školy nebo vůči ostatním 

žákům se považují za zvláště závažné zaviněné porušení školního řádu.  

Dopustí-li se žák takového jednání, oznámí ředitelka školy tuto skutečnost orgánu sociálně-právní ochrany 

dětí. V případě zvláště závažného zaviněného porušení školního řádu může ředitelka vyloučit žáka ze školy, 

pokud již žák splnil povinnou školní docházku. 

 

 

 Žák plnící povinnou školní docházku v zahraničí - § 38 

 

Byla zrušena povinnost být žákem kmenové školy v ČR. 

Pokud žák nemá kmenovou školu v ČR, zákonní zástupci žáka musí doložit plnění povinné školní docházky 

žáka Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. 

 

 

 

Docházka do školy 

Žák chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin. Účast na vyučování nepovinných předmětů                   

je pro zařazené žáky povinná. 
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Nepřítomnost žáka ve škole je třeba omlouvat vždy písemně, prostřednictvím omluvného listu v žákovské 

knížce /notýsku. 

Při absenci žáka je nutno neprodleně informovat třídního učitele osobně, písemně nebo telefonicky a sdělit 

mu příčinu absence žáka. 

V případě, že žák není nemocen a byl na lékařském vyšetření, dostaví se po vyšetření do školy a zapojí se      

do výuky. 

Omluvenku nepřítomnosti je nutné přinést do 3 kalendářních dnů od ukončení absence.  

Pokud žák odchází ze školy v průběhu vyučování, oznámí tuto skutečnost třídnímu učiteli, případně 

vyučujícímu další hodiny. Zákonní zástupci si žáka vyzvedávají ve škole nebo předloží písemnou žádost                 

o uvolnění. 

Předem známou nepřítomnost žáka je třeba omluvit před jejím započetím. Na základě žádosti rodičů může 

v odůvodněných případech uvolnit žáka z vyučování: 

jedna vyučovací hodina – vyučující příslušného předmětu, 

do tří dnů – třídní učitel, 

více jak tři dny – ředitel školy na základě písemné žádosti rodičů. 

 

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. V předmětu tělesná výchova ředitel školy uvolní žáka z vyučování                 

na písemné doporučení registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost nebo odborného lékaře. Na první 

nebo poslední vyučovací hodinu může být žák uvolněn se souhlasem zákonného zástupce bez náhrady. 

 

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. Zákonný zástupce žáka je povinen vytvořit pro stanovené 

vzdělávání podmínky. 

 

 

B)  Provoz a vnitřní režim školy 

 

Budova školy se otevírá v 6:30 hod.(ranní družina je od 6:30 do 7:30 hodin). Žáci přicházejí do školy 

nejdéle 15 min před  začátkem  vyučování, vstupují do školy ukázněně, v šatně se přezují do vhodné obuvi.  

 

Po příchodu do učebny se žáci připravují na vyučování. Začátek vyučování je v 7.40 hod.. 

 

Po zvonění jsou všichni žáci ve třídě. Pokud se nedostaví vyučující do 5 min. po zvonění, oznámí jeho 

nepřítomnost dalšímu vyučujícímu. 

 

Hlavní přestávka začíná v 9.20 hod. a trvá 25 min, malé přestávky trvají 10 min. Ve škole se  nezvoní, takže 

vyučující může začátek a konec hodiny upravit podle potřeby a při dodržení hygienických potřeb dětí. 

 

Organizace vyučování:  

1.hodina  7.40 – 8.25 

Přestávka  8.25 – 8.35 

2.hodina  8.35 – 9.20 

Přestávka  9.20 – 9.45 

3.hodina  9.45 – 10.30 

Přestávka  10.30 – 10.40 

4.hodina  10.40 – 11.25 

Přestávka   11.25 – 11.35 

5.hodina  11.35 – 12.20 

Přestávka   12.20 – 12.30 

Odpolední vyučování 

12.30 – 14.00 
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Během přestávek není žákům dovoleno opustit školní budovu nebo školní pozemek. Žák, kterému je 

nevolno, jde domů nebo k lékaři pouze v doprovodu rodičů nebo jiné pověřené osoby.  Nevolnost hlásí 

svému vyučujícímu, v případě nutnosti se obrátí na kteréhokoliv zaměstnance školy. 

 

V době mimo vyučování se žáci smějí zdržovat ve školní budově pouze za přítomnosti pedagogického 

dohledu. 

  

Během vyučování nesmí žáci používat mobilní telefony. Telefon musí mít vypnutý zvuk a musí být uložený 

v aktovce. Pokud toto žák poruší, má vyučující právo zabavit telefon a vrátit ho žákovi po výuce. Při 

opakovaném porušení bude tento problém řešen se zákonnými zástupci žáka. O přestávkách a ve volném 

času smí žák telefon používat, nesmí však nikoho nahrávat a fotografovat, aniž o tom předem dotyčnou 

osobu neuvědomí. 

 

Žáci nosí do školy takové předměty a pomůcky, které přímo souvisí s vyučováním. Za ztrátu či poškození 

dalších, zejm. nákladných předmětů (např. mobilní telefony, mp3 přehrávače apod.) nenese škola 

odpovědnost. 

Je zakázáno nosit do školy předměty, které jsou svou povahou nebezpečné (zapalovače, zápalky, nože 

apod.) 

 

Nalezené věci se odevzdávají některému ze zaměstnanců školy nebo do ředitelny. 

 

Žáci nepoužívají hrubých a vulgárních slov. Jsou ohleduplní k mladším a slabším spolužákům, zvláště dbají, 

aby neohrozili jejich zdraví, případně životy. 

 

Žáci udržují čistotu i v okolí školy, školní jídelny a v areálu zahrady. Mimo školu se žáci chovají v souladu s 

pravidly slušného chování tak, aby nepoškozoval pověst školy. 

 

Žáci jsou povinni chovat se ukázněně, dbát na pořádek ve všech prostorách školy, vzorně se starat                            

o  učebnice a školní potřeby, jejich poškození nebo ztrátu hlásí vyučujícímu. Zákonní zástupci žáka nahradí 

ztrátu či poškození učebnic nebo dalšího školního majetku. 

 

C)  Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně 

patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 

 

Bezpečnost a ochrana zdraví žáků 

 

Žáci jsou povinni přezouvat se, dbát na hygienu zvlášť před jídlem a po použití WC. 

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

svých spolužáků či jiných osob. 

Žáci chodí slušně a čistě oblečeni a upraveni. 

Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením bez dozoru 

učitele. 

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 zvlášť poučí                 

o bezpečnosti. Pro společné zájezdy tříd, 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. 

Při výuce v místnosti pro cvičení, dílnách, na pozemcích zachovávají žáci specifické bezpečnostní předpisy 

pro tato místa. Vyučující daného předmětu jsou povinni s nimi seznámit žáky při první vyučovací hodině 

školního roku a dodatečně poučit žáky, kteří při první hodině chyběli. O poučení žáků provede učitel 

záznam do třídní knihy.  

 

Poučení na počátku školního roku provádí třídní učitel, který žáky seznámí zejména: 



 6 

a) se školním řádem,   

b) se zásadami bezpečného chování ve třídě, na chodbách, schodištích, v šatnách, při odchodu ze školy                   

a příchodu do školy a na veřejných komunikacích, 

c) se zákazem přinášet do školy věci, které nesouvisejí s vyučováním, 

d) s postupem při úrazech,   

e) s nebezpečím vzniku požáru a s postupem v případě požáru. 

 

Poučení na počátku první vyučovací hodiny přichází v úvahu pouze u některých předmětů, zejména tělesné 

výchovy, praktických činností a podobně, nebo před výukou ve školních dílnách či na školní zahradě. 

Vyučující seznámí žáky s pravidly bezpečného chování a upozorní je na možné ohrožení života, zdraví či 

majetku. 

 

Poučení před činnostmi, které se provádí mimo školní budovu. (Jde o takové činnosti, jakými jsou 

vycházky, výlety, exkurze, plavecké výcviky.) Seznámení se všemi pravidly chování, případnými zákazy 

apod. a poučení o správném vybavení žáků provede třídní učitel nebo ten, kdo bude nad žáky vykonávat 

dohled. 

 

Poučení před prázdninami provádí třídní učitel,  který: 

a) varuje žáky před škodlivými vlivy alkoholu, kouření, známostmi s cizími lidmi apod. 

b)informuje o nebezpečí vzniku požáru, o dopravní kázni,   

d) varuje před koupáním v místech, která neznají, atp. 

 

Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během vyučování ve třídě, na chodbě nebo hřišti jsou žáci 

povinni hlásit ihned svému třídnímu učiteli nebo někomu z vyučujících, který provede zápis do Knihy úrazů. 

 

Kniha úrazů je uložena v kanceláři, zodpovídá za ni ředitel školy. 

 

Každý ze zaměstnanců má povinnost zajistit oddělení dítěte nebo mladistvého, který vykazuje známky 

akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých, zajistit nad ním dohled zletilé fyzické osoby a 

neprodleně oznámit tuto skutečnost nadřízeným vedoucím zaměstnancům. 

 

Ochrana před projevy rizikového chování 

 

Všichni pedagogičtí pracovníci průběžně sledují konkrétní podmínky a situaci ve škole z hlediska výskytu 

sociálně patologických jevů, uplatňují různé formy a metody umožňující včasné zachycení ohrožených žáků. 

Škola má zpracovaný minimální preventivní program, který podrobněji řeší tuto oblast. 

 

 

Žáci školy mají přísný zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek v areálu školy. 

Porušení tohoto zákazu se bere jako hrubé porušení školního řádu. Ředitel školy využije všech možností 

daných mu příslušným zákonem včetně možnosti dát podnět k zahájení trestního stíhání osob, které se                 

na porušení tohoto zákazu podílely. Ředitel školy nebo jím pověřený pracovník bude informovat zákonné 

zástupce žáků, u nichž bylo zjištěno porušení tohoto zákazu, o zjištěních a zároveň je seznámí s možností 

odborné pomoci. 

 

Projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování apod., kterých by                       

se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo skupinám, jsou v prostorách školy              

a při školních akcích přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti řádu školy. Podle 

okolností ředitel školy uváží možnost dalšího postihu žáků, kteří tento zákaz přestoupí, a bude o svých 

zjištěních informovat jejich zákonné zástupce. 

 

Pedagogičtí pracovníci dbají, aby etická a právní výchova, výchova ke zdravému životnímu stylu                            

a preventivní výchova byla vyučována v souladu se školním vzdělávacím programem. 
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Pedagogičtí pracovníci jsou povinni v souladu s pracovním řádem vykonávat kvalitní dohled nad žáky. 

 

D)  Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků 

 

Žák šetrně zachází se svěřenými učebnicemi, školními potřebami a školním majetkem. Každé svévolné 

poškození nebo zničení majetku školy, žáků, učitelů či jiných osob bude projednáno se zákonným 

zástupcem žáka. 

 

Každé poškození nebo závadu v učebně hlásí žák vyučujícímu, třídnímu učiteli nebo jinému zaměstnanci 

školy.  

 

Každý žák odpovídá za čistotu a pořádek svého pracovního místa a nejbližšího okolí. 

 

Před odchodem ze třídy každý žák uklidí své pracovní místo a jeho okolí. Služba odpovídá za čistotu 

prostoru kolem tabule a za pořádek v celé třídě. 

 

Žákům je přísně zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči a vypínači. Z bezpečnostních důvodů                   

se žákům zakazuje otevírání oken o přestávkách a sezení na okenních parapetech. 

Žák nemanipuluje s rozvody elektřiny a plynu. 

 

E) Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků 

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 se spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při 

rozhodování o své další životní dráze a svém profesním uplatnění (školský zákon § 44). 

Učitelé Základní školy Vejvanovice, okres Chrudim 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 dosažených cílů základního vzdělávání, jak jsou uvedeny ve školském zákoně, rámcovém a školním 

vzdělávacím programu. Při hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků učitelé sledují a hodnotí nejen 

výkony, ale pokrok, zájem a aktivitu žáka s na jeho individuální schopnosti a předpoklady. 

   

Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích 

pořádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků, 

   

 

1. Pedagogičtí pracovníci zajišťují, aby žáci a zákonní zástupci žáků, popřípadě osoby, které vůči zletilým 

žákům plní vyživovací povinnost byly včas informovány o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte nebo 

žáka. 

 

2. Každé čtvrtletí dostává žák stručné slovní hodnocení svého pokroku, zájmu, aktivity a chování. Za první 

pololetí vydává škola žákovi výpis vysvědčení, za druhé pololetí vysvědčení. Ve vzdělávacím procesu se 

provádí klasifikace průběžná a celková. Průběžná klasifikace se uplatňuje při hodnocení dílčích výsledků               

a projevů žáka. Klasifikace souhrnného prospěchu se provede na konci každého pololetí a není aritmetickým 

průměrem běžné klasifikace. 

 

3. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm (dále jen 

"klasifikace"). Na žádost zákonných zástupců a po doporučení PPP slovně nebo kombinací obou způsobů.    

O způsobu hodnocení rozhoduje ředitel školy. 
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4. 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.. 

 

5. Žák, který plní povinnou školní docházku, opakuje ročník, pokud na konci druhého pololetí neprospěl 

nebo nemohl být hodnocen. To neplatí o žákovi, který na daném stupni základní školy již jednou ročník 

opakoval. 

 

6. Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. Pochvaly, jiná ocenění                 

a další kázeňská opatření může udělit či uložit ředitel školy nebo třídní učitel.  

 

7. 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 mimořádně úspěšnou práci. 

 

8. Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení žákovi uložit: 

 

a) napomenutí třídního učitele ( např. vyrušování při výuce, neplnění úkolů, nepřipravenost na vyučování), 

b) důtku třídního učitele (porušování pravidel školního řádu a třídních pravidel i po napomenutí), 

c) důtku ředitele školy (vážná porušení školního řádu  –  např. za úmyslné poškození majetku školy a žáků, 

za porušování norem slušnosti, za agresivitu vůči spolužákům i dospělým a další závažná provinění. Zvláště 

hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy a spolužákům). 

 

9. Třídní učitel neprodleně oznámí řediteli školy uložení důtky třídního učitele. Důtku ředitele školy lze 

žákovi uložit pouze po projednání v pedagogické radě. 

 

10. 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. 

 

11. Udělení pochvaly a jiného ocenění ředitele školy a uložení napomenutí nebo důtky se zaznamená                    

do dokumentace školy. Udělení pochvaly ředitelem školy se zaznamená na vysvědčení za pololetí, v němž 

bylo uděleno. 

 

12. Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín,  

a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního 

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

 

13. Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných předmětů 

stanovených školním vzdělávacím programem s výjimkou předmětů výchovného zaměření stanovených 

školním vzdělávacím programem a předmětů, z nichž byl uvolněn, pokud mu nebylo povoleno opakování 

ročníku podle § 52 odstavce 6 věty třetí školského zákona. Do vyššího ročníku postoupí i žák prvního stupně 

základní školy, který již v rámci prvního stupně opakoval ročník. 

 

14. Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, 

a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního 

roku. V období měsíce září do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník. 

 

15. Má-li zákonný zástupce 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 ředitel školy, krajský úřad. Pokud není dále stanoveno jinak, ředitel 

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 ředitele školy nebo krajského úřadu. 
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V případě, že se žádost o přezkoumání výsledků hodnocení žáka týká hodnocení chování nebo předmětů 

výchovného zaměření, posoudí ředitel školy, je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, krajský 

úřad, dodržení pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáka stanovených podle § 30 odst. 2. V případě 

zjištění porušení těchto pravidel ředitel 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 ředitele školy 

nebo krajského úřadu. Ředitel školy může povolit žákovi na žádost jeho zákonného zástupce a na základě 

doporučujícího vyjádření odborného lékaře opakování ročníku z vážných zdravotních důvodů, a to bez 

ohledu na to, zda žák na daném stupni již opakoval ročník. 

 

16. Pokud žák, který byl rozhodnutím soudu svěřen do střídavé péče rodičů, plní povinnou školní docházku 

střídavě ve dvou základních školách, vydává mu vysvědčení základní škola, v které zahájil vzdělávání dříve, 

pokud k tomu nebyla dohodou rodičů nebo rozhodnutím soudu určena druhá škola. Při hodnocení výsledků 

vzdělávání žáka za pololetí školního roku zohlední škola, která bude vydávat vysvědčení, hodnocení 

výsledků vzdělávání žáka druhou školou. 
 

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. 

4. Při sebehodnocení se žák snaží vyjádřit:  

a. co se mu daří 

b. co mu ještě nejde, jaké má rezervy 

c. jak bude pokračovat dál 

5. Pedagogové vedou žáka, aby komentoval svoje výkony a výsledky. 

6.  Sebehodnocení žáků nemá nahradit klasické hodnocení (hodnocení žáka pedagogem), 

 ale má pouze doplňovat a rozšiřovat evaluační procesy a více aktivizovat žáka.  

7. Na konci pololetí žák písemnou nebo ústní formou provede sebehodnocení v oblasti: 

a. zodpovědnost 

b. motivace k učení 

c. sebedůvěra             

d. vztahy v třídním kolektivu. 

8. Známky nejsou jediným zdrojem motivace. 

 

 

Stupně hodnocení prospěchu a chování v případě použití klasifikace, zásady pro používání slovního 

hodnocení, 

 

1. Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou se v případě použití klasifikace hodnotí                           

na vysvědčení stupni: 

a) 1 - velmi dobré, 

b) 2 - uspokojivé, 

c) 3 - neuspokojivé. 

 

       Stupeň 1 (velmi dobré): žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení školního řádu. Méně 

závažných přestupků se dopouští ojediněle. Žák je však přístupný výchovnému působení a snaží se své 

chyby napravit.      
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       Stupeň 2 (uspokojivé): chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními školního řádu. 

Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo vnitřnímu řádu školy; nebo se 

opakovaně dopustí méně závažných přestupků, krádeží. Zpravidla se přes důtku třídního učitele dopouští 

dalších přestupků, narušuje výchovně vzdělávací činnost školy, ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje nebo 

jiných osob. 

 

Stupeň 3 (neuspokojivé): 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. Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni: 

 

a) prospěl (a) s vyznamenáním, 

b) prospěl (a), 

c) neprospěl (a), 

d) nehodnocen (a). 

 

3. 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 

vyhlášky, 

 

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 

nebo není-li z něho hodnocen na konci druhého pololetí, 

 

d) nehodnocen(a), není-li možné žáka hodnotit z některého z povinných předmětů stanovených školním 

vzdělávacím programem na konci prvního pololetí. 

 

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

stanovených kritérií 

 

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. Na vysvědčení se hodnocení výsledků vzdělávání a chování zapisuje číslicí. 

 

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií: 

Stupeň 1  

Ovládá požadované učivo uceleně, přesně a úplně. Pohotově vykonává požadované činnosti. Samostatně             

a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení úkolů, hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí 

logicky správně, zřetelně se projevuje samostatnost a tvořivost. Ústní a písemný projev je správný, přesný              

a výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky. Umí 

samostatně plnit zadané úkoly. Žák soustavně projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k 

praktickým činnostem. 
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Stupeň 2  

Ovládá požadované učivo téměř uceleně, přesně a úplně. Pohotově vykonává požadované intelektuální              

a motorické činnosti. Samostatně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky                         

a dovednosti při řešení úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. 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. Při plnění úkolů potřebuje 

menší pomoc Samostatně, ale méně tvořivě a s menší jistotou využívá získané teoretické poznatky při 

praktické činnosti 

Stupeň 3   

Má v učivu nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných činností projevuje nedostatky. Podstatnější 

nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele opravit. V uplatňování učiva a při řešení úkolů se dopouští 

chyb. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se projevují chyby. V ústním                           

a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti 

se projevují častější nedostatky, grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky. Umí samostatně 

plnit úkoly, ale potřebuje přesnější návod a pomoc učitele. Žák projevuje vztah k práci, k pracovnímu 

kolektivu a k praktickým činnostem s menšími výkyvy. 

Stupeň 4 

Má velké mezery v učivu. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a 

praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Je nesamostatný při využívání poznatků. V logice myšlení   

se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé. Ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve 

správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků činnosti a v grafickém projevu se projevují 

nedostatky, grafický projev je málo estetický. Při samostatném učení má velké těžkosti. Žák pracuje bez 

zájmu a vztahu k práci, k pracovnímu kolektivu a praktickým činnostem. 

Stupeň 5  

Učivo není osvojeno uceleně, přesně a úplně, má v učivu závažné a značné mezery. V uplatňování 

osvojených vědomostí a dovedností při řešení úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu                      

a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s pomocí učitele. Neprojevuje 

samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má 

závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Grafický projev má vážné nedostatky. Závažné 

chyby a nedostatky neumí opravit ani s pomocí učitele. Nedovede samostatně pracovat. Úroveň vědomostí 

není předpokladem pro práci ve vyšším ročníku. 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. 

 

Podrobnosti o komisionálních a opravných zkouškách 

 

1. Komisi pro komisionální 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 zkoušející školy, nebo v případě, že 

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

školy, 

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

vyučující daného předmětu, 

c) přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací oblasti stanovené 

Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. 

 

3. Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení. Výsledek přezkoušení stanoví 

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

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

změny hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí se žákovi vydá nové vysvědčení. 
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4. O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy. 

 

5. 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. 

 

6. Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitel školy v souladu se školním vzdělávacím 

programem. 

 

7. Vykonáním přezkoušení není dotčena možnost vykonat opravnou zkoušku. 

 

8. V případě, že zákonný zástupce žáka má pochybnosti o správnosti výsledku zkoušky, může požádat                   

o přezkoušení podle § 22 Vyhlášky č. 48/2005 Sb. a ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

Způsob získávání podkladů pro hodnocení, zásady pro stanovení celkového hodnocení žáka na 

vysvědčení v případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace 

 

1.   Při hodnocení a při průběžné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník (dále jen učitel) uplatňuje 

přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi. 

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. 

3.  Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. Výjimku tvoří komisionální 

zkoušky a opravné zkoušky 

4.  Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se hodnotí 

kvalita práce, pokrok, který žák udělal a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období. Také 

se přihlíží k systematičnosti v práci žáka po klasifikační období a k jeho aktivitě. Stupeň prospěchu se tedy 

neurčuje pouze na základě průměru z klasifikace za příslušné období. 

5.  Případy zaostávání žáků v učení a nedostatky v jejich chování se projednávají v pedagogické radě a jsou 

aktuálně oznamovány rodičům. 

6.  Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků a chování žáka získává učitel 

zejména těmito metodami, formami a prostředky: 

* soustavným diagnostickým pozorováním žáka, sledováním pokroku od posledního hodnocení 

* soustavným sledováním výkonů žáka a jeho přípravy na vyučování, 

* různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové), didaktickými testy, 

* kontrolními písemnými pracemi a praktickými zkouškami, 

* analýzou různých činností žáka, 

* konzultacemi s ostatními učiteli a podle potřeby s pracovníky pedagogicko-psychologické poradny, 

* rozhovory se žákem a zákonnými zástupci žáka. 

7.   Učitel musí mít dostatečné podklady pro hodnocení a klasifikaci žáka (např. bodovací systém, popř. jiné  

metody a formy hodnocení).  

8.  Učitel je povinen vést evidenci základní klasifikace žáka. 

 

 

Zkoušky při plnění povinné školní docházky v zahraničí nebo v zahraniční škole na území ČR se řídí 

§ 18 Vyhlášky č. 48/2005 Sb. a ve znění pozdějších předpisů. 
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Závěrečná ustanovení 

 

1. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je pověřen ředitel školy 

2. Žáci školy byli s tímto řádem seznámeni třídními učiteli, seznámení je zaznamenáno  

v třídních knihách.  

3. Zákonní zástupci žáků byli informováni o vydání řádu školy, řád je pro ně zpřístupněn  

při vstupu u šaten školy a na webových stránkách školy. 

 

 

 

Platnost tohoto dokumentu je od 1. 9. 2019.                                    

 

Změny projednány na Pedagogické radě dne 28. 8. 2019 

 

Mgr. Vladimír Dvořák, ředitel školy   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


