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Obecná ustanovení
Na základě ustanovení § 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tento
školní řád. Školní řád je zveřejněn na viditelných místech ve škole a jsou s ním prokazatelně seznámeni jak
ţáci, tak zaměstnanci i zákonní zástupci ţáků.
I. Práva a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o

pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky
A. Práva a povinnosti ţáků a jejich zákonných zástupců
1. Práva ţáků.
V souladu s ustanovením § 21 zákona č. 561/2004 Sb., mají ţáci následující práva:
a) vzdělávání a školské sluţby podle školského zákona,
b) být informován o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,
c) zakládat v rámci školy samosprávné orgány ţáků, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a
jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, ţe ředitel školy je povinen se
stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat,
d) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záleţitostí jejich vzdělávání,
přičemţ jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni
vývoje,
e) na informace a poradenskou pomoc školy v záleţitostech týkajících se vzdělávání
f) být přítomen se souhlasem zákonného zástupce při jeho jednání s učitelem v rámci
konzultačního dne
g) speciální péči, je-li jakýmkoliv způsobem handicapován
h) na dostatek času na doplnění učiva a individuální péči ze strany vyučujících
i) na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace, šikany a na ochranu před omamnými a
psychotropními látkami (drogami).
j) svobodné vyjádření svého názoru k otázkám, které se ho týkají, a tento názor je třeba brát
v úvahu.
k) získávání informací, právo na vzdělání a rozvoj osobnosti, na svobodu myšlení, svědomí,
náboţenství a na svobodu sdruţování.
l) ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí ochranu před všemi formami špatného
zacházení, násilí a týrání, právo na soukromí, ochranu osobní korespondence, na ochranu dobré
pověsti
m) svobodu myšlení, projevu, shromaţďování, náboţenství, na odpočinek a dodrţování základních
psychohygienických podmínek,
n) na ochranu před nezákonnými útoky na jeho pověst
o) seznámení se všemi předpisy se vztahem k jeho pobytu a činnosti ve škole
2. Povinnosti ţáků.
V souladu s ustanovením § 22 zákona č. 561/2004 Sb., mají ţáci následující povinnosti:
a) řádně docházet do školy nebo školského zařízení a řádně se vzdělávat,
b) dodrţovat školní řád, řády odborných učeben, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a
bezpečnosti, s nimiţ byli seznámeni
c) řádně a systematicky se připravovat na vyučování,
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d) plnit pokyny pedagogických pracovníků škol vydané v souladu s právními předpisy a školním
řádem.
e) vyjadřuje-li své mínění a názory, činit tak vţdy slušným způsobem
f) řídit se obecně vţitými pravidly slušného chování, a to jak ve vztahu k dospělým, tak ke
spoluţákům
g) přicházet do školy včas tak, aby byl připraven na začátek vyučování
h) vyţádat si souhlas vyučujícího při opuštění třídy v průběhu vyučování
i) do odborných učeben vstupovat pouze se souhlasem učitele
j) plnit pokyny vyučujících, které souvisí s přímým vyučováním i přípravou na ně
k) být po zvonění na svém místě, při vstupu jakékoliv dospělé osoby pozdravit povstáním
l) mít při vyučování ţákovskou kníţku a potřebné pomůcky
m) udrţovat svoje pracovní místo v pořádku a čistotě
n) omlouvat se zásadně na začátku vyučovací hodiny
3. Práva rodičů (zákonných zástupců).
V souladu s ustanovením § 21 zákona č. 561/2004 Sb., mají zákonní zástupci následující práva:
a) na svobodnou volbu školy pro své dítě
b) být přítomen vyučování po předchozí domluvě s vyučujícím
c) informace o průběhu vzdělávání dítěte ve škole
d) účastnit se akcí pořádaných školou po předchozí domluvě
e) být dostatečně dopředu a prokazatelným způsobem informován o zhoršení prospěchu nebo
chování ţáka
f) být informován o veškerých záleţitostech, které se týkají ţáka a jeho začlenění do výchovně
vzdělávacího procesu
g) obracet se na učitele i vedení školy s dotazy, připomínkami a náměty, které se týkají výchovně
vzdělávacího procesu
h) omluvit ţáka z vyučování na dobu nezbytně nutnou
i) poţádat o uvolnění ţáka, tuto ţádost podávají zákonní zástupci písemně předem třídnímu
učiteli,
j) volit a být voleni do školské rady
k) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záleţitostí jejich dětí, přičemţ
jejich vyjádřením musí být věnována pozornost
l) na informace a poradenskou pomoc školy pro jejich děti v záleţitostech týkajících se vzdělávání
podle školního vzdělávacího programu a podle školského zákona 561/2004 Sb.
m) informace o škole podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
n) nahlíţet do výroční zprávy, pořizovat si z ní opisy a výpisy,
o) právo na vzdělávání v jazyce národnostní menšiny, a to za podmínek stanovených v § 14
školského zákona
p) u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vzdělávání, jehoţ obsah, formy a
metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a moţnostem, na vytvoření nezbytných
podmínek, které toto vzdělávání umoţní, a na poradenskou pomoc školy a školského
poradenského zařízení,
q) poţádat o přezkoušení nebo komisionální přezkoušení ţáka
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4. Povinnosti rodičů (zákonných zástupců).
V souladu s ustanovením § 22 zákona č. 561/2004 Sb., mají zákonní zástupci následující povinnosti:
a) dbát na řádnou docházku dítěte do školy v souladu s vyššími právními předpisy
b) na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závaţných otázek týkajících se
vzdělávání ţáka
a) při vstupu do školy se ohlásit v kanceláři školy (tato povinnost odpadá, pokud se jedná o třídní
schůzky, konzultační dny nebo jiné akce pořádané školou pro zákonné zástupce)
b) informovat školu o zdravotní způsobilosti ţáka ke vzdělávání a případných změnách
způsobilosti, o zdravotních obtíţích nebo jiných závaţných skutečnostech, které by mohly mít
vliv na průběh vzdělávání, údaje o tom, zda je dítě, ţák nebo student zdravotně postiţen, včetně
údaje o druhu postiţení, nebo zdravotního znevýhodnění,
c) dokládat důvody nepřítomnosti ţáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými
Školním řádem,
d) pravidelně se zúčastňovat třídních schůzek,
e) vyzvednout si ţáka osobně ve škole pokud odchází v době vyučování
f) oznamovat škole údaje nutné pro zpracování v matrice a další údaje, které jsou podstatné pro
průběh vzdělávání nebo bezpečnost ţáka, a změny v těchto údajích
II. Provoz a vnitřní režim školy
A. Reţim činnosti školy
1. Školní rok trvá vţdy 1.září a končí 31.srpna.
2. Provoz školy probíhá ve všedních dnech, od 700 do 1530 hodin. Úřední hodiny sekretářky jsou
vyznačeny u vstupu do kanceláře školy (podatelny), pracovní doba školníka je uvedena na jeho
kanceláři.
3. Vyučování začíná v 8.00 hodin, vyučování výjimečně zařazené na dřívější dobu nesmí začínat dříve
neţ v 7 hodin. Vyučování probíhá podle časového rozvrţení vyučovacích hodin a přestávek, které je
přílohou tohoto řádu. Tyto údaje mají ţáci zapsány v ţákovských kníţkách. Vyučování končí
nejpozději v17 hodin. Vyučovací hodina trvá 45 minut. V odůvodněných případech lze vyučovací
hodiny dělit a spojovat, v tomto případě je odlišná doba ukončení vyučování oznámena rodičům.
4. Během dopoledního vyučování se škola zamyká.
5. Budova školy je otevřena jen v době, kdy je dohledem zabezpečena kontrola přicházejících a
odcházejících osob. Kaţdý pracovník, který vpouští do školy cizího příchozího, zjistí důvod návštěvy a
zajistí, aby se nekontrolovaně nepohyboval po škole.
6. Školní budova se otevírá v 700 hodin pro ţáky dojíţdějící, pro břestské je vstup do školy povolen v 730
hodin. (ţákům je umoţněn vstup do budovy nejméně 20 minut před začátkem dopoledního vyučování)
a 15 minut před začátkem odpoledního vyučování. V jinou dobu vstupují ţáci do školy pouze na
vyzvání zaměstnanců školy, kteří nad nimi zajišťují pedagogický dohled. Dohled nad ţáky je zajištěn
po celou dobu jejich pobytu ve školní budově, přehled je vyvěšen na všech úsecích, kde dohled
probíhá.
7. Pro vstup a odchod ze školy pouţívají ţáci hlavní vchod.
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8. Po skončení vyučování zanechá kaţdý ţák své místo v pořádku. Vyprázdní lavici, ţidli dá na lavici.
Sluţba umyje tabuli a zkontroluje pořádek ve třídě. Ze třídy odchází poslední pod vedením učitele do
šatny, popř. do jídelny.
9. Ţáci se ve škole přezouvají do předepsané obuvi. Za pořádek a uzamčení šaten zodpovídají šatnáři.
10. Přestávky mezi vyučovacími hodinami jsou desetiminutové. Po druhé vyučovací hodině se zařazuje
přestávka v délce 20 minut. Přestávka mezi dopoledním a odpoledním vyučováním trvá 50 minut
(nejméně).
11. Šatny s odloţenými svršky ţáků musí být neustále zamčeny. Třídní učitelé určí šatnáře, aby bylo
moţno dodrţovat tento bod i během odpoledního vyučování.
12. Ţáci mají zakázáno opouštět areál školy během vyučování a o přestávkách.
13. Po prvním zvonění v 7.50 hod. jiţ ţák neopouští své místo a má připraveny pomůcky a potřeby do
vyučování.
14. Po příchodu do budovy si ţáci odkládají obuv a svršky na místa k tomu určená - v šatnách a ihned
odcházejí do učeben. V šatnách se nezdrţují a nevysedávají tam. V průběhu vyučování je ţákům vstup
do šaten povolen pouze se svolením vyučujícího.
15. Při organizaci výuky jinak neţ ve vyučovacích hodinách stanoví zařazení a délku přestávek pedagog
pověřeným vedením akce podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým
potřebám ţáků.
16. Při výuce některých předmětů, zejména nepovinných a volitelných, lze dělit třídy na skupiny, vytvářet
skupiny ţáků ze stejných nebo různých ročníků nebo spojovat třídy, počet skupin a počet ţáků ve
skupině se určí rozvrhem na začátku školního roku, zejména podle prostorových, personálních a
finančních podmínek školy, podle charakteru činnosti ţáků, v souladu s poţadavky na jejich bezpečnost
a ochranu zdraví a s ohledem na didaktickou a metodickou náročnost předmětu.
17. Nejvyšší počet ţáků ve skupině je 30. Při výuce cizích jazyků je nejvyšší počet ţáků ve skupině 24.
18. O všech přestávkách je umoţněn pohyb dětí mimo třídu.
19. Ţák nesmí bez souhlasu vyučujícího pouţívat v době konání výuky mobilní telefon, ani jiná mobilní
telekomunikační zařízení.
20. Ţák nesmí bez vědomí a souhlasu zúčastněných osob pouţívat ţádná záznamová zařízení, jak v areálu
školy, tak i na školních akcích konaných mimo areál školy. Ctí tak práva osob na zachování soukromí.
21. V období školního vyučování můţe ředitel školy ze závaţných důvodů, zejména organizačních a
technických, vyhlásit pro ţáky nejvýše 5 volných dnů ve školním roce.
B. Docházka do školy
1. Ţák chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin a účastní se činností organizovaných školou.
Účast na vyučování nepovinných předmětů a docházka do zájmových krouţků, do školní druţiny a
školního klubu je pro přihlášené ţáky povinná. Odhlásit se můţe vţdy ke konci pololetí.
2. Ţák je povinen účastnit se výuky podle rozvrhu hodin. Je povinen řádně se vzdělávat a dodrţovat
školní řád a další vnitřní předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiţ byli
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seznámeni. Plní pokyny pedagogických pracovníků vydané v souladu s právními předpisy a školním
řádem.
3. Ţák chodí do školy vhodně a čistě upraven a oblečen.
4. Před ukončením vyučování ţáci z bezpečnostních důvodů neopouštějí školní budovu bez vědomí
vyučujících. V době mimo vyučování ţáci zůstávají ve škole jen se svolením vyučujících a pod jejich
dohledem.
5. Nepřítomnost ve škole můţe být omluvena jen pro nemoc nebo z váţných rodinných důvodů.
6. Absenci ţáka omlouvá zákonný zástupce ţáka, je povinen doloţit důvody nepřítomnosti ţáka ve
vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti ţáka – písemně, elektronicky
nebo telefonicky.
7. Podmínky pro uvolňování ţáka z vyučování a omlouvání neúčasti ţáka ve vyučování stanoví školní řád
následovně.
a) písemnou ţádost o uvolnění ţáka z předem známých důvodů musí rodiče předloţit předem,
b) odchod ţáka z vyučování před jeho ukončením je moţný pouze na základě písemné omluvy rodičů,
kterou ţák předloţí vyučujícímu hodiny (při uvolnění na jednu hodinu), nebo třídnímu učiteli – při
uvolnění na více hodin.
c) uvolnění z jedné vyučovací hodiny omlouvá vyučující (písemná omluva)
d) na jeden den uvolňuje na základě písemné ţádosti třídní učitel,
e) na více dnů uvolňuje na základě písemné ţádosti ředitel školy.
8. Omluvenku předloţí ţák třídnímu učiteli ihned po návratu do školy písemně na omluvném listu v
ţákovské kníţce. Omluvenku podepisuje jeden ze zákonných zástupců ţáka.
9. V odůvodněných případech má ředitel školy právo poţadovat od zákonných zástupců ţáka doloţení
důvodů nepřítomnosti ţáka potvrzené od lékaře.
10. Při podezření na neomluvenou absenci si třídní učitel nebo jiný vyučující můţe vyţádat
prostřednictvím zástupců ţáka lékařské potvrzení.
11. Lékaře navštěvuje ţák během vyučování jen ve výjimečných případech.
12. Odchází-li ţák z vyučování, vyzvedne si jej některý z rodičů nebo zákonný zástupce ţáka.
13. Vyučování nesmí být narušováno návštěvami, bez předchozí domluvy.
14. Pokud se vyučující nedostaví do třídy na vyučovací hodinu, jde zástupce třídy po 10 minutách ohlásit
jeho nepřítomnost vedení školy.
15. Ředitel školy můţe ze zdravotních nebo jiných závaţných důvodů uvolnit ţáka na ţádost jeho
zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu; zároveň určí náhradní způsob
vzdělávání ţáka v době vyučování tohoto předmětu.
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C. Vzájemné vztahy s pracovníky školy
1. Ţák se ve škole chová slušně k dospělým i jiným ţákům školy, dbá pokynů pedagogických a
provozních pracovníků, dodrţuje školní řád školy a odborných učeben. Chová se tak, aby neohrozil
zdraví svoje, ani jiných osob.
2. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky ţáka nebo studenta vůči pracovníkům školy se vţdy
povaţují za závaţné zaviněné porušení povinností stanovených školním řádem.
3. Při porušení povinností stanovených tímto školním řádem lze podle závaţnosti porušení ţákovi uloţit:
a. napomenutí třídního učitele,
b. důtku třídního učitele,
c. důtku ředitele školy.
4. Škola neprodleně oznámí uloţení napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem
ţákovi a jeho zákonnému zástupci a zaznamená je do dokumentace školy.
5. Ţáci jsou povinni dodrţovat zásady slušného chování. Učitele, zaměstnance školy, hosty a další dospělé
osoby zdraví ţáci pozdravem " Dobrý den".
6. Do ředitelny, sborovny či kabinetu vstupují ţáci po zaklepání na vyzvání.
III.

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků

A. Bezpečnost a hygienické zásady
1. Ţáci dbají ve škole i mimo školu všech pravidel hygieny i bezpečnosti. Při veškerém svém počínání
budou mít na paměti nebezpečí úrazu.
2. Ve škole se ţáci přezouvají do přezůvek, které nesmí být poškozené, slouţí pouze pro pohyb ve škole a
umoţňují bezpečný pohyb.
3. Ţáci chrání své zdraví i zdraví spoluţáků; ţákům jsou zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví
škodlivé (např. kouření, pití alkoholických nápojů, zneuţívání návykových a zdraví škodlivých látek).
4. Kaţdý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti s činností školy, hlásí bez zbytečného
odkladu vyučujícímu, třídnímu učiteli nebo jinému zaměstnanci školy.
5. Ţák nenosí do školy předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost jeho
nebo jiných osob.
6. Bezpečnost a ochranu zdraví ţáků ve škole zajišťuje škola svými zaměstnanci, pedagogickými i
nepedagogickými. Zaměstnance, který není pedagogickým pracovníkem, můţe ředitel školy k zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví ţáků určit pouze, pokud je zletilý, způsobilý k právním úkonům a je
v pracovně právním vztahu k zaměstnavateli.
7. Činnost ţáka ve škole se řídí rozvrhem hodin, řády učeben, dílen, tělocvičny a pokyny všech
zaměstnanců školy.
8. Škola při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských sluţeb přihlíţí
k základním fyziologickým potřebám dětí a ţáků a vytváří podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro
předcházení vzniku sociálně patologických jevů.
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9. Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí, ţáků a studentů při vzdělávání a s ním přímo
souvisejících činnostech a při poskytování školských sluţeb a poskytuje ţákům a studentům nezbytné
informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
10. Škola vede evidenci úrazů ţáků, k nimţ došlo při činnostech organizovaných školou, vyhotovuje a
zasílá záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím.
11. O přestávkách se mohou volným krokem pohybovat po budově školy. Do jiných tříd přechází ukázněně
během přestávky. Třídní knihu přenáší určený ţák. Vstup do tělocvičny a odborných učeben je dovolen
jen s učitelem. Členové krouţků a zájmových útvarů se řídí pokynem vedoucího či učitele.
12. Ţáci nenosí do školy cenné věci ani větší obnosy peněz. V případě, ţe ţák tyto věci do školy přinesl,
nenechává je v šatně, ale uloţí si je přes vyučování u třídního učitele nebo v ředitelně. Hodinky, popř.
další cenné věci před hodinou TV ţák uloţí na vyhrazené místo.
13. Platí zákaz nošení, distribuce a zneuţívání návykových látek ţáky školy v celém školním areálu i na
akcích pořádaných školou.
14. Do školy ani na akce pořádané školou nesmí ţák nosit věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit
těţký úraz, nebo ohrozit mravní výchovu mládeţe.
15. Mimo školu, včetně volných dnů a prázdnin se ţák chová a jedná tak, jak se chovají mezi sebou slušní
lidé.
16. Kaţdý úraz, poranění či nehodu, k níţ dojde při vyučování nebo akcích s vyučováním souvisejícími
jsou ţáci povinni ihned ohlásit vyučujícímu, TU nebo dohled konajícímu učiteli. Školním úrazem není
úraz, který se stane ţákovi cestou do školy nebo ze školy.
17. Při přecházení ţáků mimo budovu školy se ţáci řídí pokyny vyučujícího, pravidly silničního provozu.
Před takovou akcí vyučující ţáky poučí o bezpečnosti. Zájezdy, výlety, exkurze, ŠVP, LVK se řídí
zvláštními předpisy.
18. Při výuce v odborných pracovnách zachovávají ţáci bezpečnostní předpisy, s nimiţ byli seznámeni v
první hodině školního roku. Všechna poučení ţáků jsou vedena v záznamech, tvořících přílohu TK.
19. Škola je povinna zajistit včasné poskytnutí první pomoci. Se zásadami první pomoci musí být
seznámeni všichni zaměstnanci i ţáci.
20. Ţákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením bez dozoru
učitele.
21. Ţákům je zakázáno manipulovat s regulační technikou radiátorů ústředního topení, která udrţuje ve
třídách optimální teplotu. Šetříme tím spotřebu tepelné energie.
22. Třídní sluţba během hlavní přestávky zajistí vyvětrání učebny dveřmi a ventilačními okny. Otevírání
jiných oken je zakázáno.
23. Ţák se chová a jedná v souladu se školním řádem, se kterým byl na začátku školního roku prokazatelně
seznámen.
B. Reţim při akcích mimo školu
1. Bezpečnost a ochranu zdraví ţáků při akcích a vzdělávání mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání,
zajišťuje škola vţdy nejméně jedním zaměstnancem školy - pedagogickým pracovníkem. Společně
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s ním můţe akci zajišťovat i zaměstnanec, který není pedagogickým pracovníkem, pokud je zletilý a
způsobilý k právním úkonům a je pracovně právním vztahu k zaměstnavateli.
2. Při organizaci výuky při akcích souvisejících s výchovně vzdělávací činností školy mimo místo, kde se
uskutečňuje vzdělávání, stanoví zařazení a délku přestávek pedagog pověřeným vedením akce, podle
charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám ţáků.
3. Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, nesmí na jednu osobu zajišťující
bezpečnost a ochranu zdraví ţáků připadnout více neţ 25 ţáků. Výjimku z tohoto počtu můţe stanovit s
ohledem na náročnost zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví ţáků ředitel školy. Škola pro plánování
takovýchto akcí stanoví tato pravidla – kaţdou plánovanou akci mimo budovu školy předem projedná
organizující pedagog s vedením školy zejména s ohledem na zajištění BOZP. Akce se povaţuje za
schválenou uvedením v měsíčním plánu práce školy, kde zároveň s časovým rozpisem uvede ředitel
školy jména doprovázejících osob.
4. Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, kdy místem pro shromáţdění ţáků
není místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje organizující pedagog bezpečnost a ochranu
zdraví ţáků na předem určeném místě 15 minut před dobou shromáţdění. Po skončení akce končí
zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví ţáků na předem určeném místě a v předem určeném čase.
Místo a čas shromáţdění ţáků a skončení akce oznámí organizující pedagog nejméně 1 den předem
zákonným zástupcům ţáků a to zápisem do ţákovské kníţky, nebo jinou písemnou informací.
5. Při přecházení ţáků na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy se ţáci řídí pravidly
silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Před takovýmito akcemi doprovázející učitel ţáky
prokazatelně poučí o bezpečnosti. Pro společné zájezdy tříd, lyţařské kursy, školy v přírodě platí
zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými jsou ţáci předem seznámeni. Při pobytu v ubytovacích
zařízeních se ţáci podřizují vnitřnímu řádu tohoto zařízení a dbají všech pokynů pracovníků tohoto
zařízení.
6. Pro pořádání mimoškolních akcí platí zvláštní směrnice školy zahrnující i oblast bezpečnosti a ochrany
zdraví ţáků:
 směrnice pro školy v přírodě,
 směrnice pro lyţařské výcvikové kurzy,
 směrnice pro zahraniční výjezdy,
 směrnice pro školní výlety.
7. Za dodrţování předpisů o BOZ odpovídá vedoucí akce, který je určen ředitelem školy.
8. Vysílající škola zajišťuje BOZ ţáků po dobu dopravy na a ze soutěţí. V průběhu soutěţe zajišťuje
bezpečnost organizátor soutěţe
9. Součástí výuky je také výuka plavání ve dvou ročnících prvního stupně a lyţařský výcvik v sedmém
ročníku. Plavání se uskutečňuje v zařízeních tomu určených. Třída se dělí na skupiny o 15-ti
ţácích/plavci/ a 10-ti ţácích /neplavci. Pedagogický dozor provádí v průběhu výuky kontroly ţáků.
Výuka v plavecké škole se řídí pravidly plavecké školy.
10. Do výuky mohou být zařazeny také další aktivity jako bruslení, školy v přírodě, atd. Těchto aktivit se
mohou účastnit pouze ţáci zdravotně způsobilí, jejichţ rodiče o tom dodají škole písemné lékařské
potvrzení ne starší jednoho roku.
11. Pro účast na některých vzdělávacích, sportovních či turistických akcích vyţaduje škola potvrzení o
zdravotní způsobilosti ţáka.
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12. Rodiče jsou povinni informovat školu o zdravotní způsobilosti ţáka
13. Koupání se můţe uskutečnit na vyhrazených místech, kde není koupání zakázáno. Pedagogický
pracovník ověří předem bezpečnost místa. Na jednoho pedagogického pracovníka připadá 10 ţáků.
14. Při bruslení zodpovídá za ţáky pedagogický pracovník, který posoudí bezpečnost prostředí-např. sílu
přírodního ledu.
15. Chování ţáka na mimoškolních akcích je součástí celkového hodnocení ţáka včetně klasifikace na
vysvědčení.
16. Při zapojení školy do soutěţí bezpečnost a ochranu zdraví ţáků po dobu dopravy na soutěţe a ze
soutěţí zajišťuje vysílající škola, pokud se se zákonným zástupcem ţáka nedohodne jinak. V průběhu
soutěţe zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví ţáků organizátor.
17. U sportovních soutěţí, uměleckých soutěţí a dalších soutěţí, kde to charakter soutěţe vyţaduje a je to
dáno organizačním řádem soutěţe, zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví ţáků vysílající škola v plném
rozsahu, pokud se zákonným zástupcem ţáka nedohodne jinak.
IV. Podmínky zacházení se školním majetkem
A. Zacházení se školním majetkem
1. Do školy ţáci nosí pouze věci potřebné k výuce, cenné věci do školy nenosí. Hodinky, šperky, mobilní
telefony apod. mají neustále u sebe, mají zakázáno je odkládat, pouze z bezpečnostních důvodů a na
výslovný pokyn vyučujícího, který zajistí jejich úschovu.
2. Ţák zachází s učebnicemi a školními potřebami šetrně, udrţuje své místo, třídu i ostatní školní prostory
v čistotě a pořádku, chrání majetek před poškozením; nosí do školy učebnice a školní potřeby podle
rozvrhu hodin a pokynů učitelů.
3. Cenné předměty, včetně šperků a mobilních telefonů odkládá pouze na místa k tomu určená. Případně
na pokyn vyučujících, kteří je po stanovenou dobu přeberou do úschovy a zajistí jejich bezpečnost.
4. Ztráty věcí hlásí ţáci neprodleně svému třídnímu učiteli. Ţáci dbají na dostatečné zajištění svých věcí,
uzamykáním šaten. Ţáci školy a zaměstnanci školy odkládají osobní majetek pouze na místa k tomu
určená.
5. Ţákům školy jsou bezplatně poskytovány učebnice. Ţáci prvního ročníku základního vzdělávání učební
texty nevracejí, ţáci ostatních ročníků základního vzdělávání jsou povinni učebnice a učební texty
vrátit nejpozději do konce příslušného školního roku. Ţáci jsou povinni řádně pečovat o takto
propůjčený majetek školy, ochraňovat jej před ztrátou a poškozením, vrátit jej na konci roku v řádném
nepoškozeném stavu.
6. Ţák je povinen udrţovat v pořádku a nepoškozovat všechny věci, které tvoří zařízení školy a třídy a
dále ty, které mu byly svěřeny do osobního uţívání.
7. U kaţdého svévolného poškození nebo zničení majetku školy, majetku ţáků, učitelů či jiných osob
ţákem je vyţadována úhrada od rodičů/zákonných zástupců ţáka, který poškození způsobil.
8. Při závaţnější škodě nebo nemoţnosti vyřešit náhradu škody s rodiči je vznik škody hlášen Policii ČR,
případně orgánům sociální péče.
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9. Zjistí-li ţák ztrátu osobní věci, nebo její poškození, je povinen tuto skutečnost ihned ohlásit
vyučujícímu, dozoru, třídnímu učiteli nebo řediteli školy.
V.

Postup školy při výskytu podezřelé látky a při podezření na užití omamné látky
žákem
Doporučené postupy školy
1. Vytvořit podmínky pro předcházení výskytu případů uţívání návykových látek v prostorách školy
v době školního vyučování, včetně všech školních akcí i mimoškolní činnosti.
2. Zajistit bezpečnost a ochranu zdraví ţáků před škodlivými účinky návykových látek v prostorách
školy v době školního vyučování, včetně veškerých školních akcí.
3. Školním řádem školy a vnitřním řádem školského zařízení (dále jen „školní řád“) jasně vymezit
zákaz uţívání návykových látek ve škole, jejich nošení do školy.
4. Poskytovat ţákům a zákonným zástupcům nezbytné informace nutné k zajištění jejich ochrany
před tímto jevem.
5. Poskytovat ţákům věcné a pravdivé informace o návykových látkách formou, která je přiměřená
jejich rozumovému a osobnostnímu vývoji.
6. Působit na ţáky v oblasti primární prevence uţívání návykových látek.
7. Do veškerých poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví zakotvit informace o nebezpečnosti uţívání
návykových látek a zákazu jejich uţívání při všech činnostech souvisejících se školními aktivitami.
8. Poskytovat ţákům, kteří mají s uţíváním návykových látek problémy, jakoţ i jejich zákonným
zástupcům, informace o pomáhajících institucích a moţnostech řešení situace.
9. Při řešení případů souvisejících s uţíváním návykových látek nebo distribucí OPL je třeba
spolupracovat s dalšími zainteresovanými institucemi – Policie ČR, orgány sociálně-právní
ochrany dětí, školská poradenská zařízení apod.
10. V případech, které stanoví zákon, plnit ohlašovací povinnost směrem k orgánům činným v trestním
řízení, orgánům sociálně-právní ochrany obce s rozšířenou působností a zákonným zástupcům
ţáka.
Tabákové výrobky
Ve vnitřních i vnějších prostorách všech typů škol je zakázáno kouřit. Kouřit zde nesmějí ţádné
osoby a není moţné ani zřizovat kuřárny nebo místa pro kouření vyhrazená.
1. Kouření v prostorách školy je zakázáno.
2. Prostor školy je označen viditelným textem doplněným grafickou značkou zákazu kouření. Takto
jsou označeny vnitřní i vnější prostory.
Alkohol
Prodej nebo podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let je v ČR zakázáno. Zakázáno je
rovněţ osobám mladším 18 let alkohol nabízet, anebo je v konzumaci alkoholu podporovat.
1. Tímto školním řádem škola stanoví zákaz uţívání alkoholu v prostorách školy v době školního
vyučování i na všech akcích školou pořádaných.
2. Podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let můţe být trestným činem nebo přestupkem.
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Omamné a psychotropní látky
1. Zakázána je výroba, distribuce, přechovávání, šíření i propagace omamných a psychotropních
látek, a to bez ohledu na věk ţáka a prostředí, ve kterém by k tomu docházelo. Zakázáno je rovněţ
navádění k uţívání těchto látek.
2. Tímto školním řádem škola stanovuje zákaz uţívání OPL a jejich distribuci a přechovávání.
Současně stanovuje zákaz vstupu do školy pod jejich vlivem. Školním řádem stanovuje rovněţ tyto
sankce za porušení zákazu: napomenutí třídního učitele, důtka třídního učitele, důtka ředitele školy,
sníţený stupeň z chování. Porušení zákazu bude vţdy projednáváno na pedagogické radě za účelem
hodnocení a klasifikace chování ţáka.
3. Ten, kdo se hodnověrným způsobem dozví, ţe jiný připravuje nebo páchá trestný čin nedovolené
výroby a drţení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 a 188 a spáchání
nebo dokončení takového trestného činu nepřekazí, se sám vystavuje trestnímu stíhání. Překazit
takový čin lze tím, ţe ho včas oznámí orgánům Policie ČR nebo státnímu zástupci.
VI.

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků

1. Hodnocení a klasifikace ţáka
Hodnocení a klasifikace ţáků školy je součástí jejich výchovy a vzdělávání. Účelem hodnocení a
klasifikace je přispívat k odpovědnému vztahu ţáka k výchově a vzdělávání v souladu se školskými
předpisy. Výsledky hodnocení a klasifikace uvede škola na vysvědčení.
1.1. Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ţáků je:
 jednoznačné
 srozumitelné
 srovnatelné s předem stanovenými kritérii
 věcné
 všestranné
1.2. Hodnocení vychází z posouzení míry dosaţení očekávaných výstupů, které jsou formulovány v
učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu. Hodnocení je
pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doloţitelné.
2. Zásady hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání
2.1. Hodnocení ţáka je organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu a jeho řízení.
2.2. Za první pololetí vydává škola ţákovi výpis z vysvědčení; za druhé pololetí vysvědčení.
2.3. Hodnocení výsledků vzdělávání ţáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm, slovně
nebo kombinací obou způsobů. O způsobu hodnocení rozhoduje ředitel školy se souhlasem školské
rady a po projednání v pedagogické radě.
2.4. Je-li ţák hodnocen slovně, převede třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů
slovní hodnocení do klasifikace pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání, nebo při
přechodu na jinou školu
2.5. Klasifikace je jednou z forem hodnocení, její výsledky se vyjadřují stanovenou stupnicí.
2.6. Ve výchovně vzdělávacím procesu se uskutečňuje klasifikace průběţná a celková.
 Průběţná klasifikace se uplatňuje při hodnocení dílčích výsledků a projevů ţáka.
 Klasifikace souhrnného prospěchu se provádí na konci kaţdého pololetí a není aritmetickým
průměrem běţné klasifikace.
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2.7. Při hodnocení ţáka klasifikací jsou výsledky vzdělávání ţáka a chování ţáka ve škole a na akcích
pořádaných školou hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání ţáka, které dosáhl zejména
vzhledem k očekávaným výstupům formulovaným v jednotlivých předmětech ŠVP ZV, k jeho
vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku ţáka.
2.8. Klasifikace zahrnuje ohodnocení píle ţáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které
ovlivňují jeho výkon.
2.9. Chování neovlivňuje klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech.
2.10. Při hodnocení a při průběţné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník uplatňuje přiměřenou
náročnost a pedagogický takt vůči ţákovi.
2.11. Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu.
2.12. V předmětu, ve kterém vyučuje více učitelů, určí výsledný klasifikační stupeň za klasifikační
období příslušní učitelé po vzájemné dohodě.
2.13. Ohodnocením výkonu ţáka klasifikačním stupněm posuzuje učitel výsledky práce objektivně a
přiměřeně náročně.
2.14. Pro určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se
hodnotí učební výsledky, jichţ ţák dosáhl za celé klasifikační období. Při celkové klasifikaci
přihlíţí učitel k věkovým zvláštnostem ţáka i k tomu, ţe ţák mohl v průběhu klasifikačního
období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici. Přihlíţí se i ke snaţivosti a
pečlivosti ţáka, k jeho individuálním schopnostem a zájmům. Stupeň prospěchu se neurčuje na
základě průměru klasifikace za příslušné období.
2.15. Ředitel školy je povinen působit na sjednocování klasifikačních měřítek všech učitelů.
2.16. Zákonní zástupci ţáka jsou o prospěchu ţáka informování třídním učitelem a učiteli jednotlivých
předmětů:
 průběţně prostřednictvím ţákovské kníţky,
 před koncem kaţdého čtvrtletí (klasifikační období),
 případně kdykoliv na poţádání zákonných zástupců ţáka.
2.17. V případě mimořádného zhoršení prospěchu informuje učitel zákonné zástupce ţáka
bezprostředně a prokazatelným způsobem. Případy zaostávání ţáků v učení se projednají v
pedagogické radě.
2.18. Ţáci školy, kteří po dobu nemoci nejméně tři měsíce před koncem klasifikačního období
navštěvovali školu při zdravotnickém zařízení a byli tam klasifikováni za pololetí ze všech,
popřípadě jen z některých předmětů, se po návratu do kmenové školy zkoušejí a klasifikují po
předem dohodnutém termínu. Jejich klasifikace ze školy při zdravotnickém zařízení v
předmětech, ve kterých byli klasifikováni, bude zahrnuta do celkové klasifikace. V předmětech,
ve kterých nebyli vyučováni, se neklasifikují.
2.19. Do vyššího ročníku postoupí ţák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných
předmětů stanovených školním vzdělávacím programem s výjimkou předmětů výchovného
zaměření stanovených rámcovým vzdělávacím programem a předmětů, z nichţ byl uvolněn. Do
vyššího ročníku postoupí i ţák prvního stupně základní školy, který jiţ v rámci prvního stupně
opakoval ročník, a ţák druhého stupně základní školy, který jiţ v rámci druhého stupně opakoval
ročník, a to bez ohledu na prospěch tohoto ţáka.
2.20. Nelze-li ţáka 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 moţné hodnotit ani v náhradním termínu, ţák se za první
pololetí nehodnotí.
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2.21. Nelze-li ţáka 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 ţák nejbliţší
vyšší ročník, popřípadě znovu devátý ročník.
2.22. Má-li zákonný zástupce ţáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo
druhého pololetí, můţe do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl,
nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, poţádat ředitele školy o
komisionální přezkoušení ţáka; je-li vyučujícím ţáka v daném předmětu ředitel školy, krajský
úřad. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení ţádosti nebo v
termínu dohodnutém se zákonným zástupcem ţáka.
2.23. Ţák, který plní povinnou školní docházku, opakuje ročník, pokud na konci druhého pololetí
neprospěl nebo nemohl být hodnocen. To neplatí o ţákovi, který na daném stupni základní školy
jiţ jednou ročník opakoval. Tomuto ţákovi můţe ředitel školy na ţádost jeho zákonného
zástupce povolit opakování ročníku pouze z váţných zdravotních důvodů.
2.24. Ředitel školy můţe ţákovi, který splnil povinnou školní docházku a na konci druhého pololetí
neprospěl nebo nemohl být hodnocen, povolit na ţádost jeho zákonného zástupce opakování
ročníku po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků a důvodů uvedených v ţádosti.
2.25. V posledním roce plnění povinné školní docházky zpracuje třídní učitel výstupní hodnocení o
tom, jak ţák dosáhl cílů vzdělávání stanovených v ŠVP ZV.
2.26. V pátém a sedmém ročníku zpracuje třídní učitel výstupní hodnocení ţáka, o tom, jak ţák dosáhl
dílčích cílů vzdělávání stanovených v ŠVP ZV.
3. Zásady pro hodnocení chování ve škole
3.1. Klasifikaci chování ţáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují a s
ostatními učiteli, rozhoduje o ní ředitel po projednání v pedagogické radě.
3.2. Kritériem pro klasifikaci chování je dodrţování pravidel slušného chování a dodrţování vnitřního
řádu školy během klasifikačního období.
3.3. Při klasifikaci chování se přihlíţí k věku, morální a rozumové vyspělosti ţáka; k uděleným
opatřením k posílení kázně se přihlíţí pouze tehdy, jestliţe tato opatření byla neúčinná.
3.4. Škola hodnotí a klasifikuje ţáky za jejich chování ve škole a při akcích organizovaných školou.
3.5. Nedostatky v chování ţáků se projednávají v pedagogické radě.
3.6. Zákonní zástupci ţáka jsou o chování ţáka informování třídním učitelem a učiteli jednotlivých
předmětů:
 průběţně prostřednictvím ţákovské kníţky,
 před koncem kaţdého čtvrtletí (klasifikační období),
 okamţitě v případně mimořádném porušených školního řádu.
4. Zásady a pravidla pro sebehodnocení ţáků
4.1. Sebehodnocení je důleţitou součástí hodnocení ţáků.
4.2. Sebehodnocením se posiluje sebeúcta a sebevědomí ţáků.
4.3. Chybu je potřeba chápat jako přirozenou věc v procesu učení. Pedagogičtí pracovníci se o chybě se
ţáky baví, ţáci mohou některé práce sami opravovat. Chyba je důleţitý prostředek učení.
4.4. Při sebehodnocení se ţák snaţí popsat:
 co se mu daří,
 co mu ještě nejde.
 jak bude pokračovat dál.
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4.5. Při školní práci vedeme ţáka, aby komentoval svoje výkony a výsledky. Známky nejsou jediným
zdrojem motivace.
5. Stupně hodnocení prospěchu
5.1. Výsledky vzdělávání ţáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených
školním vzdělávacím programem se v případě pouţití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni
prospěchu:
1 – výborný,
2 – chvalitebný,
3 – dobrý,
4 – dostatečný,
5 – nedostatečný.
5.2. Pro potřeby klasifikace se předměty dělí do tří skupin:
 předměty s převahou teoretického zaměření,
 předměty s převahou praktických činností a
 předměty s převahou výchovného a uměleckého odborného zaměření.
5.3. Kritéria pro jednotlivé klasifikační stupně jsou formulována především pro celkovou klasifikaci.
Učitel však nepřeceňuje ţádné z uvedených kritérií, posuzuje ţákovy výkony komplexně, v
souladu se specifikou předmětu.
6. Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření
Převahu teoretického zaměření mají jazykové, společenskovědní, přírodovědné předměty a matematika. Při
klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření se v souladu s
poţadavky učebních osnov hodnotí:
 ucelenost, přesnost a trvalost osvojení poţadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic,
zákonitostí a vztahů, kvalita a rozsah získaných dovedností vykonávat poţadované intelektuální
a motorické činnosti,
 schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických
úkolů, při výkladu a hodnocení společenských a přírodních jevů a zákonitostí,
 kvalita myšlení, především jeho logika, samostatnost a tvořivost,
 aktivita v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim,
 přesnost, výstiţnost a odborná i jazyková správnost ústního a písemného projevu,
 kvalita výsledků činností,
 osvojení účinných metod samostatného studia.
Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:
 Stupeň 1 (výborný)
Ţák ovládá poţadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a úplně a chápe
vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává poţadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a
tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při
výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí logicky správně, zřetelně se u něho projevuje
samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný a výstiţný. Grafický projev je
přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky. Je schopen
samostatně studovat vhodné texty.
 Stupeň 2 (chvalitebný)
Ţák ovládá poţadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a
úplně. Pohotově vykonává poţadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a produktivně
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nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a
praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se
projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a
výstiţnosti. Kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický projev je
estetický, bez větších nepřesností. Je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty.
 Stupeň 3 (dobrý)
Ţák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si poţadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a
zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání poţadovaných intelektuálních a motorických činností
projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat.
V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se
dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů a zákonitostí podle podnětů učitele. Jeho
myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. V ústním a písemném
projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstiţnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti se
projevují častější nedostatky, grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky. Je schopen
samostatně studovat podle návodu učitele.
 Stupeň 4 (dostatečný)
Ţák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si poţadovaných poznatků závaţné mezery. Při
provádění poţadovaných intelektuálních a motorických činností je málo pohotový a má větší
nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických
úkolů se vyskytují závaţné chyby. Při vyuţívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je
nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závaţné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní a písemný
projev má váţné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstiţnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti a v
grafickém projevu se projevují nedostatky, grafický projev je málo estetický. Závaţné nedostatky a
chyby dovede ţák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké těţkosti.
 Stupeň 5 (nedostatečný)
Ţák si poţadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závaţné a značné mezery. Jeho
dovednost vykonávat poţadované intelektuální a motorické činnosti má velmi podstatné nedostatky. V
uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují
velmi závaţné 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 závaţné nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstiţnosti. Kvalita výsledků
jeho činnosti a grafický projev mají váţné nedostatky. Závaţné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s
pomocí učitele. Nedovede samostatně studovat.
7. Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou praktického zaměření
Převahu praktické činnosti mají v základní škole pracovní činnosti, praktika a laboratorní činnosti. Při
klasifikaci v předmětech uvedených s převahou praktického zaměření v souladu s poţadavky učebních
osnov se hodnotí:
 vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem,
 osvojení praktických dovedností a návyků, zvládnutí účelných způsobů práce,
 vyuţití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech,
 aktivita, samostatnost, tvořivost, iniciativa v praktických činnostech,
 kvalita výsledků činností,
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organizace vlastní práce a pracoviště, udrţování pořádku na pracovišti,
dodrţování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a péče o ţivotní prostředí,
hospodárné vyuţívání surovin, materiálů, energie, překonávání překáţek v práci,
obsluha a údrţba laboratorních zařízení a pomůcek, nástrojů, nářadí a měřidel.

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:
 Stupeň 1 (výborný)
Ţák soustavně projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem.
Pohotově, samostatně a tvořivě vyuţívá 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 závaţnějších
nedostatků. Účelně si organizuje vlastní práci, udrţuje pracoviště v pořádku. Uvědoměle dodrţuje
předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a aktivně se stará o ţivotní prostředí. Hospodárně
vyuţívá suroviny, materiál, energii. Vzorně obsluhuje a udrţuje laboratorní zařízení a pomůcky,
nástroje, nářadí a měřidla. Aktivně překonává vyskytující se překáţky.
 Stupeň 2 (chvalitebný)
Ţák projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. Samostatně, ale
méně tvořivě a s menší jistotou vyuţívá 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 udrţuje v
pořádku. Uvědoměle udrţuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a stará se o ţivotní
prostředí. Při hospodárném vyuţívání surovin, materiálů a energie se dopouští malých chyb.
Laboratorní zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla obsluhuje a udrţuje s drobnými nedostatky.
Překáţky v práci překonává s občasnou pomocí učitele.
 Stupeň 3 (dobrý)
Ţák 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, udrţuje pracoviště v pořádku. Dodrţuje
předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a v malé míře přispívá k tvorbě a ochraně ţivotního
prostředí. Na podněty učitele je schopen hospodárně vyuţívat suroviny, materiály a energii. K údrţbě
laboratorních zařízení, přístrojů, nářadí a měřidel musí být částečně podněcován. Překáţky v práci
překonává jen s častou pomocí učitele.
 Stupeň 4 (dostatečný)
Ţák pracuje bez zájmu a vztahu k práci, k pracovnímu kolektivu a praktickým činnostem. Získané
teoretické poznatky dovede vyuţít 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 závaţné nedostatky. Práci
dovede organizovat za soustavné pomoci učitele, méně dbá o pořádek na pracovišti. Méně dbá na
dodrţování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o ţivotní prostředí. Porušuje zásady
hospodárnosti vyuţívání surovin, materiálů a energie. V obsluze a údrţbě laboratorních zařízení a
pomůcek, přístrojů, nářadí a měřidel se dopouští závaţných nedostatků. Překáţky v práci překonává jen
s pomocí učitele.
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 Stupeň 5 (nedostatečný)
Ţák neprojevuje zájem o práci a vztah k ní, ani k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem.
Nedokáţe ani s pomocí učitele uplatnit získané teoretické poznatky při praktické činnosti.
V praktických činnostech, dovednostech a návycích má podstatné nedostatky. Nedokáţe postupovat při
práci ani s pomocí učitele. Výsledky jeho práce jsou nedokončené, neúplné, nepřesné, nedosahují
předepsané ukazatele. Práci na pracovišti si nedokáţe zorganizovat, nedbá na pořádek na pracovišti.
Neovládá předpisy o ochraně zdraví při práci a nedbá na ochranu ţivotního prostředí. Nevyuţívá
hospodárně surovin, materiálů a energie. V obsluze a údrţbě laboratorních zařízení a pomůcek,
přístrojů a nářadí, nástrojů a měřidel se dopouští závaţných nedostatků.
8. Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření
Převahu výchovného zaměření mají: výtvarná výchova, hudební výchova a zpěv, tělesná a sportovní
výchova. Ţák zařazený do zvláštní tělesné výchovy se při částečném uvolnění nebo úlevách doporučených
lékařem klasifikuje s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu. Při klasifikaci v předmětech s převahou
výchovného zaměření se v souladu s poţadavky 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 ţáka 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 ţáka všeobecná, tělesná zdatnost,
 výkonnost a jeho péče o vlastní zdraví.
Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:
1. Stupeň 1 (výborný)
Ţák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně vyuţívá své osobní předpoklady a
velmi úspěšně podle poţadavků 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, brannost a tělesnou
kulturu a projevuje k nim aktivní vztah. Úspěšně rozvíjí svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost.
2. Stupeň 2 (chvalitebný)
Ţák je v činnostech aktivní, tvořivý, převáţně samostatný na základě vyuţívání svých osobních
předpokladů, které úspěšně rozvíjí v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je esteticky
působivý a má jen menší nedostatky z hlediska poţadavků osnov. Ţák tvořivě aplikuje osvojené
vědomosti, dovednosti a návyky v nových úkolech. Má aktivní zájem o umění, o estetiku a tělesnou
zdatnost. Rozvíjí si v poţadované míře estetický vkus, brannost a tělesnou zdatnost.
3. Stupeň 3 (dobrý)
Ţák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyuţívá 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 poţadované míře svůj
estetický vkus a tělesnou zdatnost.
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4. Stupeň 4 (dostatečný)
Ţák 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.
5. Stupeň 5 (nedostatečný)
Ţák je v činnostech převáţně 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.
9. Stupně hodnocení chování
Chování ţáka ve škole a na akcích pořádaných školou se v případě pouţití klasifikace hodnotí na
vysvědčení stupni:
1 – velmi dobré,
2 – uspokojivé,
3 – neuspokojivé.
Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace chování jsou následující:
1. Stupeň 1 (velmi dobré)
Ţák uvědoměle dodrţuje pravidla chování a ustanovení vnitřního řádu školy. Méně závaţných
přestupků se dopouští ojediněle. Ţák je však přístupný výchovnému působení a snaţí se své chyby
napravit.
2. Stupeň 2 (uspokojivé)
Chování ţáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními vnitřního řádu školy. Ţák se dopustí
závaţného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo vnitřnímu řádu školy; nebo se opakovaně
dopustí méně závaţných přestupků. Zpravidla se přes důtku třídního učitele, důtku ředitele školy
dopouští dalších přestupků, narušuje výchovně vzdělávací činnost školy. Ohroţuje bezpečnost a zdraví
svoje nebo jiných osob.
3. Stupeň 3 (neuspokojivé)
Chování ţáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování. Dopustí se takových
závaţných přestupků proti školnímu řádu nebo provinění, ţe je jimi váţně ohroţena výchova nebo
bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnost
školy. Zpravidla se přes důtku ředitele školy dopouští dalších přestupků.
10. Stupně pochval a kázeňských opatření
V souladu s ustanovením § 31 odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo
jiná ocenění a kázeňská opatření. Pochvaly, jiná ocenění a další kázeňská opatření můţe udělit či uloţit
ředitel školy nebo třídní učitel.
10.1. Pochvalami a oceněními jsou:
 Pochvala třídního učitele - třídní učitel můţe udělit na základě vlastního rozhodnutí nebo na
základě podnětu ostatních vyučujících ţákovi po projednání s ředitelem školy pochvalu třídního
učitele za výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci.
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 Pochvala ředitele školy – ředitel školy můţe na základě vlastního rozhodnutí, na základě podnětu
třídního učitele nebo ostatních vyučujících, na návrh školské rady, zřizovatele, krajského úřadu, či
na základě podnětu jiné právnické nebo fyzické osoby po projednání v pedagogické radě udělit za
mimořádný projev humánnosti, občanské a školské iniciativy, za vysoce zásluţný čin, za
dlouhodobou úspěšnou práci spojenou s reprezentací školy pochvalu ředitele školy.
 Cena roku - ředitel školy můţe ţákovi udělit po projednání v pedagogické radě za vysoce zásluţný
čin přesahující rámec pochvaly ředitele školy, za vynikající úspěchy ve školní práci spojené se
vzornou reprezentací školy cenu roku, která je spojena s věcným darem.
Třídní učitel neprodleně oznámí udělení pochvaly a jiného ocenění a jeho důvody prokazatelným
způsobem ţákovi a jeho zákonnému zástupci. Udělení pochvaly a jiného ocenění se zaznamená do
katalogového listu ţáka.
Při porušení povinností stanovených školním řádem můţe být podle závaţnosti tohoto porušení ţákovi
uloţeno kázeňské opatření.
Kázeňská opatření jsou:
 Napomenutí třídního učitele - ukládá třídní učitel, o udělení napomenutí uvědomí třídní učitel
prokazatelně zákonného zástupce ţáka – tiskopis školy.
 Důtka třídního učitele – ukládá ji třídní učitel po projednání a se souhlasem ředitele školy za
závaţnější či opakované porušení řádu školy, norem slušnosti; důtka třídního učitele se uděluje před
kolektivem třídy a o jejím udělení uvědomí třídní učitel prokazatelně zákonného zástupce ţáka –
tiskopis školy.
 Důtka ředitele školy - ukládá ji ředitel školy po projednání v pedagogické radě za váţná porušení
řádu školy – zvláště za porušování norem slušnosti, za neomluvené absence, za agresivitu vůči
spoluţákům i dospělým a další závaţná provinění. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky
ţáka vůči pracovníkům školy se vţdy povaţují za závaţné zaviněné porušení povinností řádu školy
a jsou postihovány tímto opatřením s následným dopadem na hodnocení chování za klasifikační
období. O uloţení důtky uvědomí třídní učitel prokazatelně zákonného zástupce ţáka – tiskopis
školy.
Třídní učitel neprodleně oznámí ţákovi uloţení napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným
způsobem. Uloţení napomenutí, nebo důtky se zaznamená do katalogového listu ţáka.
Příklady upřesnění kázeňských opatření za konkrétní přestupky proti školnímu řádu jsou uvedeny v příloze
klasifikačního řádu. Tyto příklady slouţí zejména ke sjednocení návrhů kázeňských opatření jednotlivými
vyučujícími. Jednotlivé případy porušení školního řádu však budou posuzovány individuálně s ohledem na
konkrétní situaci, tak aby byla umoţněna následná náprava ţáka.
11. Zásady pro pouţívání slovního hodnocení v souladu s § 15 odst. 2 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o
základním vzdělávání, včetně předem stanovených kritérií
11.1. O slovním hodnocení výsledků vzdělávání ţáka na vysvědčení rozhoduje ředitel školy na základě
ţádosti zákonného zástupce ţáka.
11.2. Třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů převede slovní hodnocení do
klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v případě přestupu ţáka na školu, která hodnotí
odlišným způsobem, a to na ţádost této školy nebo zákonného zástupce ţáka.
11.3. Je-li ţák hodnocen slovně, převede třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů
slovní hodnocení do klasifikace pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání.
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11.4. U ţáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o pouţití slovního hodnocení na
základě ţádosti zákonného zástupce ţáka.
11.5. Výsledky vzdělávání ţáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených
školním vzdělávacím programem a chování ţáka ve škole a na akcích pořádaných školou jsou v
případě pouţití slovního hodnocení popsány tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání ţáka, které
dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách
jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním
předpokladům a k věku ţáka. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání ţáka v
jejich vývoji, ohodnocení píle ţáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují
jeho výkon, a naznačení dalšího rozvoje ţáka. Obsahuje také zdůvodnění hodnocení a doporučení,
jak předcházet případným neúspěchům ţáka a jak je překonávat.
12. Způsob získávání podkladů pro hodnocení
12.1. Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků a chování ţáka získává
učitel zejména těmito metodami, formami a prostředky:
 soustavným diagnostickým pozorováním ţáka,
 soustavným sledováním výkonů ţáka a jeho připravenosti na vyučování,
 různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové)
 didaktickými testy,
 kontrolními písemnými pracemi a praktickými zkouškami předepsanými učebními osnovami,
 analýzou různých činností ţáka,
 konzultacemi s ostatními učiteli a podle potřeby s dalšími odborníky (PPP, SPC),
 rozhovory se ţákem a zákonnými zástupci ţáka
12.2. Ţák 2. aţ 9. ročníku základní školy musí mít z kaţdého předmětu, alespoň dvě známky za kaţdé
pololetí. Známky získávají vyučující průběţně během celého klasifikačního období. Není
přípustné ústně přezkušovat ţáky koncem klasifikačního období z látky celého tohoto období.
Výjimku tvoří vědomosti nutné k zvládnutí zkoušené látky. Zkoušení je prováděno zásadně před
kolektivem třídy, nepřípustné je individuální přezkušování po vyučování v kabinetech. Výjimka
je moţná jen při diagnostikované vývojové poruše, kdy je tento způsob doporučen ve zprávě
psychologa.
12.3. Učitel oznamuje ţákovi výsledek kaţdé klasifikace, klasifikaci zdůvodňuje a poukazuje na klady
a nedostatky hodnocených projevů, výkonů, výtvorů. Po ústním vyzkoušení oznámí učitel ţákovi
výsledek hodnocení okamţitě. Výsledky hodnocení písemných zkoušek a prací a praktických
činností oznámí ţákovi nejpozději do 7 dnů. Učitel sděluje všechny známky, které bere v úvahu
při celkové klasifikaci, zástupcům ţáka a to zejména prostřednictvím zápisů do ţákovské kníţky
- současně se sdělováním známek ţákům. Při hodnocení vyuţívá i sebehodnocení ţáka.
12.4. Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní rok,
aby se nadměrně nenahromadily v určitých obdobích.
12.5. O termínu písemné zkoušky, která má trvat více neţ 25 minut, informuje vyučující ţáky
dostatečně dlouhou dobu předem. Ostatní vyučující o tom informuje formou zápisu do třídní
knihy. V jednom dni mohou ţáci konat jen jednu zkoušku uvedeného charakteru.
12.6. Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o kaţdé klasifikaci ţáka průkazným způsobem tak,
aby mohl vţdy doloţit správnost celkové klasifikace ţáka i způsob získání známek (ústní
zkoušení, písemné,...).
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12.7. V případě dlouhodobé nepřítomnosti nebo rozvázání pracovního poměru v průběhu
klasifikačního období předá tento klasifikační přehled zastupujícímu učiteli nebo vedení školy.
12.8. Vyučující zajistí zapsání známek také do ţákovských kníţek a dbá o jejich úplnost. Do ţákovské
kníţky jsou zapisovány známky z jednotlivých předmětů, udělená výchovná opatření a další
údaje o chování ţáka, jeho pracovní aktivitě a činnosti ve škole.
12.9. Pokud je klasifikace ţáka stanovena na základě písemných nebo grafických prací, vyučující tyto
práce uschovávají po dobu, během které se klasifikace ţáka určuje nebo ve které se k ní mohou
zákonní zástupci ţáka odvolat - tzn. celý školní. v případě ţáků s odloţenou klasifikací nebo
opravnými zkouškami aţ do 30. 10. dalšího školního roku.
12.10. Opravené písemné práce musí být předloţeny všem ţákům a na poţádání ve škole také
zákonným zástupcům.
12.11. Vyučující dodrţují zásady pedagogického taktu, zejména:
 neklasifikují ţáky ihned po jejich návratu do školy po nepřítomnosti delší neţ jeden týden,
 účelem zkoušení není nacházet mezery ve vědomostech ţáka, ale hodnotit to, co umí.
12.12. Učitel klasifikuje jen probrané učivo, zadávání nové látky k samostatnému nastudování celé třídě
není přípustné, před prověřováním znalostí musí mít ţáci dostatek času k naučení, procvičení a
zaţití učiva, prověřování znalostí provádět aţ po dostatečném procvičení učiva.
12.13. Třídní učitelé (případně výchovný poradce) jsou povinni seznamovat ostatní vyučující
s doporučením psychologických vyšetření, které mají vztah ke způsobu hodnocení a klasifikace
ţáka a způsobu získávání podkladů. Údaje o nových vyšetřeních jsou součástí zpráv učitelů
(nebo výchovného poradce) na pedagogické radě.
13. Zásady pro pouţívání slovního hodnocení v souladu s § 15 odst. 2 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o
základním vzdělávání, včetně předem stanovených kritérií
13.1. O slovním hodnocení výsledků vzdělávání ţáka na vysvědčení rozhoduje ředitel školy na
základě ţádosti zákonného zástupce ţáka.
13.2. Je-li ţák hodnocen slovně, převede třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů
slovní hodnocení do klasifikace pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání, nebo
v případě přestupu ţáka na jinou školu.
13.3. Výsledky vzdělávání ţáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených
školním vzdělávacím programem a chování ţáka ve škole a na akcích pořádaných školou jsou v
případě pouţití slovního hodnocení popsány tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání ţáka, které
dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách
jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním
předpokladům a k věku ţáka.
13.4. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání ţáka v jejich vývoji, ohodnocení píle
ţáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon, a naznačení
dalšího rozvoje ţáka. Obsahuje také zdůvodnění hodnocení a doporučení, jak předcházet
případným neúspěchům ţáka a jak je překonávat.
14. Podrobnosti o komisionálních a opravných zkouškách
14.1. Komisionální zkouška
 Komisionální zkouška se koná v těchto případech:
- má-li zákonný zástupce ţáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo
druhého pololetí,
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- při konání opravné zkoušky.
Komisi pro komisionální přezkoušení jmenuje ředitel školy; v případě, ţe je vyučujícím daného
předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad.
Komise je tříčlenná a tvoří ji:
a) předseda, kterým je ředitel školy, popřípadě jím pověřený učitel, nebo v případě, ţe
vyučujícím daného předmětu je ředitel školy, krajským úřadem jmenovaný jiný
pedagogický pracovník školy,
b) zkoušející učitel, jímţ je vyučující daného předmětu ve třídě, v níţ je ţák 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.
Výsledek přezkoušení jiţ nelze napadnout novou ţádostí o přezkoušení. Výsledek přezkoušení
stanoví komise hlasováním. Výsledek přezkoušení se vyjádří slovním hodnocením nebo stupněm
prospěchu. Ředitel školy sdělí výsledek přezkoušení prokazatelným způsobem ţákovi a zákonnému
zástupci ţáka. V případě změny hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí se ţákovi vydá
nové vysvědčení.
O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy. Za řádné vyplnění
protokolu odpovídá předseda komise, protokol podepíší všichni členové komise.
Ţák můţe v jednom dni vykonat přezkoušení pouze z jednoho předmětu. Není-li moţné ţáka ze
závaţných důvodů ve stanoveném termínu přezkoušet, stanoví orgán jmenující komisi náhradní
termín přezkoušení.
Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitel školy v souladu se školním vzdělávacím
programem.
Třídní učitel zapíše do třídního výkazu poznámku o vykonaných zkouškách, doplní celkový
prospěch a vydá ţákovi vysvědčení s datem poslední zkoušky.

14.2. Opravná zkouška
 Opravné zkoušky konají:
- ţáci, kteří mají nejvýše dvě nedostatečné z povinných předmětů a zároveň dosud neopakovali
ročník na daném stupni základní školy,
- ţáci devátého ročníku, kteří na konci druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných
předmětů.
 Ţáci nekonají opravné zkoušky, jestliţe neprospěli z předmětu s výchovným zaměřením.
 Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku, tj. do 31. srpna. Termín
opravných zkoušek a konzultací ţáků s příslušnými pedagogickými pracovníky stanoví ředitel
školy na červnové pedagogické radě.
 Ţák můţe v jednom dni skládat pouze jednu opravnou zkoušku. Opravné zkoušky jsou
komisionální.
 Ţák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. Ze
závaţných důvodů můţe ředitel školy ţákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději
do 15. září následujícího školního roku. Do té doby je ţák zařazen do nejbliţšího vyššího ročníku,
popřípadě znovu do devátého ročníku.
 Ţákovi, který konal opravnou zkoušku, se na vysvědčení uvede datum poslední opravné zkoušky v
daném pololetí.
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15. Způsob hodnocení ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 Způsob hodnocení a klasifikace ţáka vychází ze znalosti příznaků postiţení a uplatňuje se ve všech
vyučovacích předmětech, ve kterých se projevuje postiţení ţáka, a na obou stupních základní školy.
 Při způsobu hodnocení a klasifikaci ţáků pedagogičtí pracovníci zvýrazňují motivační sloţku
hodnocení, hodnotí jevy, které ţák zvládl. Při hodnocení se doporučuje uţívat různých forem
hodnocení, např. bodové ohodnocení, hodnocení s uvedením počtu chyb apod.
 Při klasifikaci ţáků se doporučuje upřednostnit širší slovní hodnocení. Způsob hodnocení projedná
třídní učitel a výchovný poradce s ostatními vyučujícími.
 Třídní učitel sdělí vhodným způsobem ostatním ţákům ve třídě podstatu individuálního přístupu a
způsobu hodnocení a klasifikace ţáka.
 Ţák zařazený do zdravotní tělesné výchovy při částečném osvobození nebo při úlevách
doporučených lékařem se klasifikuje v tělesné výchově s přihlédnutím k druhu a stupni postiţení i k
jeho celkovému zdravotnímu stavu.
VIII.

Závěrečná ustanovení

1. Změnu v řádu školy je oprávněn provést ředitel školy.
2. Zrušuje se předchozí znění školního řádu č.j.:1/2005 ze dne 28.2.2005. Uloţení v archivu školy se řídí
Spisovým a skartačním řádem školy.
3. Školní řád nabývá účinnosti dnem:1. 11. 2010.
4. Podle § 30 školského zákona č. 561/2004 Sb. zveřejňuje ředitel školy tento řád následujícím způsobem:
vyvěšením ve vstupní chodbě školy a ve sborovně školy.

V Břestě dne 28. srpna 2010
Mgr. Vladimír Ţůrek
ředitel školy
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