
K návštěvě školy se žák se svými rodiči rozhodl svobodně s vědomím práva vybrat si školu, kde chce 

získat základní vzdělání. Z toho plyne, že se svobodně rozhodl dodržovat povinnosti a využívat 

podmínek práce této školy. 

 

Předpokládá se, že je dítětem vedeným k úctě k člověku a všemu, čím je tato země obdařena, ať 

přírodou nebo duševní a fyzickou prací člověka. 

 

Dítě, které není takto připravováno na školu a život rodiči, se v prostředí této školy stane rušivým 

článkem a nenajde zde své uspokojení. 

 

Základní práva a povinnost pro všechny přítomné osoby 

 

Vstoupil jsi  -    pozdrav 

Odcházíš  -  rozluč se 

Chceš-li  -  řekni prosím 

Dostaneš-li  -  řekni děkuji 

 

Používej i ostatní kouzelná slova, která k sobě lidi přibližují. 

 

Nikoho nebij - jen slaboši a zbabělci si musí dokazovat svoji sílu. 

 

Nenič  -  každá  věc, která posloužila tobě, může posloužit i druhému. 

 

Netrap  se -  všechny dveře jsou zde otevřené, proto se přijď rozdělit 

o každou radost i bolest. 

 

Mluv pravdu - lež a pomluva mezi slušné lidi nepatří. 

 

Mobil je náš sluha, ke hrám a komunikaci máš kamarády. 

 

Važ si sám sebe - v životě je důležité znát svoji cenu.  
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1. Práva a povinnosti žáků 

 

1.1 Práva žáků 

 

1.1.1 Žák má všechna práva dítěte, jak jsou stanovena v Úmluvě o právech dítěte a práva 

zakotvená v zákoně č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění. 

1.1.2 Žák má právo na přístup k informacím o průběhu a výsledcích svého vzdělávání 

1.1.3 Žák má právo na vyjádření vlastního názoru v záležitostech týkajících se jeho 

vzdělávání.  

1.1.4 Žák má právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí 

jeho vzdělávání, přičemž jeho vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající 

jeho věku a stupni vývoje. Šíření hanlivých výroků o spolužácích nebo pracovnících 

školy (včetně externích) prostřednictvím internetové sítě či jinou formou nebude 

považováno za výkon tohoto práva. 

1.1.5 Nově přijatý žák má právo na pomoc při adaptaci v nových podmínkách. 
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1.1.6 Žák má právo účastnit se soutěží a prezentace svých prací, výrobků a nápadů, má právo 

přicházet s nápady, podněty a návrhy, které se týkají činnosti školy nebo třídy, a to buď 

přímo za učitelem, nebo za ředitelkou školy. 

1.1.7 Žák má právo na bezpečí, na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, 

krutého, ponižujícího nebo nedbalého zacházení, má právo na svobodu myšlení, 

projevu, náboženství, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických 

podmínek, má právo být seznámen se všemi předpisy vztahujícími se k jeho pobytu a 

činnosti ve škole. 

1.1.8 Žák má právo na ochranu svých práv, své osobnosti, důstojnosti, cti a pověsti. Žák má 

právo na ochranu před užíváním narkotických a psychotropních látek a před sexuálním 

zneužíváním a obtěžováním. 

1.1.9 Žák má právo na podmínky zajišťující ochranu jeho zdraví a na zdravý tělesný, duševní, 

duchovní, mravní a sociální rozvoj. 

1.1.10 Žák má právo na ochranu před jakýmkoliv svévolným zasahováním do jeho života, 

rodiny, domova, korespondence. Má právo na ochranu proti jakýmkoliv útokům na jeho 

čest a pověst. 

1.1.11 Žák má právo na odpočinek a relaxaci v rámci výuky, na svobodnou účast v kulturním 

životě a umělecké činnosti školy. Žák má právo využívat volnočasové aktivity v rámci 

školy, tj. např. zájmové útvary kroužky. 

1.1.12 Žák má právo na poradenskou pomoc školy. Má právo obrátit se na třídního učitele, 

výchovného poradce nebo na jiné pedagogické (příp. i nepedagogické) pracovníky školy 

s žádostí, stížností či iniciativou, týkající se jeho práv a povinností (jakož i chodu školy 

vůbec), a má právo obrátit se kdykoliv na tyto osoby s žádostí o pomoc či radu, dostane-

li se do jakýchkoliv problémů či nesnází. 

1.1.13 Žák má právo na vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jeho vzdělávacím 

potřebám a možnostem, na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání 

umožní, a na poradenskou pomoc školy a zprostředkování pomoci ve školském 

poradenském zařízení. Má právo, aby při jeho hodnocení bylo přihlédnuto k povaze jeho 

postižení či znevýhodnění. 

1.1.14 Všichni žáci jsou si rovni ve svých právech bez ohledu na věk, národnost, etnikum, 

státní příslušnost, zdravotní stav, náboženské vyznání, etnický původ, sociální původ, 

pohlaví či sexuální orientaci. 

 

1.2 Základní obecné povinnosti žáka  

1.2.1. Žák je povinen řádně docházet do školy nebo do online výuky, off-line s konzultací tj. 

pravidelně a včas dle rozvrhu vyučovacích hodin (případně jeho změn), nebo dle pokynů 

při organizaci vzdělávání jinak než ve vyučovacích hodinách. 

1.2.2. Žák je povinen se řádně vzdělávat, tj. aktivně se účastnit výuky (klasické, online, off-

line s konzultací), být na výuku připraven. 

1.2.3. Žák je povinen dodržovat školní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a 

bezpečnosti, s nimiž byl seznámen. 

1.2.4. Žák je povinen plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu 

s právními předpisy a školním řádem. 

1.2.5. Žák je povinen chovat se v rámci společenských norem – dodržuje společenská pravidla 

chování, vůči dospělým i spolužákům vystupuje zdvořile a ohleduplně. Vyvaruje 

jakéhokoli hrubého slovního jednání nebo fyzických útoků na ostatní žáky, zaměstnance 

školy. Žáci jsou povinni svým chováním respektovat práva, osobnost, důstojnost, čest a 

pověst svých spolužáků, vyučujících i ostatních osob, které se vyskytují ve škole či na 

akcích pořádaných školou, a to jak práva uvedená v tomto školním řádu, tak i ostatní 

platná práva či práva plynoucí z obecně platných zásad slušného chování. Jsou povinni 
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zdržet se jakéhokoliv projevu diskriminace či intolerance z důvodů příslušnosti 

k národnostní menšině či z důvodu zdravotního stavu, náboženského vyznání, etnického 

původu, sociálního původu, pohlaví, věku, sexuální orientace apod.¨ 

1.2.6. Žák je povinen při akcích pořádaných školou vystupovat ukázněně, řídit se pokyny 

učitelů nebo jiných pedagogických pracovníků. 

1.2.7. Žák je povinen jako první pozdravit ve škole a na školní akci všechny dospělé osoby, 

které potká. 

1.2.8. Žák nosí do školy pravidelně každý den v rámci stanovených pomůcek také svou 

žákovskou knížku (dále též ŽK). Žák je povinen chránit ŽK před odcizením, ztrátou či 

poškozením. ŽK má v obalu, nepřekládá ji a udržuje ji v čistotě, pokud není používán 

online zápis známek. 

1.2.9. V případě, že žák nemá při vzdělávání ŽK (např. ji zapomene doma), je žák povinen se 

před vyučovací hodinou vyučujícímu omluvit. Pokud dostane v této hodině žák 

klasifikační ohodnocení „známkou“, je žák povinen si zapsat tuto známku do sešitu, dát 

i rodičům podepsat. 

1.2.10. V případě ztráty ŽK žák nahlásí ztrátu třídnímu učiteli bezodkladně, nejdéle do 3 dnů 

po zjištění ztráty. Třídní učitel následně kontaktuje zákonného zástupce žáka. Žák 

obdrží novou ŽK, ve které je vyznačeno datum vydání, informace, zda jde o první 

/druhou/ atd. ŽK a jméno žáka. 

1.2.11. Žák je povinen být případě mimořádných opatření vybaven ochrannými prostředky 

(např. ochrana dýchacích cest) a používat je předepsaným způsobem. 

 

1.3 Povinnosti žáka spojené výukou tělocviku 

1.3.1. Při výuce tělesné či sportovní výchovy je žák povinen používat svůj vlastní cvičební 

úbor, který si nosí z domova, v rozsahu dle instrukcí vyučujícího. 

1.3.2. Pokud žák cvičební úbor na vyučování uvedených předmětů nemá (např. jej zapomene 

doma), rozhodne o formě výuky vyučující. 

1.3.3. Rozhodne-li vyučující, že žák nebude cvičit, dostane náhradní práci v souladu s 

osnovami ŠVP, kterou může vyučující následně ohodnotit. Žák je povinen zůstat v 

tomto případě v tělocvičně, nenarušovat nijak výuku a chovat se dle případných pokynů 

vyučujícího. Tělocvičnu může žák opustit jen s výslovným souhlasem vyučujícího. 

Pokud žák v takovém případě výuku opakovaně narušuje, může vyučující požádat 

vedení školy o zajištění další výuky tohoto žáka v této hodině mimo tělocvičnu a 

informovat o tom rodiče žáka. 

1.3.4. Žáci mají zakázáno vstupovat do tělocvičny bez doprovodu vyučujícího. Jakékoliv 

záměrné poškozování majetku školy zejména v oblasti tělocvičen a šaten je zakázáno a 

bude považováno za závažné porušení školního řádu. 

 

1.4 Povinnosti žáka v souvislosti se zajištěním bezpečnosti a ochrany zdraví 

1.4.1. Žák je povinen se chovat tak, aby chránil a neohrožoval zdraví své, svých spolužáků 

nebo jiných osob. 

1.4.2. Žákům je zakázáno se houpat na židli. 

1.4.3. Žáci po skončení dopoledního vyučování odcházejí na oběd v doprovodu vyučujícího 

1.4.4. Před ukončením vyučování ani v době přestávek žáci z bezpečnostních důvodů 

neopouštějí školní budovu bez vědomí vyučujících.  

1.4.5. Žák je povinen v případě úrazu přivolat pomoc nejbližší dostupné dospělé osoby a podle 

svých schopností a možností poskytnout první pomoc. Každý úraz, ke kterému došlo v 

souvislosti s činností školy, vždy žák bezprostředně oznámí svému učiteli, třídnímu 

učiteli, případně jinému zaměstnanci školy. 
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1.4.6. Žákům je zakázáno užívání, donášení, držení, distribuce a propagace návykových látek 

včetně alkoholických nápojů a kouření. Je přísně zakázáno do školy přinést např. 

alkoholický nápoj, tabákový výrobek, návykovou či psychotropní látku. Porušení tohoto 

zákazu je závažným porušením školního řádu a škola v tomto případě splní ohlašovací 

povinnost vzhledem k příslušným orgánům např. orgánům sociálně právní ochrany, 

případně orgánům činným v trestním řízení. 

1.4.7. Žákům je zakázáno přinášení, držení, distribuce a propagace věcí, které by mohly 

ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo ohrozit mravní výchovu. Je přísně zakázáno do školy 

přinést např. pyrotechnický produkt včetně veškerých typů petard a výbušnin. Dále je 

přísně zakázáno do školy přinést jakoukoliv zbraň, tj. předmět zvyšující razanci útoku 

nebo sprej. Porušení tohoto zákazu je závažným porušením školního řádu a škola v 

tomto případě splní ohlašovací povinnost vzhledem k příslušným orgánům např. 

orgánům sociálně právní ochrany, případně orgánům činným v trestním řízení. 

1.4.8. Žákům je přísně zakázáno připojovat jakékoliv spotřebiče včetně mobilních telefonů k 

elektrické síti v objektu školy nebo na školních akcích. Žákům je zakázáno zacházet s 

elektrickými spotřebiči a s elektrickými zařízeními ve škole. 

1.4.9. Při přesunech ve škole se žáci po schodištích a chodbách pohybují opatrně a chovají se 

ohleduplně k ostatním osobám. Po chodbách, schodištích a učebnách je zakázáno běhat. 

Při přesunech mimo budovu školy žáci dbají pokynů vyučujícího. 

1.4.10. Žákům je zakázáno vyklánět se z oken, vyhazovat z nich jakékoliv předměty. Žákům je 

zakázáno samovolně manipulovat s okny a se zatemněním oken. Během přestávek 

mohou být okna tříd otevřena jen pod dohledem vyučujícího, nebo v poloze 

„ventilačka“. Za uzavření oken na konci vyučovací hodiny zodpovídá vyučující. 

Poslední kontrolu provádí uklízečka – uzavření oken po úklidu. 

1.4.11. Žáci jsou povinni dodržovat pravidla hygieny ve škole i na školních akcích mimo 

budovu školy. Jsou povinni být ve škole čistě a přiměřeně oblečeni.  

1.4.12. Po vstupu do školní budovy se žák přezouvá do vhodné domácí obuvi – tj. do přezůvek, 

které umožňují bezpečný pohyb a které nezanechávají neomyvatelné stopy na 

podlahových krytinách, zejména mají protiskluzovou podrážku. Po budově školy by se 

žák neměl pohybovat ve stejné obuvi jako mimo budovu školy.  

1.4.13. Pro tělesnou výchovu nebo jiné aktivity, které probíhají v tělocvičně školy, musí žák 

používat sportovní obuv – tj.  jiné (další) přezůvky než ty, které používá pro pobyt uvnitř 

školní budovy. Pokud se vzdělávání koná (např. tělesná výchova na hřišti) mimo budovu 

školy, musí se žák přezout do obuvi dle pokynů vyučujícího. 

1.4.14. Pokud žák použije WC, či se znečistí, použije k osobní hygieně mýdlo z dávkovače, 

papírový ubrousek na osušení rukou. Pokud žák použije ubrousky k jiným účelům, nebo 

schválně vyhazuje čisté ubrousky do odpadkového koše, bude zákonný zástupce vyzván 

k náhradě škody. 

 

1.5 Povinnosti žáků spojené s nakládáním s majetkem žáka, jiných osob a majetkem 

školy 

1.5.1. Žák je povinen se chovat tak, nedocházelo k poškození majetku jiných žáků nebo jiných 

osob. 

1.5.2. Žák je povinen zacházet s majetkem školy (vybavením, zařízením škola, učebnicemi a 

pomůckami) šetrně a ohleduplně a vždy jen způsobem, který je v souladu s účelem, ke 

kterému jsou učeny. 

1.5.3. Žák udržuje své místo, třídu a ostatní školní prostory v čistotě a pořádku. 

1.5.4. Žákům je zakázáno manipulovat s regulačními ventily radiátorů topení.  

1.5.5. Žákům je zakázáno dotýkat se lišt s kabely, které jsou umístěny na stěnách školy a 

jakkoliv s nimi manipulovat. 



Stránka 7 z 26 
 

1.5.6. Při práci s počítači je zakázáno jíst a pít s výjimkou případů, kdy je to nezbytné z důvodu 

zdravotního stavu žáka. 

1.5.7. V případě, že žák poškodí majetek školy, je povinen k náhradě škody za podmínek 

stanovených občanským zákoníkem. 

1.5.8. Žákům je zakázáno nosit do školy cenné předměty nebo jiné předměty, které 

nepotřebuje k výuce. 

1.5.9. Pokud žák do školy přinese cenný předmět nebo větší finanční obnos, předá je třídnímu 

učiteli do úschovy. 

1.5.10. Osobní cenné předměty, které žák nemůže mít při výuce trvale při sobě (hodiny, řetízky 

atd.) odkládá na místo, které určí učitel. 

1.5.11. Pokud nejsou věci uložené na místě k tomu určeném nebo obvyklém, škola neodpovídá 

za škodu na odložených věcech. 

 

1.6 Povinnosti žáků spojené s užíváním mobilních telefonů, audiopřehrávačů a jiných 

technických zařízení 

1.6.1. Jakékoli používání mobilních telefonů a audio přehrávačů (MP3, PDA apod.) v průběhu 

vyučovací hodiny a na akcích školy je (pokud nestanoví vyučující jinak) zakázáno, tato 

zařízení musí být při výuce vypnuta. O přestávce mohou být zapnuta s vědomím 

dohledu. 

1.6.2. Pořizovaná audio a videonahrávek ve škole v době vyučování a přestávek, na akcích 

školy je zakázáno. 

1.6.3. Šíření hanlivých a urážlivých výroků o spolužácích a zaměstnancích školy 

prostřednictvím internetové (intranetové) sítě či jinak je zakázáno. 

 

2. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků 

2.1 Práva zákonných zástupců 

2.1.1. Zákonní zástupci žáka mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka. 

2.1.2. Rodiče mají právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných 

záležitostí vzdělávání svého dítěte. 

2.1.3. Rodiče mají právo konzultovat otázky a problémy výchovy a vzdělávání dítěte se všemi 

pedagogy školy, zejména využívat služeb výchovného poradenství a služeb školního 

metodika prevence.  

2.1.4. Zákonní zástupci mají právo navštívit v případě potřeby školu. Zákonní zástupci mají 

právo využít případné nabídky vyučujících k osobní návštěvě vyučovací hodiny, 

případně o tuto návštěvu pedagoga požádat. O účasti rodičů při výuce však vždy 

rozhoduje jen příslušný učitel. Pokud je rodičům návštěva přímo ve výuce učitelem 

umožněna, řídí se rodič pokyny učitele.  

2.1.5. Osobní konzultace s vyučujícími je nutné vždy dohodnout předem. Konzultační den si 

určuje vždy třídní učitel s přesným časem. Zpravidla se jedná o online konzultaci 

v odpoledních hodinách v aplikaci TEAMS. Informace není možné podávat v době 

vyučovacích hodin či bezprostředně před nimi. 

2.1.6. Vyučující zákonnému zástupci žáka sdělují všechnu závažnou klasifikaci a hodnocení. 

Informují ho o mimořádném zhoršení či zlepšení prospěchu žáka. Tyto informace jsou 

v souladu s klasifikací žáka na vysvědčení a jsou podávány především prostřednictvím 

žákovských knížek, sešitů, osobně při třídních schůzkách, e-mailovou komunikací, 

online osobní komunikací, písemným sdělením prostřednictvím klasické pošty apod. 

2.1.7. Zákonní zástupci žáků mají právo volit a být voleni do školské rady. 

2.1.8. Zákonní zástupci mají právo nahlížet do výroční zprávy a pořizovat si z ní opisy a 

výpisy. 
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2.1.9. Zákonní zástupci mají právo na to, aby je učitelé jednotlivých předmětů informovali 

obvyklým způsobem (prostřednictvím žákovské knížky, resp. deníčků) a průběžně 

informovali o výsledcích vzdělávání žáků, o chování žáků nebo jiných zásadních 

skutečnostech souvisejících se vzděláváním žáka. 

2.1.10. Zákonní zástupci žáků mají právo na to, aby je učitelé jednotlivých předmětů 

informovali na třídních schůzkách, případně v konzultační dnech nebo při jiných 

příležitostech z rozhodnutí ředitelky školy o výsledcích vzdělávání žáků, chování žáků 

nebo jiných podstatných skutečnostech souvisejících se vzděláváním žáků. 

2.1.11. Zákonní zástupci žáků mají právo na to, aby je třídní učitel v případě mimořádného 

zhoršení prospěchu nebo chování prokazatelně informoval.  

 

2.2 Povinnosti zákonných zástupců žáků 

2.2.1. Zákonný zástupce žáků jsou povinni zajistit, aby žák řádně docházel do výuky. 

2.2.2. Zákonný zástupce na vyzvání ředitele školy je povinen se osobně zúčastnit projednání 

závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka. 

2.2.3. Zákonný zástupce je povinen informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, 

zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít 

vliv na průběh vzdělávání. 

2.2.4. Oznamovat škole údaje evidované ve školní matrice a další údaje, které jsou podstatné 

pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích. 

2.2.5. Zákonní zástupci žáků jsou povinni respektovat zákaz kouření a užívání elektronických 

cigaret ve škole a zákaz vstupu do školy pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky. 

 

2.3 Povinnosti zákonného zástupce spojené s omlouváním nepřítomnosti žáka ve 

vyučování 

2.3.1. Zákonný zástupce dokládá důvod nepřítomnosti žáka a omlouvá nepřítomnost žáka ve 

vyučování, jestliže nepřítomnost žáka není předem známa. 

2.3.2. Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvod nepřítomnost žáka (při prezenčním i 

distančním vzdělávání)  nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti 

žáka ve vyučování, a to  

o osobním sdělením ve škole, a to třídní učitelce, 

o telefonicky – SMS, a to 777719477, 

o prostřednictvím elektronické komunikace, a to ve tvaru (příjmení třídní učitelky) 

příjmení@skolakurivody.cz 

2.3.3. Doložením důvodu nepřítomnosti se rozumí  sdělení důvodu nepřítomnosti, v případě 

vyžádání třídním učitelem i doklad potvrzující důvod nepřítomnosti. 

2.3.4. Zákonný zástupce omluví nepřítomnost žáků ve vyučování ……. (kdy) zápisem 

omluvenky v žákovské knížce. V omluvence uvede konkrétní důvod nepřítomnosti 

(např. nemoc, pohřeb atd.). 

2.3.5. V případě, že je důvodem nepřítomnosti žáka přenositelná nemoc, která by mohla 

ohrozit zdraví ostatních žáků školy, pak je povinnou součástí omluvenky potvrzení 

lékaře. 

2.3.6. V případě, že zákonný zástupce nedoloží důvod nepřítomnosti žáka nebo neomluví 

nepřítomnost žáka stanoveným způsobem a ve stanovené lhůtě, považuje se 

nepřítomnost žáka za neomluvenou nepřítomnost žáka ve vyučování 

 

2.4 Povinnosti zákonného zástupce spojené s uvolňováním žáka z vyučování 

2.4.1. Zákonný zástupce žádá o uvolnění žáka z vyučování, pokud je nepřítomnost žáka ve 

vyučování předem známa. 
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2.4.2. Jestliže předem známá nepřítomnost žáka trvá 1 den nebo dobu kratší (část vyučování 

v průběhu 1 dne), pak zákonný zástupce žáka žádá o uvolnění žáka třídního učitele, a to 

zaznamená do ŽK, nebo notýsku dítěte alespoň den předem. Třídní učitel rozhodne o 

uvolnění žáka z vyučování nejpozději den před plánovanou absencí žáka a sdělí 

rozhodnutí o uvolnění žáka pod žádost o uvolnění. 

2.4.3. Jestliže předem známá nepřítomnost žáka trvá část vyučování a žák odejde ze školy před 

ukončením vyučování, pak je součástí žádosti o uvolnění žáka sdělení, kdo osobně 

převezme žáka (zákonný zástupce nebo jiná pověřená osoba). 

2.4.4. Nepřítomnost žáka ve vyučování, kdy se nerespektují pravidla stanovená školním řádem 

pro uvolnění žáka, se považuje za neomluvenou nepřítomnost žáka ve vyučování. 

 

3. Pravidla vzájemných vztahů žáků a jejich zákonných zástupců se zaměstnanci ve 

škole 

3.1. Žáci, jejich zákonní zástupci a zaměstnanci školy se navzájem respektují, při 

vzájemném styku dodržují zásady kulturního chování, zdvořile se oslovují a při setkání 

se slušně zdraví v souladu s pravidly společenského chování. 

3.2. Zákonní zástupci žáků a pedagogičtí pracovníci se vzájemně podporují a podle svých 

schopností a možností spolupracují na výchově a vzdělávání žáků v souladu s platnými 

právními předpisy a vnitřními pravidly školy. 

3.3. Případné spory, konflikty a stížnosti řeší zaměstnanci a zákonní zástupci žáků věcně, 

bez emocí a nikdy přímo před žáky. V případě potřeby vyhledají pomoc při řešení sporu 

u vedení školy. Při řešení závažnějších sporů, konfliktů či stížností zajistí pedagogický 

pracovník zápis z tohoto jednání. 

3.4. V rámci vzájemných vztahů pedagogických pracovníků a zákonných zástupců žáků tito 

vychází ze skutečnosti, že pedagogičtí pracovníci mají mimo jiné právo 

a) na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména 

na ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany dětí, žáků, 

studentů nebo zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob, které jsou v přímém 

kontaktu s pedagogickým pracovníkem ve škole,  

b) 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, speciálněpedagogické a 

pedagogicko-psychologické činnosti, 

 

4. Provoz a vnitřní režim školy 

4.1 Doba provozu a vnitřní režim školy 

4.1.1. Škola je v provozu od 6:30 do 16:15 hodin 

4.1.2. Hlavní vchod do budovy, který je určen pro příchod a odchod žáků a návštěv je otevřen 

od 7:30 h do 15:00 

4.1.3. Návštěvy jsou povinny svůj příchod, důvod návštěvy i odchod ohlásit učiteli nebo 

pracovníkovi školy. 

4.1.4. Při vstupu do budovy osoby, kterou pedagogický pracovník osobně nezná, je tato osoba 

požádána o předložení občanského průkazu nebo jiného průkazu prokazujícího 

totožnost. Případně její totožnost potvrdí zaměstnanec školy nebo žák. 

4.1.5. Od 8:00 hodin je hlavní vchod uzavřen a osoby vstupují do budovy se ohlašují na 

sekretariát zazvoněním u vchodových dveří.  

4.1.6. Hlavní vchod je otevřen k zajištění odchodu žáků po ukončení vyučování vždy 10 minut 

po ukončení poslední vyučovací hodiny dané třídy. Následně je hlavní vchod opět 

uzavřen. 
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4.1.7. Po vstupu do budovy žáci odloží svrchní oděv a přezují se do vhodné obuvi v šatně. 

4.1.8. Žáci následně přecházejí do učebny, ve které zahajují vzdělávání. V případě výuky 

v odborných pracovnách nebo tělocvičně žáci vstupují do učeben, tělocvičny pod 

dohledem vyučujícího a v odborné učebně, tělocvičně se řídí provozním řádem určeným 

pro tyto prostory. V průběhu dne žáci přecházejí do jiných učeben na základě pokynů 

vyučujícího. 

4.1.9. V době velké přestávky mohou žáci provozovat relaxační hry. Režim her stanoví 

pedagogický pracovník vykonávající dohled. 

4.1.10. Na WC se žák zdržuje nezbytnou dobu. 

4.1.11. Po skončení vyučování žáci uklidí své místo a jeho okolí a odchází s vyučujícím do 

školní jídelny. Žáci, kteří odchází po obědě po převlečení ihned opouštějí budovu školy, 

dohlíží stejný vyučující. 

4.1.12. Po obědě ve školní jídelně žáci pod dohledem vychovatele školní družiny odcházejí do 

školní družiny, nebo pod dohledem pedagogického pracovníka se v šatně převléknou a 

odcházejí ze školy a školního areálu, a to bez zbytečného prodlení. 

 

 

4.2 Rozvrh vyučovacích hodin, režim školy v případě vzdělávání jinak než ve 

vyučovacích hodinách 

4.2.1. Vyučování začíná v 8:00 h. 

4.2.2. Žák musí být v učebně nejpozději 5 minut před zahájením vzdělávání. 

4.2.3. Rozvrh vyučovacích hodin, přestávek a doby dohledu nad žáky před první vyučovací 

hodinou je následující 

07:45 - 08:00  Doba dohledu nad žáky před první vyučovací hodinou 

08:00 – 08:45 1. vyučovací hodina 

08:45 – 08:55 přestávka 

08:55 – 09:40 2. vyučovací hodina 

09:40 – 10:00 přestávka 

10:00 – 10:45 3.vyučovací hodina 

10:45 – 10:55 přestávka 

10:55 – 11:40 4.vyučvací hodina 

11:40 – 11:50 přestávka 

11:50 – 12:35 5.vyučovací hodina 

12:35 – 12:45 přestávka 

12:45 – 13.30 6.vyučovací hodina 

 

4.2.4. Při organizaci výuky jinak než ve vyučovacích hodinách stanoví zařazení a délku 

přestávek pedagog pověřený vedením akce podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k 

základním fyziologickým potřebám žáků. 

4.2.5. Režim vyučovacích hodin a přestávek, rozvrh hodin při prezenční výuce, rozdělení žáků 

do tříd se nevztahuje na distanční vzdělávání, zde jsou respektována specifika tohoto 

způsobu vzdělávání, jako jsou odlišné technické vybavení a možnosti žáků, náročnost 

dlouhodobé práce s počítačem, dlouhodobé sledování monitoru, nevhodné držení těla, 

aj. Délku výuky a přestávek uzpůsobuje pedagog při distančním vzdělávání podle 

charakteru činnosti s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků, jejich 

schopnostem a reakcím. 

4.2.6. Škola nabízí distanční vzdělávání v aplikaci Teams (i v době nemoci žáka) a pak off-

line propojenou s konzultací. 
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4.2.7. V případě akcí probíhajících mimo školu jsou zákonní zástupci žáků informováni 

nejméně dva dny předem o podrobnostech plánované akce. Při akcích mimo školu platí 

veškerá ustanovení školního řádu stejně jako při vzdělávání ve škole, pokud není 

stanoveno jinak. 

5. Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně 

patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 

5.1 Zajištění bezpečnosti a ochrany zdrví žáků 

5.1.1. Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při vzdělávání a s ním přímou 

souvisejících činnostech, tzn. v průběhu vyučovacích hodin, v průběhu vzdělávání 

organizovaného jinak než ve vyučovacích hodinách (např. exkurze), v době přestávek 

mezi vyučovacími hodinami, v době před první vyučovací hodinou a v době určené 

žákům k odchodu ze školy. 

5.1.2. Škola poskytuje žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, a 

to zejména tím, že žákům v případě nutnosti poskytuje ochranné prostředky, provádí 

jejich poučení o pravidlech chování. 

5.1.3. Žákům není v době mimo vyučování nebo přestávek dovoleno zdržovat se v prostorách 

školy, pokud nad nimi není vykonáván dohled způsobilou osobou. 

5.1.4. Všichni žáci se chovají při pobytu ve škole a na školních akcích tak, aby neohrozili 

bezpečnost a zdraví své, ani ostatních osob. Respektují pokyny zaměstnanců školy. 

Konkrétní pravidla jsou stanovena v části školního řádu – Povinnosti žáků. 

5.1.5. Na veškerých akcích školy (probíhajících ve škole či mimo školu) včetně přestávek jsou 

zakázány všechny nebezpečné či adrenalinové aktivity. 

5.1.6. Při přecházení žáků na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy se žáci řídí 

pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. 

5.1.7. V celém areálu školy včetně hřiště je žákům zakázáno používat žvýkačky, tvrdé 

bonbóny. 

5.1.8. Ve všech prostorách školy platí přísný zákaz požívání alkoholu, drog, kouření.  

5.1.9. Při přecházení žáků na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy se žáci řídí 

pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Před takovýmito akcemi 

doprovázející učitel žáky prokazatelně poučí o bezpečnosti. Pro společné zájezdy tříd, 

školy v přírodě platí zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými jsou žáci předem 

seznámeni, za což zodpovídá vedoucí akce. Při pobytu v ubytovacích zařízeních se žáci 

podřizují vnitřnímu řádu tohoto zařízení a dbají všech pokynů pracovníků tohoto 

zařízení. 

5.1.10. Pokud škola informuje rodiče o zranění žáka nebo o zhoršení jeho zdravotního stavu a 

vyzve jej k osobnímu převzetí žáka z toho důvodu, že mu škola nemůže poskytnout 

vzhledem ke zhoršení jeho zdravotnímu stavu podmínky odpovídající jeho potřebám, 

zajistí rodič dle svých možností co nejrychlejší převzetí žáka do své péče. Veškeré 

náklady související s tímto převzetím žáka hradí rodič žáka, škola se na těchto nákladech 

nijak nepodílí. 

5.1.11. Pokud je žák ve škole nebo při akci pořádané školou pod vlivem alkoholu či jiné 

návykové nebo psychotropní látky, nebo pokud má pracovník školy důvodné podezření 

na požití této látky žákem, je rodič povinen na vyzvání školy žáka bezodkladně převzít 

osobně do své péče nebo toto převzetí zajistit průkazně pověřenou osobou. 

5.1.12. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků při vzdělávání nebo 

činnostech souvisejících se vzděláváním, žáci ihned hlásí vyučujícímu nebo jiného 

zaměstnanci školy. 

5.1.13. Školní budova je volně přístupná zvenčí pouze v době, kdy je dohlížejícími zaměstnanci 

ve školním zařízení zajištěna kontrola přicházejících osob, při odchodu žáků domů z 
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budovy ven dohlížejí pracovníci podle zpracovaného plánu, každý ze zaměstnanců ve 

školním zařízení, který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich 

návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně po budově, během provozu 

školy jsou zevnitř volně otevíratelné dveře hlavního vchodu i všech únikových východů. 

 

5.2 Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, 

nepřátelství nebo násilí 

5.2.1. Žáci jsou vedeni k chování, které nezpůsobuje sociálně patologické jevy, diskriminaci 

nepřátelství nebo násilí v rámci vzdělávání. Žáci jsou vedeni k chování, které zvyšuje 

jejich ochranu před sociálně patologickými jevy, diskriminací, nepřátelstvím nebo 

násilím v rámci vzdělávání. 

5.2.2. Žákům je zakázáno nosit, držet, užívat ve škole návykové látky, kouřit, požívat 

alkoholické nápoje ve škole nebo akcích školy. 

5.2.3. Žákům je zakázáno ve škole nebo na akcích školy svým chováním diskriminovat jiné 

osoby, šikanovat jiné osoby (včetně kyberšikany), pořizovat audio nebo videonahrávky 

jiných osob. 

 

6. Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany žáků 

6.1. Žáci šetrně zacházejí s učebnicemi a školními potřebami, udržují svá místa, třídu, vnitřní 

i přilehlé prostory budovy školy v čistotě a pořádku, aktivně chrání majetek, vnitřní 

zařízení a budovu školy před poškozením.  

6.2. V případě poškození majetku školy žákem je se zákonnými zástupci dohodnuta náprava 

(uvedení do původního stavu) nebo uhrazení škody zákonnými zástupci. 

6.3. Pokud jsou žákovi poskytnuty do bezplatného užívání po vymezenou dobu (převážně 

jednoho školního roku) učebnice, zůstávají tyto učebnice majetkem školy. Žák je 

povinen chránit učebnice před poškozením, ztrátou nebo zničením, je odpovědný za 

jejich nadměrné poškození, ztrátu nebo zničení, kterou je povinen následně uhradit. 

6.4. Žák nosí do školy pravidelně každý den v rámci stanovených pomůcek také svou 

žákovskou knížku (dále též ŽK). Žák je povinen chránit ŽK před odcizením, ztrátou či 

poškozením. ŽK má v obale, nepřekládá ji a udržuje ji v čistotě; ŽK je vizitkou každého 

žáka. 

6.5. V případě přechodu na vzdělávání distančním způsobem mohou být žákům zapůjčeny 

technické prostředky školy pro digitální komunikaci (tablet, sluchátka, notebook,..) 

tento majetek je zapůjčen uzavřením smlouvy o výpůjčce. 

 

7. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na vysvědčení 

7.1 Způsob hodnocení výsledků vzdělávání žáků na vysvědčení 

7.1.1. Výsledky vzdělávání žáků na vysvědčení jsou hodnoceny klasifikací nebo slovně. 

7.1.2. Výsledky vzdělávání žáků na vysvědčení jsou hodnoceny slovně, pokud  

a) slovní hodnocení žáka vyplývá z doporučení školského poradenského zařízení, 

b) u žáka s vývojovou poruchou učení o slovní hodnocení požádá zákonný zástupce 

žáka, 

c) se hodnotí výsledky žáka vzdělávajícího se podle vzdělávacího programu základní 

školy speciální. 

7.1.3. Škola převede slovní hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení 

v případě přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této 

školy nebo zákonného zástupce žáka. 

7.1.4. Pokud škola hodnotí výsledky vzdělávání žáka slovně, převede pro účely přijímacího 

řízení ke střednímu vzdělávání slovní hodnocení do klasifikace. 
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7.1.5. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech 

stanovených školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí 

na vysvědčení stupni prospěchu: 

a) 1 - výborný, 

b) 2 – chvalitebný, 

c) 3 – dobrý, 

d) 4 – dostatečný, 

e) 5 – nedostatečný. 

7.1.6. Pokud žák nebyl v daném pololetí hodnocen, je na vysvědčení uvedeno 

„nehodnocen(a)“. 

7.1.7. V případě použití klasifikace je celkové hodnocení žáka vyjádřeno stupni 

a) prospěl(a) s vyznamenáním, 

b) prospěl(a), 

c) neprospěl(a). 

d) nehodnocen(a). 

 

7.1.8. Žák je hodnocen stupněm 

a) prospěl(a) s vyznamenáním, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených 

školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 

horším než 2 - chvalitebný, průměr stupňů prospěchu ze všech povinných předmětů 

stanovených školním vzdělávacím programem není vyšší než 1,5 a jeho chování je 

hodnoceno stupněm velmi dobré 

b) prospěl(a), není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním 

vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 

5 - nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením, 

c) neprospěl(a), je-li v některém z povinných předmětů stanovených školním 

vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 

5 - nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením. 

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

stanoveným školním vzdělávacím programem na konci prvního pololetí. 

7.1.9. V případě použití slovního hodnocení jsou výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých 

povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem 

popsány tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k 

očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů 

školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a 

k věku žáka. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka v jejich 

vývoji, ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které 

ovlivňují jeho výkon, a naznačení dalšího rozvoje žáka. Obsahuje také zdůvodnění 

hodnocení a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je 

překonávat.  

7.1.10. Při hodnocení žáka slovně se postupuje podle zásad a pravidel klasifikace. Pro 

vzájemné porovnání způsobů hodnocení, případně pro převedení klasifikace a 

slovního hodnocení se používají zejména vhodné formulace uvedené v bodě 7.4.2. 

7.1.11. V případě slovního hodnocení je celkové hodnocení vyjádřeno stejným způsobem a 

podle stejných pravidel jako v případě použití klasifikace. 

 

7.2 Zásady hodnocení výsledků vzdělávání žáků na vysvědčení 

7.2.1. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků vychází z posouzení míry dosažení výstupů pro 

jednotlivé předměty školního vzdělávacího programu. Hodnocení je pedagogicky 
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zdůvodněné, odborně správné a doložitelné a respektuje individuální vzdělávací potřeby 

žáků a doporučení školského poradenského zařízení. 

7.2.2. Při hodnocení přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl v 

průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici. 

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

komisionální zkoušky. 

7.2.4. Při hodnocení výsledků vzdělávání v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního 

období se hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační 

období. Potom se přihlíží k systematičnosti v práci žáka po klasifikační období. 

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se neurčuje na základě průměru z klasifikace za 

příslušné období. 

7.2.5. Hodnocení vyjadřuje úroveň žáka, kterou dosáhl vzhledem k očekávaným výstupům 

daného předmětu a vzhledem k jeho osobnostním a vzdělávacím předpokladům. 

7.2.6. Hodnocení zahrnuje také ohodnocení přístupu žáka ke vzdělávání i v souvislostech, 

které ovlivňují jeho výkon. 

7.2.7. Při hodnocení výsledků vzdělávání v předmětech teoretického zaměření se hodnotí 

zejména 

a) kvalita výsledků vzdělávání,  

b) píle žáka a jeho přístup ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho 

výkon, 

c) ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, 

definic, zákonitostí a vztahů,  

d) kvalita a rozsah získaných dovedností vykonávat požadované intelektuální a 

motorické činnosti,  

e) uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických 

úkolů, při výkladu a hodnocení společenských a přírodních jevů a zákonitostí a 

jiných činnostech  

f) schopnost nalézat, třídit a interpretovat informace, včetně dovednosti využívání 

ICT 

g) kvalita myšlení, především jeho samostatnost, tvořivost, originalita  

h) přesnost, výstižnost a odborná i jazyková správnost ústního a písemného 

projevu, 

i) osvojení účinných metod samostatného studia,  

j) osvojení dovednosti účinně spolupracovat. 

 

7.2.8. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků v předmětech s převahou výchovného zaměření 

(výtvarná výchova, tělesná výchova, rodinná výchova, občanská výchova, hudební 

výchova) se hodnotí zejména 

a) aktivita, samostatnost, tvořivost a iniciativa, 

b) kvalita výsledků dle osobních předpokladů, 

c) vztah žáka k vyučovacímu předmětu a k dané problematice  

 

7.2.9. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků v předmětech s převahou praktických činností 

(předmět pracovní činnosti) se hodnotí zejména 

a) stupeň tvořivosti a samostatnosti  

b) osvojení potřebných vědomostí, dovedností a návyků, zvládnutí účelných způsobů 

práce  

c) využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech, 

d) aktivita, samostatnost, tvořivost a iniciativa, 

e) kvalita výsledků dle osobních předpokladů  
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f) vztah žáka k vyučovacímu předmětu a k dané problematice. 

7.2.10. Při hodnocení žáků cizinců, kteří plní v České republice povinnou školní docházku, se 

úroveň znalosti českého jazyka považuje za závažnou souvislost při hodnocení výsledků 

vzdělávání žáků, která ovlivňuje jejich výkon. 

 

7.3 Kritéria hodnocení výsledků vzdělávání žáků při použití klasifikace 

7.3.1. Kritéria hodnocení výsledků vzdělávání v předmětech teoretického zaměření jsou 

následující 

 

7.3.2 Kritéria hodnocení výsledků vzdělávání v předmětech výchovného zaměření jsou 

následující 

a) Stupeň 1 (výborný)  

Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá svých osobních 

předpokladů a rozvíjí je v individuálních a kolektivních projevech. Osvojené vědomosti, 

dovednosti a návyky aplikuje tvořivě v nových úkolech. Má výrazně aktivní zájem o vyučovací 

předmět.  

 

 

b) Stupeň 2 (chvalitebný)  

Žák je v činnostech aktivní, tvořivý, převážně samostatný na základě využívání svých osobních 

předpokladů, které rozvíjí v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev a práce je 

esteticky působivá a má jen menší nedostatky. Žák tvořivě aplikuje osvojené vědomosti, 

dovednosti a návyky v nových úkolech. Má aktivní zájem o vyučovací předmět.  

 

c) Stupeň 3 (dobrý)  

Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyužívá dostatečně svých 

schopností v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev a práce jsou málo působivé, 

dopouští se chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají častější mezery a při jejich aplikaci 

potřebuje pomoc učitele. Nemá dostatečný zájem o vyučovací předmět. 

 

d)  Stupeň 4 (dostatečný)  

Žák je v činnostech málo aktivní a tvořivý. Využívání schopností v jeho projevu a práci je málo 

uspokojivé. Úkoly řeší s častými chybami. Své minimální vědomosti a dovednosti aplikuje jen 

s velkou pomocí. Projevuje velmi malou snahu a zájem o vyučovací předmět. 

 

e) Stupeň 5 (nedostatečný)  

Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho projev je 

povětšině chybný. Osvojené vědomosti a dovednosti nedovede nebo nechce aplikovat. 

Neprojevuje zájem o vyučovací předmět.  

 

7.3.3 Kritéria hodnocení výsledků vzdělávání v předmětech praktického zaměření jsou 

následující 

a) Stupeň 1 (výborný)  

Žák soustavně projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým 

činnostem. Pohotově, samostatně a tvořivě využívá získané teoretické poznatky při praktické 

činnosti. Praktické činnosti vykonává pohotově, samostatně uplatňuje získané dovednosti a 

návyky. Bezpečně ovládá postupy a způsoby práce; dopouští se jen menších chyb, výsledky 

jeho práce jsou bez závažnějších nedostatků. Účelně si organizuje vlastní práci, udržuje 

pracoviště v pořádku. Uvědoměle dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a 

aktivně se stará o životní prostředí. Hospodárně využívá suroviny, materiál, energii. Vzorně 
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obsluhuje a udržuje laboratorní zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla. Aktivně 

překonává vyskytující se překážky.  

 

b) Stupeň 2 (chvalitebný)  

Žák projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. 

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

praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává samostatně, v postupech a způsobech práce se 

nevyskytují podstatné chyby. Výsledky jeho práce mají drobné nedostatky. Účelně si 

organizuje vlastní práci, pracoviště udržuje v pořádku. Uvědoměle dodržuje předpisy o 

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a stará se o životní prostředí. Při hospodárném využívání 

surovin, materiálů a energie se dopouští malých chyb. Laboratorní zařízení a pomůcky, nástroje, 

nářadí a měřidla obsluhuje a udržuje s drobnými nedostatky. Překážky v práci překonává s 

občasnou pomocí učitele.  

 

c) Stupeň 3 (dobrý)  

Žák projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem s 

menšími výkyvy. Za pomoci učitele uplatňuje získané teoretické poznatky při praktické 

činnosti. V praktických činnostech se dopouští chyb a při postupech a způsobech práce 

potřebuje občasnou pomoc učitele. Výsledky práce mají nedostatky. Vlastní práci organizuje 

méně účelně, udržuje pracoviště v pořádku. Dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví 

při práci a v malé míře přispívá k tvorbě a ochraně životního prostředí. Na podněty učitele je 

schopen hospodárně využívat suroviny, materiály a energii. K údržbě laboratorních zařízení, 

přístrojů, nářadí a měřidel musí být částečně podněcován. Překážky v práci překonává jen s 

častou pomocí učitele.  

 

d) Stupeň 4 (dostatečný)  

Žák pracuje bez zájmu, chybí mu pozitivní vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a praktickým 

činnostem. Při volbě postupů a způsobů práce, organizaci práce a při aplikaci získaných 

teoretických poznatků v praxi vyžaduje jeho činnost soustavnou pomoc učitele. V praktických 

činnostech, dovednostech a návycích se dopouští větších chyb. Ve výsledcích práce má závažné 

nedostatky. Méně dbá o pořádek na pracovišti, na dodržování předpisů o  

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o životním prostředí. Porušuje zásady hospodárnosti 

využívání surovin, materiálů a energie. V obsluze a údržbě laboratorních zařízení a pomůcek, 

přístrojů, nářadí a měřidel se dopouští závažných nedostatků. Překážky v práci překonává jen s 

pomocí učitele.  

 

e) Stupeň 5 (nedostatečný)  

Žák neprojevuje zájem o práci a nemá dobrý vztah k ní, ani k pracovnímu kolektivu, ani k 

praktickým činnostem. Nedokáže ani s pomocí učitele uplatnit získané teoretické poznatky při 

praktické činnosti. V praktických činnostech, dovednostech a návycích má podstatné 

nedostatky. Nedokáže postupovat při práci ani s pomocí učitele. Výsledky jeho práce jsou 

nedokončené, neúplné, nepřesné, nedosahují předepsané ukazatele, chybí jakákoliv snaha. 

Práci na pracovišti si nedokáže zorganizovat, nedbá na pořádek na pracovišti. Neovládá 

předpisy o ochraně materiálů a energie.  

 

7.4 Kritéria hodnocení výsledků vzdělávání žáků při použití slovního hodnocení 

7.4.1. Kritéria hodnocení výsledků vzdělávání žáků při použití slovního hodnocení jsou stejná 

jako kritéria hodnocení výsledků vzdělávání žáků klasifikací. 

7.4.2 Pro vzájemné porovnání způsobů hodnocení, případně pro převedení klasifikace a 

slovního hodnocení se používají zejména tyto vhodné formulace: 
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a) Ovládnutí učiva a očekávaných výstupů ŠVP 

1 – výborný  ovládá bezpečně 

2 – chvalitebný  ovládá 

3 – dobrý  v podstatě ovládá 

4 – dostatečný ovládá se značnými mezerami 

5 – nedostatečný neovládá 

 

b) Myšlení 

1 – výborný  pohotový, bystrý, dobře chápe souvislosti, samostatný 

2 – chvalitebný uvažuje celkem samostatně 

3 – dobrý  menší samostatnost v myšlení 

4 – dostatečný nesamostatné myšlení, pouze s nápovědou 

5 – nedostatečný odpovídá nesprávně i na návodné otázky 

 

c) Vyjadřování 

1 – výborný  výstižné a poměrně přesné 

2 – chvalitebný celkem výstižné 

3 – dobrý  myšlenky vyjadřuje ne dost přesně 

4 – dostatečný myšlenky vyjadřuje se značnými obtížemi 

5 – nedostatečný nedokáže se samostatně vyjádřit, i na návodné otázky odpovídá 

nesprávně 

 

d) Celková aplikace vědomostí a dovedností 

1 – výborný užívá vědomostí a dovedností spolehlivě a uvědoměle, pracuje, 

samostatně, přesně a s jistotou 

2 – chvalitebný dovede používat vědomosti a dovednosti při řešení úkolů, 

dopouští se jen menších chyb 

3 – dobrý řeší úkoly s pomocí učitele a s touto pomocí snadno překonává 

potíže a odstraňuje chyby 

4 – dostatečný dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává 

5 – nedostatečný praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí 

 

e) Aktivita, zájem o učení 

1 – výborný  aktivní, učí se svědomitě a se zájmem 

2 – chvalitebný učí se svědomitě 

3 – dobrý  k učení a práci nepotřebuje větších podnětů 

4 – dostatečný malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty 

5 – nedostatečný pomoc a pobízení k učení jsou zatím neúčinné 

 

7.5 Získávání podkladů hodnocení výsledků vzdělávání žáků na vysvědčení 

7.5.1 Učitel získává podklady pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků  

a) soustavným diagnostickým pozorováním žáka, soustavným sledováním výkonů 

žáka a jeho připravenosti na vyučování, 

b) různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové), 

didaktickými testy, kontrolními písemnými pracemi. 

c) konzultacemi s ostatními učiteli, zákonnými zástupci žáků, pracovníky školského 

poradenského zařízení. 
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7.5.2 Žák je hodnocen na vysvědčení, pokud je v průběhu pololetí z předmětu vyzkoušen 

ústně i písemně alespoň dvakrát za každé pololetí.   

7.4.2 Po ústním vyzkoušení oznámí učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě. Učitel slovně 

zdůvodní své hodnocení. Výsledky hodnocení písemných zkoušek, prací a praktických 

činností oznámí žákovi nejpozději do 14 dnů. 

7.4.3 Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka a bez prodlení ji 

sdělovat prostřednictvím žákovské knížky (deníčku) zákonným zástupcům žáka. 

 

8. Průběžné hodnocení výsledků vzdělávání žáků 

8.1. Způsob hodnocení výsledků vzdělávání žáků 

 

8.1.1. Při průběžném hodnocení žáka v jednotlivých předmětech se používá klasifikace, 

slovní hodnocení, nebo kombinaci klasifikace a slovního hodnocení, a motivační 

piktogramy. 

8.1.2. Významnými prvky v hodnocení žáka učitelem (zejména pak u sumativního 

hodnocení, tj. u souhrnného hodnocení za delší časové období), je tzv. „přidaná 

hodnota“ (rozdíl mezí výstupní a vstupní úrovní žákových dovedností, znalostí, 

hodnot, postojů…) a zohlednění schopností a možností žáka. Hodnocení posuzuje 

„osobní pokrok žáka“ vzhledem k jeho možnostem a schopnostem, a nikoliv jen to, do 

jaké míry se žák přiblížil „normě“ stanovené stejně pro všechny žáky. 

8.1.3. Při průběžném i sumativním hodnocení může vyučující v hodině využívat nejen 

klasifikaci, ale i slovní hodnocení nebo kombinaci obou způsobů. 

8.1.4. Při průběžném hodnocení prospěchu klasifikací (např. v žákovské knížce) a při 

sumativním hodnocení prospěchu klasifikací za 1. a 3. čtvrtletí, či při jiném souhrnném 

hodnocení vyjma hodnocení na vysvědčení v pololetí i na konci školního roku, může 

vyučující vedle základní stupnice 1 – 5 využít i mezistupně: 1-, 1/2, 2+, 2-, 2/3, …, 

4+, 4-, 4/5, 5+. Přičemž při stanovení kritérii pro udělení příslušného mezistupně z +, 

-, / se vychází z kritérií klasifikace podle základní stupnice 1 – 5 

a) mezistupeň s označením „ + n, kde n nabývá hodnot 2 – 5“ znamená, že žák 

dosahuje částečně kritéria n i n+1 s převahou kritéria n  

b) mezistupeň s označením „n/(n-1), kde n nabývá hodnot 1 – 4“ znamená, že žák 

dosahuje částečně kritéria n i n-1, přičemž žádné z těchto kritérií nepřevažuje 

c) mezistupeň s označením „n -, kde n nabývá hodnot 1 – 4“ znamená, že žák 

dosahuje částečně kritéria n i n-1 s převahou kritéria n 

8.1.5. Zejména v nižších ročnících prvního stupně může vy výše uvedených případech 

hodnocení vyučující použít také klasifikaci stupněm 1*, což znamená obzvláště 

vynikající výsledky v rámci kritérií odpovídajících hodnocení klasifikačním stupněm 

1. 

8.1.6. Slovní hodnocení  

8.1.7. Hodnocení dosaženým počtem bodů, přičemž se uvede, z kolika možných bodů žák 

svého počtu bodů dosáhl.  

8.1.8. Zejména v nižších ročnících prvního stupně může vyučující použít k tomuto 

hodnocení různých motivačních piktogramů, razítek, smajlíků a podobně, přičemž 

musí být patrné, co tyto symboly znamenají. Takovéto hodnocení se použije většinou 

v sešitech žáků nebo ve slovníčcích žáků nižších ročníků prvního stupně, kde jsou 

zaznamenávány informace o průběhu vzdělávání žáka pro jeho rodiče. 
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8.2 Zásady průběžného hodnocení výsledků vzdělávání žáků 

8.2.1. Průběžné hodnocení výsledků vzdělávání žáka je objektivní a přihlíží k možnostem 

žáka. 

8.2.2. Hodnocení se soustředí na míru individuálního pokroku a zohledňovat snahu žáka. Do 

hodnocení se musí promítnout nejen pokrok v získávání vědomostí, ale i rozvoj 

potřebných kompetencí.  

8.2.3. Hodnocení je transparentní v tom smyslu, že ze zápisu v žákovské knížce musí být 

zřejmé, kdy, v jakém vyučovacím předmětu, a za co byl žák hodnocen (případně jaké 

dovednosti dosáhl, jakým nástrojem hodnocení byl hodnocen apod.). Zápisy typu: 

„opakování, prověrka, desetiminutovka“, apod. musí být vždy doplněny konkretizací, 

např. „M – desetiminutovka, prvočísla“, aby bylo zřejmé, za co konkrétně je žák 

hodnocen. K zápisu připojí vyučující vždy svůj (zkrácený) podpis. 

 

8.3 Zásady a pravidla vlastního hodnocení výsledků vzdělávání žáků (autoevaluace) 

8.3.1. Sebehodnocení žáka s argumentací zpravidla předchází hodnocení pedagogem 

s argumentací.  

8.3.2. Sebehodnocení žáka se provádí ve formě ústní, písemné, a to dle pokynů vyučujícího. 

8.3.3. Žák posuzuje úroveň následujících kompetencí 

a) schopnost přímé aplikace získaných kompetencí v praxi, 

b) schopnost orientace se v daném problému s využitím získaných vědomostí, 

znalostí, dovedností, 

c) schopnost samostatné prezentace svých znalostí formou otevřených mluvních 

cvičení, psaných textů ve formě úvah, zamyšlení se, 

d) schopnost výběru – pochopení významu jednotlivých částí rozsáhlejších 

testovacích souborů, selekce nepodstatných částí a schopnost řešení dominantních 

část úloh, 

e) schopnost využívání mezipředmětových vazeb, 

f) schopnost pochopení rovnováhy práv a povinností, 

 

9. Hodnocení chování žáků 

9.1 Způsob hodnocení chování žáků na vysvědčení 

9.1.1. Chování žáka je na vysvědčení hodnoceno klasifikací. 

9.1.2. Chování je hodnoceno stupni 

a) 1 – velmi dobré, 

b) 2 – uspokojivé, 

c) 3 – neuspokojivé. 

 

9.2 Zásady hodnocení chování žáků na vysvědčení 

9.2.1. Hodnocení chování žáků na vysvědčení provádí třídní učitel. 

9.2.2. Na vysvědčení je hodnocení chování žáka v průběhu celého pololetí. 

9.2.3. Hodnocení chování žáka ve škole i při akcích školy je nedílnou součástí celkového 

hodnocení žáka. Všechny projevy porušování norem chování, agresivity (včetně 

verbálních forem), netolerance či xenofobie je povinen řešit okamžitě ten pedagogický 

pracovník, který je projevu přítomen (popř. vykonává dozor). V co nejkratší době 

informuje třídního učitele a v případě závažnějších přestupků ředitelku školy. 

 

9.3 Kritéria hodnocení chování žáků na vysvědčení 

9.3.1. Chování žáků na vysvědčení je hodnoceno podle následujících kritérií: 

a) 1 – velmi dobré  
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Žák přijímá a dodržuje pravidla stanovená školním řádem. 

Projevuje kladný vztah k ostatním lidem a chová se k nim podle zásad slušného chování. 

Aktivně přispívá k utváření příjemného pracovního prostředí. Žák vždy aktivně spolupracuje 

při výchovném působení pedagogů na něj, snaží se svým chybám předcházet a daří se mu je 

napravit. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle, a pokud se takového přestupku 

dopustí, je vždy přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit. 

 

b) 2-- uspokojivé  

Chování žáka je převážně v souladu s pravidly stanovenými ve školním řádu. Dopustí se 

výjimečně a jednorázově závažného porušení školního řádu nebo se opakovaně dopustí méně 

závažných přestupků proti školnímu řádu. Žák se nechová k ostatním lidem vždy podle zásad 

slušného chování, ve škole nepřispívá aktivně k utváření příjemného pracovního prostředí ani 

k utváření dobrých mezilidských vztahů. Žák je však převážně přístupný výchovnému působení 

a snaží se své chyby napravit. 

 

c) 3- neuspokojivé  

Chování žáka je opakovaně v rozporu s pravidly chování stanovenými ve školním řádu a v 

rozporu s pravidly slušného chování, opakovaně se dopustí závažného porušení školního řádu. 

Žák záměrně narušuje pracovní prostředí a mezilidské vztahy. Dopustí se takového závažného 

provinění, že je jím vážně ohrožena výchova ostatních žáků. Žák se převážně nesnaží své chyby 

napravit a není přístupný výchovnému působení. 

 

9.4 Zásady a pravidla vlastního hodnocení chování žáků (autoevaluace) 

9.4.1. Sebehodnocení žáka se provádí ve formě ústní, písemné, a to dle pokynů vyučujícího. 

9.4.2. Žák hodnocení úroveň následujících kompetencí 

a) schopnost žáka prosadit se v třídním kolektivu při řešení týmového úkolu, 

b) schopnost změny své sociální role v kolektivu vrstevníků, 

c) schopnost aplikovat etické principy v praxi, 

d) schopnost pochopení rovnováhy práv a povinností, 

e) pochopení své role v kolektivu. 

 

10. Výchovná opatření 

10.1. Pochvaly 

10.1.1. Ředitelka školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné 

osoby žákovi po projednání v pedagogické radě udělit pochvalu ředitelky školy nebo 

jiné ocenění za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný 

nebo statečný čin nebo za mimořádně úspěšnou práci. Udělení pochvaly ředitelky školy 

a jiného ocenění se zapisuje na vysvědčení za pololetí, v němž bylo uděleno. 

10.1.2. Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních 

vyučujících žákovi po projednání s ředitelem školy udělit pochvalu třídního učitele nebo 

jiné ocenění za výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci. 

 

10.2. Kázeňská opatření 

10.2.1. Při porušení povinností stanovených školním řádem nebo školským zákonem lze 

uložit kázeňské opatření, a to 

a) napomenutí třídního učitele, 
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b) důtka třídního učitele, 

c) důtka ředitele školy 

d) vyloučení ze školy. 

10.2.2. Napomenutí třídního učitele  

a) Napomenutí třídního učitele ukládá třídní učitel, jestliže se žák dopustí porušení 

školního řádu nebo opakované, méně závažné porušení školního řádu. Napomenutí 

třídního učitele se neprojednává v pedagogické radě. Napomenutí třídního učitele 

se zaznamenává do třídní matriky. O uložení napomenutí třídního učitele jsou 

neprodleně a prokazatelně informováni zákonní zástupci žáka, a to včetně uvedení 

důvodu uložení napomenutí třídního učitele. 

b) Porušením školního řádu je zejména:  

c) Méně závazným porušením školního řádu je zejména: neúmyslné a neopakující se 

neúmyslné jednání, zapomínání pomůcek, aj. 

 

10.2.3. Důtka třídního učitele 

a) Důtku třídního učitele ukládá třídní učitel, jestliže se žák dopustí závažnějšího 

nebo opakovaného porušení školního řádu. Uložení důtky třídního učitele se 

neprojednává v pedagogické radě. Důtka třídního učitele se zaznamenává do 

školní matriky. Uložení důtky třídního učitele třídní učitel neprodleně oznámí 

ředitelce školy (postačuje ústně). O uložení důtky třídního učitele jsou neprodleně 

a prokazatelně informováni zákonní zástupci žáka, a to včetně uvedení důvodu 

uložení důtky třídního učitele. 

b) Závažnějším porušením školního řádu je zejména: úmyslné negativní jednání, 

které nepoškozuje dalšího jednince, neustálé zapomínání pomůcek a 

nepřipravenost na hodinu, aj. 

 

10.2.4. Důtka ředitele školy 

a) Důtku ředitele školy ukládá ředitel školy, jestliže se žák dopustí závažné nebo časté 

opakované porušení školního řádu. Uložení důtky ředitele školy se projednává v 

pedagogické radě. Důtka ředitele školy se zaznamenává do školní matriky. O 

uložení důtky ředitele školy jsou neprodleně a prokazatelně informováni zákonní 

zástupci žáka, a to včetně uvedení důvodu uložení důtky ředitele školy. 

b) Závažnými porušeními školního řádu jsou zejména: 

- hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy, 

spolužákům či jiné osobě, 

- opakované nerespektování pokynů vyučujících, 

- krádež ve škole i na mimoškolních akcích, 

- podvod, zejména v žákovské knížce či v psaných omluvenkách a jiných 

dokumentech, 

- vandalismus, 

- užívání, donášení, držení, distribuce a propagace návykových látek, včetně 

alkoholických nápojů a kouření, 

- přinášení, držení, distribuce a propagace věcí, které by mohly ohrozit zdraví, 

způsobit úraz nebo ohrozit mravní výchovu, 

- šíření hanlivých a urážlivých výroků o spolužácích a zaměstnancích školy např. 

prostřednictvím internetu 

- pořízení a následné zveřejnění jakékoliv audio, video či kombinované 

nahrávky z prostor školy či školní akce (i když osoba, která je na nahrávce 

zachycena, s nahráváním údajně souhlasila), 

- záškoláctví, které vytváří žák úmyslně v počtu více jak 6 hodin za pololetí. 



Stránka 22 z 26 
 

 

10.2.5. Vyloučení ze školy 

a) Ze školy může být vyloučen pouze ten žák, který splnil povinnou školní docházku. 

b) Vyloučení žáka ze školy je výsledkem rozhodování správního orgánu ve správním 

řízení. 

10.2.6. Kázeňská opatření se ukládají v závislosti na závažnosti porušení pravidel 

stanovených školským zákonem nebo školním řádem. Uložení určitého kázeňského 

opatření není podmíněno předchozím uložením kázeňského opatření ukládaného za 

porušení pravidel školského zákona nebo školního řádu menší závažnosti. 

10.2.7. Při dodržení pravidel uložení kázeňských opatření lze uložit jedno a totéž kázeňské 

opatření v jednom pololetí opakovaně. 

10.2.8. Hodnocení chování a uložení kázeňských opatření se nevylučuje. Hodnocení chování 

probíhá podle pravidel hodnocení chování za období pololetí školního roku. Uložení 

kázeňských opatření probíhá podle pravidel ukládání kázeňských opatření bez 

zbytečného odkladu po určitém jednání žáka. 

 

11 Postup do vyššího ročníku, opakování ročníku 

11.1. Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech 

povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem s výjimkou 

předmětů výchovného zaměření stanovených rámcovým vzdělávacím programem a 

předmětů, z nichž byl uvolněn. Do vyššího ročníku postoupí i žák prvního stupně 

základní školy, který již v rámci prvního stupně opakoval ročník. a to bez ohledu na 

prospěch tohoto žáka. 

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

náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději 

do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné hodnotit ani v náhradním 

termínu, žák se za první pololetí nehodnotí. 

11.3. 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. 

11.4. 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 ředitelku školy o komisionální přezkoušení žáka; je-li vyučujícím žáka v 

daném předmětu ředitel školy, krajský úřad. Komisionální přezkoušení se koná 

nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným 

zástupcem žáka. 

11.5. 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. 

11.6. 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 
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stupni základní školy již jednou ročník opakoval; tomuto žákovi může ředitel školy na 

žádost jeho zákonného zástupce povolit opakování ročníku pouze z vážných 

zdravotních důvodů, na základě doporučujícího vyjádření odborného lékaře. 

 

12. Opravná zkouška 

12.1. Žáci, kteří na prvním stupni základní školy dosud neopakovali ročník, kteří na konci 

druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných předmětů s výjimkou předmětů 

výchovného zaměření, konají opravné zkoušky. 

12.2. Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu 

stanoveném ředitelem školy. Žák může v jednom dni skládat pouze jednu opravnou 

zkoušku. Opravné zkoušky jsou komisionální. 

12.3. Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, 

neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín 

opravné zkoušky nejpozději do 15. září následujícího školního roku. Do té doby je žák 

zařazen do nejbližšího vyššího ročníku. 

12.4. V odůvodněných případech může krajský úřad rozhodnout o konání opravné zkoušky a 

komisionálního přezkoušení podle § 52 odst. 4 školského zákona na jiné základní škole. 

Zkoušky se na žádost krajského úřadu účastní školní inspektor. 

12.5. Opravná zkouška je komisionální. Komisi jmenuje ředitel školy; v případě, že je 

vyučujícím daného předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad. 

12.6. Komise je tříčlenná  

12.7. Výsledek zkoušky již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení.  Ředitelka školy 

sdělí výsledek zkoušky prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému zástupci žáka. 

V případě změny hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí se žákovi vydá 

nové vysvědčení. 

12.8. Žák může v jednom dni vykonat opravnou zkoušku pouze z jednoho předmětu. Není-li 

možné žáka ze závažných důvodů ve stanoveném termínu konat opravnou zkoušku, 

stanoví orgán jmenující komisi náhradní termín opravné zkoušky. 

12.9. Konkrétní obsah a rozsah opravné zkoušky stanoví ředitel školy v souladu se školním 

vzdělávacím programem. 

 

13. Komisionální přezkoušení 

13.1. 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 ode dne 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. 

13.2. Komisi pro komisionální přezkoušení (dále jen "přezkoušení") jmenuje ředitel školy; v 

případě, že je vyučujícím daného předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad.  

13.3.  Komise je tříčlenná a tvoří ji:  

a) předseda, kterým je ředitel školy, popřípadě jím pověřený učitel, nebo v případě, že 

vyučujícím daného předmětu je ředitel školy, krajským úřadem jmenovaný jiný 

pedagogický pracovník školy,  

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

popřípadě jiný vyučující daného předmětu,  
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c) přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné 

vzdělávací oblasti stanovené Rámcovým vzdělávacím programem pro základní 

vzdělávání.  

13.4. 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.  

13.5. O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy.  

13.6. Žák může v jednom dni vykonat přezkoušení pouze z jednoho předmětu. Není-li možné 

žáka ze závažných důvodů ve stanoveném termínu přezkoušet, stanoví orgán jmenující 

komisi náhradní termín přezkoušení.  

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

vzdělávacím programem.  

13.8.  Vykonáním přezkoušení není dotčena možnost vykonat opravnou zkoušku. 

 

14. Plnění povinné školní docházky v zahraničí 

14.1. Žák může plnit povinnou školní docházku  

a) ve škole mimo území České republiky,  

b) ve škole zřízené při diplomatické misi nebo konzulárním úřadu České republiky,  

c) v zahraniční škole uskutečňující na území České republiky vzdělávání podle 

zahraničního vzdělávacího programu, zřízené na území České republiky cizím 

státem, právnickou osobou se sídlem mimo území České republiky nebo cizím 

státním občanem, která není zapsána v rejstříku škol a školských zařízení a z 

důvodu uplatnění obsahu zahraničního vzdělávacího programu ani o zápis do 

rejstříku škol a školských zařízení nežádá, v níž ministerstvo povolilo plnění 

povinné školní docházky v příslušném školním roce, nebo  

d) v evropské škole, 

e) formou individuální výuky. 

14.2. Žák, který plní povinnou školní docházku ve škole mimo území České republiky, ve 

škole zřízené při diplomatické misi nebo konzulárních úřadu České republiky, 

evropské škole nebo formou individuální výuky, může být na základě rozhodnutí 

zákonného zástupce zároveň žákem spádové školy nebo jiné školy zapsané v České 

republice do rejstříku škol a školských zařízení, kterou zvolil zákonný zástupce žáka.  

14.3. Žák, který plní povinnou školní docházku v zahraniční škole uskutečňující na území 

České republiky musí být zároveň žákem spádové školy nebo jiné školy zapsané v 

České republice do rejstříku škol a školských zařízení, kterou zvolil zákonný zástupce 

žáka. 

14.4. Pokud je žák žákem školy zapsané v rejstříku škol a školských zařízení, zákonný 

zástupce žáka je povinen oznámit řediteli školy předpokládanou dobu plnění povinné 

školní docházky, adresu místa pobytu žáka a popřípadě i adresu příslušné školy. 

Zákonný zástupce žáka je povinen přihlásit žáka do školy mimo území České 

republiky, do školy zřízené při diplomatické misi nebo konzulárním úřadu České 

republiky nebo do evropské školy nejpozději do dvou týdnů po příjezdu žáka do země 

pobytu. 
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14.5. Žák, který plní povinnou školní docházku ve škole mimo území České republiky nebo 

formou individuální výuky a současně je žákem spádové školy nebo jiné školy zapsané 

v České republice do rejstříku škol a školských zařízení, kterou zvolil zákonný zástupce 

žáka, může na žádost zákonného zástupce konat zkoušky z vybraných předmětů ve 

škole zapsané v rejstříku škol a školských zařízení, nebo ve škole při diplomatické misi 

České republiky. Jestliže žák tyto zkoušky nekoná, doloží zákonný zástupce plnění 

povinné školní docházky žáka škole zapsané v rejstříku škol a školských zařízení, nebo, 

nemá-li tuto školu, ministerstvu. Výsledky těchto zkoušek lze také nahradit doloženými 

výsledky vzdělávání u poskytovatele vzdělávání v zahraničí, který v souladu se 

smlouvou uzavřenou s ministerstvem zajišťuje vzdělávání občanů České republiky 

v zahraničí. 

14.6. Žák, který plní povinnou školní docházku v zahraniční škole uskutečňující na území 

České republiky koná zkoušky z vybraných předmětů ve škole zapsané v rejstříkuškol 

a školských zařízení. 

 

15. Individuální vzdělávání žáka 

15.1. O povolení individuálního vzdělávání žáka rozhoduje ředitel školy, kam byl žák přijat 

k plnění povinné školní docházky, na základě písemné žádosti zákonného zástupce 

žáka.  

15.2. Individuálně vzdělávaný žák koná za každé pololetí zkoušky z příslušného učiva, a to 

ve škole, do níž byl přijat k plnění povinné školní docházky.  

15.3. Nelze-li individuálně vzdělávaného žáka hodnotit na konci příslušného pololetí, určí 

ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení bylo 

provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení pololetí.  

15.4. Pokud má zákonný zástupce pochybnosti o správnosti hodnocení žáka, může do 8 dnů 

od konání zkoušek písemně požádat ředitele školy o přezkoušení žáka; byl-li 

zkoušejícím žáka ředitel školy, krajský úřad. Pokud ředitel školy nebo krajský úřad 

žádosti vyhoví, nařídí komisionální přezkoušení žáka.  

15.5. Ředitel školy ukončí individuální vzdělávání  

a) pokud nejsou zajištěny dostatečné podmínky ke vzdělávání, zejména podmínky 

materiální, personální a ochrany zdraví žáka,  

b) pokud zákonný zástupce neplní podmínky individuálního vzdělávání stanovené 

tímto zákonem,  

c) pokud žák na konci druhého pololetí příslušného školního roku neprospěl,  

d)  nelze-li žáka hodnotit způsobem uvedeným v bodech 15. 2 a 15.3, nebo  

e) na žádost zákonného zástupce žáka.  

15.6. Pokud ředitel školy rozhodne o ukončení individuálního vzdělávání žáka, zařadí žáka 

do příslušného ročníku základní školy. Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o 

ukončení individuálního vzdělávání žáka nemá odkladný účinek.  

15.7. Výdaje spojené s individuálním vzděláváním hradí zákonný zástupce žáka, s výjimkou 

učebnic a základních školních potřeb podle § 27 odst. 3 a 6, speciálních učebnic a 

speciálních kompenzačních pomůcek a speciálních učebních pomůcek podle § 16 odst. 

2 písm. d) školského zákona a výdajů na činnost školy, do níž byl žák přijat k plnění 

povinné školní docházky. 

16. Závěrečná a zrušovací ustanovení 

Žádná 
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Mgr. Bc. Hana Hušková 

ředitelka školy 

 

Dodatek ze dne 22.8.2020:  

Doplnění kapitoly č. 7 a č. 8 – hodnocení online výuky probíhá dle kritérií stanovených pro 

prezenční výuku. Výsledky vzdělávání jsou průběžně zveřejňovány v Teams nebo Online 

škole. 

Při distančním vzděláváním zajišťovaném jakoukoli formou, žák vždy dostane zpětnou vazbu 

o výsledcích svého vzdělávání a plnění zadaných úkolů. Je uplatňováno především 

formativním hodnocením, jak klasifikačním stupněm, tak slovním hodnocením. Při uzavření 

celků učiva je provedeno sumativní hodnocení výsledků žáka při osvojování učiva tohoto 

celku. 

 


