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Školní řád je vydán na základě ustanovení § 22a, b, § 30, odst. 1), § 31zákona č. 561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném 

znění. 
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A. Školní řád 

A 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků 

a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy. 
A 1.1. Práva a povinnosti žáků 

Žáci mají právo: 

- na vzdělání podle školního vzdělávacího programu 

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

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

možností školy 

- na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělání 

- zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich 

prostřednictvím se obracet na ředitelku školy nebo školskou radu s tím, že ředitelka školy nebo 

školská rada jsou povinni se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat a své 

stanovisko k nim odůvodnit 

- vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání podle 

školního vzdělávacího programu 

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

a nevhodně ovlivňovaly jejich morálku 

- na ochranu před fyzickým a psychickým násilím a nedbalým zacházením 

- na svobodu ve výběru kamarádů 

- na svobodu pohybu ve školních prostorách, jež jsou k tomu určeny 

- na to, aby byl respektován žákův soukromý život a život jeho rodiny 

- na volný čas a přiměřený odpočinek a oddechovou činnost odpovídající jeho věku 

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

- v případě nejasnosti v učivu požádat o pomoc vyučujícího 

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

třídního učitele, učitele, výchovného poradce či jinou osobu 

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

- na rovnoměrné rozvržení písemných zkoušek 

 

Žáci mají povinnost: 

- řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat 

- účastnit se mimoškolních aktivit, na které se přihlásili 

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

seznámeni 

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

s právními předpisy a školním řádem 

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

- chodit do školy vhodně a čistě upraven a oblečen 

- ukazovat a nechat podepisovat důležité informace v žákovské knížce 

- nepoškozovat majetek školy a spolužáků, případné škody uhradit 

- žákům není dovoleno nosit do školy předměty, které nesouvisejí s výukou  
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A 1.2. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků 

Zákonní zástupci žáků mají právo: 

- svobodnou volbu školy pro své dítě 

- na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte 

- na informace o škole podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 

- nahlížet do výroční zprávy, pořizovat si z ní opisy a výpisy 

- volit a být volen do školské rady 

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

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

podle školního vzdělávacího program 

- právo na vzdělávání v jazyce národnostní menšiny, a to za podmínek stanovených v § 14 školského 

zákona 

- žáci s přiznanými podpůrnými opatřeními mají právo na vzdělávání, jehož obsah, formy a metody 

odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření nezbytných podmínek, které 

toto vzdělávání umožní, a na poradenskou pomoc školy a školského zařízení 

- požádat o přezkoušení nebo o přezkoumání výsledků hodnocení žáka 

 

Zákonní zástupci žáků mají povinnost: 

- přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce 

- zajistit, aby žák docházel řádně do školy 

- na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících 

se vzdělávání žáka 

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

skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání 

- zákonný zástupce neprodleně oznámí důvod nepřítomnosti žáka 

- dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku 

nepřítomnosti žáka oznamovat škole údaje nezbytné pro školní matriku a další údaje, které jsou 

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

A 1.3. Vztahy žáků a zákonných zástupců s pracovníky školy 

Pedagogičtí pracovníci školy vydávají žákům a zákonným zástupcům žáků pouze takové 

pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu, školního řadu  

a dalších nezbytných organizačních opatření. 

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

sexuálním násilím, využíváním, budou dbát, aby žáci nepřicházeli do styku s materiály a informacemi 

pro ně nevhodnými. Nebudou se vměšovat do jejich soukromí a jejich korespondence (budou chránit 

a respektovat práva žáka). Budou žáky chránit před nezákonnými útoky na jejich pověst. Zjistí-li, že 

dítě je týráno, krutě trestáno nebo je s ním jinak špatně zacházeno, spojí se se všemi příslušnými 

orgány na pomoc dítěti. Speciální pozornost budeme věnovat ochraně před návykovými látkami. 

Pedagogický pracovník je povinen zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím citlivé 

osobní údaje, informace o zdravotním stavu žáků a výsledky poradenské pomoci školského 

poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku. Je povinen 

shromažďovat pouze nezbytné údaje, bezpečně je ukládat a chránit před neoprávněným přístupem, 

neposkytovat je subjektům, které na ně nemají zákonný nárok. Nepotřebné údaje je povinen 

vyřazovat a dál nezpracovávat. 
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Vyzve-li ředitelka školy zákonného zástupce k osobnímu projednání závažných otázek týkajících 

se vzdělávání žáka, konzultuje termín schůzky se zákonným zástupcem žáka. 

Rodičovská odpovědnost náleží zákonnému zástupci i při pobytu dítěte ve škole. 

Pravidla vzájemných vztahů žáka se zaměstnanci školy musí vycházet ze zásady vzájemné úcty, 

respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti všech účastníků vzdělávání. 

Žák zdraví v budově a na školních akcích pracovníky školy srozumitelným pozdravem. Pracovník 

školy na pozdrav odpoví. Pro pedagogické pracovníky používá oslovení „pane učiteli“, „paní učitelko“, 

„paní ředitelko“. 

Všichni pedagogičtí pracovníci se povinně zúčastňují třídních schůzek, na kterých informují 

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

pedagogického pracovníka zajistí, aby zákonní zástupci byli informováni jiným způsobem. 

A 2. Provoz a vnitřní režim školy 
A 2.1. Docházka do školy 

- žák chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin 

- účast na vyučování nepovinných předmětů je pro zařazené žáky povinná 

- nepřítomnost žáka ve škole je třeba omlouvat vždy písemně, prostřednictvím omluvného listu 

v žákovské knížce (notýsku) 

- při absenci žáka je nutno neprodleně informovat třídního učitele osobně, písemně, telefonicky 

nebo elektronickou poštou a sdělit mu příčinu absence žáka, důvody nepřítomnosti žáka ve 

vyučování je zákonný zástupce povinen doložit do 3 dnů od počátku nepřítomnosti žáka  

- lékařské vyšetření není důvodem k celodenní absenci žáka, v případě, že žák není nemocen, 

dostaví se po vyšetření do školy a zapojí se do výuky 

- odchod žáka z vyučování před jeho ukončením je možný na základě písemné omluvy zákonných 

zástupců, kterou žák předloží vyučujícímu hodiny (při uvolnění na jednu hodinu), nebo třídnímu 

učiteli (při uvolnění na více vyučovacích hodin) či osobního vyzvednutí žáka zákonnými zástupci  

- o předem známé nepřítomnosti žáka je vhodné informovat školu před započetím této 

nepřítomnosti 

- ředitelka školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost jeho 

zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu; zároveň určí náhradní 

způsob vzdělávání žáka v době vyučování tohoto předmětu, v předmětu tělesná výchova ředitelka 

školy uvolní žáka z vyučování na písemné doporučení registrujícího praktického lékaře pro děti 

a dorost nebo odborného lékaře, na první nebo poslední vyučovací hodinu může být žák uvolněn 

se souhlasem zákonného zástupce bez náhrady 

- žákovi, který se nemůže pro svůj zdravotní stav po dobu delší než dva měsíce účastnit vyučování 

stanoví ředitelka školy takový způsob vzdělání, který odpovídá možnostem žáka, nebo mu může 

povolit vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plán; zákonný zástupce žáka je povinen 

vytvořit pro stanovené vzdělání podmínky. 

A 2.2. Školní budova 

- pro žáky školní družiny se škola otevírá v 6.40 hod.; přespolní žáci přicházejí do školní budovy 

od6.40 hod., žáci z Přimdy od 7.25 hod., v době do 7.30 hod. se přespolní žáci I. stupně zdržují ve 

školní družině, žáci II. stupně ve školní jídelně za dohledu pana školníka 

- žáci vstupují do školy ukázněně, očistí si obuv a u skříněk se přezují do vhodné obuvi; obuv, 

šatstvo a všechny své věci mají žáci označené 

- po příchodu do učebny se žáci připravují na vyučování, začátek vyučování je v 7.45 hod. 
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- po zvonění sedí žáci na svých místech a čekají na příchod vyučujícího, po jeho příchodu zdraví 

povstáním 

- vyučování začne v čisté a upravené třídě; v případě, že se do pěti minut po začátku hodiny 

nedostaví vyučující, jsou žáci povinni to ohlásit vedení školy 

- rozdělení vyučovacích hodin 

1. hodina  7.45 – 8.30   5. hodina  11.30 – 12.15 

2. hodina  8.35 – 9.20   6. hodina  12.25 – 13.10 

3. hodina  9.40 – 10.25   7. hodina  13.45 – 14.30  

4. hodina    10.35 – 11.20   8. hodina  14.40– 15.25 

- dohledy zajišťují pedagogičtí pracovníci školy a v určenou dobu pověřený zaměstnanec školy 

(školník) 

- malé přestávky žáci tráví ve třídách nebo se svolením učitele na chodbě  

- velké přestávky žáci tráví ve třídách, na chodbách, ve školní jídelně, v herně, zbytečně se nezdržují 

na toaletách; pět minut před zvoněním odejdou do tříd 

- polední přestávku mohou žáci trávit v čítárně školy 

- během vyučování nesmí žák bez dovolení pedagogického pracovníka opustit školní budovu 

- v době mimo vyučování se žáci smějí zdržovat ve školní budově a areálu školy pouze za 

přítomnosti pedagogického dozoru 

- žáci pečují o čistotu svých tříd, třídní učitel určí samosprávu a vymezí její povinnosti 

- třídy žáci větrají podle potřeby na pokyn učitele 

- třídní knihu mají na starost určení žáci, ti ji přenášejí během vyučování, po poslední hodině odnáší 

třídní knihu do sborovny poslední vyučující 

- do odborných učeben přecházejí žáci ukázněně pod vedením učitele se všemi věcmi, před 

odchodem zkontrolují pořádek, vypnutí počítače, uzavření oken a dveří 

- na konci vyučování žáci uklidí třídu, učitel zkontroluje úklid a uzavření oken  

- vyučující odvádí žáky ke skříňkám ve vestibulu školy, stravující žáky do školní jídelny 

- žáky, kteří jsou přihlášeni do školní družiny, přebírá vychovatelka školní družiny 

- do kabinetů vstupují jen pověření žáci za přítomnosti učitele; do sborovny, ředitelny, kanceláře 

jen tehdy, jsou-li k tomu vyzváni 

- v odborných učebnách dodržují žáci bezpečnostní řády těchto učeben 

- žáci nenosí do školy nepotřebné či drahé věci, případně předměty, které by mohly ohrozit kázeň 

nebo bezpečnost 

- větší částky peněz nebo cenné věci lze uložit v kanceláři školy 

- nalezené věci se odevzdávají v kanceláři školy 

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

o učebnice a školní potřeby, jejich poškození nebo ztrátu hlásit vyučujícímu 

- žáci přicházejí do školy vhodně a čistě oblečeni 

- žáci nepoužívají hrubých a vulgárních slov, jsou ohleduplní k mladším a slabším spolužákům, 

zvláště dbají, aby neohrozili jejich zdraví, případně životy 

- žáci zachovávají čistotu i ve školní jídelně a v okolí školy  

- vstup do budovy je monitorován kamerovým systémem a data jsou po nezbytně nutnou dobu 

uložena 

- postup školy při ztrátě: 

a) žák musí ztrátu neprodleně oznámit třídnímu učiteli (ihned - týž den) 

b) pokus o dohledání věci 
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c) žák dodá potřebné informace v kanceláři školy pro vyplnění tiskopisu hlášení pojistné 

události 

d) ŘŠ zkontroluje tiskopis a odešle je na pojišťovnu 

e) ŘŠ založí vyrozumění o likvidaci škodné události 

A 3. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany 

před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství 

nebo násilí 
A 3.1. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků 

- žáci jsou povinni se přezouvat, dbát na hygienu zvlášť před jídlem a po použití WC 

- žáci se chovají při pobytu ve škole a na akcích organizovaných školou tak, aby neohrozili zdraví 

svoje ani svých spolužáků či jiných osob 

- při výskytu infekčního onemocnění ve škole (včetně vší) škola neprodleně informuje zákonného 

zástupce žáka a ten si dítě bez zbytečného odkladu ve škole vyzvedne; žák se do školy vrátí až po 

úplném vyléčení 

- žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením bez 

dozoru učitele 

- při přecházení žáků na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy se žáci řídí pravidly 

silničního provozu a pokyny doprovázejících osob; před takovýmito akcemi doprovázející učitel 

žáky zvlášť poučí o bezpečnosti; pro společné zájezdy tříd, lyžařské kurzy, plavecký výcvik platí 

zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými jsou žáci předem seznámeni; při pobytu v ubytovacích 

zařízeních se žáci podřizují vnitřnímu řádu tohoto zařízení a dbají všech pokynů pracovníků tohoto 

zařízení 

- při výuce v tělocvičně, dílnách, v učebně fyziky – chemie zachovávají žáci specifické bezpečnostní 

předpisy pro tyto učebny (řády učeben); vyučující daného předmětu jsou povinni s nimi seznámit 

žáky při první vyučovací hodině školního roku a dodatečně poučit žáky, kteří při první hodině 

chyběli 

- poučení na začátku školního roku provádí třídní učitel, který žáky seznámí zejména: 

a) se školním řádem 

b) se zásadami bezpečného chování ve třídě, na chodbách, schodištích, u botníků, při odchodu 

ze školy a příchodu do školy a na veřejných komunikacích 

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

d) s postupem při úrazech 

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

- třídní učitel je povinen dodatečně poučit žáky, kteří na začátku školního roku chyběli 

- při výuce v odborných učebnách, kde jsou specifické podmínky provozu, dodržují žáci 

bezpečnostní předpisy stanovené pro tyto učebny v řádu každé odborné učebny; vyučující daného 

předmětu provedou prokazatelné poučení žáků o bezpečnosti a ochraně zdraví v první vyučovací 

hodině, učitel je povinen dodatečně poučit žáky, kteří při první hodině chyběli 

- poučení před činnostmi, které se konají mimo školu (vycházky, výlety, lyžařské výcviky, exkurze, 

plavecké výcviky provádí vyučující nebo doprovod; seznámí žáky se všemi pravidly chování, 

případnými zákazy apod. a poučí žáky o správném vybavení, nejméně 2 dny předem musí být 

o konání akce informován zákonný zástupce 

- poučení před prázdninami provádí třídní učitel, který: 

a) varuje žáky před škodlivými vlivy kouření, alkoholu, drog, známostmi s neznámými lidmi 

apod. 
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b) upozorní je na možné nebezpečí v případě nálezu a manipulace s nevybuchlou municí a poučí 

je, jak se v takové situaci zachovat 

c) informuje o nebezpečí vzniku požáru, o dopravní kázni 

d) varuje před koupáním v místech, která neznají  

- veškerá poučení musí být provedena před akcí a před akcí zapsána do třídní knihy (přiložený 

formulář) 

- každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během vyučování a pobytu žáka v areálu školy, jsou 

žáci povinni hlásit příslušnému pedagogickému pracovníkovi (vyučujícímu, třídnímu učiteli, 

pedagogickému dohledu), který zaeviduje úraz v knize úrazů 

- v knize úrazů se evidují všechny úrazy žáků, ke kterým došlo při činnostech ve škole nebo na 

akcích organizovaných školou, a to nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy se škola o úrazu dozví 

- zápis do knihy provádí: vyučující příslušného předmětu (úraz při hodině), učitel konající dohled 

(přestávka), vedoucí kurzu (lyžařský kurz), třídní učitel (ostatní případy) 

- osobní údaje, které jsou součásti knihy úrazů, mohou být zpracovány pouze za účelem evidence 

úrazů, popřípadě jako podklad pro vyhotovení záznamu o úrazu 

A 3.2. Ochrana před sociálně patologickými jevy 

Všichni pedagogičtí pracovníci, zejména školní metodik prevence, průběžně sledují konkrétní 

podmínky a situaci ve škole z hlediska výskytu sociálně patologických jevů, uplatňují různé formy  

a metody umožňující včasné zachycení ohrožených žáků. Školní metodik prevence zajišťuje spolupráci 

s rodiči v oblasti prevence, informuje je o preventivním programu školy a dalších aktivitách. Školní 

metodik prevence spolupracuje na základě pověření ředitelky školy s dalšími institucemi na sociálně 

právní ochranu dětí a mládeže. 

Do budovy je vstup zabezpečen zvonkovým systémem, kdy se každá vstupující osoba musí 

nahlásit, tj. oznámit jméno a zdůvodnění vstupu do budovy.  Vstup do budovy je umožněn cizím 

osobám pouze v nezbytně nutných případech. 

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

školy. Porušení tohoto zákazu se bere jako hrubé porušení školního řádu. Ředitelka školy využije 

všech možností daných jí příslušným zákonem včetně možnosti dát podnět k zahájení trestního 

stíhání osob, které se na porušení tohoto zákazu podílely. Ředitelka školy nebo jí pověřený pracovník 

bude informovat zákonné zástupce žáků, u nichž bylo zjištěno porušení tohoto zákazu 

a zároveň je seznámí s možností odborné pomoci. 

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

by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo skupinám (zejména 

v situacích, kdy jsou takto postiženi mladší a slabší žáci), jsou v prostorách školy a při školních akcích 

přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti řádu školy. Podle okolností zváží 

ředitelka školy možnost dalšího postihu žáků, kteří tento zákaz přestoupí, a bude o svých zjištěních 

informovat jejich zákonné zástupce. 

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

a preventivní výchova byla vyučována v souladu se školním vzdělávacím programem. 

Pedagogičtí pracovníci jsou povinni v souladu s pracovním řádem vykonávat kvalitní dohled 

nad žáky o přestávkách, před začátkem vyučování, po jeho skončení i během osobního volna žáků,  

a to hlavně v prostorách, kde by k sociálně patologickým jevům mohlo docházet. 
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A 3.3. eBezpečnost 

Základní škola Přimda je přesvědčena, že online bezpečnost (e-Safety) je základním prvkem 

ochrany dětí i dospělých v digitálním světě při práci s technologiemi, jako jsou počítače, tablety, 

mobilní telefony nebo herní konzole. Internet a informační a komunikační technologie jsou důležitou 

součástí každodenního života, proto je třeba u dětí podporovat schopnost čelit rizikům a vybudovat si 

odolnost vůči online nástrahám. Základní škola Přimda je přesvědčena o tom, že existuje jednoznačná 

povinnost zajistit, aby děti a zaměstnanci byli chráněni před případným nebezpečím ve světě online. 

Zásady e-bezpečnosti platí pro všechny zaměstnance včetně externích spolupracovníků, návštěvníků, 

dobrovolníků a dalších osob, které pracují pro školu nebo v jejím zastoupení, a stejně tak na žáky 

a jejich zákonné zástupce. Tyto zásady se vztahují na veškerý přístup k internetu a na používání 

informačních a komunikačních zařízení, včetně osobních zařízení, nebo na situace, kdy byly děti, 

zaměstnanci, nebo další osoby vybaveni školním zařízením pro použití mimo školu, jako jsou pracovní 

notebooky, tablety a mobilní telefony. 

O používání mobilních telefonů a dalších osobních zařízení mladými lidmi a dospělými 

rozhoduje škola v souladu s příslušnými zásadami, tj. se školními Podmínkami užití.  

Žáci jsou vedeni k bezpečnému a vhodnému užívání osobních zařízení a mobilních telefonů. 

Osobní zařízení a mobilní telefony smějí žáci používat v souladu s Podmínkami užití. Během výuky 

a v rámci dalšího formálního školního času nesmějí žáci používat mobilní telefony a osobní zařízení, 

pokud to není součástí prověřené a na vzdělávacím plánu založené aktivity vedené zaměstnancem 

školy. Mají-li zaměstnanci pedagogický důvod dovolit dětem používat jejich mobilní telefony nebo 

osobní zařízení v rámci vzdělávacího procesu, pak je to možné jen po prověření vedením školy. 

Užívání osobních zařízení a mobilních telefonů pro zvláštní vzdělávací účely neznamená povolení 

k libovolnému užívání. Pokud žáci potřebují kontaktovat své rodiče/zákonné zástupce, mohou využít 

školní telefon. 

Škola zodpovídá za to, že všechny fotografie a videa sdílené online jsou užívány v souladu se 

školními zásadami pro užívání fotografií a videí a se zásadami ochrany dat, Podmínek užití a pravidel 

chování. Před elektronickým zveřejněním fotografií/videí žáků je v souladu se zásadami pro užívání 

fotografií a videí vždy od zákonných zástupců vyžadováno písemné svolení (tzv. generální souhlas). 

A 3.4. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků 

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

svévolné poškození nebo zničení majetku školy, žáků, učitelů či jiných osob hradí v plné rozsahu 

rodiče žáka, který poškození způsobil. 

Každé poškození nebo závadu na majetku školy hlásí žák vyučujícímu nebo pedagogickému 

dozoru, případně třídnímu učiteli nebo jinému pracovníkovi školy. 

Požaduje-li škola náhradu škody po žákovi, musí poškození věci vždy prošetřit třídní učitel  

a zvážit i pedagogickou stránku. 

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

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

prostoru kolem tabule a za pořádek v celé třídě. 

Žák bezdůvodně nemanipuluje s rozvody plynu a elektrického proudu v učebně F-Ch, 

s elektrickými rozvody v učebně informatiky a ve školní knihovně, s vybavením odborných učeben, 

s uloženými exponáty a modely. 

V Přimdě, dne 30. 8. 2018    Mgr. Marcela Husáková - ředitelka školy
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B. Pravidla pro hodnocení výsledků žáků podle ŠVP 

B 1. Pravidla pro hodnocení žáků 
- při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci učitel uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický 

takt vůči žákovi 

- při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáků, k tomu, že žák mohl v průběhu 

klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici 

- na konci klasifikačního období se hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé 

klasifikační období - přihlíží se k systematičnosti v práci žáka, stupeň prospěchu se neurčuje na 

základě průměru z klasifikace za příslušné období 

- v předmětu, ve kterém vyučuje více učitelů, určí výsledný stupeň za klasifikační období příslušní 

učitelé po vzájemné dohodě 

B 1.1. Hodnocení a klasifikace 

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků stanoví zejména: 

a) zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných 

školou 

b) zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků 

c) stupně hodnocení prospěchu v povinných a v nepovinných předmětech, hodnocení chování, 

jejich charakteristiku a předem stanovená kritéria 

d) zásady pro používání slovního hodnocení, včetně předem stanovených kritérií 

e) zásady pro stanovení celkového hodnocení žáka na vysvědčení v případě použití slovního 

hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace 

f) způsob získávání podkladů pro hodnocení 

g) podrobnosti o komisionálních zkouškách a opravných zkouškách 

h) způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

i) způsob hodnocení žáků, kteří nejsou občany České republiky a plní v České republice povinnou 

školní docházku 

j) způsob hodnocení žáka při plnění povinné docházky v zahraničí nebo v zahraniční škole na území 

České republiky 

k) způsob hodnocení žáka při plnění povinné školní docházky formou individuální výuky 

Základem formálního hodnocení žáka je tradiční klasifikace v pětistupňové stupnici. Vyučující je 

při klasifikaci povinen dodržovat platné právní předpisy a vnitřní normy školy, které upravují pravidla 

pro klasifikaci. Souhrnné písemné slovní hodnocení může vyučující použít jen v souladu s platnými 

právními předpisy nebo jako (velmi vhodný) „doplněk“ ke klasifikaci. 

Za neopominutelný princip hodnocení a klasifikace žáka považuje ŠVP převahu pozitivní 

motivace. 

B1.1.1. Hodnocení v předmětech s převahou naukového zaměření    
Stupeň 1 (výborný) 

- žák samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti 

- myslí logicky správně 

- ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně a přesně, chápe vztahy 

mezi nimi a smysluplně propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí 

- ústní a písemný projev je správný, přesný, výstižný, žák se účinně zapojuje do diskuse 

- je schopen samostatně studovat vhodné texty, řešit problémy a obhajovat svá rozhodnutí 
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- aktivně pracuje v týmu, jeho působení je velmi přínosné 

- je téměř vždy schopen sebehodnocení a hodnocení ostatních členů 

 

Stupeň 2 (chvalitebný) 

- žák s menšími podněty učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti 

- myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost 

- ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně 

a úplně, chápe vztahy mezi nimi a s menšími chybami propojuje do širších celků poznatky 

z různých vzdělávacích oblastí 

- ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti 

- kvalita výsledků je zpravidla bez podstatných nedostatků 

- zapojuje se do diskuse 

- je schopen s menší pomocí studovat vhodné texty, řešit problémy a obhajovat svá rozhodnutí 

- v podstatě aktivně pracuje pro tým, jeho působení je přínosné 

- je většinou schopen sebehodnocení a hodnocení ostatních členů 

 

Stupeň 3 (dobrý) 

- žák se v uplatňování osvojovaných poznatků a dovedností  dopouští chyb 

- uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů podle podnětů učitele 

- má nepodstatné mezery v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, faktů, 

pojmů, definic a zákonitostí, s většími chybami propojuje do širších celků poznatky z různých 

vzdělávacích oblastí 

- podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat 

- myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v logice se vyskytují chyby 

- částečně  se zapojuje do diskuse 

- je schopen studovat podle návodu učitele 

- v týmu pracuje ne příliš aktivně, jeho působení je přínosné v menší míře 

- je schopen sebehodnocení a hodnocení ostatních členů 

 

Stupeň 4 (dostatečný) 

- u žáka se v uplatňování osvojených poznatků a dovedností  vyskytují závažné chyby 

- při využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný 

- žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků závažné mezery, 

chybně propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí 

- v logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé 

- ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti, žák se málo 

zapojuje do diskuse 

- závažné chyby dovede žák s pomocí učitele opravit 

- při samostatném studiu má velké těžkosti 

- práce v týmu se pouze účastní, jeho působení není příliš přínosné 

- sebehodnocení a hodnocení ostatních členů je schopen málokdy 

 

Stupeň 5 (nedostatečný) 

- u žáka se v uplatňování osvojených vědomostí a dovedností  vyskytují velmi závažné chyby 

- při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele 
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- žák si požadované poznatky neosvojil, nesmyslně propojuje do širších celků poznatky z různých 

vzdělávacích oblastí 

- neprojevuje samostatnost v myšlení 

- v ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti, i výstižnosti, 

nezapojuje se do diskuse 

- chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele 

- nepracuje pro tým, svou činností narušuje spolupráci, jeho působení není pro tým přínosné 

- správného sebehodnocení a hodnocení ostatních členů není schopen 

 

Nehodnocen(a) 

- žáka není možné hodnotit z nějakého předmětu při nedostatku známek z tohoto předmětu (např. 

při dlouhodobé nemoci) 

 

Uvolněn(a) 

- žák je z vyučování některého předmětu zcela uvolněn na základě doporučení odborného 

pracoviště 

 

B1.1.2. Hodnocení ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření  

Stupeň 1 (výborný) 

- žák je v činnostech velmi aktivní 

- pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní předpoklady a velmi úspěšně je rozvíjí 

- vždy používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení 

- projev je esteticky působivý, originální, procítěný a přesný 

- osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě 

- aktivně se zajímá o umění a estetiku 

  

Stupeň 2 (chvalitebný) 

- žák je v činnostech aktivní, převážně samostatný, využívá své osobní předpoklady, které úspěšně 

rozvíjí 

- používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení 

- projev je esteticky působivý, originální a má jen menší nedostatky 

- osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje méně tvořivě 

- má zájem o umění a estetiku  

 

Stupeň 3 (dobrý) 

- žák je v činnostech méně aktivní, samostatný a pohotový 

- nevyužívá dostatečně své schopnosti v individuálním a kolektivním projevu 

- materiály, nástroje a vybavení používá bezpečně a účinně pouze někdy 

- projev je málo působivý, dopouští se v něm chyb 

- vědomosti a dovednosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje pomoc učitele 

- nemá aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu. 

 

Stupeň 4 (dostatečný) 

- žák je v činnostech málo aktivní i tvořivý 

- rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo uspokojivé 
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- materiály, nástroje a vybavení většinou nepoužívá bezpečně a účinně 

- úkoly řeší s častými chybami 

- vědomosti a dovednosti aplikuje jen se značnou pomocí učitele 

- projevuje velmi malý zájem a snahu 

  

Stupeň 5 (nedostatečný) 

- žák je v činnostech převážně pasivní 

- rozvoj jeho schopností je neuspokojivý 

- materiály, nástroje a vybavení nepoužívá téměř nikdy bezpečně a účinně 

- projev je většinou chybný a nemá estetickou hodnotu 

- minimální osvojené vědomosti a dovednosti nedovede aplikovat 

- neprojevuje zájem o práci 

 

Nehodnocen(a) 

- žáka není možné hodnotit z nějakého předmětu při nedostatku známek z tohoto předmětu (např. 

při dlouhodobé nemoci) 

 

Uvolněn(a) 

- žák je z vyučování některého předmětu zcela uvolněn na základě doporučení odborného 

pracoviště 

 

B 1.2. Hodnocení a klasifikace žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními  

Žáci s přiznanými podpůrnými opatřeními budou hodnoceni dle výše uvedených pravidel 
hodnocení žáků s přihlédnutím k doporučením odborných pracovišť (PPP, SPC,…) a k podpůrným 
opatřením, která byla těmto žákům přiznána.  
 

B 1.3. Hodnocení chování 

Pochvaly, jiná ocenění a další kázeňská opatření může udělit či uložit ředitel školy nebo třídní 

učitel. 

Zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči zaměstnancům školy nebo 
vůči ostatním žákům se považují za zvláště závažné zaviněné porušení povinností stanovených 
školským zákonem, které ředitel školy oznámí orgánu sociálně-právní ochrany dětí. 

Chování žáka je klasifikováno těmito stupni: 

1 - velmi dobré 

2 - uspokojivé 

3 - neuspokojivé 

Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují, 

a s ostatními učiteli a rozhoduje o ní ředitel po projednání v pedagogické radě. 

Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel chování během klasifikačního období. 

Při klasifikaci chování se přihlíží k věku, morální a rozumové vyspělosti žáka; k uděleným 

opatřením k posílení kázně se přihlíží pouze tehdy, jestliže tato opatření byla neúčinná. 

 

B 1.3.1. Kritéria pro jednotlivé stupně chování 

Stupeň 1 (velmi dobré) 
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- žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a aktivně prosazuje ustanovení vnitřního řádu školy 

- má kladný vztah ke kolektivu třídy a školy, přispívá k jeho upevňování a k utváření pracovních 

podmínek pro vyučování a pro výchovu mimo vyučování 

- méně závažných přestupků se dopouští ojediněle 

 

Stupeň 2 (uspokojivé) 

- chování žáka je v podstatě v souladu s pravidly chování a s ustanoveními vnitřního řádu školy 

- dopustí se závažnějšího přestupku, nebo se opakovaně dopouští méně závažných přestupků 

- žák je však přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit 

 

Stupeň 3 (neuspokojivé) 

- žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům chování nebo vnitřnímu řádu školy, zpravidla 

se přes důtku ředitele školy dopouští dalších přestupků 

- narušuje činnost kolektivu  

- dopouští se poklesků v mravném chování 

B 1.4. Celkové hodnocení  

Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni: 

prospěl(a) s vyznamenáním 

prospěl(a) 

neprospěl(a) 

nehodnocen(a) 

B 1.4.1. Kritéria pro celkové hodnocení žáka 

prospěl(a) s vyznamenáním 

Žák prospěl 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 

 

prospěl(a) 

Žák prospěl, není-li  v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím 

programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 - nedostatečný nebo odpovídajícím 

slovním hodnocením. 
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neprospěl(a) 

Žák neprospěl, je-li  v některém z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím 

programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 - nedostatečný nebo odpovídajícím 

slovním hodnocením. 

nehodnocen(a) 

Žák je nehodnocen, pokud ho není možné hodnotit z některého předmětu na konci prvního 

pololetí ani v náhradním termínu. 

B 1.5. Způsob získávání podkladů pro hodnocení  

Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl 

v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici. 

Podklady pro hodnocení  a klasifikaci získávají vyučující  zejména: soustavným diagnostickým 

pozorováním žáků, sledováním jejich výkonů a připravenosti na vyučování, různými druhy zkoušek 

(písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové,…), kontrolními písemnými pracemi, analýzou výsledků 

různých činností žáků, konzultacemi s ostatními vyučujícími a podle potřeby i psychologickými 

a zdravotnickými pracovníky. 

Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace, klasifikaci zdůvodňuje a poukazuje na klady 

a nedostatky hodnocených projevů, výkonů, výtvorů. 

Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní rok, 

aby se nadměrně nenahromadily v určitých obdobích. 

Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. Při dlouhodobějším pobytu 

žáka mimo školu (lázeňské léčení, léčebné pobyty, dočasné umístění v ústavech, apod.) vyučující 

respektuje známky žáka, které škole sdělí škola při instituci, kde byl žák umístěn žák se znovu 

nepřezkušuje.  

Vyučující zajistí zapsání známek do katalogového listu žáka. 

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

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

prospěchu se neurčuje na základě průměru z klasifikace za příslušné období. 

Případy zaostávání žáků v učení  a nedostatky v jejich chování se projednají v pedagogické radě. 

Zákonné zástupce žáka informuje o prospěchu a chování žáka: třídní učitel a učitelé 

jednotlivých předmětů v polovině prvního a druhého pololetí; třídní učitel nebo učitel, jestliže o to 

zákonní zástupci žáka požádají. 

V případě mimořádného zhoršení prospěchu žáka informuje zákonné zástupce žáka vyučující 

předmětu bezprostředně a prokazatelným způsobem. 

Třídní učitelé jsou povinni seznamovat ostatní učitele s doporučením psychologických 

vyšetření, které mají vztah ke způsobu hodnocení a klasifikace žáka a způsobů získávání podkladů. 

 

B 1.6. Slovní hodnocení 

 Při použití slovního hodnocení se výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných 

a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem hodnotí tak, aby byla 

zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům jednotlivých 

předmětů školního vzdělávacího programu, ke svým vzdělávacím a osobnostním předpokladům 

a věku. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka v jejich vývoji, ohodnocení 
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přístupu žáka ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon, a naznačení dalšího rozvoje 

žáka; obsahuje také zdůvodnění a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je 

překonávat. Výsledky vzdělávání žáka na konci prvního pololetí lze hodnotit souhrnně za všechny 

předměty. Slovní hodnocení lze použít i pro hodnocení chování žáka. 

B 1.6.1 Zásady pro stanovení celkového hodnocení žáka na vysvědčení  

 v případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního  

 hodnocení a klasifikace 

 
Zásady pro převedení slovního hodnocení do klasifikace nebo klasifikace do slovního hodnocení pro 

stanovení celkového hodnocení žáka na vysvědčení. 

Prospěch 

Ovládnutí učiva předepsaného osnovami  

1 – výborný Ovládá bezpečně 

2 – chvalitebný Ovládá 

3 – dobrý V podstatě ovládá 

4 – dostatečný Ovládá se značnými mezerami 

5 – nedostatečný  Neovládá 

Úroveň myšlení  

1 – výborný Pohotový, bystrý, dobře chápe souvislosti 

2 – chvalitebný Uvažuje celkem samostatně 

3 – dobrý Menší samostatnost v myšlení 

4 – dostatečný Nesamostatné myšlení 

5 – nedostatečný  Odpovídá nesprávně i na návodné otázky 

Úroveň 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  I na návodné otázky odpovídá nesprávně 

Celková aplikace vědomostí, řešení úkolů,  

chyby, jichž se žák dopouští 

 

1 – výborný Užívá vědomostí a spolehlivě a uvědoměle 

dovedností, 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 
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Píle a zájem o učení  

1 – výborný Aktivní, učí se svědomitě a se zájmem 

2 – chvalitebný Učí se svědomitě 

3 – dobrý K učení a práce nepotřebuje větších podnětů 

4 – dostatečný Malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty 

5 – nedostatečný Pomoc a pobízení k učení jsou zatím neúčinné 

 

Chování 

1 – velmi dobré Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování 

a ustanovení vnitřního řádu školy. Méně 

závažných přestupků se dopouští ojediněle. Žák 

je však přístupný výchovnému působení a snaží 

se své chyby napravit. 

2 – uspokojivé Chování žáka je v rozporu s pravidly chování 

a s ustanoveními řádu školy. Žák se dopustí 

závažného přestupku proti pravidlům slušného 

chování nebo vnitřnímu řádu školy, nebo se 

opakovaně dopustí méně závažných přestupků. 

Zpravidla se přes důtku třídního učitele školy 

dopouští dalších přestupků, narušuje výchovně 

vzdělávací činnost školy. Ohrožuje bezpečnost 

a zdraví svoje nebo jiných osob. 

3 – neuspokojivé Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu 

s pravidly slušného chování. Dopustí se takových 

závažných přestupků proti školnímu řádu nebo 

provinění, že je jimi vážně ohrožena výchova 

nebo bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně 

narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací 

činnost školy. Zpravidla se přes důtku ředitelky 

školy dopouští dalších přestupků. 

B 1.7. Hodnocení žáků, kteří nejsou státními občany ČR 

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

znalosti českého jazyka považuje za závažnou souvislost, která ovlivňuje jejich výkon. 

Klasifikaci výsledků vzdělávání žáka v jednotlivých předmětech a chování žáka lze doplnit 

slovním hodnocením, které bude obsahovat i hodnocení klíčových kompetencí vymezených 

Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. 

Výsledky vzdělávání žáka a chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou jsou 

hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména vzhledem k očekávaným 

výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího 

programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka. Klasifikace zahrnuje 

ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon.  
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V případě potřeby vypracuje škola pro žáky, kteří nejsou občany ČR a plní v ČR povinnou školní 

docházku, individuální vzdělávací plán, který bude odpovídat možnostem rozvíjení dovedností těchto 

žáků v jednotlivých vyučovacích předmětech. 

Pokud se cizinec, který nemá trvalý pobyt na území České republiky, neúčastní vyučování 

nepřetržitě po dobu nejméně 60 vyučovacích dnů a nedoloží důvody své nepřítomnosti v souladu 

s podmínkami stanovenými školním řádem, přestává být dnem následujícím po uplynutí této doby 

žákem školy. 

B 1.8. Sebehodnocení 

Žák se prostřednictvím učitelova hodnocení postupně učí, jaké jsou meze a perspektivy jeho 

výkonu, sféry jeho úspěchů a úspěšného uplatnění. Vyučující vytváří vhodné prostředí a příležitosti, 

aby žák mohl poučeně a objektivně hodnotit sebe a svoji práci. Oba názory jsou průběžně 

konfrontovány. Učitel a žák na konci klasifikačního období společně hodnotí průběh výkonů žáka tak, 

aby se shodli na výsledné známce. Autonomní hodnocení se nesmí stát prostředkem nátlaku na 

učitele. Cílem je ideální shoda obou hodnocení tak, aby byla pro žáka motivační do dalšího období. 

B 1.9. Přezkoumání výsledků hodnocení 

Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti klasifikace v jednotlivých předmětech 

na konci prvního nebo druhého pololetí, může do tří dnů ode dne, kdy bylo žákovi vydáno 

vysvědčení, požádat ředitele školy o přezkoumání výsledků hodnocení. Je-li vyučujícím daného 

předmětu ředitelka školy, může zákonný zástupce žáka požádat o přezkoumání výsledků hodnocení 

příslušný krajský úřad. Přezkoumání provede komise do deseti dnů. Výsledek přezkoumání je 

konečný, další přezkoumání žáka je nepřípustné. 

Komisi pro přezkoumání výsledků hodnocení jmenuje ředitel školy; v případě, že je 

vyučujícím daného předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad. 

Komise je tříčlenná a tvoří ji:  

- 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,  

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

vyučující daného předmětu,  

- přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací oblasti 

stanovené Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. 

Výsledek přezkoumání již nelze napadnout novou žádostí o přezkoumání. Výsledek 

přezkoumání stanoví komise hlasováním. Výsledek se vyjádří slovním hodnocením nebo stupněm 

prospěchu. Ředitel školy sdělí výsledek prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému zástupci žáka. 

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

O přezkoumání výsledků hodnocení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace 

školy.  

Žák může v jednom dni vykonat přezkoumání výsledků hodnocení pouze z jednoho předmětu. 

Není-li možné ze závažných důvodů zjistit úroveň žákových znalostí ve stanoveném termínu, stanoví 

orgán jmenující komisi náhradní termín přezkoumání výsledků hodnocení.  

Konkrétní obsah a rozsah přezkoumání výsledků hodnocení stanoví ředitelka školy v souladu se 

školním vzdělávacím programem.  

Vykonáním přezkoumání výsledků hodnocení není dotčena možnost vykonat opravnou 

zkoušku. 
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B 1.10. Dodatečná zkouška  

Dodatečnou zkoušku koná žák: 

- který nemohl být klasifikován pro závažné objektivní příčiny na konci prvního pololetí. Termín 

dodatečné zkoušky určí ředitel školy tak, aby klasifikace mohla být provedena nejpozději do dvou 

měsíců po skončení prvního pololetí, ve výjimečných případech do konce klasifikačního období za 

druhé pololetí. 

- který nemohl být klasifikován pro závažné objektivní příčiny na konci druhého pololetí. Termín 

dodatečné zkoušky určí ředitel školy tak, aby klasifikace mohla být provedena do 31. srpna 

příslušného školního roku, nejpozději do 15. října. Do té doby žák navštěvuje podmíněně vyšší 

ročník. Žák, který z vážných důvodů nemohl být klasifikován ani do 15. října, opakuje ročník. 

- který podle posouzení vyučujícího nemá v daném předmětu dostatečný počet známek ve srovnání 

s ostatními žáky třídy z důvodu vysoké absence. O dodatečné zkoušce rozhoduje pedagogická rada 

na návrh vyučujícího daného předmětu. 

B 1.11. Opravná zkouška 

 Komisi pro opravnou zkoušku jmenuje ředitelka školy; v případě, že je vyučujícím daného 

předmětu ředitelka školy, jmenuje komisi krajský úřad.  

Žák koná opravnou zkoušku v případě, že byl na konci druhého pololetí klasifikován stupněm 

nedostatečně nejvýše ve dvou předmětech. 

Termíny opravných zkoušek určí ředitel školy tak, aby byly vykonány nejpozději do 31. srpna. 

Pokud se žák v tomto termínu z vážných důvodů nemůže k opravné zkoušce dostavit, lze povolit 

vykonání opravné zkoušky nejpozději do 15. září. Do té doby žák navštěvuje podmínečně nejbližší 

vyšší ročník.  

Žák může v jednom dnu skládat pouze jednu opravnou zkoušku.  

O termínu konání opravné zkoušky informuje třídní učitel písemně zákonného zástupce. Žák, 

který se bez vážných důvodů ve stanoveném termínu k opravné zkoušce nedostaví a do dvou dnů se 

neomluví, je klasifikován z daného předmětu stupněm prospěchu nedostatečný. 

B 1.12. Postup do dalšího ročníku  

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

předmětů stanovených 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 žák 

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

prospěch tohoto žáka. 

 


