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PRAVIDLA HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ  

Tato směrnice tvoří nedílnou součást ŠKOLNÍHO ŘÁDU č.j. 14/13-2019. Hodnocení je v souladu se 

školním vzdělávacím programem Otevřená škola platným od 1. 9. 2007 (verze 2019). Způsob hodnocení 

v jednotlivých předmětech je součástí ŠVP. 

 

I. Zásady hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání 

1) V prvním pololetí vydává škola výpis z vysvědčení, ve druhém pololetí vydává vysvědčení. 

2) Hodnocení výsledků vzdělávání ţáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm za celé 

klasifikační období. U ţáka se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy o pouţití 

slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení s klasifikací v souladu s podpůrnými 

opatřeními a na základě ţádosti zákonného zástupce ţáka. 

3) Při hodnocení ţáka klasifikací jsou výsledky vzdělávání ţáka a chování ţáka ve škole a na akcích 

pořádaných školou hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání ţáka, které dosáhl zejména 

vzhledem k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů 

školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k jeho věku. 

Hodnocení zpravidla zahrnuje: 

a) všechny formy ověřování znalostí (testy, zkoušení, pracovní listy, …) 

b) celkový přístup k výuce (aktivita, zájem, spolupráce, …) 

c) přípravu na vyučování (pomůcky, cvičební úbor, …) 

4) Domácí úkoly slouţí k procvičování probraného učiva a k přípravě na ověřování znalostí. Domácí 

úkoly se nehodnotí a nejsou podkladem pro klasifikaci. 

5) Celkové hodnocení vychází z klasifikace podle stanovené stupnice. Další moţností hodnocení je 

bodové hodnocení nebo procentuální úspěšnost ţáků. Toto hodnocení musí být v souladu s tabulkou 

(viz bod IV). 

6) Chování neovlivňuje klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech. 

7) Zákonní zástupci ţáka jsou o prospěchu ţáka informováni třídním učitelem a učiteli jednotlivých 

předmětů: 

a) průběţně prostřednictvím ţákovské kníţky (naukové předměty), 

b) před koncem kaţdého čtvrtletí (klasifikační období) zápisem výsledné známky do 

ţákovské kníţky z kaţdého předmětu, případně slovního hodnocení učitele 

c) případně kdykoliv na poţádání zákonných zástupců ţáka.  

8) V případě mimořádného zhoršení prospěchu informuje učitel zákonné zástupce ţáka bezprostředně a 

prokazatelným způsobem. Případy zaostávání ţáků v učení se projednají v pedagogické radě. 

 

II. Zásady pro hodnocení chování ve škole 

1) Klasifikaci chování ţáků 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. 

2) Kritériem pro klasifikaci chování je dodrţování pravidel slušného chování a dodrţování školního řádu  

během klasifikačního období. 

3) Zákonní zástupci ţáka jsou o chování ţáka informování třídním učitelem a učiteli jednotlivých 

předmětů: 

a) osobním jednáním, prostřednictvím ţákovské kníţky nebo elektronicky 

b) okamţitě v případně mimořádného porušení školního řádu 

 



Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání ţáků 

                                                                         

ZŠ Sezimovo Ústí, 9. května 489, okr. Tábor                                                                                    Strana 2 

III. Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků 

1) Sebehodnocení je důleţitou součástí hodnocení ţáků. 

2) Při sebehodnocení ţák v ţákovské kníţce na konci kaţdého klasifikačního období v kaţdém 

vyučovacím předmětu zhodnotí míru svých dosaţených vědomostí a dovedností v procesu vzdělávání 

 

IV. Stupně hodnocení prospěchu a odpovídající procentuální úspěšnost 

1) Výsledky vzdělávání ţáka v jednotlivých povinných, volitelných a nepovinných předmětech 

stanovených školním vzdělávacím programem se v případě pouţití klasifikace hodnotí na vysvědčení 

stupni prospěchu: 

 

známka prospěch úspěšnost v % 

1 výborný 100% - 85% 

2 chvalitebný 84% - 67% 

3 dobrý 66% - 34% 

4 dostatečný 33% - 16% 

5 nedostatečný 15% - 0% 
 

Bodová tabulka je přílohou tohoto dokumentu. 
 

V. Slovní hodnocení a pravidla pro převod slovního hodnocení na známky 

 

Prospěch 

známka slovní hodnocení slovní hodnocení 

 Kvalita získaných znalostí a 

dovedností 
Píle, snaha přístup ke vzdělání 

1 – výborný ovládá  je pilný a snaţivý 

2 – chvalitebný v podstatě ovládá celkem se snaţí, zpravidla je i pilný 

3 – dobrý ovládá s mezerami k práci potřebuje často podnět, reaguje na 

něj výběrově 

4 – dostatečný ovládá se závaţnými mezerami malá píle i snaha, a to i přes podněty 

5 - nedostatečný neovládá podněty k práci jsou neúčinné 

 Uplatňování znalostí a dovedností Kvalita práce s informacemi 

1 – výborný samostatně uplatňuje  dokáţe pracovat s informacemi, umí je třídit 

a interpretovat 

2 – chvalitebný vyţaduje drobnou pomoc  dokáţe pracovat s informacemi, potřebuje 

drobnou pomoc s jejich tříděním a 

interpretací 

3 – dobrý vyţaduje pomoc, je méně samostatný při práci s informacemi potřebuje pomoc 

4 – dostatečný i přes pomoc uplatňuje se zásadními 

chybami 

při práci s informacemi dělá zásadní chyby 

5 - nedostatečný neuplatňuje i přes poskytnutou pomoc nedokáţe vybrat, 

utřídit nebo interpretovat informace 

 Kvalita myšlení Kvalita spolupráce 

1 – výborný samostatný, tvořivý, pohotový, dobře 

chápe souvislosti, originální  

dokáţe plnohodnotně spolupracovat 

2 – chvalitebný celkem samostatný, tvořivý a pohotový při spolupráci potřebuje drobnou podporu či 

pomoc 

3 – dobrý méně samostatný, tvořivý a pohotový, 

většinou napodobuje ostatní 

při spolupráci vyţaduje podporu či pomoc 

4 – dostatečný napodobuje ostatní, ovšem často chybně, 

nesamostatný, nechápe souvislosti 

při spolupráci vyţaduje výraznou podporu 

či pomoc 

5 - nedostatečný nesamostatný, těţkopádný, někdy 

bezbranný 

i přes výraznou podporu či pomoc nedokáţe 

spolupracovat s ostatními 
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 Kvalita komunikativních dovedností Osvojení si samostatného učení 

1 – výborný vyjadřuje se výstiţně, souvisle, 

adekvátně věku přesně a správně  

dokáţe se samostatně učit 

2 – chvalitebný vyjadřuje se celkem výstiţně a souvisle dokáţe se celkem samostatně učit, vyţaduje 

drobnou pomoc 

3 – dobrý vyjadřuje se ne vţdy přesně, někdy 

nesouvisle, často dělá chyby 

se samostatným učením má někdy 

problémy, vyţaduje drobnou pomoc 

4 – dostatečný vyjadřuje se se značnými obtíţemi, 

nesouvisle 

se samostatným učením má značné 

problémy, vyţaduje pomoc 

5 - nedostatečný ani s pomocí se neumí vyjádřit nebo jen 

kusým způsobem 

i přes poskytovanou pomoc se nedokáţe 

samostatně učit 

 

Chování 

1 – velmi dobré Ţák uvědoměle dodrţuje pravidla chování a ustanovení vnitřního řádu školy. Méně 

závaţných přestupků se dopouští ojediněle. Ţák je však přístupný výchovnému 

působení a snaţí se své chyby napravit. 

 

2 - uspokojivé Chování ţáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními školního řádu. Ţák se 

dopustí závaţného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo školnímu řádu 

školy; nebo se opakovaně dopustí méně závaţných přestupků. Zpravidla se dopouští 

dalších přestupků, narušuje výchovně vzdělávací činnost školy. Ohroţuje bezpečnost 

a zdraví svoje nebo jiných osob. 

3 - neuspokojivé Chování ţáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování. Dopustí se 

takového závaţného přestupku proti školnímu řádu nebo provinění, ţe je jimi váţně 

ohroţena výchova nebo bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně narušuje hrubým 

způsobem výchovně vzdělávací činnost školy. Zpravidla se dopouští dalších hrubých 

přestupků. 

 

VI. Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

1) Způsob hodnocení a klasifikace ţáka vychází z doporučených podpůrných opatření, uplatňuje se ve 

všech vyučovacích předmětech, ve kterých je navrhováno. 

2) Při způsobu hodnocení a klasifikaci ţáků pedagogičtí pracovníci zvýrazňují motivační sloţku 

hodnocení, hodnotí jevy, které ţák zvládl. Při hodnocení se doporučuje uţívat různých forem 

hodnocení, např. bodové ohodnocení, hodnocení s uvedením počtu chyb apod. 

 

VII. Způsob získávání podkladů pro hodnocení 

1) Učitel oznamuje ţákovi výsledek kaţdé klasifikace. Učitel sděluje všechny známky, které bere v 

úvahu při celkové klasifikaci, zástupcům ţáka a to prostřednictvím zápisů do ţákovské kníţky (u 

naukových předmětů) - současně se sdělováním známek ţákům (při čtvrtletním hodnocení). Průběţná 

klasifikace v předmětech výchovného charakteru se do ţákovské kníţky nezapisuje. U těchto 

předmětů se provádí pouze čtvrtletní hodnocení. 

2) Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o hodnocení kaţdého ţáka průkazným způsobem tak, aby 

mohl vţdy doloţit správnost celkové klasifikace ţáka i způsob získání všech podkladů pro hodnocení.  

3) Na konci kaţdého pololetí zajistí vyučující zápis známek v elektronické podobě do programu 

Bakaláři, v němţ je vedena evidence a klasifikace ţáků školy.  

4) Vyučující zpravidla dodrţují tyto zásady: 

a) neklasifikují ţáky ihned po jejich návratu do školy po nepřítomnosti delší neţ jeden týden, 

pokud nemá moţnost si průběţně doplňovat k probírané učivo 

b) účelem zkoušení není nacházet mezery ve vědomostech ţáka, ale hodnotit to, co umí, 

učitel klasifikuje jen probrané učivo,  

c) zadávání nové náročné látky k samostatnému nastudování celé třídě není přípustné, 

d) před prověřováním znalostí musí mít ţáci dostatek času k naučení a procvičení 
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Závěrečná ustanovení 

1. Tato směrnice je trvale uloţena v kanceláři školy. 

 

2. Pedagogická rada projednala dne 29. 8. 2019  

 

3. Školská rada schválila dne ……………………  

 

4. Účinnost od .......................................      ……………………….. 

          Mgr. Petr Peroutka 

V Sezimově Ústí         ředitel školy 


