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Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole
a na akcích pořádaných školou
Zásady pro hodnocení žáků
•
•
•

•

•

•
•
•

•
•

Hodnocení žáka je součástí výchovně vzdělávacího procesu a jeho řízení.
Za první pololetí vydává škola žákovi výpis z vysvědčení; za druhé pololetí
vysvědčení.
Pro hodnocení žáků všech ročníků ZŠ Na Radosti se používá slovní hodnocení. Toto
slovní hodnocení je souhrnnou zpětnou vazbou o tom, co dítě zvládlo při osvojování
učiva - konkrétních znalostí, dovedností, vědomostí a návyků.
K sebehodnocení žáků a pravidelnému poskytování písemné zpětné vazby o průběhu
vzdělávání jsou určeny „plány učiva“. Ty obsahují stručný výčet učiva z českého
jazyka a matematiky, které mají žáci obsáhnout za školní rok. Vybarvování
jednotlivých elips žákem ukazuje individuální postup učivem a úroveň dosažených
znalostí (Žák vybarví část elipsy, když se učivem zabýval, ale ještě si jej plně neosvojil.
Žák si vybarví celou elipsu, pokud si učivo osvojil – na úrovni, která je pro něj v tu
chvíli přiměřená).
Důležitým prvkem procesu učení je práce s chybou. Žáci mají právo udělat chybu
s vědomím toho, že chybovat je normální, neboť je to nedílná součást procesu
každého učení. Chyba a následná práce s ní je příležitostí ke zlepšení.
Sebereflexe žáka na konci každého bloku přináší věcné shrnutí a připomenutí toho,
co se žák právě učil, či naučil, nejlépe i stupeň či míru osvojení.
Hodnocení vykonává učitel průběžně během výuky ve škole, ale i na akcích mimo
školu po celý školní rok.
Hodnocení není primárně zaměřeno na srovnávání žáka s jeho spolužáky, ale
soustřeďuje se na individuální pokrok každého žáka, respektive na hodnocení
naplnění předem daných kritérií.
Hodnocení sleduje žákovu snahu, samostatnost, tvořivost, kvalitu dílčích i konečných
výsledků práce a uplatňování získaných dovedností a schopností při práci.
Při hodnocení chování žáka ve škole a při akcích pořádaných školou učitel posuzuje
respektování dohodnutých pravidel, dodržování bezpečnostních pokynů a ochranu
zdraví, udržování dobrých mezilidských vztahů (pochopení, tolerance, pomoc
druhým…).
Formy hodnocení

•
•

•

Grafická (průběžné vybarvování elips s učivem v „plánech učiva“ (Plány učiva patří
žákům a jsou k dispozici učitelům i rodičům k nahlédnutí ve škole).
Ústní (směrem k dětem průběžná a spontánní během výuky, pravidelná na konci
výukových bloků; směrem k rodičům na společných schůzkách minimálně dvakrát za
pololetí, v případě potřeby na individuálních konzultacích)
Písemná (slovní hodnocení za všech předmětů na konci každého pololetí formou
vysvědčení; v případě potřeby konzultace s rodiči prostřednictvím e-mailu).
Způsob získávání podkladů pro hodnocení

•

Sledováním průběžné práce žáka (např. na pomůckách, při společné tvorbě
projektových výstupů). Hodnotíme zvládnutí učiva, přístup k práci, snahu, míru
samostatnosti a tvořivosti, kvalitu výsledků jednotlivých dílčích činností,
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•

sebehodnocení v jednotlivých etapách, uplatňování získávaných dovedností a
schopností, respektování dohodnutých pravidel a kritérií…
Analýzou pracovních listů, testů a jiných výstupů shromažďovaných do žákovských
portfolií.
Komisionální a opravné zkoušky

•

•

Při pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí,
může zákonný zástupce žáka do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení
prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení,
požádat ředitele školy o komisionální přezkoušení. Termín komisionálního
přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti v termínu
dohodnutém se zákonným zástupcem.
Žáci, kteří na daném stupni základní školy dosud neopakovali ročník a kteří na konci
druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných předmětů s výjimkou
předmětů výchovného zaměření, mohou konat z těchto předmětů opravné zkoušky.
Termín je stanoven po dohodě se zákonným zástupcem do konce příslušného
školního roku – do 31.8.
Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

•

•

•

•

Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami je osoba se zdravotním postižením,
zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním (zdravotním
znevýhodněním je i dlouhodobá nemoc).
Při hodnocení žáka se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíží k povaze jeho
postižení nebo znevýhodnění. Učitelé respektují doporučení pedagogickopsychologické poradny či SPC. Způsob hodnocení žáka je součástí individuálního
plánu, který vzniká ve spolupráci vyučujícího, zákonného zástupce žáka, případně i
poradenského zařízení.
Pro získávání podkladů pro hodnocení těchto žáků volí učitel vhodné a přiměřené
způsoby a při zjišťování úrovně žákovských vědomostí a dovedností volí takové
formy a druhy zkoušení, které odpovídají schopnostem žáka a na něž nemá postižení
nebo znevýhodnění negativní vliv.
Hodnocení žáka se speciálními vzdělávacími potřebami se řídí Vyhláškou č. 48 / 2005
Sb. ve znění pozdějších předpisů, pokud není jiným právním předpisem stanoveno
jinak.
Hodnocení žáků na vysvědčení

Škola z možností daných legislativou využívá pouze
a)
b)
c)

prospěl(a)
neprospěl(a)
nehodnocen(a)

Vzhledem k tomu, že škola používá pouze slovní hodnocení, není možné rozlišit a používat na
vysvědčení formulaci prospěl s vyznamenáním a prospěl.
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Žák je hodnocen stupněm:
a) prospěl(a) : splnil-li ve všech povinných předmětech stanovených školním vzdělávacím
programem deklarované výstupy
b) neprospěl(a): nesplnil-li deklarované výstupy z jednoho a více předmětů stanovených
školním vzdělávacím programem - viz stupeň 5 (hodnocení nedostatečný).
c) nehodnocen(a): nemohl-li být hodnocen např. ze zdravotních důvodů.
Stupně hodnocení chování
Stupeň 1 (VELMI DOBRÉ)
Žákovi se v podstatě daří respektovat dohodnutá pravidla. Dodržuje bezpečnost při různých
činnostech, chrání si svoje zdraví i zdraví ostatních, šetrně zachází s pomůckami jemu
svěřenými. Snaží se o toleranci, pochopení a dodržování vzájemných mezilidských vztahů
nejen ve škole, ale i na veřejnosti.
Stupeň 2 (USPOKOJIVÉ)
Žák často porušuje dohodnutá pravidla stanovená školním řádem, svým chováním často
ohrožuje ostatní, nedbá o šetrné zacházení se školním a cizím majetkem, porušuje
opakovaně bezpečnostní pokyny. Jeho vystupování ve škole a na veřejnosti neodpovídá
zásadám dobrých mezilidských vztahů (pokusy o podvádění, ubližování druhým, nevhodné či
vulgární chování…) a to i přesto, že jsou k řešení tohoto problematického chování přizváni
rodiče.
Stupeň 3 (NEUSPOKOJIVÉ)
Žák nedodržuje stanovená pravidla, úmyslně ničí cizí a školní majetek, vůbec
nerespektujepokyny k ochraně zdraví při různých činnostech. Svým chováním ohrožuje
zdraví a bezpečnost ostatních spolužáků.
Převoditelnost slovního hodnocení na známky
Převod slovního hodnocení na známky provádí škola pouze v případě přestupu žáka na školu,
která si tento převod vyžádá.
a)
Klasifikace ve vzdělávacích oblastech s převahou teoretického zaměření a
praktických činností:
Stupeň 1 – výborný
Žák si osvojil učivo uceleně, přesně a plně chápe vztahy. Pohotově vykonává intelektuální
operace a praktické činnosti. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a
dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu i hodnocení jevů a
zákonitostí. Myslí logicky správně, zřetelně se u něj projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho
ústní a písemný projev je správný, přesný a výstižný. Grafický projev je přesný a estetický.
Výsledky jeho činností jsou kvalitní. Je schopen samostatně stu
dovat vhodné texty.
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Stupeň 2 – chvalitebný
Žák si osvojil učivo v podstatě uceleně, přesně a úplně. Pohotově vykonává požadované
intelektuální a praktické činnosti. Samostatně a produktivně nebo podle menších podnětů
učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických
úkolů, při výkladu i hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje
logika a tvořivost. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a
výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický
projev je estetický, bez větších nepřesností. Je schopen samostatně nebo s menší pomocí
studovat vhodné texty.
Stupeň 3 –dobrý
Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení učiva nepodstatné mezery. Při vykonávání
požadovaných intelektuálních a praktických činností se projevují nepřesnosti. Podstatnější
nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. V uplatňování osvojovaných
poznatků a dovedností při řešení teoretických i praktických úkolů se dopouští méně
závažných chyb. Poznatky uplatňuje a hodnocení jevů provádí podle podnětů učitele. Jeho
myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé. Ústní a písemný projev nebývá vždy správný,
přesný a výstižný. V kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují častější chyby, grafický projev
je méně estetický a má menší nedostatky. Je schopen samostatně studovat podle návodu
učitele.
Stupeň 4 –dostatečný
Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení učiva závažné mezery. Při provádění
požadovaných intelektuálních a praktických činností reaguje málo pohotově. V uplatňování
osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických i praktických úkolů se vyskytují
závažné chyby, které dokáže odstranit jen s výraznou dopomocí učitele. Při využívání
poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné
nepřesnosti, myšlení není tvořivé. Jeho ústní a písemný projev není často správný, přesný a
výstižný. V kvalitě výsledků jeho činnosti a v grafickém projevu se projevují nedostatky,
grafický projev je málo estetický. Při samostatném studiu má velké těžkosti a zvládá jej
pouze pod přímým vedením.
Stupeň 5 –nedostatečný
Žák si požadované učivo neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v něm závažné a značné
mezery. Nedovede vykonávat požadované intelektuální a praktické činnosti. V uplatňování
osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických i praktických úkolů se vyskytují
velmi závažné chyby, které nedokáže odstranit ani s pomocí učitele. Při výkladu a hodnocení
jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje
samostatnost v myšlení, vyskytují se u něj časté logické chyby. V ústním a písemném projevu
má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti a
grafický projev mají velmi nízkou úroveň.
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b)

Klasifikace ve vzdělávacích oblastech s převahou výchovného působení:

Stupeň 1 –výborný
Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní
předpoklady a velmi úspěšně je rozvíjí. Jeho projev je esteticky působivý, originální,
procítěný, přesný. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě.
Stupeň 2 – chvalitebný
Žák je v činnostech aktivní, převážně samostatný, využívá své osobní předpoklady, které
úspěšně rozvíjí. Jeho projev je esteticky působivý, originální a má jen menší nedostatky. Žák
tvořivě aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti a návyky. Má zájem o umění, estetiku,
tělesnou zdatnost.
Stupeň 3 –dobrý
Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyužívá dostatečně své
schopnosti v individuálním a skupinovém projevu. Jeho projev je málo působivý, dopouští se
v něm chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají četné 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 a tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo
uspokojivé. Úkoly řeší s častými chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se značnou
pomocí učitele. Projevuje velmi malý zájem a snahu.
Stupeň 5 –nedostatečný
Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho projev je
většinou chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti
nedokáže aplikovat. Neprojevuje zájem o práci.

Výchovná opatření
Pochvala třídního učitele
Pochvalu třídního učitele uděluje třídní učitel v průběhu školního roku za příkladné jednání,
kterého žák ve své třídě dosáhl.
Pochvala ředitele školy
Pochvalu ředitele školy uděluje ředitel školy na návrh třídního učitele a po projednání
V pedagogické radě formou pochvalného listu zpravidla při příležitosti vydání vysvědčení za
příkladné výsledky, kterých žák ve škole dosáhl.
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Napomenutí třídního učitele a důtka třídního učitele
Napomenutí třídním učitelem a důtku třídního učitele ukládá třídní učitel v průběhu
klasifikačního období s přihlédnutím k závažnosti přestupku (přestupků) proti ustanovení
školního řádu a v závěru každého čtvrtletí. S uložením výchovného opatření seznámí
pedagogickou radu.
Důtku ředitele školy
Důtku ředitele školy ukládá ředitel školy na návrh třídního učitele zpravidla po projednání
v pedagogické radě tehdy, dopustí -li se žák hrubého přestupku proti ustanovení školního
řádu či dopustí-li se žák opakovaně menších kázeňských přestupků i po uložení napomenutí
třídního učitele nebo důtky třídního učitele.

