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6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků  
 

 

POJETÍ A PŘEDMĚT HODNOCENÍ A KLASIFIKACE  
 

Cílem hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu, prostřednictvím níž získává informace o tom, 

jak danou problematiku zvládá, jak dovede zacházet s tím, co se naučil, v čem se zlepšil a v čem ještě 

chybuje. Hodnocení žáka vychází ze stanovení jasných cílů a konkrétních kritérií, jimiž lze žákovu 

činnost a její výsledky poměřovat, na jejichž základě může i sám žák hodnotit svou práci. Nedílnou 

součástí hodnocení jsou také konkrétní návody, jak má žák postupovat, aby přetrvávající nedostatky 

odstranil.  

Učitelé dbají zejména na to, aby prostřednictvím hodnocení nedocházelo k rozdělování žáků  

na úspěšné a neúspěšné, schopné a neschopné.  

Hodnocení soustředíme na individuální pokrok každého žáka, respektive na hodnocení naplnění 

předem stanovených požadavků.  

 

 

ZPŮSOBY, ZÁSADY A KRITÉRIA HODNOCENÍ PRŮBĚHU  

A VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ VE ŠKOLE A NA AKCÍCH 

POŘÁDANÝCH ŠKOLOU 
 

Způsoby a zásady hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání 
 

1. Hodnocení žáka je organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu a jeho řízení. 

 

2. Jednou z forem hodnocení je klasifikace, její výsledky se vyjadřují stanovenou stupnicí. 

 

3. Ve výchovně vzdělávacím procesu se uskutečňuje klasifikace průběžná a celková. 

 

4. Průběžná klasifikace se uplatňuje při hodnocení dílčích výsledků a projevů žáka. 

 

5. Při hodnocení a při průběžné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník uplatňuje přiměřenou 

náročnost a pedagogický takt vůči žákovi.   

 

6. Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu.  

 

7. Ohodnocením výkonu žáka klasifikačním stupněm posuzuje učitel výsledky jeho práce objektivně 

a přiměřeně náročně. 

 

8. V předmětu, ve kterém vyučuje více učitelů, určí výsledný klasifikační stupeň za klasifikační  

období příslušní učitelé po vzájemné dohodě. 

 

9. Za každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení. Za první pololetí se žákovi vydá výpis  

z vysvědčení. 

 

10. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm. 

 

11. Při použití klasifikace pro hodnocení žáků na vysvědčení jsou výsledky vzdělávání žáka 

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

k očekávaným výstupům  jednotlivých povinných a nepovinných předmětů školního vzdělávacího 

programu (ŠVP), ke svým vzdělávacím a osobnostním předpokladům a   věku. Klasifikace 

zahrnuje ohodnocení přístupu žáka ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon. 
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12. Klasifikace souhrnného prospěchu se provádí na konci každého pololetí a není  aritmetickým 

průměrem běžné klasifikace. 

 

13. Třídní učitel převede klasifikaci do slovního hodnocení v případě přestupu  žáka na jinou školu, 

která hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této školy nebo zákonného   zástupce žáka.   

 

14. Pro určování  stupně  prospěchu  v  jednotlivých  předmětech  na  konci  klasifikačního období se 

hodnotí učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období.  Přihlíží se  

i ke snaživosti a pečlivosti žáka, k jeho individuálním schopnostem a zájmům. Zohledňují se žáci, 

kteří na školu přestoupili. Učitel bere v úvahu, když žák začíná s výukou  nového předmětu.  

 

15. Žáci školy, kteří po dobu nemoci nejméně tři  měsíce před koncem klasifikačního období 

navštěvovali školu při zdravotnickém zařízení a byli tam  klasifikováni  za  pololetí  ze  všech,  

popřípadě jen z některých předmětů, se po návratu do kmenové školy znovu nezkoušejí  

a neklasifikují.  Jejich klasifikace ze školy při zdravotnickém zařízení v předmětech, ve kterých 

byli klasifikováni, je závazná. V předmětech, ve kterých nebyli vyučováni, se neklasifikují. 

 

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

předmětů stanovených školním vzdělávacím programem s výjimkou předmětů výchovného 

zaměření 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. 

 

17. 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. 

 

18. 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, popřípadě znovu devátý ročník. 

 

19. Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebodruhého 

pololetí, může 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 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. 

 

20. 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 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. 

 

21. Ředitel školy může žákovi, který splnil povinnou školní docházku a na konci druhého pololetí 

neprospěl nebo nemohl být hodnocen, povolit na žádost jeho zákonného zástupce opakování 

ročníku po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků a důvodů uvedených v žádosti. 

 

22. Chování neovlivňuje klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech. 

 

23. Zákonní zástupci žáka jsou o prospěchu žáka informování třídním učitelem a učiteli jednotlivých 

předmětů: 

- průběžně prostřednictvím elektronické žákovské knížky, 

- na pravidelných konzultačních a třídních schůzkách, 

- na požádání zákonných zástupců žáka.  
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V případě mimořádného zhoršení prospěchu informuje učitel zákonné zástupce žáka bezprostředně a 

prokazatelným způsobem.  

Případné problémy a zaostávání žáků v učení se projednají v pedagogické radě. 

 

Zásady a kritéria pro hodnocení chování ve škole 
 

1. Škola hodnotí a klasifikuje žáky za jejich chování ve škole a při akcích organizovaných  

školou. 

2. 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. 

3. Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel slušného chování a dodržování  

4. školního řádu během klasifikačního období. 

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

výchovným opatřením se přihlíží pouze tehdy, jestliže tato opatření byla neúčinná. 

6. Nedostatky v chování žáků se projednávají v pedagogické radě. 

7. Zákonní zástupci žáka jsou o chování žáka informováni třídním učitelem a učiteli jednotlivých 

předmětů: 

- průběžně prostřednictvím elektronické žákovské knížky, 

- pravidelně na stanovených konzultačních a třídních schůzkách, 

- okamžitě v případně zvlášť závažného porušení školního řádu.  

 

Způsob získávání podkladů pro hodnocení  
 

Podklady pro hodnocení a klasifikaci vzdělávacích výsledků a chování žáka získává učitel zejména 

těmito metodami, formami a prostředky  

- soustavným diagnostickým pozorováním žáka, 

- soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování, 

- různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové), didaktickými testy, 

- kontrolními písemnými pracemi a praktickými zkouškami, 

- analýzou různých činností žáka a jejich výsledků, 

- konzultacemi s ostatními učiteli a podle potřeby s dalšími odborníky (PPP), 

- rozhovory se žákem a zákonnými zástupci žáka. 

 

Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace, klasifikaci zdůvodňuje a poskytuje zpětnou vazbu. 

Po ústním vyzkoušení oznámí učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě. Výsledky hodnocení 

písemných zkoušek a prací a praktických činností oznámí žákovi nejpozději do 7 dnů. Učitel sděluje 

všechny známky, které bere v úvahu při celkové klasifikaci, zástupcům žáka, a to zejména 

prostřednictvím zápisů do elektronické žákovské knížky  - současně se sdělováním známek žákům. Při 

hodnocení využívá i sebehodnocení žáka. 

 

 

Stupně hodnocení prospěchu a chování 
 

1. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených 

školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni 

prospěchu: 

 

1 – výborný, 

2 – chvalitebný, 

3 – dobrý, 

4 – dostatečný, 

5 – nedostatečný. 

 

2. Jestliže je žák z výuky některého předmětu v prvním nebo ve druhém pololetí uvolněn, uvádí se na 

vysvědčení místo hodnocení slovo „uvolněn(a)“ 
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3. Nelze-li žáka z některého nebo všech předmětů v prvním nebo druhém pololetí hodnotit ani 

v náhradním termínu, uvádí se na vysvědčení místo hodnocení slovo “nehodnocen(a)“ 

 

4. Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni: 

 

a) prospěl(a) s vyznamenáním, 

b) prospěl(a), 

c) neprospěl(a), 

d) nehodnocen(a). 

 

5. Žák je hodnocen stupněm: 

 

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

na vysvědčení stupněm prospěchu horším než 2 – chvalitebný, průměr stupňů  prospěchu ve všech 

povinných předmětech není vyšší než 1,5 a jeho chování je hodnoceno stupněm velmi dobré, 

 

prospěl(a), není-li v žádném z povinných předmětů stanovených ŠVP hodnocen na vysvědčení 

stupněm prospěchu 5 – nedostatečný, 

  

neprospěl(a), je-li v některém  z povinných předmětů stanovených ŠVP hodnocen na vysvědčení 

stupněm prospěchu 5- nedostatečný nebo není – li z něho hodnocen na konci druhého pololetí, 

 

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

na konci prvního pololetí. 

  

Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou se v případě použití klasifikace hodnotí na 

vysvědčení stupni: 

 

1 – velmi dobré, 

2 – uspokojivé, 

3 – neuspokojivé. 

 

Výchovná opatření 
 

Ve škole používáme kladná výchovná opatření jako jsou pochvaly. V případě nutnosti jsou žákovi 

udělena opatření k posílení kázně (napomenutí třídního učitele, důtka třídního učitele, důtka ředitele 

školy). Pochvalu zapisuje pedagog žákovi do elektronické žákovské knížky. Prostřednictvím 

elektronické žákovské knížky také upozorňuje zákonné zástupce na nedostatečnou přípravu  

na vyučování, opakované zapomínání učebních pomůcek apod. Uvedené zápisy v  elektronické 

žákovské knížce se pak stávají podkladem k udělování pochval či opatření k posílení kázně. O udělení 

opatření k posílení kázně je zákonný zástupce informován písemně.  

 

Komisionální zkoušky 
 

Komisionální zkouška se koná v těchto případech: 

- má-li zákonný zástupce žáka oprávněné pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního 

nebo druhého pololetí,   

- při konání opravné zkoušky.  

 

Žákům, kteří jsou na konci druhého pololetí klasifikováni nejvýše ve dvou předmětech stupněm 

"nedostatečný", umožní ředitel školy vykonat opravné zkoušky.  

Žák koná opravné zkoušky nejpozději v posledním týdnu hlavních prázdnin. Termín stanoví ředitel 

školy. Nemůže-li se žák z vážných důvodů dostavit k opravným zkouškám, umožní mu ředitel školy 

vykonání opravných zkoušek nejpozději do 15. září; do té doby navštěvuje podmíněně nejbližší vyšší 

ročník (netýká se žáků, kteří již opakovali ročník na daném stupni školy). Žák může v jednom dni 

skládat pouze jednu opravnou zkoušku.  
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Nedostaví-li se žák k opravným zkouškám ve stanoveném termínu bez odůvodněné omluvy, 

klasifikuje se v předmětu, z něhož měl vykonat opravnou zkoušku, stupněm nedostatečný.  

 

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 jeho komisionální přezkoušení. Komisi pro přezkoušení žáka jmenuje ředitel školy,  

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

tříčlenná; tvoří ji předseda, kterým je zpravidla ředitel školy nebo jím pověřený učitel, zkoušející 

učitel, jímž je zpravidla vyučující daného předmětu a přísedící, který má aprobaci pro týž nebo 

příbuzný předmět. Klasifikační stupeň určí komise většinou hlasů. O komisionální zkoušce se pořizuje 

protokol.  

 

ZÁSADY A PRAVIDLA PRO SEBEHODNOCENÍ ŽÁKŮ 
 

1. Sebehodnocení je důležitou součástí hodnocení žáků. 

 

2. Sebehodnocením se posiluje sebeúcta a sebevědomí žáků. 

 

3. Chyba je chápána jako přirozená věc v procesu učení. Pedagogičtí pracovníci vedou žáky 

k dovednosti najít chybu, opravit ji a ponaučit se z ní.  

 

4. Při sebehodnocení se žák snaží popsat: 

a) co se mu daří, 

b) co mu ještě nejde, 

c) jaké má ještě rezervy, 

d) jak bude pokračovat dál. 

 

5. Sebehodnocení žáků nenahrazuje klasické hodnocení žáka pedagogem, ale pouze doplňuje  

a rozšiřuje evaluační procesy a více aktivizuje žáka. Známky nejsou jediným zdrojem motivace. 

 

ZPŮSOB HODNOCENÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI 

POTŘEBAMI (SVP) A ŽÁKŮ NADANÝCH 
 
Vzdělávání těchto žáků se řídí vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, v platném znění.  

Způsob hodnocení a klasifikace žáka se SVP vychází ze znalosti jeho speciálních vzdělávacích potřeb 

a doporučení školského poradenského zařízení a uplatňuje se ve všech vyučovacích předmětech, a to 

na obou stupních základní školy. Vyučující při hodnocení a klasifikaci těchto žáků respektují 

doporučení školského poradenského zařízení a podle přiznaného stupně podpůrného opatření volí 

vhodné a přiměřené způsoby získávání podkladů pro zjišťování úrovně žákových vědomostí  

a dovedností. 

 

                                                        


