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1. Obecná ustanovení   

  

Školní řád Jubilejní základní školy prezidenta Masaryka a Mateřské školy Trojanovice (dále 

jen „škola“) vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a je v souladu s vyhláškou 

MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné 

školní docházky, vše v platném znění.        

  

Školní řád řeší provoz školy a v rámci bezpečného zajištění tohoto provozu ukládá konkrétní 

povinnosti žákům i pracovníkům školy. Přitom jsou zachována všechna práva a svobody, 

které zaručuje Listina základních práv a svobod č. z. 23/1991 Sb. a Úmluva o právech dítěte 

č. 104/1991 Sb., zejména:    

 

1) Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a 

chráněno jeho jméno.    

2) Každý má právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženství.   

3) Příslušnost ke kterékoliv národnostní nebo etnické menšině nesmí být nikomu na újmu.    

  

2. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců  

  

2.1.  Každý žák má právo  

a) Sám nebo s pomocí svých bližních sdělovat své názory, obhajovat své skutky 

a diskutovat o nich.  

b) Od každého pracovníka školy obdržet odpověď na svůj dotaz a vyjadřovat se ke všem 

rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jeho vzdělávání.  

c) Na individuální pomoc vyučujícího v případě, že nezvládnutí konkrétního učiva mu 

brání v jeho aplikaci nebo v další návazné činnosti.  

d) Být hodnocen individuálně a objektivně takovým způsobem, aby svému hodnocení 

dobře rozuměl.  

e) Využívat pomoci a služeb školního poradenského pracoviště.  

f) Na speciální péči v rámci možnosti školy (žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 

a žáci nadaní).  

g) Na ochranu před fyzickým a psychickým násilím a nedbalým zacházením.  

h) Podle zájmu a schopností se zúčastňovat školních kol soutěží a se souhlasem vedení 

školy reprezentovat školu ve vyšších kolech soutěží.  

i) O přestávce se bezpečně pohybovat v předem určených prostorách školy.  
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2.2.  Každý žák je povinen  

a) Řádně docházet do školy, řádně se vzdělávat, připravovat do školy, být čistě a vhodně 

oblečen a upraven.  

b) Dodržovat školní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž 

byl seznámen (omlouvat se, hlásit ztrátu, úrazy, svým jednáním předcházet úrazům 

svým i ostatních osob).  

c) Zachovávat pravidla slušného, společenského chování ke svým spolužákům a k 

dospělým osobám, respektovat pokyny pracovníků školy.  

d) Být přítomen ve třídě na začátku každé vyučovací hodiny, na vyučování být řádně 

připraven a vybaven potřebnými pomůckami.  

e) Aktivně se účastnit vyučování, nenarušovat nevhodným chováním jeho průběh, 

respektovat pokyny vyučujících.  

f) Zacházet šetrně s učebnicemi a školním majetkem; pokud dojde ke škodě na tomto 

majetku, kterou prokazatelně žák zavinil, musí ji on nebo jeho zástupci odstranit či 

finančně uhradit opravu.  

g) V celém areálu školy a ve všech prostorách budovy udržovat čistotu a pořádek, v budově 

školy se pohybovat pouze v přezůvkách.  

h) Kterékoliv dospělé osobě ihned hlásit vznik požáru či jinou havárii, kterou zpozoruje.  

  

2.3.   Žákům je zakázáno  

a) Nosit do školy věci, které by mohly mít negativní vliv na zdraví a bezpečnost žáků  

i zaměstnanců školy. Jedná se zejména o cigarety, zapalovače, zápalky, nože, zbraně, 

laserová ukazovátka, cigarety, drogy, alkoholické nápoje a pyrotechniku.  

b) Napojovat jakékoliv vlastní elektrospotřebiče.  

c) Nosit věci, které nesouvisí s výukou: cennosti a neodůvodněné vyšší finanční částky.  

Škola za jejich poškození, ztrátu či zcizení nenese odpovědnost.  

d) Ve vyučovacích hodinách jíst, pít a žvýkat.  

  
2.4.  Mobilní telefony, tablety, drobná elektronika žáků  

a) Ve školní budově je po celou dobu vyučování včetně přestávek zakázáno používání 

mobilních komunikačních zařízení (mobily, tablety apod.). Výjimku může povolit 

vyučující. Žáci je při vstupu do školy uloží ve vypnutém stavu do tašky. Pokud bude 

žák potřebovat během pobytu ve škole použít zařízení pro spojení se svými zákonnými 

zástupci, požádá o svolení pedagogického pracovníka školy.    

b) V celém prostoru školy a při všech akcích školou pořádaných je přísně zakázáno 

pořizovat jakékoliv audio, video nebo kombinované nahrávky bez předchozí domluvy 

s učitelem.   
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c) Pořízení a následné zveřejnění nebo šíření takové nepovolené nahrávky je považováno 

za hrubé porušení školního řádu.   

d) V případě, že žák poruší ustanovení v bodě a) a manipuluje s mobilním zařízením ve 

vyučovací hodině, je učitel oprávněn nechat žáka odložit telefon na pracovní desku 

školní katedry za účelem zajištění řádného průběhu vyučování. Po skončení vyučovací 

hodiny se telefon žákovi vrátí.  

e) O skutečnosti uvedené v bodě d) informuje učitel zákonného zástupce žáka.  

f) Při opakovaném porušení ustanovení bude žákovi uděleno výchovné opatření v souladu 

s Pravidly pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků.  

g) Dojde-li ke ztrátě mobilního telefonu, není škola povinna ztrátu šetřit a neodpovídá za 

vzniklou škodu.  

  

2.5.  Každý zákonný zástupce žáka má právo  

a) Dostat ve škole potřebné informace týkající se školské legislativy, seznámit se se 

školním vzdělávacím programem, s výročními zprávami i další dokumentací školy.  

b) Jednat s kterýmkoli kompetentním zaměstnancem školy o záležitostech souvisejících se 

vzděláváním a dalšími činnostmi svého dítěte.  

c) Na informace o škole podle zákona o svobodném přístupu k informacím.  

d) Využívat pomoci a služeb školního poradenského pracoviště.  

e) Požádat o uvolnění žáka z výuky daného předmětu.  

f) Požádat o vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami podle individuálního 

vzdělávacího plánu na základě doporučení školského poradenského zařízení.  

g) Požádat o individuální vzdělávání žáka.  

h) Volit a být volen do školské rady.  

i) Být zástupcem třídy v spolku Klubu rodičů při ZŠ a zde předkládat návrhy a obhajovat 

potřeby a zájmy ostatních zákonných zástupců žáků a jejich dětí, i své vlastní.  

j) Do tří pracovních dnů od vydání vysvědčení požádat ředitelku školy o komisionální 

přezkoušení žáka, má-li pochybnosti o správnosti hodnocení.  

  

2.6.  Každý zákonný zástupce žáka je povinen  

a) Zajistit, aby žák docházel řádně do školy, byl na výuku připraven a měl potřebné 

pomůcky a školní potřeby.  

b) Informovat neprodleně školu o všech závažných skutečnostech (včetně změny 

zdravotního stavu žáka), které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání žáka ve škole.  

c) Oznamovat škole změny v údajích pro školní matriku (§ 28 odst. 2 a 3 školského 

zákona).  

d) Pravidelně kontrolovat elektronickou žákovskou knížku. 
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e) V souladu s § 50 školského zákona č. 561/2004 Sb. omlouvat nepřítomnost svého dítěte 

ve vyučování třídnímu učiteli do tří kalendářních dnů od počátku jeho nepřítomnosti. 

f) Na požádání pedagogického pracovníka školy se dostavit do školy k projednání 

jakékoliv záležitosti týkající se jeho dítěte (§22 odst.3. písmene b) školského zákona).  

g) Svým jednáním souvisejícím s činností školy přispívat k pozitivní atmosféře zde 

vytvářené.  

  

2.7. Konzultace zákonných zástupců žáka s učiteli, vedením školy a ostatními 

zaměstnanci školy    

  

1) Konzultace zákonných zástupců žáka s učiteli je jen v době mimo vyučování.  

    

2) Konzultace zákonných zástupců žáka s ředitelem školy, zástupcem ředitele školy či 

pracovníky školního poradenského pracoviště je v době, kdy tito pracovníci nemají 

vyučování. Vhodná je telefonická domluva předem.   

   

3. Práva a povinnosti pedagogických pracovníků školy  

 3.1 Práva pedagogických pracovníků   

Pedagogičtí pracovníci mají při výkonu své pedagogické činnosti právo:  

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

ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany žáků nebo 

zákonných zástupců 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, přímé výchovné, speciálně pedagogické  

a pedagogicko-psychologické činnosti,  

d) volit a být voleni do školské rady, 

e) na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti.  

 

3.2 Povinnosti pedagogických pracovníků  

Pedagogický pracovník je povinen:  

a) vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání,  

b) chránit a respektovat práva žáka,  

c) chránit bezpečí a zdraví žáka a předcházet všem formám rizikového chování ve škole,            

školském zařízení a při školních akcích,  
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d) svým přístupem v k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve    

školním prostředí a podporovat jeho rozvoj,  

e) zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním       

stavu žáků a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního     

poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku  

f) poskytovat žáku nebo zákonnému zástupci žáka informace spojené s výchovou 

a vzděláváním.  

  

  

4. Vzájemné vztahy žáků se zaměstnanci ve škole  

 4.1.  Zákonnost, profesionalita a vystupování zaměstnanců  

a) Zaměstnanci školy vydávají žákům a zákonným zástupcům žáka pouze takové pokyny, 

které bezprostředně souvisí s plněním realizovaného vzdělávacího programu, školního 

řádu a dalších vnitřních předpisů a aktuálních organizačních opatření.  

b) Zaměstnanci jednají nestranně, objektivně, slušně, bez nepřiměřeného projevu emocí 

a bez sledování osobního prospěchu tak, aby neohrozili dobrou pověst, vážnost 

a důvěryhodnost školy.   

  

 4.2.  Pravidla chování žáků  

a) Žáci vůči spolužákům a dospělým osobám zachovávají pravidla slušného chování, 

nadměrným hlukem neobtěžují spolužáky ani zaměstnance školy. Svým chováním se 

žáci snaží vytvářet dobré vzájemné vztahy, chovají se ohleduplně.  

b) Žáci se snaží předcházet projevům násilí, pomáhají pedagogickým pracovníkům v řešení 

těchto problémů. Podílí se ve spolupráci s třídním učitelem na posílení pozitivní třídní 

i školní atmosféry.  

c) Žáci zdraví v budově školy a na školních akcích pracovníky školy a jiné dospělé osoby 

srozumitelným pozdravem.   

d) Zvláště hrubé slovní nebo fyzické útoky vůči spolužákům a pracovníkům školy se 

považují za závažné porušení povinností školního řádu.   

  

  

5. Provoz a vnitřní režim školy  

  

 5.1.  Provoz školních šaten   

a) Školní budovu otevírá školnice k dennímu provozu v 6:50 hodin. Zároveň koná dohled 

nad žáky, kteří v odůvodněných a v ojedinělých případech po předchozí písemné dohodě 

zákonného zástupce s ředitelkou školy mají umožněn vstup do školy před 7:30. Tito žáci 

po převlečení a přezutí v šatně čekají v 1. oddělení školní družiny do 7:30 h.   
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b) Škola se pro žáky odemyká v 7:30 hodin. Žáci se zbytečně nezdržují v šatnách, 

přecházejí do svých tříd.  Škola se zamyká v 7:55 hodin a žáci jsou připraveni na výuku 

ve svých třídách.  

c) K odkládání oděvů a obuvi používají žáci uzamykatelné skříňky, které jsou jim 

přiděleny na začátku školního roku. V šatnách si žáci udržují pořádek, který společně 

s žáky kontroluje třídní učitel.  

d) V šatnách se žáci zbytečně nezdržují. Zákonní zástupci mohou doprovázet své dítě 

pouze k šatní skříňce. Pokud potřebují navštívit některého z pedagogů, oznámí návštěvu 

paní školnici nebo dozorujícímu učiteli.  

e) K přezouvání se používá vhodná obuv.  

f) Pokud žák zapomene svůj klíček od šatny doma, požádá o zapůjčení klíče paní školnici. 

Při odchodu ze školy odevzdá náhradní klíč paní školnici nebo paní uklízečce.  

g) V prostorách školní budovy nesmí být ukládány kola ani koloběžky.  

  

 5.2.  Průběh vyučování  

a) Zvonění v 8:00 hodin oznamuje začátek vyučování. Po zvonění jsou žáci na svém místě 

připraveni na příslušnou vyučovací hodinu.  

b) Vyučování probíhá podle rozvrhu hodin.  

c) V průběhu výuky může žák opustit budovu školy pouze se zákonným zástupcem.   

d) Jestliže se žák nemohl ze závažných důvodů na vyučování připravit, nemá pomůcky nebo 

učebnice, omlouvá se na počátku hodiny.  

e) 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. Na první nebo poslední 

vyučovací hodinu může být žák uvolněn se souhlasem zákonného zástupce bez náhrady.  

f) Žákovi, který se nemůže pro svůj zdravotní stav po dobu delší než dva měsíce účastnit 

vyučování, stanoví ředitelka takový způsob vzdělávání, který odpovídá možnostem žáka, nebo 

mu může povolit vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu.   

g) Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje organizující 

pedagog bezpečnost a ochranu zdraví žáků na předem určeném místě 15 minut před dobou 

shromáždění. Místo a čas shromáždění žáků a skončení akce oznámí organizující pedagog 

nejméně 2 dny předem zákonným zástupcům,  a to e-mailem, který zákonný zástupce škole 

sdělil. 

h) Pokud je výuka z provozních důvodů ukončena v jiném čase, než stanoví rozvrh hodin, škola 

na tuto skutečnost upozorní zákonné zástupce elektronicky  (e-mailem). 

i) Účast ve výuce nepovinného předmětu, docházka do zájmového kroužku je pro přihlášené 

žáky povinná, a to alespoň do ukončení pololetí.  
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 5.3.  Organizace výuky a přestávek  

  

1.hodina  8:00 h  8:45 h  

2.hodina  8:55 h  9:40 h  

3.hodina  10:00 h  10:45 h  

4.hodina  10:55 h  11:40 h  

5.hodina  11:50 h  12:35 h  

6.hodina  12:45 h  13:30 h  

  

a) Vyučovací jednotka má délku 45 minut, organizace výuky přihlíží k aktuálním potřebám 

žáků a respektuje se tak výchovu ke zdraví.   

b) Přestávky mezi vyučovacími hodinami jsou desetiminutové a po druhé vyučovací 

hodině se zařazuje přestávka v délce 20 minut.  

c) Třídní učitelka nebo vyučující stanovuje z řad žáků službu, kterou pověřuje dílčími 

úkoly, například stíráním tabule, péčí o květiny, úklidem pomůcek. Služba je také 

odpovědná za pořádek v učebně, kterou třída opouští.  

d) Žáci, kteří se nestravují ve školní jídelně, odcházejí z budovy školy ihned po skončení 

vyučování.  

  

 5.4.  Chování ve školní jídelně  

a) Žáci, kteří se stravují ve školní jídelně, odcházejí do jídelny v doprovodu vyučujícího. 

Po obědě odcházejí žáci do školní družiny nebo domů.   

b) Při jídle žáci dodržují zásady slušného stolování. Dbají pokynů pedagoga, který 

vykonává dozor a pracovnic školní jídelny. Po obědě si každý žák uklidí své místo 

a odnese použité nádobí.  

  

  

6. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků, jejich ochrany 

před sociálně patologickými jevy, před projevy diskriminace, 

nepřátelství a násilí  

  

 6.1.  Povinnosti žáků a zaměstnanců v oblasti BOZP – obecné podmínky  

a) Všichni žáci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví 

a majetek svůj ani jiných osob. Dodržují pravidla hygieny a bezpečnosti.  

b) Žákům není dovoleno v době mimo vyučování zdržovat se v prostorách školy, pokud 

nad nimi není vykonáván dozor způsobilou osobou.  

c) Každý úraz, poranění, nehodu nebo ztrátu, k níž dojde během pobytu žáků ve školní 

budově nebo mimo budovu při akci pořádané školou, žáci hlásí ihned vyučujícímu nebo 

pedagogickému dozoru.  
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d) Žáci mají přísný zákaz manipulace s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým 

vedením bez přítomnosti učitele. Z bezpečnostních důvodů mají rovněž zákaz otevírání 

oken a manipulace se žaluziemi.  

e) K přezouvání žáci používají vhodnou obuv. V hodinách tělesné a výtvarné výchovy, 

pracovních činností žáci používají vhodný oděv. Do tělocvičny žáci vstupují pouze 

v doprovodu vyučujícího.  

f) Při přecházení mezi budovami školy nebo jiných akcí mimo školu se žáci řídí pravidly 

silničního provozu a pokyny doprovázejících osob.  

g) Škola má povinnost žáka, který vykazuje známky akutního onemocnění (vysoká 

horečka, zvracení, průjem, pedikulóza dětská, pozitivní výsledek testu na Covid-19), 

oddělit od ostatních dětí nebo žáků a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby.  

h) Ve vnitřních i vnějších prostorách všech typů škol je zakázáno kouřit.  

  

  

 6.2.  Postup školy při výskytu podezřelé látky a při podezření na jejich užití žákem  

a) Zajistit bezpečnost a ochranu zdraví žáků před škodlivými účinky návykových látek 

v prostorách školy v době školního vyučování, včetně veškerých školních akcí.  

b) Poskytovat žákům a zákonným zástupcům nezbytné informace nutné k zajištění jejich 

ochrany před tímto jevem, jakož i informace o pomáhajících institucích  a možnostech 

řešení situace (školská poradenská pracoviště, orgán sociálně právní ochrany dětí, 

Policie ČR).  

c) Poskytovat žákům věcné a pravdivé informace o návykových látkách formou, která je 

přiměřená jejich rozumovému a osobnostnímu vývoji.  

d) Působit na žáky v oblasti primární prevence užívání návykových látek.  

e) Do veškerých poučení o BOZP zakotvit informace o nebezpečnosti užívání návykových 

látek a zákazu jejich užívání při všech činnostech souvisejících se školními aktivitami.  

 

7. Zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany žáků  

  

7.1. Zapůjčené učebnice, pomůcky a učební texty  

  

a) V učebnách a společných prostorech školy udržují žáci pořádek, šetří veškeré zařízení 

a vybavení školy, na každou závadu upozorní vyučující.   

b) Žákům jsou poskytovány učebnice a učební texty. Žáci prvního ročníku základního 

vzdělávání tyto učebnice a učební texty nevracejí, žáci ostatních ročníků jsou povinni 

učebnice a učební texty vrátit nejpozději do konce příslušného školního roku. Žáci jsou 

povinni ochraňovat je před ztrátou, poškozením a obalit učebnice ochranným obalem.  

c) Dojde-li k poškození zapůjčených učebnic, jsou žáci povinni vzniklou škodu nahradit. 

Výši náhrady stanoví třídní učitel. Při ztrátě učebnice hradí žák poměrnou část ceny.  
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8. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků  

  

8.1.  Zásady a způsob hodnocení a sebehodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků  

Hodnocení je nedílnou součástí každé lidské činnosti, přirozenou součástí každé výchovně 

vzdělávací činnosti, ovlivňuje osobnostní a sociální rozvoj žáka. Hodnotíme nejen výsledky 

žáka, ale i proces učení.  

  

a) Pedagogičtí pracovníci zajišťují, aby žáci a zákonní zástupci žáků byli včas informováni 

o průběhu a výsledcích vzdělávání.  

b) Na konci školního roku se vydává žákovi vysvědčení, za první pololetí se vydává výpis 

z vysvědčení.  

c) 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.  

d) Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ve všech 

povinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem.   

e) 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.  

f) 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 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.  

g) Ředitel školy může povolit žákovi na žádost jeho zákonného zástupce a na základě 

doporučujícího vyjádření odborného lékaře opakování ročníku z vážných zdravotních 

důvodů, a to bez ohledu na to, zda žák na daném stupni již opakoval ročník.  

h) Pokud žák, který byl rozhodnutím soudu svěřen do střídavé výchovy rodičů, plní 

povinnou školní docházku střídavě ve dvou základních školách, vydává mu vysvědčení 

základní škola, v které zahájil vzdělávání dříve, pokud k tomu nebyla dohodou rodičů 

nebo rozhodnutím soudu určena druhá škola. Při hodnocení výsledků vzdělávání žáka 

za pololetí školního roku zohlední škola, která bude vydávat vysvědčení, hodnocení 

výsledků vzdělávání žáka druhou školou.  
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8.2. Pravidla pro sebehodnocení žáků  

  

Schopnost sebehodnocení by si žáci měli odnášet ze školy jako jednu z nejdůležitějších 

kompetencí pro život. Sebehodnocení je do procesu vzdělávání zařazováno průběžně všemi 

vyučujícími způsobem přiměřeným věku žáků. Chyba a práce s ní je důležitý prostředek učení.  

  

a) Pedagogové vedou žáka, aby komentoval svoje výkony a výsledky. Součástí 

sebehodnocení je i hodnocení činnosti v kontextu skupiny.  

b) Sebehodnocení žáků nemá nahradit klasické hodnocení, ale má doplňovat evaluační 

proces a více aktivizovat žáka. Známky nejsou jediným zdrojem hodnocení.  

  

Při sebehodnocení se žák snaží vyjádřit:  

• Co si mohu ještě vylepšit? Co se mi daří - nedaří? Jaký zvolím postup ke zlepšení?  

• Co mi dělá ještě problémy? Proč moje práce nedopadla dobře?  

• Co mi bránilo v lepší práci? Proč jsem se zlepšil v matematice?  

  

8.3. Způsob získávání podkladů pro hodnocení  

  

a) Metoda průběžného diagnostického pozorování žáka, soustavné sledování výkonu žáka 

a jeho připravenosti na vyučování.  

b) Konzultacemi s ostatními vyučujícími, vzájemnými rozhovory s žáky a jejich 

zákonnými zástupci.  

c) V předmětech s převahou teoretického zaměření je využívána forma ústního 

prověřování, písemné práce, prověrky nebo testy.  

d) V předmětech s převahou výchovného a praktického zaměření se pro hodnocení 

využívají konkrétní výrobky, výkresy, pohybové a hudební dovednosti, sportovní 

výkony, ústní a písemné ověřování.  

e) Učitelé oznamují žákům výsledek každé klasifikace.  

  

8.4. Hodnocení chování žáků v případě použití klasifikace, včetně stanovených kritérií  

  

Návrh na snížení stupně z chování předkládá třídní učitel, pedagogická rada projednáa posoudí 

zdůvodnění a vydá své stanovisko. V případě odlišného stanoviska rozhoduje ředitelka školy.  

  

a) Stupeň 1- velmi dobré  

Žák dodržuje pravidla chování a ustanovení školního a vnitřního řádu. Minimálně se 

dopouští jednání a chování v rozporu se školním řádem, které však nemají zásadní negativní 

význam. Žák je přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit.  
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b) Stupeň 2 - uspokojivé  

Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními školního a vnitřního řádu. 

Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům slušného chování, školnímu řádu nebo 

se přes udělené výchovné opatření přestupků dopouští opakovaně. Narušuje výchovně 

vzdělávací činnost školy. Ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob.  

  

c) Stupeň 3 - neuspokojivé  

Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování. Dopustí se 

takových hrubých přestupků proti školnímu řádu, že je jimi vážně ohrožena výchova nebo     

bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací        

činnosti školy.  

  

8.5. Hodnocení prospěchu v případě použití klasifikace, včetně stanovených kritérií  

  

a) 1 – výborný  

b) 2 – chvalitebný  

c) 3 – dobrý  

d) 4 – dostatečný  

e) 5 – nedostatečný  

  

Při hodnocení touto stupnicí jsou výsledky vzdělávání žáka hodnoceny tak, aby byla zřejmá 

úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména vzhledem k očekávaným výstupům jednotlivých 

předmětů školního vzdělávacího programu, ke svým vzdělávacím a osobnostním předpokladům 

a k věku. Klasifikace zahrnuje ohodnocení přístupu žáka ke vzdělávání i v souvislostech, které 

ovlivňují jeho 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 nebo Školním vzdělávacím 

programem „Učíme se pro sebe“.  

  

 

Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni:  

  

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.  
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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 nebo není-li z něho hodnocen na konci 

druhého pololetí.  

  

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

stanovených školním vzdělávacím programem na konci prvního pololetí.  

  

  

8.6. Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření  

  

Převahu teoretického zaměření mají jazykové, společenskovědní, přírodovědné předměty, 

matematika a v souladu s požadavky učebních osnov hodnotí:  

• ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků a schopnost vyjádřit je, 

kvalita a rozsah získaných schopností vykonávat požadované intelektuální a motorické 

činnosti,  

• schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických 

a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení společenských i přírodních jevů  

a zákonitostí,  

• kvalita myšlení, především jeho logika, samostatnost a tvořivost,  

• aktivita v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim, kvalita výsledků činností.  

• přesnost, výstižnost a odborná i jazyková správnost ústního i písemného projevu.  

  

Stupeň 1 (výborný)  

Žák pracuje aktivně bez pomoci, má upevněné dovednosti a vědomosti. Při aplikacích žák 

projevuje tvořivost, ve výsledcích se objevuje minimální méně podstatná chybovost. Jeho 

ústní i písemný projev je logicky správný, přesný a výstižný. Je schopen samostatně studovat 

vhodné texty.  

  

Stupeň 2 (chvalitebný)  

Žák pracuje s drobnou pomocí. V úrovni dosažených dovedností a vědomostí projevuje 

ucelené poznatky s méně častou chybovostí, která nemá zásadní význam pro správnost 

očekávaných výsledků. Jeho ústní i písemný projev je poměrně přesný bez podstatných 

nedostatků.  
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Stupeň 3 (dobrý)  

Úroveň vědomostí a dovedností má nepodstatné mezery s rovnoměrným zastoupením pozitiv 

i nedostatků. Nepřesnosti a chyby dovede za pomoci vyučujícího korigovat. Logický úsudek 

je vcelku správný se sníženou mírou tvořivosti. V jeho ústním i písemném projevu se objevují 

výraznější rezervy.  

  

Stupeň 4 (dostatečný)  

Vědomosti a dovednosti žáka jsou podprůměrné, s častou chybovostí. Žák bez výrazné pomoci 

vyučujícího není schopen samostatně dojít k očekávaným výsledkům. V logice myšlení se 

vyskytují závažné chyby, práce postrádá tvořivost. Ústní i písemný projev vykazuje podstatné 

rezervy.  

  

Stupeň 5 (nedostatečný)  

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojených vědomostí a dovedností podstatné mezery. 

V úrovni získaných poznatků se vyskytují závažné chyby, které ve většině případů není schopen 

ani s pomocí učitele odstranit. Neprojevuje předpoklady pro samostatné studium. V ústním 

i písemném projevu se dopouští nedostatků ve správnosti, přesnosti a výstižnosti.  

  

8.7. Klasifikace v předmětech s převahou výchovného a praktického zaměření  

  

Převahu výchovného a praktického zaměření mají výtvarná výchova, hudební výchova, tělesná 

výchova a pracovní činnosti a v souladu s požadavky učebních osnov se hodnotí:  

• stupeň tvořivosti a samostatnosti projevu,  

• kvalita projevu,  

• vztah žáka k činnostem, snaha, zájem o ně,  

• estetické vnímání, přístup k uměleckému dílu,  

• v tělesné výchově s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu žáka všeobecná, tělesná 

zdatnost, výkonnost a jeho péče o vlastní zdraví,  

• osvojení praktických dovedností a návyků, zvládnutí účelných způsobů práce.  

  

  

Stupeň 1 (výborný)  

Žák je v činnostech aktivní, převážně samostatný. Využívá své osobní předpoklady, které 

úspěšně rozvíjí v individuálních a kolektivních projevech. Jeho projev je esteticky působivý, 

originální a má jen menší nedostatky. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje 

tvořivě.  
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Stupeň 2 (chvalitebný)  

Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý a samostatný. Nevyužívá dostatečně své osobní 

předpoklady. Jeho projev je méně působivý, dopouští se v něm chyb. K aplikaci osvojených 

poznatků a získaných dovedností potřebuje pomoc druhých.  

  

Stupeň 3 (dobrý)  

Žák je v činnostech málo aktivní i tvořivý. Jeho projev je málo působivý, dopouští se častých 

chyb. K aplikaci osvojených poznatků a získaných dovedností potřebuje soustavnou pomoc 

druhých. Nevyužívá své schopnosti.  

  

Stupeň 4 (dostatečný)  

Žák je v činnostech převážně pasivní. Nerozvíjí své osobní předpoklady. Jeho projev je většinou 

chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené poznatky a dovednosti nedovede 

aplikovat ani s pomocí druhých.  

  

Stupeň 5 (nedostatečný)  

Žák je v činnostech pasivní, odmítá plnit úkoly. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho 

projev je většinou chybný a nemá estetickou hodnotu.  

  

8.8. Hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami  

  

Dítětem a žákem se speciálními vzdělávacími potřebami se rozumí osoba, která k naplnění 

svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění nebo užívání svých práv na rovnoprávném 

základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. Podpůrnými opatřeními se 

rozumí nezbytné úpravy ve vzdělávání a školských službách odpovídající zdravotnímu stavu, 

kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám dítěte, žáka. Děti a žáci se speciálními 

vzdělávacími potřebami mají právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření školou 

a školským poradenským zařízením.  

  

a) Podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje škola nebo školské zařízení i bez 

doporučení školského poradenského zařízení.  

b) Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením školského 

poradenského zařízení.  

c) O použití slovního hodnocení žáka se speciálními vzdělávacími potřebami na 

vysvědčení rozhodne ředitelka školy na základě žádosti zákonného zástupce žáka.  
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8.9. Hodnocení nadaných žáků  

  

Ředitel školy může mimořádně nadaného nezletilého žáka přeřadit do vyššího ročníku bez 

absolvování předchozího ročníku. Podmínkou přeřazení je vykonání zkoušek z učiva nebo 

části učiva ročníku, který žák nebude absolvovat. Obsah a rozsah zkoušek stanoví ředitel 

školy.  

  

9. Výchovná opatření – udělování pochval, ukládání napomenutí a důtek  

  

Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. Pochvala 

ředitelky školy se uvádí na vysvědčení za příslušné pololetí.  

  

9.1. Pochvaly  

  

a) Ředitelka školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné 

právnické či fyzické osoby žákovi po projednání v pedagogické radě udělit pochvalu 

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

záslužný nebo statečný čin nebo za mimořádně úspěšnou práci.  

  

b) Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních 

vyučujících po projednání s ředitelem školy udělit pochvalu nebo jiné ocenění 

za výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci:  

  

• obětavá pomoc a práce pro třídní kolektiv,  

• dlouhodobá úspěšnost,  

• vzorná reprezentace třídy při akcích či pomoc při jejich organizování.  

 

        9.2. Kázeňská opatření  

  

a) Napomenutí třídního učitele ukládá třídní učitelka za přestupky proti školnímu řádu 

v oblasti nepřipravenosti na vyučování, bezpečnosti a ochrany zdraví. Důvody o uložení 

třídní učitelka neprodleně a prokazatelně sdělí žákovi a zákonnému zástupci sdělí 

prostřednictvím webového systému Škola OnLine a zaznamená do téhož systému. 

  

b) Důtku třídního učitele ukládá třídní učitelka za opakované přestupky v bodě 7.2.a) 

proti školnímu řádu, dále za nevhodné chování, ohrožování svého zdraví nebo zdraví 

spolužáků, nejvýše 5 neomluvených hodin. Třídní učitelka je povinna neprodleně 

a prokazatelně s uvedením důvodů o jeho uložení informovat žáka, jeho zákonného 
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zástupce a ředitelku školy. Záznam provede třídní učitelka do webového systému Škola 

OnLine. 

  

c) Důtku ředitelky školy lze uložit pouze po projednání v pedagogické radě. Ukládá 

se za slovní a fyzické útoky, neomluvenou absenci od 6 hodin výše, záměrné poškození 

školního majetku, opětovné neplnění školních povinností, nerespektování vnitřního 

režimu školy a tím ohrožování bezpečnosti a zdraví svého nebo svých spolužáků. 

Ředitelka školy je vázána oznamovací povinností vůči žákovi a jeho zákonným 

zástupcům.  

  

10. Podmínky pro omlouvání a uvolňování žáků z vyučování  

  

10.1. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů předem známých, je zástupce žáka 

povinen požádat o uvolnění z vyučování:  

  

a) na vyučovací hodinu  -  vyučujícího (sdělení e-mailem),  

b) na 1 - 3 dny    -  třídního učitele (sdělení e-mailem),  

c) na 4 a více dnů   - ředitelku školy (formulář Žádost o uvolnění z vyučování viz 

web školy).   

  

10.2. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z nepředvídaného důvodu, je zástupce žáka 

povinen nejpozději do tří kalendářích dnů od počátku nepřítomnosti doložit třídnímu 

učiteli důvod nepřítomnosti. K tomuto účelu zákonný zástupce využije omluvenky v systému 

Škola OnLine. 

 

Nepřítomnost žáka omlouvá zákonný zástupce žáka. V odůvodnitelných případech může škola 

požadovat lékařské potvrzení o nemoci žáka nebo jiný úřední dokument potvrzující 

nepřítomnost žáka.  

  

Pokud se žák nemůže ze zdravotních důvodů zúčastnit předmětu tělesná výchova, zákonný 

zástupce může použít formulář Žádost o uvolnění žáka z předmětu tělesná výchova (na 

webových stránkách pod Žádost o uvolnění z TV) nebo si zákonný zástupce vyjádření lékaře 

zajistí z vlastní iniciativy.  

 

V Trojanovicích dne 25. srpna 2021 

 

Mgr. Jitka Pajlíková, 

ředitelka školy 
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