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Článek I  

Úvod  

  

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků je součástí výchovně vzdělávacího procesu. Účelem hodnocení  a 

klasifikace je přispívat k odpovědnému vztahu žáka k výchově a vzdělávání v souladu se školskými 

předpisy.  

Hodnocení platí pro žáky, kteří dosáhnou střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní 

zkouškou včetně žáků nástavbového studia.  

  

  

Článek II  

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků  

  

1. Ve výchovně vzdělávacím procesu se uskutečňuje hodnocení průběžné a hodnocení výsledků  

vzdělávání na vysvědčení vyjádřené klasifikací.  

  

2. Hodnocení výsledků vzdělávání se uskutečňuje podle pravidel hodnocení.  

  

3. Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků:  

a) sebehodnocení je důležitou součástí hodnocení žáků,  

b) sebehodnocením se posiluje sebeúcta a sebevědomí žáků,  

c) chybu je potřeba chápat jako přirozenou věc procesu učení. Pedagogičtí pracovníci se o chybě se 

žáky baví, žáci mohou některé práce sami opravovat. Chyba je důležitý prostředek učení,  

d) při sebehodnocení se žák snaží popsat, co se mu daří, co mu ještě nejde, jak se bude dále 

zdokonalovat,  

e) při školní práci vedeme žáka, aby komentoval svoje výkony a výsledky.  

  

  

Článek III  

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na vysvědčení vyjádřené klasifikací  

  

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

Školním vzdělávacím programem se hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu: a) 1 – výborný,  

b) 2 – chvalitebný,  

c) 3 – dobrý,  

d) 4 – dostatečný,  

e) 5 – nedostatečný.  

f) uvolněn(a) – pokud je žák z vyučování některého předmětu zcela uvolněn,  

g) uznáno – pokud je prokázáno a uznáno dosažené předchozí vzdělání,  

h) nehodnocen(a) – není-li možné žáka hodnotit z některého předmětu.  

  

2. Stupeň hodnocení prospěchu určuje učitel, který vyučuje příslušnému vyučovacímu předmětu.  Ve 

vyučovacím předmětu, v němž vyučuje více učitelů, určí stupeň prospěchu žáka za klasifikační 

období po vzájemné dohodě všichni vyučující daného předmětu. Při určování stupně prospěchu  v 
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jednotlivých vyučovacích předmětech na konci klasifikačního období se stupeň prospěchu neurčuje 

na základě průměru z klasifikace za příslušné období.  

  

3. Na konci klasifikačního období, v termínu, který určí ředitel školy, nejpozději však 48 hodin  před 

jednáním pedagogické rady o hodnocení výsledků vzdělávání, zapíší učitelé příslušných vyučovacích 

předmětů hodnocení výsledků vzdělávání žáka do třídního výkazu nebo katalogového listu nebo 

databáze programu pro evidenci prospěchu žáků.  

  

4. Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni:  

a) prospěl(a) s vyznamenáním,  

b) prospěl(a),  

c) neprospěl(a).  

d) nehodnocen.  

  

5. Žák prospěl s vyznamenáním, není-li klasifikace v žádném povinném předmětu horší než stupeň  2 

– chvalitebný, průměrný prospěch z povinných předmětů není horší než 1,50 a chování je hodnoceno 

jako velmi dobré.  

  

6. Žák prospěl, není-li klasifikace  v některém povinném předmětu vyjádřena stupněm   

5 - nedostatečný.  

  

7. Žák neprospěl, je-li klasifikace v některém povinném předmětu vyjádřena stupněm  5 – nedostatečný 

nebo není-li žák hodnocen z některého předmětu na konci druhého pololetí.  

  

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

ani v náhradním termínu.  

  

  

Článek IV  

Hodnocení chování žáků  

  

1. Chování žáka denní formy vzdělávání se hodnotí stupni hodnocení:  

a) 1 – velmi dobré - Žák uvědoměle dodržuje a aktivně prosazuje ustanovení Školního řádu, zásady 

a pravidla společenského soužití a morálky. Má kladný vztah ke kolektivu třídy a školy, přispívá 

k jeho upevňování a k utváření pracovních podmínek pro vyučování a pro výchovu mimo 

vyučování. Nedopouští se závažných přestupků proti ustanovením Školního řádu.  

  

b) 2 – uspokojivé - Žák se dopustí závažnějšího přestupku nebo se opakovaně dopouští méně 

závažných přestupků proti ustanovením Školního řádu. Jeho chování není vždy v souladu  se 

zásadami morálky a pravidly společenského soužití. Je však přístupný výchovnému působení  a 

snaží se své chyby napravit.  

  

c) 3 – neuspokojivé - Žák se dopustí závažného přestupku proti ustanovením Školního řádu.  Jeho 

chování ve škole je v rozporu se zásadami morálky a pravidly společenského soužití. Dopustí se 
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takových závažných provinění, kterými je vážně ohrožena výchova ostatních žáků. Výchovnému 

působení není přístupný a své chyby se ani nesnaží napravit.   

  

2. Hodnocení chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují,   

a) schvaluje ředitel střední školy po projednání v pedagogické radě.  

  

3. Chování se hodnotí podle toho, jak žák dodržuje pravidla chování a Školní řád.   

  

4. Celkové hodnocení chování v jednom klasifikačním období nemá vliv na celkové hodnocení chování  

v dalším klasifikačním období.  

  

5. Uložení 2. a 3. stupně z chování se zdůvodní v třídním výkazu nebo katalogovém listu   

nebo v databázi programu pro evidenci prospěchu žáků.   

  

6. O klasifikaci 3. stupněm z chování hlasují na návrh třídního učitele vyučující třídy, do níž žák přísluší. 

Rozhoduje ředitel školy.  

  

7. Kritéria stupňů chování - chování neovlivňuje hodnocení výsledků ve vyučovacích předmětech.  

  

  

  

Článek V  

Zásady průběžného hodnocení žáků  

  

1. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech se hodnotí těmito stupni: a) 1 – 

výborný,  

b) 2 – chvalitebný,  

c) 3 – dobrý,  

d) 4 – dostatečný,  

e) 5 – nedostatečný.  

  

2. Zpravidla k 15. listopadu a 15. dubnu se projednávají v pedagogické radě případy zaostávání žáků   

v učení a nedostatky v jejich chování.  

  

3. Zákonný zástupce žáka je průběžně informován o prospěchu a chování žáka vhodným způsobem, 

zejména:  

a) prostřednictvím záznamů v žákovských knížkách,  

b) třídním učitelem a učiteli jednotlivých vyučovacích předmětů na třídních schůzkách rodičů,  

c) třídním učitelem nebo učitelem příslušného předmětu, jestliže o to zástupci žáka požádají,  

d) ředitelem v případě mimořádného zhoršení prospěchu nebo chování, a to bezprostředně  a 

prokazatelným způsobem.  

  

4. Při přestupu žáka na jinou střední školu zašle ředitel střední školy všechny doklady a záznamy  o něm 

řediteli střední školy, do které žák přestupuje; při přestupu během školního roku zašle ředitel střední 
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školy též výpis - kopii z klasifikačních záznamů k datu přestupu, popřípadě i předběžný návrh 

hodnocení výsledků vzdělávání žáka.  

  

  

Článek VI  

Hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a cizinců  

  

Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami se rozumí osoba, která k naplnění svých vzdělávacích 

možností nebo k uplatnění 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 žáka.  

  

Při hodnocení žáků se speciálně vzdělávacími potřebami vychází škola z těchto kritérií:  

a) způsob hodnocení a klasifikace vychází ze znalosti speciálních vzdělávacích potřeb, postižení, 

znevýhodnění či jiných potřeb a uplatňuje se ve všech předmětech, kde se toto postižení  či 

znevýhodnění projevuje,  

b) při hodnocení zdůrazňují vyučující motivační složku hodnocení a hodnotí jevy, které žák zvládl. 

Je-li to možné, využívají různých způsobů hodnocení, například bodové hodnocení, uvedení 

počtu chyb apod.,  

c) při klasifikaci se doporučuje používat vhodný způsob hodnocení, jeho formu projedná třídní učitel 

a výchovný poradce s jednotlivými vyučujícími,  

d) třídní učitel vhodným způsobem seznámí ostatní žáky ve třídě s podstatou individuálního přístupu 

a způsobem hodnocení a klasifikace postiženého nebo znevýhodněného žáka,  

e) žák, který je částečně uvolněn z tělesné výchovy nebo má úlevy doporučené lékařem,  se v tělesné 

výchově klasifikuje s přihlédnutím k druhu a stupni postižení a k celkovému zdravotnímu stavu,  

f) při hodnocení - klasifikaci žáků-cizinců postupuje škola v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. 

(v jeho novelizaci č. 82/2015 Sb.), § 20 a dle metodického pokynu MŠMT ČR v platném znění.  

Dle metodického pokynu se při  hodnocení cizinců v základní nebo střední škole z předmětu 

Český jazyk a literatura přihlédne k dosažené úrovni znalosti českého jazyka. Škola dále nemá 

povinnost žáka-cizince doučovat českému jazyku mimořádnou formou studia. Je možno využít 

vzdělávání i podle individuálního vzdělávacího plánu.  

  

  

  

Článek VII 

Individuální vzdělávací plán  

  

1. Ředitel školy může s písemným doporučením školského poradenského zařízení povolit nezletilému 

žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s mimořádným nadáním na žádost jeho 

zákonného zástupce a zletilému žákovi nebo studentovi se speciálními vzdělávacími potřebami  nebo 

s mimořádným nadáním na jeho žádost vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. Ve 

středním nebo vyšším odborném vzdělávání může ředitel školy povolit podle individuálního 

vzdělávacího plánu i z jiných závažných důvodů.  
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2. V individuálním vzdělávacím plánu povoleném z jiných závažných důvodů je určena zvláštní 

organizace výuky a délka vzdělávání při zachování obsahu a rozsahu vzdělávání stanoveného 

Školním vzdělávacím programem.  

  

3. Ředitel školy seznámí žáka a zákonného zástupce nezletilého žáka s průběhem vzdělávání podle 

individuálního vzdělávacího plánu a s termíny zkoušek. Individuální vzdělávací plán se stává součástí 

osobní dokumentace žáka.   

  

4. Při změně podmínek, které vedly k vytvoření individuálního vzdělávacího plánu, se vzdělávání podle  

individuálního vzdělávacího plánu ruší.   

  

  

  

  

  

Článek VIII 

Rozdělení vyučovacích předmětů  

  

Pro potřeby hodnocení výsledků vzdělávání se vyučovací předměty rozdělují do tří skupin:  

a) předměty s převahou teoretického zaměření,  

b) předměty s převahou praktických činností,  

c) předměty s převahou výchovného a umělecko-odborného zaměření.  

  

  

Článek IX 

Hodnocení ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření  

  

1. Převahu teoretického zaměření mají jazykové, společenskovědní, přírodovědné, některé odborné  

předměty a matematika.  

  

2. Při průběžném hodnocení praktických činností, které jsou součástí vyučovacích předmětů uvedených  

v odstavci 1, postupuje učitel podle čl. 8, popřípadě podle čl. 9.  

  

3. Při hodnocení výsledků ve vyučovacích předmětech uvedených v odstavci 1 se v souladu  s 

požadavky vzdělávacích programů hodnotí:  

a) ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic, zákonitostí 

a vztahů a schopnost vyjádřit je,  

b) kvalita a rozsah získaných dovedností nutných k výkonu požadovaných intelektuálních  a 

motorických činností,  

c) schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, 

při výkladu a hodnocení společenských a přírodních jevů a zákonitostí,  

d) schopnost využívat a zobecňovat zkušenosti a poznatky získané při praktických činnostech,  

e) kvalita myšlení, především jeho logika, samostatnost a tvořivost,  

f) aktivní přístup k činnostem, zájem o ně a vztah k nim,  
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g) přesnost, výstižnost a odborná i jazyková správnost ústního a písemného projevu, h) kvalita 

výsledků činností,  

i) osvojení účinných metod samostatného vzdělávání a sebehodnocení žáků.  

  

4. Výsledky vzdělávání se hodnotí podle této stupnice:  

a) Stupeň 1 (výborný) - Žák ovládá poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti požadované 

vzdělávacími programy uceleně, přesně a úplně chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává 

požadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky 

a dovednosti pro řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a 

zákonitostí. Myslí logicky správně, zřetelně se u něho projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho 

ústní a písemný projev je správný, přesný a výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. 

Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky. Je schopen samostatně 

studovat vhodné texty.  

  

b) Stupeň 2 (chvalitebný) - Žák ovládá poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti požadované 

vzdělávacími programy v podstatě uceleně, přesně a úplně. Pohotově vykonává požadované 

intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a produktivně nebo podle menších podnětů učitele 

uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu 

a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika  a tvořivost. 

Ústní a písemný projev má menší nedostatky ve správnosti, přesnosti   

a výstižnosti. Kvalita výsledků činností je zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický projev 

je estetický, bez větších nepřesností. Žák je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat 

vhodné texty.  

  

c) Stupeň 3 (dobrý) - Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, 

faktů, pojmů, definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Požadované intelektuální a motorické 

činnosti nevykonává vždy přesně. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele 

korigovat. Osvojené poznatky a dovednosti aplikuje při řešení teoretických úkolů s chybami. 

Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů a zákonitostí podle podnětů učitele. Jeho myšlení 

je vcelku správné, není vždy tvořivé. Ústní a písemný projev není vždy správný, přesný  a 

výstižný, grafický projev je méně estetický. Častější nedostatky se projevují v kvalitě výsledků 

jeho činnosti. Je schopen se samostatně vzdělávat podle návodu učitele.  

  

d) Stupeň 4 (dostatečný) - Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných 

poznatků závažné mezery. Při provádění požadovaných intelektuálních a motorických činností je 

málo pohotový a má větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností  při řešení 

teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad 

a hodnocení projevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení je 

zpravidla málo tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má zpravidla vážné nedostatky ve správnosti, 

přesnosti a výstižnosti. Výsledky jeho činnosti nejsou kvalitní, grafický projev  je málo estetický. 

Závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele opravit.  Při samostatném vzdělávání 

má velké těžkosti.  
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e) Stupeň 5 (nedostatečný) - Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má  v 

nich závažné a značné mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální  a motorické 

činnosti má velmi podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí  a dovedností při 

řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi vážné chyby.  Při výkladu a hodnocení 

jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje 

samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky  ve správnosti, přesnosti a 

výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický projev jsou  na nízké úrovni. Závažné 

nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. Nedovede se samostatně vzdělávat.  

   

  

Článek X  

Hodnocení ve vyučovacích předmětech s převahou praktického zaměření  

  

1. Převahu praktické činnosti mají zejména předměty praktického vyučování - Odborný výcvik  a Praxe.  

  

2. Při průběžném hodnocení teoretických poznatků, které jsou součástí vyučovacích předmětů 

uvedených v odstavci 1, postupuje učitel odborného výcviku a učitel praxe podle čl. 7,  popř. čl. 9.  

  

3. Při hodnocení ve vyučovacích předmětech uvedených v odstavci 1 v souladu s požadavky 

vzdělávacích programů se hodnotí:  

a) vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem,  

b) osvojení praktických dovedností a návyků, zvládnutí účelných způsobů práce,  

c) využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech,  

d) aktivita, samostatnost, tvořivost, iniciativa v praktických činnostech,  

e) kvalita výsledků činnosti,  

f) organizace vlastní práce a pracoviště, udržování pořádku na pracovišti,  

g) dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a péče o životní prostředí,  

h) hospodárné využívání surovin, materiálů, energie, překonávání překážek v práci,   

i) obsluha a údržba výrobních nebo laboratorních zařízení a pomůcek, nástrojů, nářadí  a měřidel,  

j) osvojení účinných metod samostatného vzdělávání a sebehodnocení žáků.  

  

4. Výsledky vzdělávání se hodnotí podle této stupnice:  

 

a) Stupeň 1 (výborný) - Žák soustavně projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu  a 

k praktickým činnostem. Pohotově, samostatně a tvořivě využívá získaných teoretických 

poznatků v praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává pohotově, samostatně uplatňuje 

získané dovednosti a návyky. Bezpečně ovládá postupy a způsoby práce, dopouští se jen menších 

chyb, výsledky jeho práce jsou bez závažných nedostatků. Účelně si organizuje vlastní práci, 

udržuje pracoviště v pořádku. Uvědoměle dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví a 

aktivně se stará o životní prostředí. Hospodárně využívá surovin, materiálu, energie. Vzorně 

obsluhuje a udržuje výrobní nebo laboratorní zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí  a měřidla. 

Aktivně překonává vyskytující se překážky.  
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b) Stupeň 2 (chvalitebný) - Žák projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu  a k 

pracovním činnostem. Samostatně, ale méně tvořivě a s menší jistotou využívá získaných 

teoretických poznatků v praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává samostatně,  v postupech 

a způsobech práce se nevyskytují podstatné chyby. Výsledky jeho práce mají drobné nedostatky. 

Účelně si organizuje vlastní práci, pracoviště udržuje v pořádku. Uvědoměle dodržuje předpisy o 

bezpečnosti a ochraně zdraví a stará se o životní prostředí. Při hospodárném využívání surovin, 

materiálu a energie se dopouští malých chyb. Výrobní nebo laboratorní zařízení a pomůcky, 

nástroje, nářadí a měřidla obsluhuje a udržuje s drobnými nedostatky. Překážky v práci překonává 

s občasnou pomocí.  

  

c) Stupeň 3 (dobrý) - Žákův vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem je 

převážně kladný, s menšími výkyvy. Za pomoci učitele uplatňuje získané teoretické poznatky  v 

praktické činnosti. V praktických činnostech se dopouští chyb a při postupech a způsobech práce 

potřebuje občasnou pomoc učitele. Výsledky práce mají nedostatky. Vlastní práci organizuje 

méně účelně, udržuje pracoviště v pořádku. Dodržuje předpisy o bezpečnosti  a ochraně zdraví a 

v malé míře přispívá k tvorbě a ochraně životního prostředí. Na podněty učitele je schopen 

hospodárně využívat surovin, materiálu a energie. K obsluze a údržbě výrobních a laboratorních 

zařízení, přístrojů, nářadí a měřidel musí být častěji podněcován. Překážky v práci překonává s 

pomocí učitele.  

  

d) Stupeň 4 (dostatečný) - Žák pracuje bez zájmu a žádoucího vztahu k práci, k pracovnímu 

kolektivu a k praktickým činnostem. Získaných teoretických poznatků dovede využít  při 

praktické činnosti jen za soustavné pomoci učitele. V praktických činnostech, dovednostech a 

návycích se dopouští větších chyb. Při volbě postupů a způsobů práce potřebuje soustavnou 

pomoc učitele. Ve výsledcích práce má závažné nedostatky. Práci dovede organizovat  za 

soustavné pomoci učitele, méně dbá o pořádek na pracovišti a na dodržování předpisů  o 

bezpečnosti a ochraně zdraví, a také o životní prostředí. Porušuje zásady hospodárnosti využívání 

surovin, materiálu a energie. V obsluze a údržbě výrobních nebo laboratorních zařízení a 

pomůcek, přístrojů, nářadí a měřidel má závažné nedostatky. Překážky v práci překonává jen s 

pomocí učitele.  

  

e) Stupeň 5 (nedostatečný) - Žák neprojevuje zájem o práci, jeho vztah k ní, k pracovnímu 

kolektivu a praktickým činnostem není na potřebné úrovni. Nedokáže ani s pomocí učitele 

uplatnit získané teoretické poznatky při praktické činnosti. V praktických činnostech, 

dovednostech a návycích má podstatné nedostatky. Pracovní postup nezvládá ani s pomocí 

učitele. Výsledky jeho práce jsou nedokončené, neúplné, nepřesné, nedosahují ani dolní hranice 

předepsaných ukazatelů. Práci na pracovišti si nedovede zorganizovat, nedbá na pořádek  na 

pracovišti. Neovládá předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví a nedbá na ochranu životního 

prostředí. Nevyužívá hospodárně surovin, materiálu a energie. V obsluze a údržbě výrobních nebo 

laboratorních zařízení a pomůcek, přístrojů, nářadí, nástrojů a měřidel má závažné nedostatky.  
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Článek XI 

Hodnocení ve vyučovacích předmětech výchovy  

  

1. Do této skupiny patří zejména: občanská nauka a tělesná výchova.  

  

2. Při průběžném hodnocení ve vyučovacích předmětech podle odstavce 1 se klasifikuje teoretická část  

podle čl. 7 a praktická část podle čl. 8.  

  

3. Při hodnocení ve vyučovacích předmětech podle odstavce 1 se v souladu s požadavky vzdělávacích 

programů hodnotí:  

a) stupeň tvořivosti a samostatnosti projevu,  

b) osvojení potřebných vědomostí, zkušeností, činností a jejich tvořivá aplikace,  

c) poznání zákonitostí daných činností a jejich uplatňování ve vlastní činnosti, d) kvalita projevu,  

e) vztah žáka k činnostem a zájem o ně,  

f) v tělesné výchově, s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu žáka, všeobecná tělesná zdatnost, 

výkonnost a jeho péče o vlastní zdraví.  

  

4. Výsledky vzdělávání se hodnotí podle této stupnice:  

 

a) Stupeň 1 (výborný) - Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně 

využívá svých osobních předpokladů a velmi úspěšně je podle požadavků školních vzdělávacích 

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

originální, procítěný, v tělesné výchově přesný. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky 

aplikuje tvořivě v nových úkolech. Má výrazně aktivní zájem o tělesnou kulturu a projevuje 

aktivní vztah k ní. Úspěšně rozvíjí svou tělesnou zdatnost.   

  

b) Stupeň 2 (chvalitebný) - Žák je v činnostech aktivní, tvořivý, převážně samostatný na základě 

využívání svých osobních předpokladů, které úspěšně rozvíjí v individuálním a kolektivním 

projevu. Jeho projev má jen menší nedostatky z hlediska požadavků vzdělávacích programů. Žák 

převážně tvořivě aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti a návyky v nových úkolech. Má aktivní 

zájem o tělesnou kulturu. Rozvíjí v požadované míře svou tělesnou zdatnost.  

  

c) Stupeň 3 (dobrý) - Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyužívá 

dostatečně svých schopností v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je málo 

působivý, dopouští se v něm chyb. Jeho vědomosti, dovednosti a návyky mají četnější mezery a 

při jejich aplikaci potřebuje pomoc učitele. Nemá dostatečný aktivní zájem o tělesnou kulturu. 

Nerozvíjí důsledněji svou tělesnou zdatnost.  

  

d) 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. Své minimální vědomosti  a 

dovednosti aplikuje jen s velkou pomocí. Projevuje velmi malou snahu a zájem o činnosti, 

nerozvíjí dostatečně svou tělesnou zdatnost.   
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e) Stupeň 5 (nedostatečný) - Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností  je 

neuspokojivý. Jeho projev je povětšině chybný. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti 

nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o činnosti a nevyvíjí potřebné úsilí rozvíjet svou tělesnou 

zdatnost.  

  
  

Článek XII 

Výchovná opatření  

  

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

2. Ředitel 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 

dlouhodobou úspěšnou práci.  

3. TU může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních vyučujících žákovi  po 

projednání s ředitelem školy udělit pochvalu nebo jiné ocenění za výrazný projev školní iniciativy 

nebo za déletrvající úspěšnou práci.  

4. Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení žákovi 

uložit:  

a) napomenutí třídního učitele,  

b) důtku třídního učitele,  

c) důtku ředitele školy,  

d) sníženou známku z chování   

e) podmíněné vyloučení ze vzdělávání dle doporučení pedagogické rady a rozhodnutí ředitele školy,  

f) vyloučení ze vzdělávání dle rozhodnutí ředitele školy.  

  

5. Třídní učitel neprodleně oznámí uložení důtky řediteli školy.  

6. Ředitel školy a třídní učitel neprodleně oznámí udělení pochvaly a jiného ocenění nebo uložení 

napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému zástupci 

nezletilého žáka.  

7. V případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených školským zákonem nebo tímto  

Školním řádem může ředitel školy rozhodnout o podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka  ze 

školy.  

8. V rozhodnutí o podmíněném vyloučení stanoví ředitel školy zkušební lhůtu, a to nejdéle na dobu 

jednoho roku.   

9. Dopustí-li se žák v průběhu zkušební lhůty dalšího zaviněného porušení povinností stanovených 

školským zákonem nebo tímto Školním řádem, může ředitel školy rozhodnout o jeho vyloučení.   

10. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy považují  za 

závažné zaviněné porušení povinností stanovených školským zákonem a tímto Školním řádem.  
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11. O podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka rozhodne ředitel školy do dvou měsíců ode dne, 

kdy se o provinění žáka dozvěděl, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy se žák provinění 

dopustil, s výjimkou případu, kdy je provinění klasifikováno jako trestný čin podle zvláštního 

právního předpisu (zák. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů). O svém 

rozhodnutí informuje ředitel pedagogickou radu.   

12. Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí  o vyloučení, 

nestanoví-li toto rozhodnutí den pozdější.  

   
 

Článek XIII 

Získávání podkladů pro hodnocení výsledků vzdělávání  

  

1. Podklady pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáka získává zaměstnanec školy (dále  jen 

učitel) zejména těmito metodami, formami a prostředky: a) soustavným diagnostickým pozorováním 

žáka,   

b) soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování,  

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

d) konzultacemi s ostatními učiteli a podle potřeby i s pracovníky pedagogicko–psychologických 

poraden a zdravotnických služeb, zejména u žáků s trvalejšími psychickými a zdravotními 

potížemi a poruchami,  

e) rozhovory se žákem, zástupcem žáka, popřípadě s kolektivem žáků dané třídy.  

  

2. Učitel je povinen vést evidenci o každém hodnocení výsledků vzdělávání žáka.  

  

3. Žák musí být z vyučovacího předmětu vyzkoušen alespoň dvakrát za každé klasifikační období.   

  

4. Učitel oznamuje žákovi výsledek každého hodnocení a poukazuje na klady a nedostatky 

hodnocených projevů, výkonů, výtvorů. Po ústním vyzkoušení oznámí učitel žákovi výsledek 

hodnocení okamžitě. Výsledky hodnocení písemných zkoušek a prací a praktických činností oznámí 

žákovi nejpozději do 14 dnů.  

  

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

aby se nadměrně nenahromadily v určitých obdobích.  

  

6. Termín písemné zkoušky, která má trvat déle než 25 minut, termín kontrolní písemné práce   

nebo praktické zkoušky konzultuje učitel s třídním učitelem, který koordinuje plán zkoušení.  

  

7. V jednom dni mohou žáci konat jen jednu zkoušku uvedeného charakteru.   

  

8. Třídní učitel zajišťuje, aby o hodnocení výsledků vzdělávání a chování nezletilého žáka byl průběžně  

informován jeho zákonný zástupce.  
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Článek XIV 

Postup do vyššího ročníku  

  

1. Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí příslušného ročníku prospěl ze 

všech povinných předmětů stanovených příslušným Školním vzdělávacím programem.  

2. Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí pro závažné objektivní příčiny, zejména doložené 

zdravotními důvody, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín tak, aby hodnocení za 

první pololetí bylo provedeno co nejdříve, pokud možno do 31. března, nejpozději však do 30. 

června. Není-li možno žáka hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí. 

Není-li žák hodnocen z povinného předmětu vyučovaného pouze v prvním pololetí ani v 

náhradním termínu, „neprospěl“.    

  

3. V případě, že žáka nelze hodnotit na konci druhého pololetí pro závažné objektivní příčiny, 

zejména doložené zdravotními důvody, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín tak, 

aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce příslušného školního roku, 

ve zvláště odůvodněných a doložených případech do konce září následujícího školního roku. O 

uznání důvodů rozhoduje ředitel školy.   

4. Třídní učitel sdělí žákovi prokazatelně termín konání zkoušky v náhradním termínu z důvodu 

uzavření hodnocení za dané pololetí v náhradním termínu.   

5. Do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník. Není-li žák hodnocen ani v tomto 

termínu, neprospěl.  

6. Nedostaví-li se žák ke zkoušce v náhradním termínu k uzavření hodnocení za druhé pololetí  bez 

omluvy a do tří dnů omluvu písemně nepředloží nebo mu omluva není uznána, je žák  z tohoto 

předmětu za 2. pololetí nehodnocen a v celkovém hodnocení neprospěl.  

7. Žák, který nepostoupil do vyššího ročníku, přestává být žákem školy posledním dnem příslušného 

školního roku nebo po tomto dni dnem následujícím po dni, kdy nevykonal opravnou zkoušku 

nebo neprospěl při hodnocení v náhradním termínu, pokud nebylo povoleno opakování ročníku 

(článek XVI školního řádu).  

   

  

Článek XV  

Opravné zkoušky  

 

Žák, který na konci druhého pololetí neprospěl nejvýše ze dvou povinných předmětů, nebo žák, který 

neprospěl na konci prvního pololetí nejvýše ze dvou povinných předmětů vyučovaných pouze v prvním 

pololetí, koná z těchto předmětů opravnou zkoušku.   

 

1. Opravnou zkoušku vykoná žák v termínu stanoveném ředitelem školy, nejpozději však do konce 

příslušného školního roku (srpna).   
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2. Ze závažných důvodů může ředitel školy stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději  do 

konce září následujícího školního roku.  

3. Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl.  

4. Opravné zkoušky jsou komisionální.  

5. Obsah komisionální zkoušky odpovídá obsahu učiva za pololetí, za které je zkouška prováděna. 

Komise může po žákovi požadovat předložení poznámek z vyučovacích hodin a písemných prací 

(např. protokolů, domácích úkolů, slohových prací apod.), které byly v běžné výuce v daném pololetí 

zadávány. Délka a forma zkoušky závisí na charakteru daného předmětu.  

  

  

  

Článek XVI 

Komisionální zkoušky  

  

1. Má-li zletilý žák nebo zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního 

nebo druhého pololetí, může do tří pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně 

dozvěděl, nejpozději však do tří pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele školy  o 

komisionální přezkoušení.  

2. Je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, požádá zletilý žák nebo jeho zákonný zástupce 

krajský úřad.  

3. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu 

dohodnutém se zletilým žákem nebo zákonným zástupcem nezletilého žáka.  

4. Komisionální zkoušky koná žák v těchto případech:  

a) koná-li rozdílové zkoušky,  

b) koná-li opravné zkoušky,  

c) požádá-li zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka o jeho přezkoušení z důvodů 

pochybností o správnosti hodnocení,  

d) v případě uvolnění žáka od docházky do školy.  

5. Ředitel školy nařídí komisionální přezkoušení žáka, jestliže zjistí, že vyučující porušil pravidla 

hodnocení. Termín komisionálního přezkoušení nařídí ředitel bez zbytečného odkladu.  

6. V případě, že se žádost o přezkoumání výsledků hodnocení týká hodnocení chování nebo předmětů 

výchovného zaměření, posoudí ředitel školy dodržení pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání 

žáků. V případě porušení pravidel pro hodnocení změní, nebo potvrdí výsledek hodnocení 

(komisionální zkouška se nekoná).  

  

7. Komise pro komisionální zkoušky je nejméně tříčlenná. Jejím předsedou je ředitel školy nebo jím 

pověřený učitel, zkoušející učitel vyučující žáka danému předmětu a přísedící, který má odbornou 
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kvalifikaci pro výuku téhož nebo příbuzného předmětu. Pokud je ředitel školy zároveň vyučujícím, 

jmenuje předsedu komise krajský úřad. Členy komise jmenuje ředitel školy. Výsledek zkoušky 

vyhlásí předseda veřejně v den konání zkoušky.  

  

8. V případě komisionální zkoušky podle odstavce 4 písm. c) nebo odstavce 5 může být žák  

v příslušném pololetí z daného předmětu komisionálně zkoušen pouze jednou.  

  

9. Komisionální zkoušku podle odstavce 4 písm. b) a c) a podle odstavce 5 může žák konat v jednom 

dni nejvýše jednu.  

 

Článek XVII 

Opakování ročníku  

  

1. Pokud žák neprospěl, může na jeho žádost nebo na žádost zákonného zástupce žáka ředitel školy 

povolit opakování ročníku. K žádosti zákonného zástupce nezletilého žáka se vyžaduje i vyjádření 

žáka.   

2. Žák, jemuž nebylo povoleno opakování ročníku, přestává být žákem školy dnem následujícím   

po dni nabytí právní moci rozhodnutí o nepovolení opakování ročníku.  

  

  

Článek XVIII  

Maturitní zkouška a závěrečná zkouška  

  

Hodnocení výsledků závěrečných zkoušek a maturitních zkoušek upravují zvláštní předpisy.  

  

  

Článek XIX 

Vedení dokumentace o hodnocení žáků  

  

1. K vedení dokumentace o hodnocení žáků se používá třídní výkaz, katalogový list nebo databáze  

programu pro evidenci prospěchu žáků.   

  

2. V třídním výkazu, katalogovém listu nebo databázi žáků se zaznamenává vyučovací předmět,  z 

něhož byla povolena opravná zkouška nebo zkouška v náhradním termínu, její datum a její 

hodnocení. Vysvědčení se vydá až po vykonání této zkoušky, a to s datem jejího konání; na konci 

klasifikačního období se žáku vydá jen výpis z třídního výkazu nebo katalogového listu  s příslušnou 

doložkou oznamující termín opravné zkoušky nebo zkoušky v náhradním termínu. Jestliže se žák bez 

řádné omluvy ve stanoveném termínu k opravné zkoušce nedostaví, zaznamená se, že se ke zkoušce 

bez řádné omluvy nedostavil, čímž jeho prospěch ve vyučovacím předmětu zůstává nedostatečný a 

celkové hodnocení "neprospěl". Žák, který se bez řádné omluvy nedostaví ke zkoušce v náhradním 

termínu, neprospěl.  

3. Třídní učitel zaznamenává rovněž do třídního výkazu, katalogového listu, databáze žáků výchovná 

opatření s datem jejich projednání s ředitelem školy nebo v pedagogické radě.  



  18  

4. U žáků, kteří se vzdělávají podle individuálních vzdělávacích programů, se v třídním výkazu, 

katalogovém listu nebo databázi žáků a na vysvědčení uvede doložka: "Žák se vzdělával podle 

individuálního plánu vzdělávání".  

  

5. Uvolnění od účasti na vyučování na celý školní rok nebo na pololetí se vyznačí na vysvědčení  v 

příslušném řádku pro klasifikaci vyučovacího předmětu poznámkou „uvolněn“ a v třídním výkazu 

nebo katalogovém listu žáka se poznamená „Uvolněn opatřením ředitele školy ze dne ..... č.j. .....“. 

Uvolnění na kratší část školního roku (nebo jen od určitých činností) se poznamenává jen v třídním 

výkazu nebo katalogovém listu žáka.   

  

6. Rozhodnutí ředitele školy o povolení přerušení vzdělávání se poznamenává do třídního výkazu,  

katalogového listu nebo databáze žáků slovy „Přerušení vzdělávání na dobu od .....do ..... povoleno 

rozhodnutím ředitele školy ze dne ..... č.j.….. Rozhodnutí nabylo právní moci dnem .....“. Ředitel 

školy může přerušit vzdělávání na dobu nejvýše dvou let.  

  

7. Třídní výkaz nebo katalog se uzavře dnem, kdy bylo ukončeno hodnocení všech žáků, tímto 

záznamem: „Třídní výkaz (katalog) uzavřen pod pořadovým číslem ..... dne .....“ a opatří podpisem 

třídního učitele.  

  

8. Doložky na vysvědčení opatří ředitel školy otiskem razítka školy, svým podpisem a datem.  

  

   

Článek XX  

Vysvědčení  

  

Každé pololetí po projednání hodnocení v pedagogické radě vyplní třídní učitel vysvědčení  na 

předepsaném tiskopise. Škola je žákovi vydá na konci prvního pololetí na určenou dobu a natrvalo na 

konci druhého pololetí. Za první pololetí lze žákovi vydat místo vysvědčení výpis z vysvědčení.  

  

 

Článek XXI 

Další ustanovení  

  

Tato pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků se vztahují i na průběh a způsob hodnocení 

vzdělávání v nástavbovém studiu, ve zkráceném studiu pro získání středního vzdělání s výučním listem, 

individuálního vzdělávacího plánu.  

 

 

Ve Zlíně 1. 9. 2021     

   

 

……………………………..……  

Mgr. Roman Cibulka, MBA, Ph.D.  

ředitel školy 


