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Obecná ustanovení 
Školní řád vychází ze zákona  č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní nebo 

ochranné výchovy ve školských zařízení a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně 

dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů; vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání, ve znění 

pozdějších předpisů; vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími 

potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů a na základě Metodického pokynu 

ministryně školství, mládeže  a  tělovýchovy  k  prevenci  a  řešení   šikany   ve školách a  školských  zařízeních

č. j.  MSMT - 21149/2016. Školní řád je závazný pro všechny žáky školy, jejich zákonné zástupce a všechny 

pracovníky školy. Školní řád je umístěn na webových stránkách školy a na přístupném místě školy podle 

§30 školského zákona, prokazatelným způsobem s ním byli seznámeni zaměstnanci, žáci školy a byli 

informováni o jeho vydání a obsahu zákonní zástupci nezletilých dětí a žáků. 

Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti 

o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci školského zařízení (dále 

zařízení) 

Žáci mají právo: 
 na vzdělávání a školské služby podle zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů; 

 na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání; 

 vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání; 

 na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského 

zákona; 

 na ochranu před jakýmkoliv násilím, nedbalým zacházením, sociálně patologickými jevy; 

 na využití preventivních programů, které jim slouží k poskytnutí potřebné podpory ve zmíněných 

oblastech; 

 na sdělení svého názoru a případné požádání o pomoc učitele. 

Žáci jsou povinni: 
 slušně se chovat a dbát pokynů pedagogických pracovníků; 

 svědomitě se připravovat na vyučování; 

 hospodárně zacházet s učebnicemi, školními potřebami a učebními pomůckami; 

 ke spolužákům být ohleduplní; 

 ve škole i mimo školu se chovat ukázněně a slušně; 

 do školy chodit slušně a čistě oblečeni;  

 dodržovat zásady hygieny a bezpečnosti; 

 do školy chodit přezutí; 

 chránit a nepoškozovat majetek školy; 

 nenosit do školy předměty, které tam nepatří (ohrožující bezpečnost a zdraví);   

 po příchodu do školy neopouštět školní budovu bez dovolení; 

 nenosit na hodiny TV žvýkačky, přívěsky, náušnice a jiné ozdoby, které by mohly způsobit úraz; 

 na tělesnou výchovu se převlékat do sportovních úborů, ve všech činnostech musí žáci dodržovat 

pokyny pedagogických pracovníků v oblasti BOZP; 

 žáci nesmí otevírat samostatně okna, lézt na ně, manipulovat se závěsy a žaluziemi, elektrickým 

zařízením, elektrickými rozvody a spotřebiči a s předměty ohrožujícími bezpečnost; 



 

 žák je povinen ihned oznámit třídnímu učiteli nebo vedení školy jakékoliv příznaky šikanování, 

národnostní nebo rasové diskriminace; 

 v celé školní budově a v celém zařízení platí přísný zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání 

návykových látek; 

 mít při vyučování vypnutý mobilní telefon. 

Žákům školy není dovoleno: 
 o přestávkách z jakýchkoliv důvodů svévolně opouštět třídu a školu bez vědomí učitele; 

 narušovat nevhodně průběh vyučovacích hodin; 

 vstupovat do jiných tříd bez povolení učitele; 

 manipulovat s PC, interaktivní tabulí, dataprojektorem, didaktickými pomůckami bez předchozího 

souhlasu učitele; 

 instalovat hry na PC; 

 zakládat falešné profily na jméno žáka či učitele s dehonestujícím obsahem; 

 prezentovat ponižující videa na portálech, jako je youtube.com nebo facebook.com apod.; 

 rozesílat výhružné SMS nebo e-maily apod.; 

 být v budově školy nepřezutý, nosit na hlavě čepici; 

 nosit do školy různé nebezpečné věci (zbraně, zapalovače, zápalky, chemické obranné prostředky, 

ostré předměty jako např. žiletky, nože, hrací šipky, praky, kuličkové pistole, jakoukoliv pyrotechniku 

aj.);  

 v celé školní budově a v celém zařízení platí přísný zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání 

návykových látek; 

 kouřit a používat alkoholické nápoje ve vnitřních i vnějších prostorách zařízení; 

 používat ve vyučovací hodině mobilní telefony; 

 pořizovat ve školní budově a v blízkém okolí zařízení zvukové záznamy, videa či fotografie, upravovat 

je a následně zveřejňovat zachycenou osobu. 

Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků mají právo: 
 na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte;  

 na informace o škole podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, na ochranu 

informací o žákovi, které poskytují do školní matriky a které jsou důvěrné (ve smyslu evropského 

Nařízení parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 

osobních údajů a volném pohybu těchto údajů „GDPR“);  

 na vzdělávání v jazyce národnostní menšiny, a to za podmínek stanovených v § 14 školského zákona;  

 na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech 

týkajících se vzdělávání jejich dítěte podle školského zákona;  

 nahlížet do výroční zprávy, pořizovat si z ní opisy a výpisy, seznámit se školním řádem.  

Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni: 
 zajistit, aby žák docházel řádně do školy;  

 vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání žáka;  

 oznámit a omluvit nepřítomnost žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku 

nepřítomnosti žáka a zároveň doložit důvody nepřítomnosti; 

 Při návratu do školského zařízení předloží zákonní zástupci ve spolupráci s OSPODem písemnou 

omluvenku či lékařské potvrzení. 

 



 

Pravidla vzájemných vztahů žáků se zaměstnanci školského zařízení: 
 žáci projevují úctu k zaměstnancům školy, respektují jejich pokyny, zdraví všechny zaměstnance; 

 při vzájemné komunikaci hovoří slušně, nezvyšují hlas, svými projevy nenarušují průběh vyučování; 

 žáci mají právo na informace a zaměstnanci školy je podají ve formě, které žák porozumí;  

 žák může v osobní tíživé situaci požádat o radu a pomoc pedagoga; 

 zaměstnanci respektují osobnost žáka, neznevažují ji, respektují soukromí žáka.  

Práva a povinnosti pedagogických pracovníků  

Pedagogičtí pracovníci mají při výkonu své pedagogické činnosti právo:  
 na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti; 

 aby nebylo do jejich přímé pedagogické činnosti zasahováno v rozporu s právními předpisy;  

 na využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se zásadami a cíli vzdělávání 

při přímé vyučovací, výchovné, speciálně pedagogické a pedagogicko-psychologické činnosti; 

 volit a být voleni do školské rady;  

 na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti. 

Pedagogický pracovník je povinen:  
 vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání; 

 chránit a respektovat práva; 

 chránit bezpečí a zdraví žáka a předcházet všem formám rizikového chování ve škole;  

 svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve školním prostředí 

a podporovat jeho rozvoj; 

 přistupovat ke každému žákovi individuálně;  

 ve smyslu evropského nařízení ke GDPR zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím data, údaje 

a osobní údaje zaměstnanců školy, citlivé osobní údaje, informace o zdravotním stavu žáků 

a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení, s nimiž přišel do styku; 

 shromažďovat pouze nezbytné údaje a osobní údaje, bezpečně je ukládat a chránit před 

neoprávněným přístupem, neposkytovat je subjektům, které na ně nemají zákonný nárok, 

nepotřebné údaje vyřazovat a dál nezpracovávat; 

 poskytovat žáku nebo zákonnému zástupci, sociální pracovnici, vychovateli nezletilého žáka 

informace spojené s výchovou a vzděláváním. 

Režim činností ve škole  
Provoz školy probíhá ve všedních dnech od 7.30 do 15.00 hodin. Pedagogičtí zaměstnanci přicházejí do školy 

nejméně 20 minut před zahájením vyučování a dostatečně včas před výkonem dohledu nad žáky. Vyučování 

probíhá podle časového rozvržení vyučovacích hodin a přestávek. Vyučování končí nejpozději v 15.00 hodin. 

Vyučovací hodina trvá 45 minut. V odůvodněných případech lze vyučovací hodiny dělit a spojovat, v tomto 

případě je odlišná doba ukončení vyučování oznámena vedoucímu vychovateli, který stanoví nad žáky dohled 

z řad sloužících vychovatelů. Odpolední vyučování začíná v 13.45 hodin dle rozvrhu.  Škola zajišťuje 

bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při 

poskytování školských služeb a poskytuje žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví.  Vyučování začíná v 8.00 hodin. Žáky přivádějí v 7.40 – 7.50 hod. do školy bezpečnostní pracovníci 

či noční vychovatelé, kteří zkontrolují, zda oblečení i obuv žáků je v pořádku ze zdravotního i estetického 

hlediska. V případě závady sjednají nápravu. Po příchodu do školy probíhá ranní předávání žáků 

za přítomnosti bezpečnostních pracovníků, nočních vychovatelů a učitele, konajícího ranní dohled.  Během 

vyučování od doby převzetí žáků až do poslední vyučovací hodiny zodpovídají za žáky učitelé. Dohledy učitelů 

jsou určeny rozpisem dohledů dle rozvrhu školy. 



 

Učitelé během dohledů dohlížejí na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků, na kázeň žáků ve třídách, 

na chodbách, na WC, v šatně, popřípadě venku. Dohlížející učitelé ručí za pořádek ve všech prostorách školy 

a při aktivitách pořádaných školou. Dohled nad žáky při převlékání na hodinu tělesné výchovy provádí učitel 

TV. Po skončení vyučování učitelé odvádějí žáky do školní jídelny, pokud není odpolední vyučování ani 

zájmové kroužky, přeberou si žáky v jídelně vychovatelé. Ve dnech, kdy probíhá ve škole zájmová činnost      

a odpolední vyučování, odvedou učitelé, kteří konají dohled nad žáky, žáky zpět do školy. Po skončení výuky 

si žáky ve škole přeberou vychovatelé. Současně si sdělí potřebné informace ohledně žáků.  Pitný režim mají 

žáci zajištěn po celý den. 

Pravidla omlouvání absence žáků:  
 omluvenou a neomluvenou nepřítomnost žáků eviduje třídní učitel; 

 nepřítomnost žáka může být omluvena pouze pro nemoc, nebo z vážných důvodů; 

 zákonný zástupce žáka je povinen oznámit a omluvit nepřítomnost žáka ve vyučování nejpozději 

do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka a zároveň doložit důvody nepřítomnosti;  

 při návratu do školského zařízení předloží zákonní zástupci ve spolupráci s OSPODem písemnou 

omluvenku či lékařské potvrzení; 

 při uvolnění žáka pro absenci známou předem, škola vyžaduje od zákonných zástupců předem 

písemnou omluvu absence ve spolupráci s OSPODem; 

 žák nebude uvolněn z vyučování, pokud nepředloží omluvenku podepsanou zákonnými zástupci 

a potvrzenou kurátorem pro mládež, popř. vychovatelem doloženou omluvenou absenci;  

 z vyučování uvolňuje ředitel školského zařízení na základě písemné žádosti zákonných zástupců; 

 při opakovaných krátkodobých absencích a podezření na zanedbávání školní docházky škola 

posuzuje zameškané hodiny jako neomluvené; zákonný zástupce bude o neomluvené absenci 

informován a vyzván k projednání s vedením školského zařízení;  

 v  případě     neomluvené     absence    je    postupováno     v    souladu   s    Metodickým       pokynem  

č. j. 10194/2002-14, k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci 

a postihu záškoláctví; u žáků, kteří splnili povinnou školní docházku a jsou zletilí, postupuje škola 

v souladu s § 68 odst. 2 školského zákona; ředitel školského zařízení 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; v předmětu tělesná výchova je žák uvolněn na základě posudku vydaného registrujícím 

lékařem na pololetí nebo školní rok;. je-li tělesná výchova zařazena jako poslední vyučovací hodiny 

dne, je žák uvolněn bez náhrady;  

 v období školního vyučování může ředitel školského zařízení ze závažných důvodů, zejména 

organizačních a technických, vyhlásit pro žáky nejvýše 5 volných dnů ve školním roce; 

 absence ve škole z důvodu útěku není omluvena; 

 není omluvena ani absence při pozdním příjezdu z povoleného opuštění DDŠ, ZŠ a ŠJ, Žlutice, 

Jiráskova 344 pokud není doložena lékařským potvrzením, že žák nebyl pro nemoc schopen převozu 

zpět do zařízení. 

 

Organizace výuky mimo budovu školy: 
 za dodržování předpisů BOZP odpovídá vedoucí akce, který je určen ředitelem školy; 

 žáci jsou před každou akcí konanou mimo budovu školy učitelem poučeni o bezpečnosti; po celou 

dobu konání akce se žáci chovají ukázněně, svým chováním neohrožují sebe ani své spolužáky, popř. 

jiné osoby a dbají na pokyny učitele; porušení těchto pravidel může mít za následek příští neúčast 

žáka na další mimoškolní akci. 



 

Podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků a jejich 

ochrany před rizikovým chováním a před projevy diskriminace, nepřátelství 

nebo násilí 

Péče o zdraví a bezpečnost žáků:  
 všechny osoby, které se účastní vyučování, jsou povinny dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany 

vlastního zdraví i zdraví ostatních osob; 

 žáci i zaměstnanci školy mají povinnost účastnit se pravidelných školení v problematice BOZP a dbát 

bezpečnostních pokynů vedení školy; žáci jsou pravidelně proškolováni v BOZP, obsahy školení jsou 

zapisované do třídní knihy; vyučující provedou prokazatelné poučení žáků v první vyučovací hodině 

školního roku a dodatečné poučení žáků, kteří při první hodině chyběli; o poučení žáků provede 

učitel záznam do třídní knihy. Poučení o BOZP a PO se provádí rovněž před každou akcí mimo školu 

a před každými prázdninami; 

 ve všech vnitřních i vnějších prostorách školy je zakázáno kouřit a používat elektronické cigarety; 

 ve všech vnitřních i vnějších prostorách školy je zakázáno používat zbraně, výbušniny, střelivo nebo 

pyrotechniku a je rovněž zakázáno tyto předměty do všech prostor školy přinášet, porušení tohoto 

zákazu je posuzováno jako zvlášť hrubé porušení školního řádu;  

 ve všech prostorách školy se zakazuje manipulovat s otevřeným ohněm, při zjištění požáru jsou žáci 

povinni ihned uvědomit kteréhokoliv zaměstnance školy;  

 pro žáky platí přísný zákaz jakékoliv manipulace s elektrickými spotřebiči a elektroinstalací;  

 v budově lze používat pouze evidované elektrické spotřebiče po revizi;  

 žákům není v době mimo vyučování povoleno zdržovat se v prostorách školy, pokud nad nimi není 

vykonáván dozor způsobilou osobou;  

 všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu školy povinni přihlížet 

k základním fyziologickým potřebám dětí, žáků a studentů a vytvářet podmínky pro jejich zdravý 

vývoj a pro předcházení vzniku rizikového chování, poskytovat žákům a studentům nezbytné 

informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví;  

 každý úraz, poranění, nehodu či nevolnost, k níž dojde během pobytu žáků ve školní budově nebo 

mimo budovu při akci pořádané školou, žáci hlásí ihned vyučujícímu, nebo pedagogickému dohledu; 

 všichni zaměstnanci školy jsou povinni oznamovat údaje související s úrazy žáků, poskytovat první 

pomoc a vést evidenci úrazů podle pokynů vedení školy;  

 pedagogičtí a provozní pracovníci školy nesmí žáky bez dohledu dospělé osoby uvolňovat  

k činnostem mimo budovu; 

 škola odpovídá za žáky v době dané rozvrhem výuky žáka, včetně nepovinných předmětů, přestávek.  

Prevence rizikového chování, projevů diskriminace, nepřátelství a násilí:  
 všem osobám je v prostoru školy zakázáno užívat návykové látky (§ 284 zákona č. 40/2009 Sb., 

trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů), ve škole s nimi manipulovat;  

 žáci školy mají přísný zákaz nošení, nabízení, zprostředkování, prodeje, opatření, přechovávání 

zneužívání návykových látek v areálu školy; porušení tohoto zákazu se bere jako hrubé porušení 

školního řádu;  

 projevy šikanování mezi žáky, tj. fyzické násilí, omezování osobní svobody, ponižování, zneužívání 

informačních technologií k znevažování důstojnosti apod., kterých by se dopouštěl kdokoli vůči 

komukoli (žáci i dospělí) jsou v prostorách školy i v jejím blízkém okolí a při všech školních akcích 

a aktivitách pořádaných školou přísně zakázány a jsou považovány za velmi vážný přestupek proti 

školnímu řádu;  

 více viz Minimální preventivní program. 



 

Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany žáků:  
 žákům jsou zapůjčeny učebnice, učební texty a další školní potřeby, které jsou povinni po ukončení 

školního roku odevzdat; s tímto majetkem žáci zachází šetrně, ochraňují jej před ztrátou 

a poškozením;  

 žák je povinen udržovat v pořádku všechny věci, které tvoří zařízení třídy, dílny a školy a také ty, 

které mu byly svěřeny v souvislosti s výukou;  

 každé poškození nebo závadu v učebně hlásí žák vyučujícímu;  

 každý žák odpovídá za čistotu a pořádek svého pracovního místa a nejbližšího okolí. 

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků základní školy 

Zásady hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných 

školou: 
 hodnocení žáka je součástí výchovně vzdělávacího procesu a jeho řízení; 

 pedagogičtí pracovníci zajišťují, aby žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků, popřípadě osoby, které 

vůči zletilým žákům a studentům plní vyživovací povinnost, byly včas informovány o průběhu 

a výsledcích vzdělávání dítěte, žáka nebo studenta; 

 každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení, za první pololetí lze místo vysvědčení v základní škole 

vydat výpis z vysvědčení; 

 hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm, slovně nebo 

kombinací obou způsobů; o způsobu hodnocení rozhoduje ředitel školy se souhlasem školské rady;  

 škola převede slovní hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v případě 

přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této školy nebo zákonného 

zástupce žáka;  

 klasifikace je jednou z forem hodnocení, její výsledky se vyjadřují stanovenou stupnicí; 

 ve výchovně vzdělávacím procesu se uskutečňuje klasifikace průběžná a celková; 

 průběžná klasifikace se uplatňuje při hodnocení dílčích výsledků a projevů žáka; 

 při hodnocení žáka klasifikací jsou výsledky vzdělávání žáka a chování žáka ve škole a na akcích 

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

vzhledem k očekávaným výstupům jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho 

vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka; klasifikace zahrnuje ohodnocení přístupu 

žáka ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon;  

 chování neovlivňuje klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech;  

 při hodnocení a při průběžné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník uplatňuje přiměřenou 

náročnost a pedagogický takt vůči žákovi; 

 klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu;  

 v předmětu, ve kterém vyučuje více učitelů, určí výsledný klasifikační stupeň za klasifikační období 

příslušní učitelé po vzájemné dohodě; 

 pro určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se hodnotí 

učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období; při celkové klasifikaci přihlíží učitel 

k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat 

v učebních výkonech pro určitou indispozici; přihlíží se i ke snaživosti a pečlivost žáka, k jeho 

individuálním schopnostem a zájmům;  

 zákonné zástupce žáka informuje o prospěchu a chování žáka třídní učitel kdykoliv, kdy o to zákonní 

zástupci žáka požádají, pravidelně informuje vychovatele dítěte; případy zaostávání žáků v učení  

se projednávají na pedagogické radě; 



 

 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; 

 do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných 

předmětů stanovených školním vzdělávacím programem s výjimkou předmětů výchovného zaměření 

stanovených rámcovým vzdělávacím programem a předmětů, z nichž byl uvolněn; 

 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; 

 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; v období 

měsíce září do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník, popřípadě znovu devátý ročník; 

 zákonní zástupci budou písemně informováni o termínu (kopii obdrží vychovatel), obsahu hodnocení 

v náhradním termínu; vyučující stanoví konkrétní obsah a rozsah přezkoušení v souladu se školním 

vzdělávacím programem; 

 pokud ředitel školy určil pro hodnocení žáka náhradní termín (§52 odst. 2 a 3 školského zákona), 

je žákovi na konci pololetí vydáno vysvědčení; v předmětech, ve kterých žák bude hodnocen 

v náhradním termínu, se na vysvědčení vydaném na konci pololetí vyplní „nehodnocen“ nebo 

„nehodnocena“; v rubrice „Celkové hodnocení“ se na konci 1. pololetí uvede „nehodnocen“ nebo 

„nehodnocena“, na konci 2. pololetí se uvede „neprospěl“ nebo „neprospěla“; po hodnocení 

v náhradním termínu je žákovi vydáno nové vysvědčení v případě, že se žák k přezkoušení dostaví;  

 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 komisionální přezkoušení 

žáka; komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu 

dohodnutém se zákonným zástupcem; 

 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;  

 ředitel školy může žákovi, který po splnění povinné školní docházky nezískal základní vzdělání 

v základní škole, povolit po posouzení důvodů uvedených v žádosti jeho zákonného zástupce 

a na základě dosavadních výsledků vzdělávání žáka pokračování v základním vzdělávání, nejdéle však 

do konce školního roku, v němž žák dosáhne 18. roku věku;  

 žáci devátých ročníků základní školy, žáci, kteří na daném stupni základní školy dosud neopakovali 

ročník a na konci druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných předmětů s výjimkou 

předmětů výchovného zaměření, konají opravné zkoušky; 

 opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném 

ředitelem školy; žák může v jednom dni skládat pouze jednu opravnou zkoušku; opravné zkoušky 

jsou komisionální;  

 žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl; 

ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději 

do konce září následujícího školního roku; do té doby je žák zařazen do nejbližšího vyššího ročníku, 

popřípadě znovu do devátého ročníku;  



 

 pokud žák koná v souladu s § 53 školského zákona opravné zkoušky, vydá mu škola na konci 

2. pololetí vysvědčení;  po vykonání opravných zkoušek je žákovi vydáno nové vysvědčení, 

a to i v případě, že se hodnocení z předmětů, ze kterých žák konal opravné zkoušky, nezměnilo; 

pokud se žák k opravným zkouškám nedostaví, nové vysvědčení mu vydáno nebude; na vysvědčení 

vydané po opravných zkouškách se uvádí hodnocení za 1. i 2. pololetí; pouze v případě, 

že vysvědčení v 1. pololetí vydávala jiná škola, bude uvedeno hodnocení pouze za 2. pololetí. 

 

Základní pravidla hodnocení:  
1. Objektivnost – hodnocení je jednoznačné, spravedlivé a srovnatelné s předem danými kritérii.  

2. Motivovanost – hodnocení motivuje žáka ke snaze po zlepšení.  

3. Informativnost – hodnocení je srozumitelné, věcné, všestranné, informuje žáka o jeho chybách 

i o jeho pokroku, informuje zákonné zástupce, vychovatele.  

4. Ohleduplnost – hodnocení respektuje psychologický dopad na žáka.  

5. Komplexnost – hodnocení žáka při školní práci, ale i v době přestávek, na školních akcích.  

6. Pravidelnost – žák je hodnocen soustavně a pravidelně.  

Základní pravidla pro hodnocení chování žáka: 
 při klasifikaci používá učitel tří klasifikačních stupňů - 1 – velmi dobré; 2 – uspokojivé;  

3 – neuspokojivé; 

 výchovná opatření jsou pochvaly a opatření k posílení kázně – pochvala ředitele školy, pochvala 

třídního učitele, napomenutí třídního učitele, důtka třídního učitele, důtka ředitele školy; 

 klasifikaci chování navrhuje třídní učitel po projednání v pedagogické radě s učiteli, kteří ve třídě  

vyučují i s ostatními učiteli a rozhoduje o ni ředitel školy;  

 kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel chování – školního řádu a dalších 

dohodnutých pravidel;  

 škola hodnotí žáka za jeho chování ve škole a na akcích pořádaných školou;  

 za chování žáka mimo školu zodpovídají rodiče a škola ho nehodnotí;  

 za hrubé porušení školního řádu jsou považovány projevy šikanování, tj. cílené a opakované ubližující 

agresivní útoky; stejně tak sem mohou patřit i mírné formy psychického útlaku, které byly již dříve 

prokázány a znovu se opakují. 

Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen „SVP“):  
 způsob hodnocení a klasifikace žáka vychází z charakteru speciální vzdělávací potřeby, uplatňuje  

se na obou stupních základní školy a ve všech vyučovacích předmětech, ve kterých se SVP žáka 

projevuje; 

 pro zjišťování úrovně žákových vědomostí a dovedností volí učitel takové formy a druhy zkoušení, 

které odpovídají schopnostem žáka a na něž nemá porucha negativní vliv; kontrolní práce a diktáty 

píší tito žáci po předchozí přípravě; 

 vyučující klade důraz na ten druh projevu, ve kterém má žák předpoklady podávat lepší výkony;  

 při způsobu hodnocení a klasifikaci žáků pedagogičtí pracovníci zvýrazňují motivační složku 

hodnocení, hodnotí jevy, které žák zvládl;  

 ředitel školského zařízení může s písemným doporučením školského poradenského zařízení  

(např. pedagogicko-psychologické poradny) povolit žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami  

na žádost jeho zákonného zástupce vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu; 

 všechna navrhovaná pedagogická opatření se vždy projednávají se zákonným zástupcem žáka; 

 způsob žákova hodnocení projedná třídní učitel a výchovný poradce s ostatními vyučujícími;  



 

 třídní učitel sdělí vhodným způsobem ostatním žákům ve třídě podstatu individuálního přístupu 

a způsobu hodnocení a klasifikace žáka; 

 při hodnocení žáka – cizince je postupováno jako u žáka se speciálními vzdělávacími potřebami 

s ohledem na jeho úroveň znalosti českého jazyka (mluveného i písemného projevu). 

Způsob hodnocení žáků mimořádně nadaných:  
 mimořádně nadaným žákem se rozumí jedinec, jehož rozložení schopností dosahuje mimořádné 

úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu činností nebo v jednotlivých rozumových oblastech, 

pohybových, uměleckých a sociálních dovednostech;  

 zjišťování mimořádného nadání žáka provádí školské poradenské zařízení; 

 ředitel školského zařízení může s písemným doporučením školského poradenského zařízení 

(např. pedagogicko-psychologické poradny) povolit žákovi mimořádně nadanému na žádost jeho 

zákonného zástupce vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu;  

 způsob hodnocení a klasifikace žáka vychází z míry nadání, uplatňuje se ve vyučovacích předmětech, 

ve kterých se nadání žáka projevuje, a to na obou stupních základní školy; 

 všechna navrhovaná pedagogická opatření se vždy projednávají se zákonným zástupcem žáka; 

 třídní učitel sdělí vhodným způsobem ostatním žákům ve třídě podstatu individuálního přístupu 

a způsobu hodnocení a klasifikace žáka; 

 více viz klasifikační řád. 

Doplnění školního řádu v oblasti prevence užívání návykových látek  
Všem osobám je v prostorách školy zakázáno užívat návykové látky; 

 v případě, kdy se školské zařízení o takovém chování dozví, bude tuto skutečnost hlásit zákonnému 

zástupci žáka a Policii ČR; 

 školské zařízení je povinno oznámit orgánu sociálně-právní ochrany dětí obecního úřadu obce 

 s rozšířenou působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, že žák požívá návykové látky; 

 distribuce dle § 187 trestního zákona a šíření OPL dle § 188 trestního zákona je v ČR zakázána 

a takové jednání je trestným činem nebo proviněním; školské zařízení je povinno v takovém případě 

tento trestný čin překazit a učiní tak v každém případě včasným oznámením věci Policii ČR;   

 v případě výskytu látky, u níž je podezření, že se jedná o omamnou a psychotropní látku v prostorách 

školy, nebo v případě přechovávání takové látky žákem bude škola postupovat stejně jako 

v předchozím bodě. 


