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Tento dokument vznikl ve šmyšlu § 30 zá koná c�. 561/2004 Sb., o pr�edš�kolní m, zá kládní m, vyš�š� í m á jine m
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v šouládu š § 30 odšt. 2 klášifikác�ní  r�á d.
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bezpec�nošti  á  ochrány zdráví  á májetku,  prá vá á povinnošti  pedágogicky ch prácovní ku0 ,  podrobnošti o
právidlech vzá jemny ch vztáhu0  mezi záme�štnánci á orgánizác�ní  zájiš� te�ní  vy chovne�  vzde� lá vácí ho procešu.
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1. Vydání, obsah a závaznost školního řádu (§ 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon)

Vydání školního řádu

Ná zá kláde�  uštánovení  § 30 zá koná c�.  561/2004 Sb., š�kolšky  zá kon, vydá vá  r�editel š�koly po projedná ní 
v pedágogicke  ráde�  á šchvá lení  ve š�kolške  ráde�  tento r�á d š�koly.

Obsah školního řádu

Školní řád upravuje:

(a) podrobnošti k vy konu prá v á povinnoští  z�á ku0  jejich zá konny ch zá štupcu0  ve š�kole (§ 30 odst. 1 
písm. a) školského zákona);

(b) podrobnošti o právidlech vzá jemny ch vztáhu0  še záme�štnánci ve š�kole (§ 30 odst. 1 písm. a) 
školského zákona);

(c) provoz á vnitr�ní  rez� im š�koly (§ 30 odst. 1 písm. b) školského zákona);

(d) podmí nky zájiš� te�ní  bezpec�nošti á ochrány zdráví  z�á ku0  á jejich ochrány pr�ed šociá lne�  
pátologicky mi jevy á pr�ed projevy diškrimináce, nepr�á telštví  nebo ná šilí  (§ 30 odst. 1 písm. c) 
školského zákona);

(d) podmí nky záchá zení  š májetkem š�koly ze štrány z�á ku0  (§ 30 odst. 1 písm. d) školského 
zákona);

(e) právidlá pro hodnocení  vy šledku0  vzde� lá vá ní  z�á ku0  (§ 30 odst. 2 školského zákona);

(f) podmí nky uklá dá ní  vy chovny ch opátr�ení  (§ 31 školského zákona);

(g) podmí nky pro omlouvá ní  á uvoln� ová ní  z�á ku0  z vyuc�ová ní  (§ 50 odst. 1 školského zákona);

(h) pouc�ení  o povinnošti dodrz�ovát š�kolní  r�á d (§ 22 odst. 1 písm. b), § 30 odst. 3 školského 
zákona).

Pr�í lohá š�kolní ho r�á du:

(a) Právidlá pro hodnocení  vy šledku0  vzde� lá vá ní  z�á ku0  á podmí nky uklá dá ní  vy chovny ch opátr�ení  
(§ 31 a 32 školského zákona).

Závaznost školního řádu

S/kolní  r�á d je zá vázny  pro vš�echny z�á ky š�koly, jejich zá konne  zá štupce á vš�echny záme�štnánce š�koly á je
plátny  i  pro ákce šouvišejí cí  š  vy chovne�  vzde� lá vácí  c�innoští  š�koly,  ktere  še uškutec�n� ují  mimo budovu
š�koly.
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2. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků jejich zákonných zástupců ve škole
(§ 30 odst. 1 písm. a) školského zákona)

Základní práva žáků (§ 21 školského zákona)

Žáci mají právo:

(a) ná zá kládní  vzde� lá ní  á š�kolške  šluz�by;

(b) ná rovny  pr�í štup ke vzde� lá vá ní  bez jáke koliv diškrimináce;

(c) ná u štávne�  záruc�ená  prá vá á švobody pr�i  vy chove�  á vzde� lá vá ní  á vš�ech dálš� í ch c�innoštech  
š�koly;

(d) ná bezpec�nošt á ochránu zdráví  be�hem š�kolní ho vyuc�ová ní  á ná š�kolní ch ákcí ch;

(e) ná ochránu pr�ed šociá lne� -pátologicky mi jevy, pr�ed projevy diškrimináce, nepr�á telštví  á ná šilí ;

(f) ná informáce o pru0 be�hu á vy šledcí ch šve ho vzde� lá vá ní ;

(g) poz�á dát o porádenškou pomoc š�koly v zá lez� itoštech ty kájí cí ch še vzde� lá vá ní ;

(h) vzná š�et  šve  ná me�ty,  ští z�nošti  á poz�ádávky ošobne�  nebo proštr�ednictví m tr�í dní  šámošprá vy  
k vedení  š�koly á májí  prá vo ná jejich r�á dne  projedná ní ;

(ch) ná rovnome�rne  rozvrz�ení  vy uky po cely  š�kolní  rok;

(i) v pr�í páde�  nejášnoští  v uc�ivu poz�á dát o pomoc vyuc�ují cí ho;

(j) vytvá r�et tr� í dní  šámošprá vu, volit á by t do ní  voleni;

(k) ná korektní  jedná ní  á chová ní  ze štrány záme�štnáncu0  š�koly;

(l) u c�áštnit še vš�ech ákcí  por�á dány ch š�kolou;

(m) ná volny  c�áš á pr�ime�r�eny  odpoc�inek á oddechovou c�innošt odpoví dájí cí  jeho ve�ku;

(n) vyjádr�ovát  švobodne�  švu0 j  ná zor ve vš�ech ve�cech,  ktere  še ho ty kájí ;  tento ná zor  má  by t  
vyjá dr�en ádekvá tní  formou, pr�ic�emz�  tomuto muší  by t ve�nová ná pátr�ic�ná  pozornošt;

(o) by t ochrá ne�n pr�ed fyzicky m nebo pšychicky m ná šilí m á nedbály m záchá zení m. 

Základní povinnosti žáků (§ 22 školského zákona)

Žáci jsou povinni:

(a) r�á dne�  dochá zet do š�koly á r�á dne�  še vzde� lá vát;

(b) dodrz�ovát š�kolní  r�á d á dálš� í  vnitr�ní  pr�edpišy š�koly;

(c) plnit pokyny záme�štnáncu0  š�koly vydáne  v šouládu š prá vní mi pr�edpišy á š�kolní m r�á dem;

(d) ve š�kole i ná ákcí ch š�koly vyštupovát šluš�ne�  á ohleduplne� ;

(e) nepoš�kozovát májetek š�koly á špoluz�á ku0 ;

(f) informovát š�kolu o zme�ne�  zdrávotní  zpu0 šobilošti, zdrávotní ch obtí z� í ch nebo jiny ch zá váz�ny ch 
škutec�noštech, ktere  by mohly mí t vliv ná pru0 be�h vzde� lá vá ní .

Základní práva zákonných zástupců žáků (§ 21 školského zákona)
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Zákonní zástupci mají právo:

(a) záklá dát v rá mci š�koly šámošprá vne  orgá ny z�á ku0 , volit á by t do nich voleni, prácovát v nich á 
jejich proštr�ednictví m še obrácet ná r�editele š�koly nebo š�kolškou rádu š tí m, z�e r�editel š�koly nebo 
š�kolšká  rádá jšou povinni še štánovišky á vyjá dr�ení mi te�chto šámošprá vny ch orgá nu0  záby vát á  
šve  štánoviško k nim odu0 vodnit (§ 21 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon);

(b) ná informáce o pru0 be�hu á vy šledcí ch vzde� lá vá ní  švy ch de� tí ;

(c) volit á by t voleni do š�kolške  rády;

(d) vyjádr�ovát  še ke vš�em rozhodnutí m ty kájí cí m še podštátny ch zá lez� itoští  vzde� lá vá ní  jejich  
dí te� te, pr�ic�emz�  jejich vyjá dr�ení m muší  by t ve�nová ná pozornošt;

(e) ná  informáce  á  porádenškou  pomoc  š�koly  nebo  š�kolške ho  porádenške ho  zár�í zení  v  
zá lez� itoštech ty kájí cí ch še vzde� lá vá ní  jejich dí te� te;

(f) ná korektní  jedná ní  á chová ní  ze štrány záme�štnáncu0  š�koly.

Základní povinnosti zákonných zástupců žáků (§ 22 školského zákona)

Zákonní zástupci mají povinnosti:

(a) pr�ihlá šit dí te�  k zá pišu k povinne  š�kolní  dochá zce  (1. duben - 30. duben).  Nepr�ihlá ší  dí te�  k  
zá pišu k povinne  š�kolní  dochá zce, dopuští  še tí m pr�eštupku podle 182á š�kolške ho zá koná. (§ 36 
odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon);

(b) zájištit, áby z�á k dochá zel r�á dne�  do š�koly. Zánedbá vá -li pe c�i o povinnou š�kolní  dochá zku z�á ká, 
dopuští  še tí m pr�eštupku podle 182á š�kolške ho zá koná. (§ 182a zákona č. 561/2004 Sb., školský 
zákon);

(c) informovát  š�kolu  o  zme�ne�  zdrávotní  zpu0 šobilošti,  zdrávotní ch  obtí z� í ch  z�á ká  nebo jiny ch  
zá váz�ny ch škutec�noštech, ktere  by mohly mí t vliv ná pru0 be�h vzde� lá vá ní ;

(d) doklá dát  du0 vody nepr�í tomnošti  z�á ká ve vyuc�ová ní  v  šouládu š podmí nkámi štánoveny mi  
š�kolní m r�á dem;

(e) oznámovát š�kole u dáje, ktere  jšou podštátne  pro pru0 be�h vzde� lá vá ní  nebo bezpec�nošt z�á ká, á 
zme�ny v te�chto u dájí ch;

(f) náhrádit š�kodu, kterou z�á k zpu0 šobil švy m nevhodny m chová ní m á u myšlny m nic�ení m š�kolní ho
májetku;

(g) pru0 be�z�ne�  kontrolovát z�á kovškou kní z�ku;

(h) ná vyzvá ní  r�editele še doštávit do š�koly k projedná ní  zá váz�ny ch škutec�noští ;

(ch) r� í dit še š�kolní m r�á dem á rešpektovát dálš� í  vnitr�ní  pr�edpišy š�koly.

Práva pedagogických pracovníků (§ 22a školského zákona)

Pedagogičtí pracovníci mají při výkonu své pedagogické činnosti právo:

(a) ná zájiš�te�ní  podmí nek potr�ebny ch pro vy kon jejich pedágogicke  c�innošti, zejme ná ná ochránu 
pr�ed fyzicky m ná šilí m nebo pšychicky m ná tlákem ze štrány de� tí , z�á ku0 , študentu0  nebo zá konny ch 
zá štupcu0  de� tí  á z�á ku0  á dálš� í ch ošob, ktere  jšou v pr�í me m kontáktu š pedágogicky m prácovní kem 
ve š�kole;

(b) áby nebylo do jejich pr�í me  pedágogicke  c�innošti zášáhová no v rozporu š prá vní mi pr�edpišy;
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(c) ná vyuz� í vá ní  metod, forem á proštr�edku0  dle vláštní ho uvá z�ení  v šouládu še zá šádámi á cí li  
vzde� lá vá ní  pr�i  pr�í me  vyuc�ovácí ,  vy chovne ,  špeciá lne�pedágogicke  á pedágogicko-pšychologicke  
c�innošti;

(d) volit á by t voleni do š�kolške  rády;

(e) ná objektivní  hodnocení  šve  pedágogicke  c�innošti.

 

Povinnosti pedagogických pracovníků (§ 22b školského zákona)

Pedagogický pracovník je povinen:

(a) vykoná vát pedágogickou c�innošt v šouládu še zá šádámi á cí li vzde� lá vá ní ;

(b) chrá nit á rešpektovát prá vá dí te� te, z�á ká nebo študentá;

(c) chrá nit bezpec�í  á zdráví  dí te� te, z�á ká á študentá á pr�edchá zet vš�em formá m rizikove ho chová ní  
ve š�kolá ch á š�kolšky ch zár�í zení ch;

(d) švy m pr�í štupem k vy chove�  á  vzde� lá vá ní  vytvá r�et  pozitivní  á  bezpec�ne  klimá ve š�kolní m  
proštr�edí  á podporovát jeho rozvoj;

(e) záchová vát mlc�enlivošt á chrá nit pr�ed zneuz� ití m ošobní  u dáje, informáce o zdrávotní m štávu 
de� tí , z�á ku0  á študentu0  á vy šledky porádenške  pomoci š�kolške ho porádenške ho zár�í zení  á š�kolní ho 
porádenške ho prácoviš�te� , š nimiz�  pr�iš�el do štyku;

(f) poškytovát  dí te� ti,  z�á ku,  študentovi nebo zá konne mu zá štupci nezletile ho dí te� te  nebo z�á ká  
informáce špojene  š vy chovou á vzde� lá vá ní m.

Ochrana osobnosti ve škole (učitel, žák)

(a) Pedágogic�tí  prácovní ci májí  povinnošt záchová vát mlc�enlivošt á chrá nit pr�ed zneuz� ití m ošobní 
u dáje,  informáce  o  zdrávotní m  štávu  de� tí ,  z�á ku0  á  študentu0  á  vy šledky  porádenške  pomoci  
š�kolške ho porádenške ho zár�í zení  á š�kolní ho porádenške ho prácoviš�te� , š nimiz�  pr�iš� li do štyku.

(b) Prá vo z�á ku0  á zá konny ch zá štupcu0  z�á ku0  ná pr�í štup k ošobní m u dáju0 m, ná oprávu á vy máz  
ošobní ch u dáju0  á prá vo vzne št ná mitku proti zprácová ní  ošobní ch u dáju0  še r� í dí  šme�rnicí  r�editele 
š�koly k ochráne�  ošobní ch u dáju0 .

(c) Zprácová ní  ošobní ch u dáju0  z�á ku0  zá u c�elem propágáce š�koly (webove  štrá nky,  propágác�ní  
máteriá ly, fotográfie) je moz�ne  pouze š vy šlovny m šouhlášem zá konny ch zá štupcu0  z�á ká.

(d) Z/ á ci  májí  be�hem  vyuc�ová ní  vypnute  mobilní  telefony,  fotoápárá ty  á  jinou  zá známovou  
techniku, která  šlouz� í  k por�izová ní  obrázovy ch á zvukovy ch zá známu0 .  Por�izová ní  zvukovy ch á  
obrázovy ch zá známu0  ošob (uc�itel, z�á k) bez jejich švolení  je v rozporu š obc�ánšky m zá koní kem (§ 
84 á § 85).  Náruš�ová ní  vyuc�ovácí ho procešu mobilní m telefonem (pr�í pádne�  jinou technikou),  
bude hodnoceno jáko pr�eštupek proti š�kolní mu r�á du.

ZÁ7 KLÁDNI7 S/KOLÁ, VÁLDICE, OKRES JIC/ I7N

JIC/ I7NSKÁ7  30, 507 11 VÁLDICE, IC/O 70990921
T: 493 533328, +420777555601, E: VOJTKO@ZSVÁLDICE.CZ



3. Docházka do školy, základní pravidla chování ve škole a informování o průběhu a
výsledcích vzdělávání

Docházka do školy a základní pravidla chování ve škole

(a) Z/ á k chodí  do š�koly právidelne�  á vc�áš podle rozvrhu hodin. Ú7 c�ášt ná vyuc�ová ní  nepovinny ch 
pr�edme�tu0  á krouz�ku0  je pro zár�ázene  z�á ky povinná .

(b) Do š�koly pr�ichá zejí  z�á ci vhodne�  á c�ište�  upráveni. V š�átná ch še pr�ezouvájí  do domá cí  obuvi, ve 
ktere m še pohybují  po š�kole.

(c) Dochá zká do zá jmovy ch krouz�ku0  je pro pr�ihlá š�ene  z�á ky povinná . Odhlá šit še mu0 z�e   vz�dy ke 
konci pololetí .

(d) Zá dochá zku z�á ká zodpoví dájí  zá konní  zá štupci z�á ká.

(e) Evidenci dochá zky z�á ku0  do vyuc�ová ní  vede tr� í dní  uc�itel.

(f) Z/ á k  š�koly  dodrz�uje  právidlá  šluš�ne ho  chová ní  ve  vztáhu  ke  vš�em záme�štnáncu0 m  š�koly  i  
špoluz�á ku0 m.  Nepouz� í vájí  hruby ch á vulgá rní ch šlov.  Pouz� í vá ní  vy rázu0  jáko „De�kuji“,  „Proší m“,  
„Dovolte“ ápod. je šámozr�ejmoští .

(g) Z/ á k zdráví  v budove�  i mimo ni šrozumitelny m pozdrávem. Vš� ichni z�á ci ošlovují  záme�štnánce 
š�koly: ,,Páne/í , pání  š funkcí „.

(h) Z/ á ci mluví  tákovy m jázykem, ktery  neobšáhuje urá z� live ,  šprošte  á neuctive  vy rázy.  Z/ á k še  
vz�dy chová  ták, áby nepoš�kodil pove�št švoji, šve  rodiny áni š�koly. 

(ch) Z/ á k  je  povinen  rešpektovát  prá vá  špoluz�á ku0  á  záme�štnáncu0  š�koly,  ktere  nešmí  v  jejich  
prá vech omezovát.  

(i) Zá chová ní  z�á ku0  ve volne m c�áše odpoví dájí  zá konní  zá štupci z�á ká. 

(j) Z/ á k švy ch chová ní m á vyštupová ní m ná ver�ejnošti nepoš�kozuje dobre  jme no š�koly.

(k) Z/ á ci  nenáruš�ují  pru0 be�h  vyuc�ovácí  hodiny  nevhodny ch  chová ní m  á  c�innoštmi,  ktere  še  
nešluc�ují  še  š�kolní m  r�á dem  á  nemájí  z�á dny  vztáh  k vyuc�ová ní  (vyruš�ová ní  pr�i  vyuc�ová ní ,  
nápoví dá ní  pr�i  zkouš�ení ,  opišová ní  pr�i  pí šemny ch  zkouš�ká ch  á  pouz� í vá ní  nepovoleny ch  
pomu0 cek).  Pr�eštá vek  vyuz� í vájí  k pr�í práve�  ná  vyuc�ová ní ,  nebo  k pr�echodu  do  jiny ch  uc�eben,  
k ošve�z�ení  á odpoc�inku.

(l) Z/ á ku0 m je záká zá no por�izovát be�hem vyuc�ová ní  jáke koliv zá známy (zvukove , obrázove  nebo 
elektronicke ).  Por�izová ní  obrázovy ch šní mku0  á zvukovy ch á obrázovy ch zá známu0  je upráveno  
v zá kone�  c�.  89/2012  Sb.,  obc�ánšky  zá koní k.  Obc�ánšky  zá koní k  štánoví  zá káz  neoprá vne�ne ho  
vyobrázení  c�love�ká,  ná  jehoz�  zá kláde�  je  dotyc�ny  zpe� tne�  identifikovátelny .  Zá roven�  zákázuje  
neoprá vne�ne  š� í r�ení  podobizny (§ 84 á ná šl.).

(m) Z/ á ci še zodpove�dne�  pr�iprávují  ná vyuc�ová ní , zprácová vájí  zádáne  u koly, ná vyuc�ová ní  májí  
pr�iprávene  potr�ebne  pomu0 cky, ná hodiny te� lešne  vy chovy vhodny  ode�v á vhodnou obuv.

(n) Ještliz�e  še  z�á k  nemohl  ná vyuc�ová ní  ná lez� ite�  pr�iprávit  nebo nevyprácovál  domá cí  u lohu,  
omluví  še  á  zdu0 vodní  švoji  nepr�iprávenošt  uc�iteli  ná  poc�á tku  vyuc�ovácí  hodiny.  Dle  potr�eby  
vyuz� ije moz�nošti konzultáce (pr�ichá zí  š doplne�nou lá tkou, konkre tní mi dotázy). Úc�ebnice á š�kolní 
potr�eby noší  do š�koly podle rozvrhu hodin á podle pokynu0  pedágogicky ch prácovní ku0 .

(o) Informáce,  ktere  zá konny  zá štupce  z�á ká  poškytne  do  š�kolní  mátriky  nebo  jine  du0 lez� ite  
informáce o z�á kovi (zdrávotní  zpu0 šobilošt,…) jšou du0 ve�rne  á vš� ichni pedágogic�tí  prácovní ci še r� í dí 
še zá konem c�. 101/2000 Sb., o ochráne�  ošobní ch u dáju0 .
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(p) Pedágogic�tí  prácovní ci  š�koly  vydá vájí  z�á ku0 m á  zá konny m zá štupcu0 m z�á ku0  pouze  tákove  
pokyny, ktere  bezproštr�edne�  šouviší  š plne�ní m š�kolní ho vzde� lá vácí ho prográmu, š�kolní ho r�á du á 
dálš� í ch nezbytny ch orgánizác�ní ch opátr�ení .

(q) Vyjádr�uje-li z�á k šve  mí ne�ní  á ná zory, c�init ták vz�dy šluš�ny m zpu0 šobem.

(r) Nemu0 z�e-li ši rodic� nebo jí m pove�r�ená  ošobá vyzvednout dí te�  ze š�koly nebo š�kolní  druz� iny, 
neprodlene�  tuto škutec�nošt š�kole ozná mí . V tákove m pr�í páde�  je dí te�  
tránšportová no/doprová zeno domu0  proštr�ednictví m Me�štške  policie Jic�í n.

(s) Nevyzvedne-li ši rodic� šve  dí te�  ze š�koly nebo š�kolní  druz� iny á má -li pedágogicky  prácovní k 
pochybnošti o zpu0 šobilošti plne�ní  rodic�ovšky ch povinnoští , je táto škutec�nošt neprodlene�  
ozná mená Ú7 šeku šociá lne�  prá vní ch ochrány de� tí  v Jic�í ne� .

(t) Pokud pr�i pr�edá ní  dí te� te zá konny m zá štupcu0 m nebo pove�r�eny m ošobá m pr�edá vájí cí  
pedágogicky  prácovní k dozná  pochybnoští  o zpu0 šobilošti (podnápilošt…) plnit rodic�ovške  
povinnošti (zájištit bezpec�í  dí te� te), neprodlene�  informuje Me�štškou policii Jic�í n o vznikle  šituáci á 
z�á dá  o její  r�eš�ení .

Informování o průběhu a výsledcích vzdělávání a o dalších skutečnostech

(a) Vš� ichni z�á ci májí  prá vo ná informáce o pru0 be�hu á vy šledcí ch šve ho vzde� lá vá ní .  

(b) Zá konní  zá štupci z�á ká májí  prá vo ná pr�í štup k informácí m o pru0 be�hu á vy šledcí ch vzde� lá vá ní  
z�á ká á dálš� í m informácí m,  ktere  vyply vájí  z dochá zky do š�koly á špolec�ne ho šouz� ití  š dálš� í mi  
ošobámi v proštr�edí  š�koly.

(c) Vš� ichni pedágogic�tí  prácovní ci še povinne�  zu c�áštn� ují  tr� í dní ch šchu0 zek á konzultác�ní ch dnu0 , ná 
ktery ch informují  zá konne  zá štupce z�á ku0  o vy šledcí ch vy chovy á vzde� lá vá ní . V pr�í páde�  omluvene  
nepr�í tomnošti  pedágogicke ho prácovní ká zájiští ,  áby zá konní  zá štupci byli  informová ni  jiny m  
zpu0 šobem.

(e) Ve zvlá š�ť opodštátne�ny ch pr�í pádech poškytují  pedágogic�tí  prácovní ci zá konny m zá štupcu0 m 
potr�ebne  informáce individuá lne�  nebo jinou formou, ná ktere  še vedení  š�koly á zá konny  zá štupce 
z�á ká domluví .

(f) Zá konní  zá štupci  muší  by t  vc�áš informová n  o vy rázne�  zhorš�ene m prošpe�ch z�á ká á o jeho  
neušpokojive m chová ní .

(g) Zá konny  zá štupce  je  povinen  ná  vyzvá ní  r�editele  š�koly  še  ošobne�  zu c�áštnit  projedná ní  
zá váz�ny ch otá zek ty kájí cí ch še vzde� lá vá ní  z�á ká.

(h) Dálš� í  informáce jšou poškytová ny proštr�ednictví m š�kolní  dokumentáce, webovy ch štrá nek  
š�koly, vy ve�šek, z�á kovšky ch kní z�ek, noty šku0 , ápod. 

(ch) Z/ á ci jšou povinni informovát š�kolu o zme�ne�  šve  zdrávotní  zpu0 šobilošti, zdrávotní ch obtí z� í ch 
nebo jiny ch zá váz�ny ch škutec�noštech, ktere  by mohly mí t vliv ná pru0 be�h vzde� lá vá ní .

(i) Zá konní  zá štupci jšou povinni informovát š�kolu o zme�ne�  zdrávotní  zpu0 šobilošti, zdrávotní ch 
obtí z� í ch z�á ká nebo jiny ch zá váz�ny ch škutec�noštech, ktere  by mohly mí t vliv ná pru0 be�h vzde� lá vá ní .

(j) Zá konní  zá štupci jšou povinni oznámovát š�kole u dáje do š�kolní  mátriky á dálš� í  u dáje, ktere  
jšou podštátne  pro pru0 be�h vzde� lá vá ní  nebo bezpec�nošt z�á ká, á zme�ny v te�chto u dájí ch.
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4. Provoz a vnitřní režim školy (§ 30 odst. 1 písm. b) školského zákona)

Provozní a organizační záležitosti

(a) Z/ á k chodí  do š�koly právidelne�  á vc�áš podle rozvrhu hodin nejpozde� ji 10 minut pr�ed záhá jení m
vy uky á u c�áštní   še c�innoští  orgánizovány ch š�kolou.

(b) Zác�á tek  dopolední ho  vyuc�ová ní  je  v  7:55  hodin.  Odpolední  vyuc�ová ní  ná  1.  štupni  není .  
Pr�eštá vká mezi 1. á 2. hodinou je 15 minut, mezi 2. á 3. hodinou je 20 minut (9:40 – 10:00), dálš� í  
pr�štá vky jšou 10 miut dlouhe .

(c) Z/ á ci návš�te�vují cí  š�kolní  druz� inu májí  vštup do budovy povolen od 6.30 hod. C/ innošt ránní  
druz� iny konc�í  v 7:30 hod. C/ innošt š�kolní  druz� iny je od 6:30 do 7:30 hodin, kdy vychovátelká pr�edá 
de� ti  pr�í šluš�ny m  vyuc�ují cí m  á  od  11:40  hod.,  rešp.  12:35  hod.,  kdy  vyuc�ují cí  pr�edá  de� ti  
vychovátelce, do 16:00 hodin. 

(d) Pokud je š ohledem ná rozvrz�ení  vy uky v urc�itou c�á št dne pr�eruš�ená vy chovne�  vzde� lá vácí  
c�innošt (v šouládu š rozvrhem vyuc�ovácí ch hodin), š�kolá po tuto dobu zá z�á ká neodpoví dá , pokud 
nevyuz� ije nábí dky š�kolní  druz� iny nebo š�kolní ho klubu.

(e) Z/ á ci jšou povinni šledovát informáce o podštátny ch zme�ná ch v rozvrhu ná ná šte�nká ch nebo ná
www štrá nká ch š�koly.

(f) Budová še uzáví rá  dle zvlá š� tní ho rozpišu v dobe� , kdy je v ní  ukonc�ená veš�kerá  c�innošt.

(g) Zá konní  zá štupci z�á ku0 ,  ná vš�te�vy á kontroly vštupují  do budovy š�koly hlávní m vchodem po  
ove�r�ení  u c�elu  jejich  vštupu do budovy  (doprovod  z�á ká,  ná vš�te�vá  pedágogá  c�i  r�editele  š�koly,  
ápod.).

(h) Vštup do š�koly je monitorová n kámerovy m šyšte mem zá u c�elem ochrány zdráví  á májetku.

(ch) Be�hem mály ch pr�eštá vek z�á ci bezdu0 vodne�  neopouš�te� jí  uc�ebnu. O velky ch pr�eštá vká ch (po 2.
á 4. vyuc�ovácí  hodine�) še uká zne�ne�  pohybují  v proštorá ch š�koly (v pr�í páde�  pr�í znive ho poc�áší  i ná 

š�kolní m dvor�e, je-li tám zájiš� te�n dohled).

(i) O velke  pr�eštá vce še z�á ci  mohou pohybovát ve vnitr�ní m proštoru š�kolní  budovy. Vštup do  
dálš� í ch š�kolní ch tr� í d nebo uc�eben je povolená pouze zá pr�í tomnošti pedágogicke ho prácovní ká  
(nápr� . uc�ebná vy poc�etní  techniky, te� locvic�ná).

(j) Z/ á ci  nevštupují  do šborovny,  kábinetu0  á  oštátní ch mí štnoští  vyc�lene�ny ch pro pedágogicke  
prácovní ky  nebo záme�štnánce š�koly,  nevštupuje  táke  do provozní ch mí št.  Vštupují  pouze  ná  
vyzvá ní .

(k) Po vyuc�ová ní  še z�á ci  ve  š�kole  nezdrz�ují ,  vy jimku tvor�í  ná vš�te�vy  š�kolní  druz� iny,  š�kolní ho  
klubu nebo š�kolní ho krouz�ku.

(l) Pr�i  ákcí ch  konány ch  mimo  mí što,  kde  š�kolá  uškutec�n� uje  vzde� lá vá ní ,  kdy  mí štem  pro  
šhromá z�de�ní  z�á ku0  není  mí što,  kde  š�kolá  uškutec�n� uje  vzde� lá vá ní ,  še  zájiš�ťuje  bezpec�nošt  á  
ochráná zdráví  z�á ku0  ná pr�edem urc�ene m mí šte�  15 minut pr�ed dobou šhromá z�de�ní . Po škonc�ení  
ákce konc�í  zájiš�ťová ní  bezpec�nošti á ochrány zdráví  z�á ku0  ná pr�edem urc�ene m mí šte�  á v pr�edem 
urc�ene m c�áše.  Mí što á c�áš šhromá z�de�ní  z�á ku0  á škonc�ení  ákce š�kolá ozná mí  nejme ne�  dvá dny  
pr�edem zá konny m zá štupcu0 m z�á ku0 ,  á  to zá pišem do z�á kovške  kní z�ky (elektronicke  z�á kovške  
kní z�ky) nebo jinou pí šemnou informácí .

(m) Pr�i orgánizáci vy uky ná mimoš�kolní ch ákcí ch štánoví  zár�ázení  á de lku pr�eštá vek pedágog  
pove�r�eny  vedení m  ákce,  á  to  podle  chárákteru  c�innošti  á  š  pr�ihle dnutí m  k  zá kládní m  
fyziologicky m potr�ebá m z�á ku0 .
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4a Systém péče o žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními

Podpůrná opatření prvního stupně
R/ editel  š�koly rozhodne o poškytová ní  podpu0 rny ch opátr�ení  první ho štupne�  bez doporuc�ení  š�kolške ho
porádenške ho  zár�í zení  i  bez  informováne ho  šouhlášu  zá konne ho  zá štupce.  Tí m  není  dotc�eno  prá vo
zá konne ho zá štupce ná informáce o pru0 be�hu á vy šledcí ch vzde� lá vá ní  z�á ká (§ 21 školského zákona). Úc�itel
zá kládní  š�koly zprácuje plá n  pedágogicke  podpory,  ve ktere m bude uprávená orgánizáce á hodnocení 
vzde� lá vá ní  z�á ká vc�etne�  u právy metod á forem prá ce á projedná  jej š r�editelem š�koly.

Pokud by nepoštác�oválá podpu0 rná  opátr�ení  první ho štupne�  (po vyhodnocení  plá nu pedágogicke  podpory)
doporuc�í  r�editel š�koly vyuz� ití  porádenške  pomoci š�kolške ho porádenške ho zár�í zení  zá u c�elem pošouzení 
špeciá lní ch vzde� lá vácí ch potr�eb z�á ká (§ 16 odst. 4 a 5 školského zákona a § 2 a § 10 vyhlášky č. 27/2016 Sb.)

Podpůrná opatření druhého až pátého stupně
Podmí nkou pro uplátne�ní  podpu0 rne ho opátr�ení  2 áz�  5  štupne�  je  doporuc�ení  š�kolške ho  porádenške ho
zár�í zení  á  š informovány m  šouhlášem  zá konne ho  zá štupce  z�á ká.  K poškytnutí  porádenške  pomoci
š�kolške ho porádenške ho zár�í zení  dojde ná zá kláde�  vláštní ho uvá z�ení  zá konne ho zá štupce,  doporuc�ení 
r�editele š�koly nebo OSPOD. 

R/ editel  š�koly  urc�í  pedágogicke ho  prácovní ká  odpove�dne ho  zá  špoluprá ci  še  š�kolšky m  porádenšky m
zár�í zení m  v šouvišlošti  š doporuc�ení m  podpu0 rny ch  opátr�ení  z�á kovi  še  špeciá lní mi  vzde� lá vácí mi
potr�ebámi (11 vyhlášky č. 27/2016 Sb.). 

R/ editel š�koly záhá jí  poškytová ní  podpu0 rny ch opátr�ení  2 áz�  5 štupne�  bezodkládne�  po obdrz�ení  doporuc�ení 
š�kolške ho porádenške ho zár�í zení  á zí šká ní  informováne ho šouhlášu zá konne ho zá štupce.

R/ editel š�koly pru0 be�z�ne�  vyhodnocuje poškytová ní  podpu0 rny ch opátr�ení ,  nejme ne�  vš�ák jeden krá t roc�ne� ,
v pr�í páde�  šouvišejí cí ch okolnoští  c�ášte� ji. Úkonc�ení  poškytová ní  podpu0 rne ho opátr�ení  2 áz�  5 štupne�  je-li
z doporuc�ení  š�kolške ho porádenške ho zár�í zení  zr�ejme ,  z�e  podpu0 rná  opátr�ení  2 áz�  5  štupne�  jiz�  nejšou
potr�ebá.  V tákove m  pr�í páde�  še  nevyz�áduje  informovány  šouhláš  zá konne ho  zá štupce,  š ní m  še  pouze
projedná  (§ 16 odst. 4 školského zákona a § 11, § 12 a § 16 vyhlášky č. 27/2016 Sb.)

Vzdělávání žáků nadaných 
Zá kládní  š�kolá  vytvá r� í  ve  šve m  š�kolní m  vzde� lá vácí m  prográmu  á  pr�i  jeho  reálizáci  podmí nky  k co
nejve� tš� í mu vyuz� ití  potenciá lu káz�de ho z�á ká š ohledem ná jeho individuá lní  moz�nošti.  
 
Zá kládní  š�kolá je povinná zájištit reálizáci vš�ech štánoveny ch podpu0 rny ch opátr�ení  pro podporu nádá ní 
podle individuá lní ch vzde� lá vácí ch potr�eb de� tí  v rozšáhu první ho áz�  c�tvrte ho štupne�  podpory.
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5. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně
patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

(§ 30 odst. 1 písm. c) školského zákona)

Úrazy žáků

(a) Z/ á k še pr�i vš�ech š�kolní ch c�innoštech chová  ták, áby neohrozil zdráví  šve , švy ch špoluz�á ku0  c�i  
jiny ch ošob.

(b) Z/ á k nenoší  do š�koly pr�edme�ty, ktery mi by mohl ohrozit zdráví  šve  i oštátní ch. 

(c) Káz�dy  u ráz c�i nevolnošt má  z�á k povinnošt neprodlene�  hlá šit dozí rájí cí mu, pr�í pádne�  jine mu  
pedágogicke mu prácovní kovi nebo vedení  š�koly. 

(d) S/kolá  vede  evidenci  u rázu0  z�á ku0 ,  k  nimz�  doš� lo  pr�i  c�innoštech  šouvišejí cí ch  š  vy ukou,  
vyhotovuje á záší lá  zá znám o u rázu štánoveny m orgá nu0 m á inštitucí m.

(e) Z/ á ci i záme�štnánci š�koly májí  povinnošt še u c�áštnit právidelny ch š�kolení  v problemátice BOZD
á BOZP á dbá t bezpec�noštní ch pokynu0  vedení  š�koly.

(f) Káz�dy  záme�štnánec  š�koly  je  povinen  poškytnout  zráne�ne mu  z�á kovi  první  pomoc.  Podle  
zá váz�nošti á š ohledem ná ve�k poštiz�ene ho z�á ká, pr�í pádne�  dálš� í  okolnošti, zájiští  jeho doprovod 
do zdrávotnicke ho zár�í zení  á zpe� t nebo domu0 . O udá lošti á provedeny ch opátr�ení ch informuje  
neprodlene�  zá konne ho zá štupce z�á ká. 

(g) Vyuc�ují cí , jemuz�  byl u ráz náhlá š�en c�i byl šve�dkem u rázu, ozná mí  u ráz vedení  š�koly á zájiští  do 
24 hodin evidenci u rázu v knize u rázu0 , která  je uloz�ená u hošpodá r�ky š�koly.

(h) Jde-li o u ráz, ktery  zpu0 šobil, z�e še z�á k neu c�áštní  c�innošti š�koly álešpon�  dvá dny, krome�  dne, 
kdy k u rázu doš� lo,  je nutno šepšát zá znám o š�kolní m u rázu ná štánovene m tiškopiše (prove št  
regištráci u rázu). Zá znám o u rázu muší  by t šepšá n nejpozde� ji do dvou prácovní ch dnu0  ode dne 
náhlá š�ení  u rázu á vyplne�n pec�live�  ve vš�ech odštávcí ch.

(ch) Vyuc�ují cí , ktery  vypln� uje hlá š�ení  o u rázu, pr�edá  z�á kovi „Zprá vu o boleštne m“. Z/ á k ji ihned po 
škonc�ení  le c�by pr�ineše vyplne�nou oš�etr�ují cí m le kár�em á pr�edá  v káncelá r� i š�koly.

Bezpečnost a ochrana zdraví

(a) S/kolá zájiš�ťují  bezpec�nošt á ochránu zdráví  z�á ku0  pr�i vzde� lá vá ní  á vy chove� , pr�i c�innoštech š  
ní m pr�í mo šouvišejí cí ch á pr�i poškytová ní  š�kolšky ch šluz�eb.

(b) Zá  bezpec�nošt  z�á ku0  be�hem  jejich  pobytu  ve  š�kole,  ále  i  mimo  š�kolu  pr�i  záme�štná ní  
orgánizováne m š�kolou, zodpoví dá  pr�í šluš�ny  pedágogicky  prácovní k. 

(c) Obuv á oblec�ení  z�á ku0  muší  odpoví dát zá šádá m bezpec�nošti á ochrány zdráví  á dodrz�ová ní  
hygienicky ch právidel.

(d) Pr�i vy uce ve tr� í dá ch, v odborny ch prácovná ch á v te� locvic�ne�  še z�á ci r� í dí  r�á dem plátny m pro 
tyto prácovny (uc�ebny). Do vš�ech uc�eben z�á k pr�echá zí  zpu0 šobem dohodnuty m š vyuc�ují cí m.

(e) Úc�itele  vyuc�ují cí  v odborny ch uc�ebná ch á v te� locvic�ne�  oteví rájí  uc�ebny ták, áby vyuc�ová ní  
mohlo by t vc�áš záhá jeno. Úc�itele  vštupují  do odborne  uc�ebny nebo te� locvic�ny první  á opouš�te� jí  ji 
pošlední , neurc�uje-li provozní  r�á d uc�ebny jinák. Úc�itele  odborny ch pr�edme�tu0  á uc�itele  TV dbájí  ná 
dodrz�ová ní  provozní ch  r�á du0  pro  odborne  uc�ebny  á  te� locvic�ny.  První  vyuc�ovácí  hodinu  
prokázátelne�  šezná mí  z�á ky š provozní m r�á dem pr�í šluš�ne  uc�ebny á právidly bezpec�nošti prá ce v 
ní .
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(f) V u vodní ch  hodiná ch  te� lešne  vy chovy  jšou  z�á ci  šezná meni  vyuc�ují cí mi  še  zá šádámi  
bezpec�nošti  pr�i  te� lešne  vy chove� .  Vyuc�ují cí  informátiky  á  vy poc�etní  techniky  šezná mí  z�á ky  
š láborátorní mi r�á dy á r�á dy odborny ch prácoven. O pouc�ení  je proveden zá piš v tr� í dní  knize. 

(g) Z/ á k, ktery  má  zdrávotní  omezení , pr�edloz� í  tr� í dní mu uc�iteli le kár�ške  vyjá dr�ení  o pr�í pádne m 
c�á štec�ne m,  nebo  u plne m  zá kázu  prová de�ní  te� lešny ch  cvic�ení  á  dánou  škutec�nošt  ozná mí  
vyuc�ují cí mu. Z/ á k, ktery  má  krá tkodobe  zdrávotní  potí z�e pr�edloz� í  vyuc�ují cí mu: pí šemne  vyjá dr�ení  
od zá konne ho zá štupce - pr�í pádne�  od le kár�e.  Z/ á k, ktery  še pr�ed nebo be�hem cvic�ení  necí tí  zdrá v 
nebo má  jine  zdrávotní  potí z�e, upozorní  vyuc�ují cí ho, ktery  pr�ihle dne k okolnoštem á rozhodne o 
jeho dálš� í  u c�ášti ná cvic�ení .

(h) Z/ á ci  jšou povinni zu c�áštn� ovát  še hodin te� lešne  vy chovy ve cvic�ební m u boru á ve vhodne  
športovní  obuvi.

(ch) Záme�štnánec  vykoná vá  podle  pokynu0  r�editele  dohled  i  mimo  š�kolu  á  š�kolške  zár�í zení ,  
zejme ná  pr�i  kurzech,  exkurzí ch  á  jiny ch  c�innoštech  vyply vájí cí ch  ze  š�kolní ch  vzde� lá vácí ch  
prográmu0  nebo uc�ební ch dokumentu0 , pr�i u c�ášti ná šoute�z� í ch, pr�ehlí dká ch, popr�í páde�  pr�i jejich  
pr�í práve�  á ná jiny ch ákcí ch orgánizovány ch š�kolou nebo š�kolšky m zár�í zení m.

(i) Zá konní  zá štupci z�á ku0  jšou povinni poškytnout vedoucí mu ákce u dáje o zdrávotní m štávu  
dí te� te. Le ky, ktere  z�á k pouz� í vá , pr�edájí  pedágogicke mu prácovní kovi.

(j) Z/ á ci  v pru0 be�hu  exkurze  hlá ší  okámz� ite�  vedoucí mu  zme�nu  zdrávotní ho  štávu,  u ráz.  Podle  
zá váz�nošti  u rázu  zábezpec�í  dozí rájí cí  le kár�škou pomoc.  O udá lošti  á  provedeny ch opátr�ení ch  
informuje zá konne  zá štupce z�á ká.

(k) S/kolá zábezpec�í  pouc�ení  z�á ku0  pr�ed koná ní m ákce, šezná mí  je še zá šádámi bezpec�ne ho chová ní 
á upozorní  ná moz�ná  riziká, vc�etne�  ná šledny ch opátr�ení . Dokládem o provedene m pouc�ení  z�á ku0  je
zá znám v tr� í dní  knize.  Z/ á ky, kter�í  nebyli v dobe�  pouc�ení  pr�í tomni,  je tr�ebá pouc�it  v nejbliz�š� í m  
moz�ne m termí nu (u tohoto pouc�ení  še provede zá piš podepšány  z�á kem).

Prevence rizikového chování a řešení šikany ve škole 

(a) Pro z�á ky á záme�štnánce š�koly plátí  pr�í šny  zá káz kour�ení  v cele m áreá lu š�koly.

(b) Pro z�á ky á záme�štnánce š�koly plátí  pr�í šny  zá káz pití  álkoholicky ch ná poju0  v cele m áreá lu  
š�koly.

(c) Z/ á k je povinen rešpektovát Preventivní  prográm š�koly (nejen proti š� ikánová ní ), kdy cí lem je 
vytvor�it  ve š�kole bezpec�ne ,  rešpektují cí  á špoluprácují cí  proštr�edí .  Du0 lez� ite  je pošilovát oblášt  
komunikáce á vztáhu0  mezi z�á ky ve tr� í dá ch, ve š�kolní ch kolektivech.

(d) Vš� ichni záme�štnánci š�koly, pedágogic�tí  prácovní ci š�koly muší  ve št du0 šledne�  á šyštemáticky  
z�á ky  k ošvojová ní  norem  mezilidšky ch  vztáhu0  záloz�eny ch  ná  demokráticky ch  principech,  
rešpektují cí ch identitu á individuálitu z�á ky. Z/ á ci muší  tyto šnáhy á poštupy rešpektovát á plnit je 
nejen vu0 c�i došpe� ly m ošobá m, ále hlávne�  vu0 c�i švy m špoluz�á ku0 m, vrštevní ku0 m.

(e) Z/ á ci májí  po vláštní  u váze moz�nošt vyuz�í t ánonymní  šchrá nku du0 ve�ry pro švá  šde� lení  šouvišejí cí  š
proble my  álkoholu,  drog,  š�ikány,  gámblerštví ,  xenofobie,  rášišmu  c�i  ná šilí ,  vná š�ení  zbrání  á  
nebezpec�ny ch lá tek do š�koly. Schrá nku mohou z�á ci vyuz� í t i pro švá  šde�lení  o treštne  c�innošti nebo 
nic�ení  š�kolní ho  májetku.  Informáce  ze  šchrá nky  jšou  urc�eny  vy chovne mu  porádci  á  š�kolní mu  
metodikovi prevence.

(f) Projevy š� ikánová ní  mezi z�á ky, tj. ná šilí , omezová ní  ošobní  švobody, poniz�ová ní  á pod., ktery ch 
by še dopouš�te� li jednotliví  z�á ci nebo škupiny z�á ku0  vu0 c�i jiny m z�á ku0 m nebo škupiná m (zejme ná v 
šituácí ch, kdy jšou tákto poštiz�eni z�á ci mládš� í  á šlábš� í ),  jšou v proštorá ch š�koly á pr�i š�kolní ch  
ákcí ch pr�í šne�  záká zá ny á jšou pováz�ová ny zá hruby  pr�eštupek proti r�á du š�koly. Podle okolnoští  
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r�editel š�koly uvá z� í  moz�nošt dálš� í ho poštihu z�á ku0 ,  kter�í  tento zá káz pr�eštoupí ,  á bude o švy ch  
zjiš� te�ní ch informovát jejich zá konne  zá štupce.

Prevence šíření infekčních onemocnění

(a) Onemocní -li z�á k nebo doštál-li še do štyku š infekc�ní  chorobou, ozná mí  to z�á k, u nezletile ho 
jeho zá konny  zá štupce, neprodlene�  r�editeli š�koly, tákovy  z�á k še mu0 z�e zu c�áštnit vyuc�ová ní  jen po 
rozhodnutí  pr�í šluš�ne ho oš�etr�ují cí ho le kár�e.

(b) Z/ á ci nebo jejich zá konní  zá štupci májí  povinnošt ozná mit neprodlene�  r�editeli š�koly pr�í pádny  
vy škyt infekc�ní  choroby ve šve m okolí .

(c) Z/ á k  ve  š�kolní  dochá zce  pokrác�ují ,  pokud  rodic�e  proká z� í  bezinfekc�nošt  dí te� te  potvrzení m  
le kár�e. S/kolá mu0 z�e vyz�ádovát doporuc�ení mi, pr�edevš� í m hygienicke ho rá zu, která  podpor�í  šní z�ení  
riziká š� í r�ení  infekc�ní ch onemocne�ní .

(d) Zjiští -li pedágogicky  prácovní k pr�išá tí  klí š� te� te, je rodic�  povinen bez odkládu vyzvednout šve  
dí te�  ze š�koly (S/D) á zájištit mu odpoví dájí cí  oš�etr�ení . 

Zákaz vnášení věcí a látek ohrožujících bezpečnost a zdraví a podmínky vnášení a 
nakládání s běžnými věcmi, které přímo nesouvisejí s vyučováním

(a) Z/ á ku0 m  není  dovoleno  vná š�et  do  š�koly  jáke koliv  zbráne�  vc�etne�  noz�u0 ,  vy buš�niny  á  jinák  
nebezpec�ne  lá tky á pr�edme�ty. Toto uštánovení  še vztáhuje i ná vš�echny ákce por�á dáne  š�kolou  
nebo por�á dáne  ve špoluprá ci še š�kolou.

(b) Do š�koly z�á ci noší  pouze ve�ci potr�ebne  k vy uce, cenne  ve�ci do š�koly nenoší . Hodinky, š�perky, 
mobilní  telefony ápod. májí  neuštá le u šebe, májí  záká zá no je odklá dát, pouze z bezpec�noštní ch 
du0 vodu0  á ná vy šlovny  pokyn vyuc�ují cí ho, ktery  zájiští  jejich u šchovu.

(c) S mobilní m telefonem náklá dá  z�á k jáko š cennou ve�cí . Noší  jej pr�i šobe� , neodklá dá  v š�átne�  á v 
mí štech, kde by mohlo dojí t k jeho odcizení . Pr�i te� lešne  vy chove�  á tehdy, kdyz�  jej nemu0 z�e mí t pr�i 
šobe� , pr�í štroj odklá dá  ná mí šte�  urc�ene m pedágogicky m prácovní kem. Ve š�kole mohou z�á ci pouz� í t 
mobilní  telefon o pr�eštá vká ch. Pr�i vyuc�ová ní  jej májí  vypnuty  á uloz�eny  v táš�ce. 

(d) Z/ á ci  mohou  nošit  do  š�koly  mobilní  telefony,  plátí  vš�ák  zá káz  pouz� í vá ní  be�hem  cele ho  
vyuc�ovácí ho  procešu  (poší lá ní  c�i  pr�ijí má ní  SMS,  MMS,  zvukove  c�i  obrázove  náhrá vá ní ,  
fotográfová ní  c�i  vyuz� í vá ní  jiny ch  šluz�eb  šve ho  mobilní ho  telefonu).  V omezene  mí r�e  á  
v odu0 vodne�ny ch  pr�í pádech  mohou  pouz� í t  telefon  o  pr�eštá vce  nebo  mimo  vy uky.  Ruš�ení  c�i  
náruš�ová ní  vyuc�ovácí ho  procešu  mobilní m  telefonem  (pr�í pádne�  jinou  technikou),  bude  
hodnoceno jáko pr�eštupek proti š�kolní mu r�á du.

(e) Zjiští - li z�á k ztrá tu ošobní  ve�ci,  je povinen tuto škutec�nošt okámz� ite�  ohlá šit vyuc�ují cí mu, o  
pr�eštá vce pedágogicke mu prácovní kovi, ktery  koná  dohled nebo tr�í dní mu uc�iteli, popr� . vedení  
š�koly. S/kolá nebude brá t zr�etel ná pozde�  ohlá š�enou ztrá tu ošobní  ve�ci.

(f) K uloz�ení  jí zdní ch kol  šlouz�í  z�á ku0 m pouze  štojány ná ná dvor�í  š�koly.  Z/ á ci  jšou povinni  kolá  
uzámykát. Pr�i vjezdu do áreá lu dvorá dbájí  z�á ci zvy š�ene  opátrnošti.   Z/ á ku0 m není  dovoleno uklá dát 
kolá do štojánu0  pr�ed hlávní m vchodem.  
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6. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků (§ 30 odst. 1 písm. d) školského zákona)

Zákaz poškozování a ničení majetku

(a) Poš�kozová ní  š�kolní ho májetku (gráffiti, nic�ení  ná bytku, uc�ebnic á uc�ební ch pomu0 cek, ošobní ch
ve�cí  jiny ch  ošob,  zár�í zení  toálet,  športovní ho  zár�í zení ,  okrášny ch  ker�u0  ápod.)  je  nepr�ijátelne .  
V tákovy ch pr�í pádech bude vyzvá n zá konny  zá štupce z�á ká k jedná ní  o ná hráde�  š�kody. 

(b) Z/ á k  je  povinen  š�etr� it  zár�í zení  á  oštátní  májetek  š�koly,  chrá nit  jej  pr�ed  poš�kození m  á  
hošpodá rne�  záchá zet  še  zápu0 jc�eny mi  uc�ební mi  pomu0 ckámi,  z�á k,  popr�í páde�  jeho  zá konny  
zá štupce, je podle Obc�ánške ho zá koní ku (§ 2920 á § 2921) povinen náhrádit š�kody zpu0 šobene  
zejme ná šve volny m poš�kození m inventá r�e á zár�í zení  š�koly.

(c) Z/ á ci jšou povinni š�etr� it elektrickou energií , vodou, jiny mi energiemi á šurovinámi

(e) Z/ á ci jšou povinni š�etrne�  záchá zet š uc�ebnicemi, ktere  jim byly šve�r�eny v šouvišlošti š vy ukou. 
Jšou ši ve�domi, z�e v pr�í páde�  neu me�rne ho ponic�ení  uc�ebnic zákoupí  uc�ebnici novou.

Náhrada škody

(a) Z/ á k odpoví dá  zá š�kodu, kterou švy m jedná ní m zpu0 šobil á zá š�kodu, její muz�  vzniku nezábrá nil, 
pr�eštoz�e  to bylo v jeho šilá ch.  Zpu0 šobenou á závine�nou š�kodu uhrádí  z�á k  nebo jeho zá konny  
zá štupce  š�kole  v plne m rozšáhu.  Pr�i  závine�ne m  poš�kození  š�kolní ho  májetku  mu0 z�e  z�á k  š�koly  
špolec�ne�  še švy m zá konny m zá štupcem zjednát ná právu š�kody i tí m, z�e ná vláštní  ná klády uvede 
poš�kozenou ve�c do pu0 vodní ho štávu. Neuhrázení  zpu0 šobene  š�kody je du0 vodem pro vymá há ní  
ná hrády š�kody šoudní  ceštou.

(b) Tr�í dní  uc�itele  pouc�í  z�á ky á zá konne  zá štupce z�á ku0  o odpove�dnošti z�á ku0  zá š�kodu (§ 2920 á § 
2921 zá koná c�.  89/2012 Sb., obc�ánšky  zá koní k) á odpove�dnošti š�koly zá š�kodu z�á ku0 m (§ 391  
zá koná c�. 262/2006 Sb., zá koní k prá ce).
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7. Podmínky pro omlouvání a uvolňování žáků z vyučování (§ 22 odst. 2 písm. b), odst. 3 písm. d), 
§ 50 odst. 1, § 67 odst. 3 školského zákona)

Omlouvání nepřítomnosti žáka

(a) Nepr�í tomne ho z�á ká omlouvá  zá konny  zá štupce z�á ká. 

(b) Zá konny  zá štupce z�á ká je povinen doloz� it du0 vody nepr�í tomnošti z�á ká ve vyuc�ová ní  nejpozde� ji
do 3 kálendá r�ní ch dnu0  od poc�á tku nepr�í tomnošti z�á ká. 

(c) Nemu0 z�e-li še z�á k zu c�áštnit vyuc�ová ní  z du0 vodu0  pr�edem zná my ch z�á kovi nebo jeho zá konne mu
zá štupci, poz�á dá  zá štupce z�á ká tr� í dní ho uc�itele nebo r�editele š�koly o uvolne�ní  z vyuc�ová ní .

(d) Ozná mení  nepr�í tomnošti je moz�ne  prove št:

i) telefonicky do káncelá r�e š�koly (šekretá r�ká š�koly zápí š�e nepr�í tomne ho z�á ká ná 
pr�í šluš�ny  šeznám nepr�í tomny ch z�á ku0  ve šborovne�  š�koly),

ii) pí šemne�  tr� í dní mu uc�iteli;

iii) ošobne�  tr� í dní mu uc�iteli.

(e) Káz�dá  omluvá muší  by t zápšá ná v omluvne m lištu z�á kovške  kní z�ky z�á ká.

(f) Tr�í dní  uc�itel eviduje š�kolní  dochá zku šve  tr� í dy. V pr�í páde�  neomluvene  ábšence nebo zvy š�ene  
omluvene  ábšence informuje tr� í dní  uc�itel r�editele š�koly, ktery  poškytnute  informáce vyhodnocuje.
Pr�i zvy š�ene  omluvene  nepr�í tomnošti ove�r�uje její  ve�rohodnošt.

(g) Odchod z�á ká z vyuc�ová ní  pr�ed jeho ukonc�ení m je moz�ny  pouze ná zá kláde�  pí šemne  omluvy 
zá konny ch zá štupcu0 ,  kterou z�á k pr�edloz� í  vyuc�ují cí mu hodiny (pr�i  uvolne�ní  ná jednu hodinu),  
nebo tr�í dní mu uc�iteli – pr�i uvolne�ní  ná ví ce hodin.

(h) Nemu0 z�e-li še z�á k zu c�áštnit vyuc�ová ní  z pr�edem zná my ch du0 vodu0 , je zá štupce z�á ká povinen 
neodkládne�  ozná mit  tr� í dní mu  uc�iteli  du0 vod  nepr�í tomnošti  á  poz�á dát  ho  o  uvolne�ní  dí te� te  z  
vyuc�ová ní .  Neurc�í -li  tr� í dní  uc�itel  (r�editel)  jinák,  je  pí šemná  z�á došt  poz�ádová ná  v  pr�í páde�  
uvoln� ová ní  z�á ká  nád  c�tyr�i  dny.  Nepr�í tomnošt  je  zá konny m  zá štupcem ná šledne�  omluvená  v  
z�á kovške  kní z�ce. Dobu, ná kterou uvolní  z�á ká:

i) jedná vyuc�ovácí  hodiná - uc�itel pr�í šluš�ne ho pr�edme�tu;

ii) jeden áz�  tr� i dny - tr�í dní  uc�itel;

iii)  c�tyr�i á ví ce dnu0  - r�editel š�koly.

Řešení neomluvené absence

(a) Do šouc�tu 10 vyuc�ovácí ch hodin r�eš�í  še še z�á kem á jeho zá konny m zá štupcem pohovorem, ná 
ktery  je zá konny  zá štupce pozvá n doporuc�ují cí m dopišem.

(b) Pr�i  poc�tu nád 10 vyuc�ovácí ch hodin r�editel š�koly švolá  vy chovnou komiši, šloz�ení  komiše  
odpoví dá  zá váz�nošti  á  chárákteru  nepr�í tomnošti  z�á ká  (r�editel  š�koly,  zá konny  zá štupce z�á ká,  
tr� í dní  uc�itel, zá štupce r�editele š�koly, vy chovny  porádce, zá štupce orgá nu šociá lne� -prá vní  ochrány 
de� tí ).

(c) Pr�i poc�tu nád 25 vyuc�ovácí ch hodin r�editel š�koly záš� le bezodkládne�  ozná mení  o pokrác�ují cí m 
zá š�kolá ctví  orgá nu šociá lne� -prá vní  ochrány de� tí .
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8. Poučení o povinnosti dodržovat školní řád (§ 22 odst. 1 písm. b), § 30 odst. 3 školského zákona)

(a) S/kolní  r�á d plátí  do odvolá ní .

(b) S/kolní  r�á d byl projedná n Pedágogickou rádou dne 3. prošince 2018 á šchvá len S/kolškou rádou
dne 30. ledná 2019.

(c) S/kolní  r�á d je zver�ejne�n ná pr�í štupne m mí šte�  ve š�kole, prokázátelny m zpu0 šobem jšou š ní m 
šezná meni z�á ci i záme�štnánci š�koly á o jeho vydá ní  á obšáhu jšou informová ni zá konní  zá štupci 
nezletily ch z�á ku0 . 

(d) S/kolní  r�á d náby vá  u c�innošti 1. dubná 2019.

(e) Zme�ny  š�kolní ho  r�á du  lze  návrhovát  pru0 be�z�ne�  š ohledem  ná  nále hávošt  šituáce.  Vš�echny  
zme�ny  ve  š�kolní m  r�á du  podle hájí  projedná ní  v pedágogicke  ráde� ,  šchvá lení  r�editele  š�koly  á  
ná šledne�  šchvá lení  š�kolškou rádou. 

9. Závěrečná ustanovení

Tento S/kolní  r�á d náby vá  plátnošti á u c�innošti dne 1. dubná 2019.

S/kolní  r�á d  ze dne 1. 9. 2011 še zruš�uje.

Ve Váldicí ch dne 11. br�ezná 2019

 ředitel školy
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Pr�í lohá:

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a podmínky ukládání výchovných opatření (30 
odst. 2 a § 31 školského zákona)

Obšáh:

I. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (§ 30 odst. 2 školského zákona)

1. Zá šády hodnocení  pru0 be�hu á vy šledku0  vzde� lá vá ní  á chová ní  ve š�kole á ná ákcí ch por�á dány ch š�kolou

1.1 Zá šády hodnocení  pru0 be�hu á vy šledku vzde� lá vá ní 

1.2 Zá šády pro hodnocení  chová ní  ve š�kole

2. Zá šády á právidlá pro šebehodnocení  z�á ku0

3. Stupne�  hodnocení  prošpe�chu á chová ní  v pr�í páde�  pouz� ití  klášifikáce á jejich chárákterištiku, vc�etne�  
pr�edem štánoveny ch krite rií 

3.1 Stupne�  hodnocení  prošpe�chu

3.1.1 Klášifikáce ve vyuc�ovácí ch pr�edme�tech š pr�eváhou teoreticke ho záme�r�ení 

3.1.2 Klášifikáce ve vyuc�ovácí ch pr�edme�tech š pr�eváhou prákticke ho záme�r�ení .

3.1.3 Klášifikáce ve vyuc�ovácí ch pr�edme�tech š pr�eváhou vy chovne ho záme�r�ení 

3.2 Stupne�  hodnocení  chová ní 

4. Zá šády pro pouz� í vá ní  šlovní ho hodnocení  v šouládu š § 15 odšt. 2 vyhlá š�ky c�. 48/2005 Sb., o zá kládní m 
vzde� lá vá ní , vc�etne�  pr�edem štánoveny ch krite rií 

5. Zá šády pro štánovení  celkove ho hodnocení  z�á ká ná vyšve�dc�ení  v pr�í páde�  pouz� ití  šlovní ho hodnocení  
nebo kombináce šlovní ho hodnocení  á klášifikáce

6. Zpu0 šob zí šká vá ní  podkládu0  pro hodnocení 

7. Podrobnošti o komišioná lní ch á oprávny ch zkouš�ká ch

7.1 Komišioná lní  zkouš�ká

7.2 Oprávná  zkouš�ká

8. Zpu0 šob hodnocení  z�á ku0  še špeciá lní mi vzde� lá vácí mi potr�ebámi

9. Zpu0 šob hodnocení  z�á ku0  nebo študentu0  cizincu0

2. Podmínky ukládání výchovných opatření (§ 31 školského zákona)

1. Zá šády á právidlá pro uklá dá ní  vy chovny ch opátr�ení  (pochvály á jiná  ocene�ní , ká zen� šká  opátr�ení )

2. Krite riá pro uloz�ení  jednotlivy ch druhu0  á štupn� u0  vy chovny ch opátr�ení 
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I. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (§ 30 odst. 2 školského zákona)

1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích 
pořádaných školou

1.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání

1. Hodnocení  z�á ká je orgánickou šouc�á ští  vy chovne�  vzde� lá vácí ho procešu á jeho r�í zení .

2. Zá první  pololetí  še vydá vá  š�kolá z�á kovi vy piš z vyšve�dc�ení ; zá druhe  pololetí  vyšve�dc�ení .

3. Hodnocení  vy šledku0  vzde� lá vá ní  z�á ká ná vyšve�dc�ení  je vyjá dr�eno klášifikác�ní m štupne�m, šlovne�  nebo
kombinácí  obou zpu0 šobu0 . O zpu0 šobu hodnocení  rozhoduje r�editel š�koly še šouhlášem š�kolške  rády á po
projedná ní  v pedágogicke  ráde� .

4. Je-li z�á k hodnocen šlovne� , pr�evede tr�í dní  uc�itel po projedná ní  š vyuc�ují cí mi oštátní ch pr�edme�tu0  šlovní 
hodnocení  do klášifikáce pro u c�ely pr�ijí mácí ho r� í zení  ke štr�ední mu vzde� lá vá ní .

5. Klášifikáce je jednou z forem hodnocení , její  vy šledky še vyjádr�ují  štánovenou štupnicí .

6. Ve vy chovne�  vzde� lá vácí m procešu še uškutec�n� uje klášifikáce pru0 be�z�ná  á celková .

7. Pru0 be�z�ná  klášifikáce še uplátn� uje pr�i hodnocení  dí lc�í ch vy šledku0  á projevu0  z�á ká.

8. Klášifikáce šouhrnne ho prošpe�chu še prová dí  ná konci káz�de ho pololetí  á není  áritmeticky m pru0 me�rem
be�z�ne  klášifikáce.

9.  Pr�i  hodnocení  z�á ká  klášifikácí  jšou  vy šledky  vzde� lá vá ní  z�á ká  á  chová ní  z�á ká  ve  š�kole  á  ná  ákcí ch
por�á dány ch  š�kolou  hodnoceny  ták,  áby  bylá  zr�ejmá  u roven�  vzde� lá ní  z�á ká,  ktere  došá hl  zejme ná
vzhledem k oc�eká vány m vy štupu0 m formulovány m v uc�ební ch ošnová ch jednotlivy ch pr�edme�tu0  š�kolní ho
vzde� lá vácí ho prográmu,  k jeho vzde� lá vácí m á ošobnoštní m pr�edpokládu0 m á k ve�ku z�á ká.  Klášifikáce
záhrnuje  ohodnocení  pí le  z�á ká  á  jeho  pr�í štupu ke  vzde� lá vá ní  i  v  šouvišloštech,  ktere  ovlivn� ují  jeho
vy kon.

10. Chová ní  neovlivn� uje klášifikáci vy šledku0  ve vyuc�ovácí ch pr�edme�tech.

11.  Pr�i  hodnocení  á  pr�i  pru0 be�z�ne  i  celkove  klášifikáci  pedágogicky  prácovní k  uplátn� uje  pr�ime�r�enou
ná roc�nošt á pedágogicky  tákt vu0 c�i z�á kovi.

12. Klášifikác�ní  štupen�  urc�í  uc�itel, ktery  vyuc�uje pr�í šluš�ne mu pr�edme�tu.

13. V pr�edme�tu, ve ktere m vyuc�uje ví ce uc�itelu0 , urc�í  vy šledny  klášifikác�ní  štupen�  zá klášifikác�ní  období 
pr�í šluš�ní  uc�itele  po vzá jemne  dohode� .

14.  Ohodnocení m  vy konu  z�á ká  klášifikác�ní m  štupne�m  pošuzuje  uc�itel  vy šledky  prá ce  objektivne�  á
pr�ime�r�ene�  ná roc�ne� .

15. Pro urc�ová ní  štupne�  prošpe�chu v jednotlivy ch pr�edme�tech ná konci klášifikác�ní ho období  še hodnotí 
uc�ební  vy šledky,  jichz�  z�á k  došá hl  zá  cele  klášifikác�ní  období .  Pr�i  celkove  klášifikáci  pr�ihlí z� í  uc�itel  k
ve�kovy m zvlá š� tnoštem z�á ká i k tomu, z�e z�á k mohl v pru0 be�hu klášifikác�ní ho období  zákolí šát v uc�ební ch
vy konech  pro  urc�itou  indišpozici.  Pr�ihlí z� í  še  i  ke  šnáz� ivošti  á  pec�livošti  z�á ká,  k  jeho  individuá lní m
šchopnoštem á zá jmu0 m. Stupen�  prošpe�chu še neurc�uje ná zá kláde�  pru0 me�ru á klášifikáce zá pr�í šluš�ne 
období .

16. R/ editel š�koly je povinen pu0 šobit ná šjednocová ní  klášifikác�ní ch me�r� í tek vš�ech uc�itelu0 .

17.  Zá konní  zá štupci  z�á ká  jšou o prošpe�chu z�á ká  informová ní  tr� í dní m uc�itelem á  uc�iteli  jednotlivy ch
pr�edme�tu0 :
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i) pru0 be�z�ne�  proštr�ednictví m z�á kovške  kní z�ky;

ii) pr�ed koncem káz�de ho c�tvrtletí  (klášifikác�ní  období );

iii) pr�í pádne�  kdykoliv ná poz�á dá ní  zá konny ch zá štupcu0  z�á ká. 

V pr�í páde�  mimor�á dne ho zhorš�ení  prošpe�chu informuje uc�itel  zá konne  zá štupce z�á ká  bezproštr�edne�  á
prokázátelny m zpu0 šobem. Pr�í pády záoštá vá ní  z�á ku0  v uc�ení  še projednájí  v pedágogicke  ráde� .

18. Z/ á ci š�koly, kter�í  po dobu nemoci nejme ne�  tr� i me�ší ce pr�ed koncem klášifikác�ní ho období  návš�te�vováli
š�kolu pr�i zdrávotnicke m zár�í zení  á byli tám klášifiková ni zá pololetí  ze vš�ech, popr�í páde�  jen z ne�ktery ch
pr�edme�tu0 , še po ná vrátu do kmenove  š�koly znovu nezkouš�ejí  á neklášifikují .  Jejich klášifikáce ze š�koly
pr�i  zdrávotnicke m zár�í zení  v pr�edme�tech, ve ktery ch byli  klášifiková ni,  je zá vázná .  V pr�edme�tech, ve
ktery ch nebyli vyuc�ová ni, še neklášifikují .

19.  Do  vyš�š� í ho  roc�ní ku  poštoupí  z�á k,  ktery  ná  konci  druhe ho  pololetí  prošpe� l  ze  vš�ech  povinny ch
pr�edme�tu0  štánoveny ch š�kolní m vzde� lá vácí m prográmem š vy jimkou pr�edme�tu0  vy chovne ho záme�r�ení 
štánoveny ch rá mcovy m vzde� lá vácí m prográmem á pr�edme�tu0 , z nichz�  byl uvolne�n. Do vyš�š� í ho roc�ní ku
poštoupí  i z�á k první ho štupne�  zá kládní  š�koly, ktery  jiz�  v rá mci první ho štupne�  opákovál roc�ní k, á z�á k
druhe ho štupne�  zá kládní  š�koly, ktery  jiz�  v rá mci druhe ho štupne�  opákovál roc�ní k, á to bez ohledu ná
prošpe�ch tohoto z�á ká.

20. Nelze-li z�á ká hodnotit ná konci první ho pololetí , urc�í  r�editel š�koly pro jeho hodnocení  ná hrádní  termí n,
á to ták, áby hodnocení  zá první  pololetí  bylo provedeno nejpozde� ji do dvou me�ší cu0  po škonc�ení  první ho
pololetí . Není -li moz�ne  hodnotit áni v ná hrádní m termí nu, z�á k še zá první  pololetí  nehodnotí .

21.  Nelze-li  z�á ká  hodnotit  ná  konci  druhe ho  pololetí ,  urc�í  r�editel  š�koly  pro  jeho  hodnocení  ná hrádní 
termí n, á to ták, áby hodnocení  zá druhe  pololetí  bylo provedeno nejpozde� ji do konce zá r� í  ná šledují cí ho
š�kolní ho roku. V období  me�ší ce zá r� í  do doby hodnocení  návš�te�vuje z�á k nejbliz�š� í  vyš�š� í  roc�ní k, popr�í páde�
znovu devá ty  roc�ní k.

22.  Má -li  zá konny  zá štupce z�á ká pochybnošti  o šprá vnošti  hodnocení  ná konci  první ho nebo druhe ho
pololetí , mu0 z�e do 3 prácovní ch dnu0  ode dne, kdy še o hodnocení  prokázátelne�  dozve�de� l, nejpozde� ji vš�ák
do 3 prácovní ch dnu0  od vydá ní  vyšve�dc�ení , poz�á dát r�editele š�koly o komišioná lní  pr�ezkouš�ení  z�á ká; je-li
vyuc�ují cí m  z�á ká  v  dáne m  pr�edme�tu  r�editel  š�koly,  krájšky  u r�ád.  Komišioná lní  pr�ezkouš�ení  še  koná 
nejpozde� ji do 14 dnu0  od doruc�ení  z�á došti nebo v termí nu dohodnute m še zá konny m zá štupcem z�á ká.

23.  V  pr�í páde� ,  z�e  še  z�á došt  o  pr�ezkoumá ní  vy šledku0  hodnocení  z�á ká  ty ká  hodnocení  chová ní  nebo
pr�edme�tu0  vy chovne ho záme�r�ení , pošoudí  r�editel š�koly, je-li vyuc�ují cí m z�á ká v dáne m pr�edme�tu r�editel
š�koly, krájšky  u r�ád, dodrz�ení  právidel pro hodnocení  vy šledku0  vzde� lá vá ní  z�á ká štánoveny ch podle § 30
odšt. 2. V pr�í páde�  zjiš�te�ní  poruš�ení  te�chto právidel r�editel š�koly nebo krájšky  u r�ád vy šledek hodnocení 
zme�ní ;  nebylá-li  právidlá  pro  hodnocení  vy šledku0  vzde� lá vá ní  z�á ku0  poruš�ená,  vy šledek  hodnocení 
potvrdí , á to nejpozde� ji do 14 dnu0  ode dne doruc�ení  z�á došti. C/ešká  š�kolní  inšpekce poškytne šouc�innošt
ná z�á došt r�editele š�koly nebo krájške ho u r�ádu.

24. Z/ á k, ktery  plní  povinnou š�kolní  dochá zku, opákuje roc�ní k, pokud ná konci druhe ho pololetí  neprošpe� l
nebo nemohl by t hodnocen. To neplátí  o z�á kovi, ktery  ná dáne m štupni zá kládní  š�koly jiz�  jednou roc�ní k
opákovál;  tomuto  z�á kovi  mu0 z�e  r�editel  š�koly  ná  z�á došt  jeho  zá konne ho  zá štupce  povolit  opáková ní 
roc�ní ku pouze z vá z�ny ch zdrávotní ch du0 vodu0 .

25.  R/ editel  š�koly  mu0 z�e  z�á kovi,  ktery  šplnil  povinnou  š�kolní  dochá zku  á  ná  konci  druhe ho  pololetí 
neprošpe� l nebo nemohl by t hodnocen, povolit ná z�á došt jeho zá konne ho zá štupce opáková ní  roc�ní ku po
pošouzení  jeho došávádní ch študijní ch vy šledku0  á du0 vodu0  uvedeny ch v z�á došti.

1.2 Zásady pro hodnocení chování ve škole

1. Klášifikáci chová ní  z�á ku0  návrhuje tr� í dní  uc�itel po projedná ní  š uc�iteli, kter�í  ve tr� í de�  vyuc�ují , á š oštátní mi
uc�iteli á rozhoduje o ní  r�editel po projedná ní  v pedágogicke  ráde� .
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2. Krite riem pro klášifikáci chová ní  je dodrz�ová ní  právidel šluš�ne ho chová ní  á dodrz�ová ní  vnitr�ní ho r�á du
š�koly be�hem klášifikác�ní ho období .

3. Pr�i klášifikáci chová ní  še pr�ihlí z� í  k ve�ku, morá lní  á rozumove  vyšpe� lošti z�á ká; k ude� leny m opátr�ení m k
poší lení  ká zne�  še pr�ihlí z� í  pouze tehdy, ještliz�e táto opátr�ení  bylá neu c�inná .

4. S/kolá hodnotí  á klášifikuje z�á ky zá jejich chová ní  ve š�kole á pr�i ákcí ch orgánizovány ch š�kolou.  

5. Nedoštátky v chová ní  z�á ku0  še projedná vájí  v pedágogicke  ráde� .

6.  Zá konní  zá štupci  z�á ká  jšou  o  chová ní  z�á ká  informová ní  tr� í dní m  uc�itelem  á  uc�iteli  jednotlivy ch
pr�edme�tu0 :

i) pru0 be�z�ne�  proštr�ednictví m z�á kovške  kní z�ky,

ii) pr�ed koncem káz�de ho c�tvrtletí  (klášifikác�ní  období );

iii) okámz� ite�  v pr�í pádne�  mimor�á dne ho poruš�ení  š�kolní ho r�á du. 

2. Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků

1. Sebehodnocení  je du0 lez� itou šouc�á ští  hodnocení  z�á ku0 .

2. Sebehodnocení m še pošiluje šebeu ctá á šebeve�domí  z�á ku0 .

3. Chybu je potr�ebá chá pát jáko pr�irozenou ve�c v procešu uc�ení . Pedágogic�tí  prácovní ci še o chybe�  še z�á ky
báví , z�á ci mohou ne�ktere  prá ce šámi oprávovát. Chybá je du0 lez� ity  proštr�edek uc�ení .

4. Pr�i šebehodnocení  še z�á k šnáz� í  popšát:

i) co še mu dár�í ;

ii) co mu ješ�te�  nejde;

iii) ják bude pokrác�ovát dá l.

5. Pr�i š�kolní  prá ci vedeme z�á ká, áby komentovál švoje vy kony á vy šledky.

6. Zná mky nejšou jediny m zdrojem motiváce.

3. Stupně hodnocení prospěchu a chování v případě použití klasifikace a jejich 
charakteristiku, včetně předem stanovených kritérií

3.1 Stupně hodnocení prospěchu

1. Vy šledky vzde� lá vá ní  z�á ká v jednotlivy ch povinny ch á nepovinny ch pr�edme�tech štánoveny ch š�kolní m
vzde� lá vácí m prográmem še v pr�í páde�  pouz� ití  klášifikáce hodnotí  ná vyšve�dc�ení  štupni prošpe�chu:

1 – vy borny ;

2 – chválitebny ;

3 – dobry ;

4 – doštátec�ny ;

5 – nedoštátec�ny .

Ještliz�e  je  z�á k  z  vy uky  ne�ktere ho  pr�edme�tu  v  první m  nebo  ve  druhe m  pololetí  uvolne�n,  uvá dí  še
návyšve�dc�ení  mí što hodnocení  šlovo "uvolne�n(á)".
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2. Pro potr�eby klášifikáce še pr�edme�ty de� lí  do tr� í  škupin: 

i) pr�edme�ty š pr�eváhou teoreticke ho záme�r�ení ;

ii) pr�edme�ty š pr�eváhou prákticky ch c�innoští ;

iii) pr�edme�ty š pr�eváhou vy chovne ho á ume� lecke ho odborne ho záme�r�ení . 

3. Krite riá pro jednotlive  klášifikác�ní  štupne�  jšou formulová ná pr�edevš� í m pro celkovou klášifikáci. Úc�itel
vš�ák  nepr�ecen� uje  z�á dne  z  uvedeny ch  krite rií ,  pošuzuje  z�á kovy  vy kony  komplexne� ,  v  šouládu  še
špecifikou pr�edme�tu. 

3.1.1 Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření

Pr�eváhu teoreticke ho záme�r�ení  májí  jázykove , špolec�enškove�dní , pr�í rodove�dne  pr�edme�ty á mátemátiká.

Pr�i  klášifikáci  vy šledku0  ve  vyuc�ovácí ch  pr�edme�tech  š pr�eváhou  teoreticke ho  záme�r�ení  še  v  šouládu š
poz�ádávky uc�ební ch ošnov hodnotí : 

(á) ucelenošt, pr�ešnošt á trválošt ošvojení  poz�ádovány ch poznátku0 , fáktu0 , pojmu0 , definic, zá konitoští  á
vztáhu0 ,  kválitá  á  rozšáh  zí škány ch  dovednoští  vykoná vát  poz�ádováne  intelektuá lní  á  motoricke 
c�innošti;

(b) šchopnošt uplátn� ovát ošvojene  poznátky á dovednošti pr�i r�eš�ení  teoreticky ch á prákticky ch u kolu0 ,
pr�i vy kládu á hodnocení  špolec�enšky ch á pr�í rodní ch jevu0  á zá konitoští ;

(c) kválitá myš� lení , pr�edevš� í m jeho logiká, šámoštátnošt á tvor�ivošt;

(d) áktivitá v pr�í štupu k c�innoštem, zá jem o ne�  á vztáh k nim;

(e) pr�ešnošt, vy štiz�nošt á odborná  i jázyková  šprá vnošt u štní ho á pí šemne ho projevu;

(f) kválitá vy šledku0  c�innoští ;

(g) ošvojení  u c�inny ch metod šámoštátne ho študiá.

Vy chovne�  vzde� lá vácí  vy šledky še klášifikují  podle te�chto krite rií :

Stupeň 1 (výborný)

Z/ á k ovlá dá  poz�ádováne  poznátky, fáktá, pojmy, definice á zá konitošti ucelene� , pr�ešne�  á u plne�  á  
chá pe  vztáhy  mezi  nimi.  Pohotove�  vykoná vá  poz�ádováne  intelektuá lní  á  motoricke  c�innošti.  
Sámoštátne�  á  tvor�ive�  uplátn� uje  ošvojene  poznátky  á  dovednošti  pr�i  r�eš�ení  teoreticky ch  á  
prákticky ch u kolu0 , pr�i vy kládu á hodnocení  jevu0  á zá konitoští . Myšlí  logicky šprá vne� , zr�etelne�  še u
ne�ho  projevuje  šámoštátnošt  á  tvor�ivošt.  Jeho  u štní  á  pí šemny  projev  je  šprá vny ,  pr�ešny  á  
vy štiz�ny .  Gráficky  projev  je  pr�ešny  á  ešteticky .  Vy šledky  jeho c�innošti  jšou kválitní ,  pouze  š  
menš� í mi nedoštátky. Je šchopen šámoštátne�  študovát vhodne  texty.

Stupeň 2 (chvalitebný)
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Z/ á k ovlá dá  poz�ádováne  poznátky, fáktá, pojmy, definice á zá konitošti v podštáte�  ucelene� , pr�ešne�  á
u plne� .  Pohotove�  vykoná vá  poz�ádováne  intelektuá lní  á  motoricke  c�innošti.  Sámoštátne�  á
produktivne�  nebo podle menš� í ch podne� tu0  uc�itele uplátn� uje ošvojene  poznátky á dovednošti pr�i
r�eš�ení  teoreticky ch  á  prákticky ch  u kolu0 ,  pr�i  vy kládu  á  hodnocení  jevu0  á  zá konitoští .  Myšlí 
šprá vne� ,  v  jeho  myš� lení  še  projevuje  logiká  á  tvor�ivošt.  Ú7 štní  á  pí šemny  projev  mí vá  menš� í 
nedoštátky  ve  šprá vnošti,  pr�ešnošti  á  vy štiz�nošti.  Kválitá  vy šledku0  c�innošti  je  zprávidlá  bez
podštátny ch  nedoštátku0 .  Gráficky  projev  je  ešteticky ,  bez  ve� tš� í ch  nepr�ešnoští .  Je  šchopen
šámoštátne�  nebo š menš� í  pomocí  študovát vhodne  texty.

Stupeň 3 (dobrý)

Z/ á k má  v ucelenošti, pr�ešnošti á u plnošti ošvojení  ši poz�ádovány ch poznátku0 , fáktu0 , pojmu0 , definic
á zá konitoští  nepodštátne  mezery. Pr�i vykoná vá ní  poz�ádovány ch intelektuá lní ch á motoricky ch
c�innoští  projevuje  nedoštátky.  Podštátne� jš� í  nepr�ešnošti  á  chyby  dovede  zá  pomoci  uc�itele
korigovát. V uplátn� ová ní  ošvojeny ch poznátku0  á dovednoští  pr�i r�eš�ení  teoreticky ch á prákticky ch
u kolu0  še dopouš�tí  chyb. Úplátn� uje poznátky á prová dí  hodnocení  jevu0  á zá konitoští  podle podne� tu0
uc�itele. Jeho myš� lení  je vcelku šprá vne , ále má lo tvor�ive , v jeho logice še vyškytují  chyby. V u štní m
á pí šemne m projevu má  nedoštátky ve šprá vnošti, pr�ešnošti á vy štiz�nošti. V kválite�  vy šledku0  jeho
c�innošti še projevují  c�ášte� jš� í  nedoštátky, gráficky  projev je me ne�  ešteticky  á má  menš� í  nedoštátky.
Je šchopen šámoštátne�  študovát podle ná vodu uc�itele.

Stupeň 4 (dostatečný)

Z/ á k má  v ucelenošti, pr�ešnošti á u plnošti ošvojení  ši poz�ádovány ch poznátku0  zá váz�ne  mezery. Pr�i
prová de�ní  poz�ádovány ch intelektuá lní ch á motoricky ch c�innoští  je má lo

pohotovy  á  má  ve� tš� í  nedoštátky.  V  uplátn� ová ní  ošvojeny ch  poznátku0  á  dovednoští  pr�i  r�eš�ení 
teoreticky ch á prákticky ch u kolu0  še vyškytují  zá váz�ne  chyby. Pr�i vyuz� í vá ní  poznátku0  pro vy klád á
hodnocení  jevu0  je nešámoštátny . V logice myš� lení  še vyškytují  zá váz�ne  chyby, myš� lení  není  tvor�ive .
Jeho u štní  á pí šemny  projev má  vá z�ne  nedoštátky ve šprá vnošti, pr�ešnošti á vy štiz�nošti. V kválite�
vy šledku0  jeho  c�innošti  á  v  gráficke m  projevu še  projevují  nedoštátky,  gráficky  projev  je  má lo
ešteticky .  Zá váz�ne  nedoštátky  á  chyby  dovede  z�á k  š  pomocí  uc�itele  oprávit.  Pr�i  šámoštátne m
študiu má  velke  te�z�košti.

Stupeň 5 (nedostatečný)

Z/ á k ši poz�ádováne  poznátky neošvojil ucelene� , pr�ešne�  á u plne� , má  v nich zá váz�ne  á znác�ne  mezery.
Jeho  dovednošt  vykoná vát  poz�ádováne  intelektuá lní  á  motoricke  c�innošti  má  velmi  podštátne 
nedoštátky.  V  uplátn� ová ní  ošvojeny ch  ve�domoští  á  dovednoští  pr�i  r�eš�ení  teoreticky ch  á
prákticky ch u kolu0  še vyškytují  velmi zá váz�ne  chyby. Pr�i  vy kládu á hodnocení  jevu0  á zá konitoští 
nedovede  šve  ve�domošti  uplátnit  áni  š  podne� ty  uc�itele.  Neprojevuje  šámoštátnošt  v  myš� lení ,
vyškytují  še u ne�ho c�ášte  logicke  nedoštátky. V u štní m á pí šemne m projevu má  zá váz�ne  nedoštátky
ve šprá vnošti, pr�ešnošti i vy štiz�nošti. Kválitá vy šledku0  jeho c�innošti á gráficky  projev májí  vá z�ne 
nedoštátky.  Zá váz�ne  nedoštátky  á  chyby  nedovede  oprávit  áni  š  pomocí  uc�itele.  Nedovede
šámoštátne�  študovát.

3.1.2 Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou praktického zaměření

Pr�eváhu prákticke  c�innošti májí  v zá kládní  š�kole prácovní  vyuc�ová ní , práktiká, zá klády techniky, domá cí 
náuky.
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Pr�i  klášifikáci  v  pr�edme�tech  uvedeny ch  v š pr�eváhou  prákticke ho  záme�r�ení  v  šouládu  š  poz�ádávky
uc�ební ch ošnov še hodnotí :

(á) vztáh k prá ci, k prácovní mu kolektivu á k prákticky m c�innoštem;

(b) ošvojení  prákticky ch dovednoští  á ná vyku0 , zvlá dnutí  u c�elny ch zpu0 šobu0  prá ce;

(c) vyuz� ití  zí škány ch teoreticky ch ve�domoští  v prákticky ch c�innoštech;

(d) áktivitá, šámoštátnošt, tvor�ivošt, iniciátivá v prákticky ch c�innoštech;

(e) kválitá vy šledku0  c�innoští ;

(f) orgánizáce vláštní  prá ce á prácoviš�te� , udrz�ová ní  por�á dku ná prácoviš�ti;

(g) dodrz�ová ní  pr�edpišu0  o bezpec�nošti á ochráne�  zdráví  pr�i prá ci á pe c�e o z� ivotní  proštr�edí ;

(h) hošpodá rne  vyuz� í vá ní  šurovin, máteriá lu0 , energie, pr�ekoná vá ní  pr�eká z�ek v prá ci;

(ch) obšluhá á u drz�bá láborátorní ch zár�í zení  á pomu0 cek, ná štroju0 , ná r�ádí  á me�r� idel.

Vy chovne�  vzde� lá vácí  vy šledky še klášifikují  podle te�chto krite rií :

Stupeň 1 (výborný)

Z/ á k šouštávne�  projevuje kládny  vztáh k prá ci, k prácovní mu kolektivu á k prákticky m c�innoštem.
Pohotove� ,  šámoštátne�  á  tvor�ive�  vyuz� í vá  zí škáne  teoreticke  poznátky  pr�i  prákticke  c�innošti.
Prákticke  c�innošti  vykoná vá  pohotove� ,  šámoštátne�  uplátn� uje  zí škáne  dovednošti  á  ná vyky.
Bezpec�ne�  ovlá dá  poštupy á zpu0 šoby prá ce; dopouš�tí  še jen menš� í ch chyb, vy šledky jeho prá ce jšou
bez zá váz�ne� jš� í ch  nedoštátku0 .  Ú7 c�elne�  ši  orgánizuje vláštní  prá ci,  udrz�uje prácoviš�te�  v  por�á dku.
Úve�dome� le dodrz�uje pr�edpišy o bezpec�nošti á ochráne�  zdráví  pr�i prá ci á áktivne�  še štárá  o z� ivotní 
proštr�edí . Hošpodá rne�  vyuz� í vá  šuroviny, máteriá l, energii. Vzorne�  obšluhuje á udrz�uje láborátorní 
zár�í zení  á pomu0 cky, ná štroje, ná r�ádí  á me�r� idlá. Áktivne�  pr�ekoná vá  vyškytují cí  še pr�eká z�ky.

Stupeň 2 (chvalitebný)

Z/ á k  projevuje  kládny  vztáh  k  prá ci,  k  prácovní mu  kolektivu  á  k  prákticky m  c�innoštem.
Sámoštátne� , ále me ne�  tvor�ive�  á š menš� í  jištotou vyuz� í vá  zí škáne  teoreticke  poznátky pr�i prákticke 
c�innošti. Prákticke  c�innošti vykoná vá  šámoštátne� , v poštupech á zpu0 šobech prá ce še nevyškytují 
podštátne  chyby. Vy šledky jeho prá ce májí  drobne  nedoštátky. Ú7 c�elne�  ši orgánizuje vláštní  prá ci,
prácoviš�te�  udrz�uje v por�á dku. Úve�dome� le udrz�uje pr�edpišy o bezpec�nošti á ochráne�  zdráví  pr�i
prá ci á štárá  še o z� ivotní  proštr�edí .  Pr�i hošpodá rne m vyuz� í vá ní  šurovin, máteriá lu0  á energie še
dopouš�tí  mály ch chyb. Láborátorní  zár�í zení  á pomu0 cky,  ná štroje, ná r�ádí  á me�r� idlá obšluhuje á
udrz�uje š drobny mi nedoštátky. Pr�eká z�ky v prá ci pr�ekoná vá  š obc�ášnou pomocí  uc�itele.

Stupeň 3 (dobrý)

Z/ á k projevuje vztáh k prá ci, k prácovní mu kolektivu á k prákticky m c�innoštem š menš� í mi vy kyvy.
Zá pomocí  uc�itele uplátn� uje zí škáne  teoreticke  poznátky pr�i  prákticke  c�innošti.  V prákticky ch
c�innoštech  še  dopouš�tí  chyb  á  pr�i  poštupech  á  zpu0 šobech  prá ce  potr�ebuje  obc�ášnou  pomoc
uc�itele. Vy šledky prá ce májí  nedoštátky. Vláštní  prá ci orgánizuje me ne�  u c�elne� , udrz�uje prácoviš�te�
v por�á dku. Dodrz�uje pr�edpišy o bezpec�nošti á ochráne�  zdráví  pr�i prá ci á v mále  mí r�e pr�išpí vá  k
tvorbe�  á  ochráne�  z� ivotní ho  proštr�edí .  Ná  podne�ty  uc�itele  je  šchopen  hošpodá rne�  vyuz� í vát
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šuroviny, máteriá ly á energii. K u drz�be�  láborátorní ch zár�í zení ,  pr�í štroju0 , ná r�ádí  á me�r� idel muší 
by t c�á štec�ne�  podne�cová n. Pr�eká z�ky v prá ci pr�ekoná vá  jen š c�áštou pomocí  uc�itele.

Stupeň 4 (dostatečný)

Z/ á k prácuje bez zá jmu á vztáhu k prá ci, k prácovní mu kolektivu á prákticky m c�innoštem. Zí škáne 
teoreticke  poznátky  dovede  vyuz� í t  pr�i  prákticke  c�innošti  jen  zá  šouštávne  pomoci  uc�itele.  V
prákticky ch c�innoštech, dovednoštech á ná vycí ch še dopouš�tí  ve� tš� í ch chyb. Pr�i volbe�  poštupu0  á
zpu0 šobu0  prá ce potr�ebuje šouštávnou pomoc uc�itele. Ve vy šledcí ch prá ce má  zá váz�ne  nedoštátky.
Prá ci dovede orgánizovát zá šouštávne  pomoci uc�itele, me ne�  dbá  o por�á dek ná prácoviš�ti. Me ne�
dbá  ná  dodrz�ová ní  pr�edpišu0  o  bezpec�nošti  á  ochráne�  zdráví  pr�i  prá ci  á  o  z� ivotní  proštr�edí .
Poruš�uje  zá šády  hošpodá rnošti  vyuz� í vá ní  šurovin,  máteriá lu0  á  energie.  V  obšluze  á  u drz�be�
láborátorní ch zár�í zení  á pomu0 cek, pr�í štroju0 , ná r�ádí  á me�r� idel še dopouš�tí  zá váz�ny ch nedoštátku0 .
Pr�eká z�ky v prá ci pr�ekoná vá  jen š pomocí  uc�itele.

Stupeň 5 (nedostatečný)

Z/ á k  neprojevuje  zá jem  o  prá ci  á  vztáh  k  ní ,  áni  k  prácovní mu  kolektivu  á  k  prákticky m  c�innoštem.
Nedoká z�e  áni  š  pomocí  uc�itele  uplátnit  zí škáne  teoreticke  poznátky  pr�i  prákticke  c�innošti.  V
prákticky ch c�innoštech, dovednoštech á ná vycí ch má  podštátne  nedoštátky. Nedoká z�e poštupovát
pr�i  prá ci  áni  š  pomocí  uc�itele.  Vy šledky  jeho  prá ce  jšou  nedokonc�ene ,  neu plne ,  nepr�ešne ,
nedošáhují  pr�edepšáne  ukázátele. Prá ci ná prácoviš�ti ši nedoká z�e zorgánizovát, nedbá  ná por�á dek
ná  prácoviš�ti.  Neovlá dá  pr�edpišy  o  ochráne�  zdráví  pr�i  prá ci  á  nedbá  ná  ochránu  z� ivotní ho
proštr�edí . Nevyuz� í vá  hošpodá rne�  šurovin, máteriá lu0  á energie. V obšluze á u drz�be�  láborátorní ch
zár�í zení  á pomu0 cek, pr�í štroju0  á ná r�ádí , ná štroju0  á me�r� idel še dopouš�tí  zá váz�ny ch nedoštátku0 .

3.1.3 Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření

Pr�eváhu vy chovne ho záme�r�ení  májí : vy tvárná  vy chová, hudební  vy chová á zpe�v, te� lešná  á športovní  
vy chová.

Z/ á k zár�ázeny  do zvlá š� tní  te� lešne  vy chovy še pr�i c�á štec�ne m uvolne�ní  nebo u levá ch doporuc�eny ch le kár�em 
klášifikuje š pr�ihle dnutí m ke zdrávotní mu štávu.

Pr�i klášifikáci v pr�edme�tech š pr�eváhou vy chovne ho záme�r�ení  še v šouládu š poz�ádávky uc�ební ch ošnov 
hodnotí :

(á) štupen�  tvor�ivošti á šámoštátnošti projevu;

(b) ošvojení  potr�ebny ch ve�domoští , zkuš�enoští , c�innoští  á jejich tvor�ivá  áplikáce;

(c) pozná ní  zá konitoští  dány ch c�innoští  á jejich uplátn� ová ní  ve vláštní  c�innošti;

(d) kválitá projevu;

(e) vztáh z�á ká k c�innoštem á zá jem o ne� ;

(f) ešteticke  vní má ní , pr�í štup k ume� lecke mu dí lu á k eštetice oštátní  špolec�nošti;

(g) v te� lešne  vy chove�  š pr�ihle dnutí m ke zdrávotní mu štávu z�á ká vš�eobecná , te� lešná  zdátnošt, 
vy konnošt á jeho pe c�e o vláštní  zdráví .

Vy chovne�  vzde� lá vácí  vy šledky še klášifikují  podle te�chto krite rií :
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Stupeň 1 (výborný)

Z/ á k  je  v  c�innoštech  velmi  áktivní .  Prácuje  tvor�ive� ,  šámoštátne� ,  plne�  vyuz� í vá  šve  ošobní 
pr�edpoklády á velmi u špe�š�ne�  podle poz�ádávku0  ošnov je rozví jí  v individuá lní ch á kolektivní ch
projevech. Jeho projev je ešteticky pu0 šobivy ,  originá lní ,  procí te�ny ,  v hudební  á te� lešne  vy chove�
pr�ešny .  Ošvojene  ve�domošti, dovednošti á ná vyky áplikuje tvor�ive� . Má  vy rázne�  áktivní  zá jem o
ume�ní , eštetiku, bránnošt á te� lešnou kulturu á projevuje k nim áktivní  vztáh. Ú7 špe�š�ne�  rozví jí  švu0 j
ešteticky  vkuš á te� lešnou zdátnošt.

Stupeň 2 (chvalitebný)

Z/ á k je v c�innoštech áktivní ,  tvor�ivy ,  pr�evá z�ne�  šámoštátny  ná zá kláde�  vyuz� í vá ní  švy ch ošobní ch
pr�edpokládu0 , ktere  u špe�š�ne�  rozví jí  v individuá lní m á kolektivní m projevu. Jeho projev je ešteticky
pu0 šobivy  á má  jen menš� í  nedoštátky z hledišká poz�ádávku0  ošnov.Z/ á k tvor�ive�  áplikuje ošvojene 
ve�domošti,  dovednošti  á  ná vyky  v  novy ch  u kolech.  Má  áktivní  zá jem  o  ume�ní ,  o  eštetiku  á
te� lešnou zdátnošt. Rozví jí  ši v poz�ádováne  mí r�e ešteticky  vkuš, bránnošt á te� lešnou zdátnošt.

Stupeň 3 (dobrý)

Z/ á k  je  v  c�innoštech  me ne�  áktivní ,  tvor�ivy ,  šámoštátny  á  pohotovy .  Nevyuz� í vá  doštátec�ne�  šve 
šchopnošti v individuá lní  á kolektivní m projevu. Jeho projev je má lo pu0 šobivy , dopouš�tí  še v ne�m
chyb. Jeho ve�domošti  á dovednošti  májí  c�etne� jš� í  mezery á pr�i  jejich áplikáci potr�ebuje pomoc
uc�itele.  Nemá  doštátec�ny  áktivní  zá jem  o  ume�ní ,  eštetiku  á  te� lešnou  kulturu.  Nerozví jí  v
poz�ádováne  mí r�e švu0 j ešteticky  vkuš á te� lešnou zdátnošt.

Stupeň 4 (dostatečný)

Z/ á k  je  v  c�innoštech  má lo  áktivní  á  tvor�ivy .  Rozvoj  jeho  šchopnoští  á  jeho  projev  jšou  má lo
ušpokojive .  Ú7 koly  r�eš�í  š  c�ášty mi  chybámi.  Ve�domošti  á  dovednošti  áplikuje  jen  še  znác�nou
pomocí  uc�itele.  Projevuje  velmi  málou  šnáhu  á  zá jem  o  c�innošti,  nerozví jí  doštátec�ne�  švu0 j
ešteticky  vkuš á te� lešnou zdátnošt.

Stupeň 5 (nedostatečný)

Z/ á k  je  v  c�innoštech pr�evá z�ne�  pášivní .  Rozvoj  jeho šchopnoští  je  neušpokojivy .  Jeho  projev  je
pove� tš� ine�  chybny  á  nemá  eštetickou  hodnotu.  Minimá lní  ošvojene  ve�domošti  á  dovednošti
nedovede  áplikovát.  Neprojevuje  zá jem o  prá ci  á  nevyví jí  u šilí  rozví jet  švu0 j  ešteticky  vkuš  á
te� lešnou zdátnošt.

3.2 Stupně hodnocení chování

(1)  Chová ní  z�á ká  ve  š�kole  á  ná ákcí ch  por�á dány ch  š�kolou še  v pr�í páde�  pouz� ití  klášifikáce  hodnotí  ná
vyšve�dc�ení  štupni:

á) 1 – velmi dobre ;

b) 2 – ušpokojive ;

c) 3 – neušpokojive .
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Krite riá pro jednotlive  štupne�  klášifikáce chová ní  jšou ná šledují cí :

Stupeň 1 (velmi dobré)

Z/ á k uve�dome� le dodrz�uje právidlá chová ní  á uštánovení  vnitr�ní ho r�á du š�koly. Me ne�  zá váz�ny ch  
pr�eštupku0  še dopouš�tí  ojedine� le. Z/ á k je vš�ák pr�í štupny  vy chovne mu pu0 šobení  á šnáz� í  še šve  chyby
náprávit.

Stupeň 2 (uspokojivé)

Chová ní  z�á ká  je  v rozporu š  právidly  chová ní  á  š  uštánovení mi vnitr�ní ho r�á du š�koly.  Z/ á k  še  
dopuští  zá váz�ne ho pr�eštupku proti právidlu0 m šluš�ne ho chová ní  nebo vnitr�ní mu r�á du š�koly; nebo 
še opákováne�  dopuští  me ne�  zá váz�ny ch pr�eštupku0 . Zprávidlá še pr�eš du0 tku tr� í dní ho uc�itele š�koly 
dopouš�tí  dálš� í ch pr�eštupku0 , náruš�uje vy chovne�  vzde� lá vácí  c�innošt š�koly. Ohroz�uje bezpec�nošt á 
zdráví  švoje nebo jiny ch ošob.

Stupeň 3 (neuspokojivé)

Chová ní  z�á ká ve š�kole je v pr�í kre m rozporu š právidly šluš�ne ho chová ní .  Dopuští  še tákovy ch  
zá váz�ny ch pr�eštupku0  proti š�kolní mu r�á du nebo provine�ní , z�e je jimi vá z�ne�  ohroz�ená vy chová nebo
bezpec�nošt  á  zdráví  jiny ch  ošob.  Zá me�rne�  náruš�uje  hruby m  zpu0 šobem  vy chovne�  vzde� lá vácí  
c�innošt š�koly. Zprávidlá še pr�eš du0 tku r�editele š�koly dopouš�tí  dálš� í ch pr�eštupku0 .

4. Zásady pro používání slovního hodnocení v souladu s § 15 odst. 2 vyhlášky č. 48/2005 Sb., 
o základním vzdělávání, včetně předem stanovených kritérií

1. O šlovní m hodnocení  vy šledku0  vzde� lá vá ní  z�á ká ná vyšve�dc�ení  rozhoduje r�editel š�koly še šouhlášem
š�kolške  rády á po projedná ní  v pedágogicke  ráde� .

2. Tr�í dní  uc�itel po projedná ní  š vyuc�ují cí mi oštátní ch pr�edme�tu0  pr�evede šlovní  hodnocení  do klášifikáce
nebo  klášifikáci  do  šlovní ho  hodnocení  v  pr�í páde�  pr�eštupu  z�á ká  ná  š�kolu,  která  hodnotí  odliš�ny m
zpu0 šobem, á to ná z�á došt te to š�koly nebo zá konne ho zá štupce z�á ká. 

3. Je-li z�á k hodnocen šlovne� , pr�evede tr�í dní  uc�itel po projedná ní  š vyuc�ují cí mi oštátní ch pr�edme�tu0  šlovní 
hodnocení  do klášifikáce pro u c�ely pr�ijí mácí ho r� í zení  ke štr�ední mu vzde� lá vá ní .

4. Ú z�á ká š vy vojovou poruchou uc�ení  rozhodne r�editel š�koly o pouz� ití  šlovní ho hodnocení  ná zá kláde�
z�á došti zá konne ho zá štupce z�á ká.

5. Vy šledky vzde� lá vá ní  z�á ká v jednotlivy ch povinny ch á nepovinny ch pr�edme�tech štánoveny ch š�kolní m
vzde� lá vácí m prográmem á chová ní  z�á ká ve š�kole á ná ákcí ch por�á dány ch š�kolou jšou v pr�í páde�  pouz� ití 
šlovní ho hodnocení  popšá ny ták, áby bylá zr�ejmá  u roven�  vzde� lá ní  z�á ká, ktere  došá hl zejme ná ve vztáhu
k  oc�eká vány m  vy štupu0 m  formulovány m  v uc�ební ch  ošnová ch  jednotlivy ch  pr�edme�tu0  š�kolní ho
vzde� lá vácí ho  prográmu,  k  jeho  vzde� lá vácí m  á  ošobnoštní m  pr�edpokládu0 m  á  k  ve�ku  z�á ká.  Slovní 
hodnocení  záhrnuje pošouzení  vy šledku0  vzde� lá vá ní  z�á ká v jejich vy voji,  ohodnocení  pí le z�á ká á jeho
pr�í štupu ke vzde� lá vá ní  i v šouvišloštech, ktere  ovlivn� ují  jeho vy kon, á náznác�ení  dálš� í ho rozvoje z�á ká.
Obšáhuje táke  zdu0 vodne�ní  hodnocení  á doporuc�ení , ják pr�edchá zet pr�í pádny m neu špe�chu0 m z�á ká á ják je
pr�ekoná vát.
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5. Zásady pro stanovení celkového hodnocení žáka na vysvědčení v případě použití slovního 
hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace

Zá šády pro pr�evedení  šlovní ho hodnocení  do klášifikáce nebo klášifikáce do šlovní ho hodnocení  pro 
štánovení  celkove ho hodnocení  z�á ká ná vyšve�dc�ení .

Prospěch

Ovládnutí učiva předepsaného ŠVP

1 – vy borny ovlá dá  bezpec�ne�  

2 – chválitebny ovlá dá 

3 – dobry v podštáte�  ovlá dá 

4 – doštátec�ny ovlá dá  še znác�ny mi mezerámi

5 - nedoštátec�ny neovlá dá 

Úroveň myšlení

1 – vy borny pohotovy , byštry , dobr�e chá pe šouvišlošti 

2 – chválitebny uváz�uje celkem šámoštátne�

3 – dobry menš�í  šámoštátnošt v myš� lení 

4 – doštátec�ny nešámoštátne  myš� lení 

5 - nedoštátec�ny odpoví dá  nešprá vne�  i ná ná vodne  otá zky

Úroveň vyjadřování

1 – vy borny vy štiz�ne  á pome�rne�  pr�ešne  

2 – chválitebny celkem vy štiz�ne 

3 – dobry myš� lenky vyjádr�uje ne došt pr�ešne�

4 – doštátec�ny myš� lenky vyjádr�uje še znác�ny mi obtí z�emi

5 - nedoštátec�ny i ná ná vodne  otá zky odpoví dá  nešprá vne�

Celková aplikace vědomostí, řešení úkolů, chyby, jichž
se žák dopouští

1 – vy borny uz� í vá  ve�domoští  á špolehlive�  á uve�dome� le dovednoští  ,prácuje 
šámoštátne� , pr�ešne�  á š jištotou 

2 – chválitebny dovede pouz� í vát ve�domošti á dovednošti pr�i r�eš�ení  u kolu0 , dopouš�tí  še 
jen menš�í ch chyb

3 – dobry r�eš� í  u koly š pomocí  uc�itele á š touto pomocí  šnádno pr�ekoná vá  potí z�e á
odštrán� uje chyby

4 – doštátec�ny de� lá  podštátne  chyby, nešnádno je pr�ekoná vá 

5 - nedoštátec�ny prákticke  u koly nedoká z�e šplnit áni š pomocí 

Píle a zájem o učení

1 – vy borny áktivní , uc�í  še šve�domite�  á še zá jmem
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2 – chválitebny uc�í  še šve�domite�

3 – dobry k uc�ení  á prá ci nepotr�ebuje ve� tš� í ch podne�tu0

4 – doštátec�ny mály  zá jem o uc�ení , potr�ebuje štá le  podne� ty

5 - nedoštátec�ny pomoc á pobí zení  k uc�ení  jšou zátí m neu c�inne 

Chování

1 – velmi dobre Z/ á k uve�dome� le dodrz�uje právidlá chová ní  á uštánovení  vnitr�ní ho r�á du
š�koly.  Me ne�  zá váz�ny ch pr�eštupku0  še dopouš�tí  ojedine� le.  Z/ á k  je  vš�ák
pr�í štupny  vy chovne mu pu0 šobení  á šnáz� í  še šve  chyby náprávit.

2 - ušpokojive Chová ní  z�á ká  je  v  rozporu  š  právidly  chová ní  á  š  uštánovení mi
vnitr�ní ho  r�á du  š�koly.  Z/ á k  še  dopuští  zá váz�ne ho  pr�eštupku  proti
právidlu0 m  šluš�ne ho  chová ní  nebo  vnitr�ní mu  r�á du  š�koly;  nebo  še
opákováne�  dopuští  me ne�  zá váz�ny ch  pr�eštupku0 .  Zprávidlá  še  pr�eš
du0 tku  tr�í dní ho  uc�itele  š�koly  dopouš�tí  dálš� í ch  pr�eštupku0 ,  náruš�uje
vy chovne�  vzde� lá vácí  c�innošt š�koly. Ohroz�uje bezpec�nošt á zdráví  švoje
nebo jiny ch ošob.

3 - neušpokojive Chová ní  z�á ká  ve  š�kole  je  v  pr�í kre m  rozporu  š  právidly  šluš�ne ho
chová ní .  Dopuští  še  tákovy ch  zá váz�ny ch  pr�eštupku0  proti  š�kolní mu
r�á du  nebo  provine�ní ,  z�e  je  jimi  vá z�ne�  ohroz�ená  vy chová  nebo
bezpec�nošt á zdráví  jiny ch ošob. Zá me�rne�  náruš�uje hruby m zpu0 šobem
vy chovne�  vzde� lá vácí  c�innošt  š�koly.  Zprávidlá  še  pr�eš  du0 tku  r�editele
š�koly dopouš�tí  dálš� í ch pr�eštupku0 .
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6. Způsob získávání podkladů pro hodnocení

1. Podklády pro hodnocení  á klášifikáci vy chovne�  vzde� lá vácí ch vy šledku0  á chová ní  z�á ká zí šká vá  uc�itel 
zejme ná te�mito metodámi, formámi á proštr�edky:

(á) šouštávny m diágnošticky m pozorová ní m z�á ká;

(b) šouštávny m šledová ní m vy konu0  z�á ká á jeho pr�iprávenošti ná vyuc�ová ní ;

(c) ru0 zny mi druhy zkouš�ek (pí šemne , u štní , gráficke , prákticke , pohybove ), didákticky mi tešty;

(d) kontrolní mi pí šemny mi prácemi á prákticky mi zkouš�kámi pr�edepšány mi uc�ební mi 
ošnovámi;

(f) ánály zou ru0 zny ch c�innoští  z�á ká;

(g) konzultácemi š oštátní mi uc�iteli á podle potr�eby š dálš� í mi odborní ky (PPP);

(h) rozhovory še z�á kem á zá konny mi zá štupci z�á ká.

2. Z/ á k 2. áz�  9. roc�ní ku zá kládní  š�koly muší  mí t z káz�de ho pr�edme�tu, álešpon�  dve�  zná mky zá káz�de  pololetí ,
z  toho  nejme ne�  jednu  zá  u štní  zkouš�ení .  Zná mky  zí šká vájí  vyuc�ují cí  pru0 be�z�ne�  be�hem  cele ho
klášifikác�ní ho  období .  Není  pr�í puštne  u štne�  pr�ezkuš�ovát  z�á ky  koncem  klášifikác�ní ho  období  z  lá tky
cele ho tohoto období . Vy jimku tvor�í  ve�domošti nutne  k zvlá dnutí  zkouš�ene  lá tky. Zkouš�ení  je prová de�no
zá šádne�  pr�ed kolektivem tr�í dy,  nepr�í puštne  je  individuá lní  pr�ezkuš�ová ní  po vyuc�ová ní  v  kábinetech.
Vy jimká je moz�ná  jen pr�i diágnoštikováne  vy vojove  poruš�e, kdy je tento zpu0 šob doporuc�en ve zprá ve�
pšychologá.

3.  Úc�itel  oznámuje  z�á kovi  vy šledek  káz�de  klášifikáce,  klášifikáci  zdu0 vodn� uje  á  poukázuje  ná  klády  á
nedoštátky hodnoceny ch projevu0 , vy konu0 , vy tvoru0 . Po u štní m vyzkouš�ení  ozná mí  uc�itel z�á kovi vy šledek
hodnocení  okámz� ite� .  Vy šledky  hodnocení  pí šemny ch  zkouš�ek  á  prácí  á  prákticky ch  c�innoští  ozná mí 
z�á kovi nejpozde� ji do 7 dnu0 . Úc�itel šde� luje vš�echny zná mky, ktere  bere v u váhu pr�i celkove  klášifikáci,
zá štupcu0 m z�á ká  á  to zejme ná proštr�ednictví m zá pišu0  do z�á kovške  kní z�ky  -  šouc�ášne�  še šde� lová ní m
zná mek z�á ku0 m. Pr�i hodnocení  vyuz� í vá  i šebehodnocení  z�á ká.

4. Kontrolní  pí šemne  prá ce á dálš� í  druhy zkouš�ek rozvrhne uc�itel rovnome�rne�  ná cely  š�kolní  rok, áby še
nádme�rne�  nenáhromádily v urc�ity ch období ch.

5.  O termí nu pí šemne  zkouš�ky,  která  má  trvát ví ce nez�  25 minut,  informuje vyuc�ují cí  z�á ky doštátec�ne�
dlouhou  dobu  pr�edem.  Oštátní  vyuc�ují cí  o  tom informuje  formou  zá pišu  do  pr�í lohy  tr� í dní  knihy.  V
jednom dni mohou z�á ci konát jen jednu zkouš�ku uvedene ho chárákteru.

6. Úc�itel je povinen ve št šouštávnou evidenci o káz�de  klášifikáci z�á ká pru0 kázny m zpu0 šobem ták, áby mohl
vz�dy doloz� it šprá vnošt celkove  klášifikáce z�á ká i zpu0 šob zí šká ní  zná mek (u štní  zkouš�ení , pí šemne , ...). V
pr�í páde�  dlouhodobe  nepr�í tomnošti nebo rozvá zá ní  prácovní ho pome�ru v pru0 be�hu klášifikác�ní ho období 
pr�edá  tento klášifikác�ní  pr�ehled záštupují cí mu uc�iteli nebo vedení  š�koly.

7.  Vyuc�ují cí  zájiští  zápšá ní  zná mek táke  do tr� í dní ho kátálogu á dbá  o jejich u plnošt.  Do kátálogu jšou
zápišová ny zná mky z jednotlivy ch pr�edme�tu0 , ude� lená  vy chovná  opátr�ení  á dálš� í  u dáje o chová ní  z�á ká,
jeho prácovní  áktivite�  á c�innošti ve š�kole.

8. Pokud je klášifikáce z�á ká štánovená ná zá kláde�  pí šemny ch nebo gráficky ch prácí , vyuc�ují cí  tyto prá ce
ušchová vájí  po dobu,  be�hem ktere  še  klášifikáce z�á ká  urc�uje  nebo ve  ktere  še  k ní  mohou zá konní 
zá štupci  z�á ká  odvolát  -  tzn.  cely  š�kolní  rok  vc�etne�  hlávní ch  prá zdnin,  v  pr�í páde�  z�á ku0  š  odloz�enou
klášifikácí  nebo oprávny mi zkouš�kámi áz�  do 30. 10.  dálš� í ho š�kolní ho roku.  Oprávene  pí šemne  prá ce
muší  by t pr�edloz�eny vš�em z�á ku0 m á ná poz�á dá ní  ve š�kole táke  zá konny m zá štupcu0 m.

9. Vyuc�ují cí  dodrz�ují  zá šády pedágogicke ho táktu, zejme ná:

- neklášifikují  z�á ky ihned po jejich ná vrátu do š�koly po nepr�í tomnošti delš� í  nez�  jeden ty den;
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- z�á ci nemuší  dopišovát do šeš� itu0  lá tku zá dobu nepr�í tomnošti, pokud to není  jediny  zdroj informácí ;

- u c�elem zkouš�ení  není  náchá zet mezery ve ve�domoštech z�á ká, ále hodnotiti to, co umí ;

- uc�itel klášifikuje jen probráne  uc�ivo, zádá vá ní  nove  lá tky k šámoštátne mu náštudová ní  cele  tr� í de�  není  
pr�í puštne ;

- pr�ed prove�r�ová ní m ználoští  muší  mí t z�á ci doštátek c�ášu k náuc�ení , procvic�ení  á záz� ití  uc�ivá;

- prove�r�ová ní  ználoští  prová de� t áz�  po doštátec�ne m procvic�ení  uc�ivá.

10. Tr�í dní  uc�itele  (pr�í pádne�  vy chovny  porádce) jšou povinni šeznámovát oštátní  vyuc�ují cí  š doporuc�ení m
pšychologicky ch  vyš�etr�ení ,  ktere  májí  vztáh  ke  zpu0 šobu  hodnocení  á  klášifikáce  z�á ká  á  zpu0 šobu
zí šká vá ní  podkládu0 . Ú7 dáje o novy ch vyš�etr�ení ch jšou šouc�á ští  zprá v uc�itelu0  (nebo vy chovne ho porádce)
ná pedágogicke  ráde� .
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7. Podrobnosti o komisionálních a opravných zkouškách

7.1 Komisionální zkouška

1. Komišioná lní  zkouš�ká še koná  v te�chto pr�í pádech:

(á) má -li zá konny  zá štupce z�á ká pochybnošti o šprá vnošti hodnocení  ná konci první ho nebo 
druhe ho pololetí ;

(b) pr�i koná ní  oprávne  zkouš�ky. 

2.  Komiši  pro  komišioná lní  pr�ezkouš�ení  jmenuje  r�editel  š�koly;  v  pr�í páde� ,  z�e  je  vyuc�ují cí m  dáne ho
pr�edme�tu r�editel š�koly, jmenuje komiši krájšky  u r�ád.

3. Komiše je tr� í c�lenná  á tvor�í  ji:

(á)  pr�edšedá,  ktery m  je  r�editel  š�koly,  popr�í páde�  jí m  pove�r�eny  uc�itel,  nebo  v pr�í páde� ,  z�e  
vyuc�ují cí m  dáne ho  pr�edme�tu  je  r�editel  š�koly,  krájšky m  u r�ádem jmenovány  jiny  pedágogicky  
prácovní k š�koly;

(b) zkouš�ejí cí  uc�itel, jí mz�  je vyuc�ují cí  dáne ho pr�edme�tu ve tr� í de� , v ní z�  je z�á k zár�ázen, popr�í páde�  
jiny  vyuc�ují cí  dáne ho pr�edme�tu;

(c) pr�í šedí cí , ktery m je jiny  vyuc�ují cí  dáne ho pr�edme�tu nebo pr�edme�tu štejne  vzde� lá vácí  oblášti 
štánovene  Rá mcovy m vzde� lá vácí m prográmem pro zá kládní  vzde� lá vá ní .

4. Vy šledek pr�ezkouš�ení  jiz�  nelze nápádnout novou z�á doští  o pr�ezkouš�ení . Vy šledek pr�ezkouš�ení  štánoví 
komiše hlášová ní m.  Vy šledek pr�ezkouš�ení  še vyjá dr�í  šlovní m hodnocení m nebo štupne�m prošpe�chu.
R/ editel š�koly šde� lí  vy šledek pr�ezkouš�ení  prokázátelny m zpu0 šobem z�á kovi á zá konne mu zá štupci z�á ká.
V pr�í páde�  zme�ny hodnocení  ná konci první ho nebo druhe ho pololetí  še z�á kovi vydá  nove  vyšve�dc�ení .

5.  O pr�ezkouš�ení  še  por�izuje  protokol,  ktery  še  štá vá  šouc�á ští  dokumentáce š�koly.  Zá  r�á dne  vyplne�ní 
protokolu odpoví dá  pr�edšedá komiše, protokol podepí š� í  vš� ichni c�lenove  komiše.

6.  Z/ á k  mu0 z�e  v jednom  dni  vykonát  pr�ezkouš�ení  pouze  z jednoho  pr�edme�tu.  Není -li  moz�ne  z�á ká  ze
zá váz�ny ch du0 vodu0  ve štánovene m termí nu pr�ezkouš�et, štánoví  orgá n jmenují cí  komiši ná hrádní  termí n
pr�ezkouš�ení .

7.  Konkre tní  obšáh  á  rozšáh  pr�ezkouš�ení  štánoví  r�editel  š�koly  v  šouládu  še  š�kolní m  vzde� lá vácí m
prográmem.

8. Vykoná ní m pr�ezkouš�ení  není  dotc�ená moz�nošt vykonát oprávnou zkouš�ku.

9. Tr�í dní  uc�itel zápí š�e do tr� í dní ho vy kázu pozná mku o vykonány ch zkouš�ká ch, doplní  celkovy  prošpe�ch á
vydá  z�á kovi vyšve�dc�ení  š dátem pošlední  zkouš�ky.

7.2 Opravná zkouška

1. Oprávne  zkouš�ky konájí :

(á) z�á ci, kter�í  májí  nejvy š�e dve�  nedoštátec�ne  z povinny ch pr�edme�tu0  á zá roven�  došud neopákováli 
roc�ní k ná dáne m štupni zá kládní  š�koly;

(b) z�á ci devá te ho roc�ní ku, kter�í  ná konci druhe ho pololetí  neprošpe� li nejvy š�e ze dvou povinny ch 
pr�edme�tu0 .

Z/ á ci nekonájí  oprávne  zkouš�ky, ještliz�e neprošpe� li z pr�edme�tu š vy chovny m záme�r�ení m.

2.  Oprávne  zkouš�ky še konájí  nejpozde� ji  do konce pr�í šluš�ne ho š�kolní ho roku, tj.  do 31. šrpná. Termí n
oprávny ch zkouš�ek á konzultácí  z�á ku0  š pr�í šluš�ny mi pedágogicky mi prácovní ky štánoví  r�editel š�koly ná
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c�ervnove  pedágogicke  ráde� .  Z/ á k mu0 z�e v jednom dni šklá dát pouze jednu oprávnou zkouš�ku.  Oprávne 
zkouš�ky jšou komišioná lní .

3.  Z/ á k,  ktery  nevykoná  oprávnou zkouš�ku  u špe�š�ne�  nebo še  k  její mu koná ní  nedoštáví ,  neprošpe� l.  Ze
zá váz�ny ch du0 vodu0  mu0 z�e r�editel š�koly z�á kovi štánovit ná hrádní  termí n oprávne  zkouš�ky nejpozde� ji do
15. zá r� í  ná šledují cí ho š�kolní ho roku. Do te  doby je z�á k zár�ázen do nejbliz�š� í ho vyš�š� í ho roc�ní ku, popr�í páde�
znovu do devá te ho roc�ní ku.

4.  Z/ á kovi,  ktery  konál oprávnou zkouš�ku,  še ná vyšve�dc�ení  uvede dátum pošlední  oprávne  zkouš�ky v
dáne m pololetí .

5. Tr�í dní  uc�itel zápí š�e do tr� í dní ho vy kázu z�á kovi, ktery  koná oprávnou zkouš�ku:

Vykonání opravné zkoušky (třídní výkaz – poznámka)

Žák vykonal dne …… opravnou zkoušku z předmětu ………s prospěchem ……… .

Nedostavení se k opravné zkoušce (třídní výkaz – poznámka)

Žák se bez řádné omluvy nedostavil k vykonání opravné zkoušky, čímž jeho prospěch v předmětu ……… 
zůstává nedostatečný
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8. Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

1.  Zpu0 šob hodnocení  á klášifikáce z�á ká vychá zí  ze ználošti pr�í znáku0  poštiz�ení  á  uplátn� uje še ve vš�ech
vyuc�ovácí ch pr�edme�tech, ve ktery ch še projevuje poštiz�ení  z�á ká, á ná obou štupní ch zá kládní  š�koly.

2. Pr�i zpu0 šobu hodnocení  á klášifikáci z�á ku0  pedágogic�tí  prácovní ci zvy rázn� ují  motivác�ní  šloz�ku hodnocení ,
hodnotí  jevy,  ktere  z�á k  zvlá dl.  Pr�i  hodnocení  še  doporuc�uje  uz� í vát  ru0 zny ch  forem  hodnocení ,  nápr� .
bodove  ohodnocení , hodnocení  š uvedení m poc�tu chyb ápod.

3.  Pr�i  klášifikáci  z�á ku0  še doporuc�uje  upr�ednoštnit  š� irš� í  šlovní  hodnocení .  Zpu0 šob hodnocení  projedná 
tr� í dní  uc�itel á vy chovny  porádce š oštátní mi vyuc�ují cí mi.

4.  Tr�í dní  uc�itel  šde� lí  vhodny m zpu0 šobem oštátní m z�á ku0 m ve tr� í de�  podštátu individuá lní ho pr�í štupu á
zpu0 šobu hodnocení  á klášifikáce z�á ká.

5. Z/ á k zár�ázeny  do zdrávotní  te� lešne  vy chovy pr�i  c�á štec�ne m  ošvobození  nebo pr�i  u levá ch  doporuc�eny ch
le kár�em še klášifikuje v te� lešne  vy chove�  š pr�ihle dnutí m k druhu á štupni poštiz�ení  i k jeho celkove mu
zdrávotní mu štávu.

6.  R/ editel  š�koly  mu0 z�e  povolit  z�á kovi  ná  z�á došt  jeho zá konne ho zá štupce á ná zá kláde�  doporuc�ují cí ho
vyjá dr�ení  odborne ho le kár�e opáková ní  roc�ní ku z vá z�ny ch zdrávotní ch du0 vodu0 , á to bez ohledu ná to, zdá
z�á k ná dáne m štupni jiz�  opákovál roc�ní k.
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9. Způsob hodnocení žáků nebo studentů cizinců

1. Pr�i hodnocení  vy šledku0  vzde� lá vá ní  z�á ku0 , kter�í  nejšou štá tní mi obc�ány C/eške  republiky á plní  v C/eške 
republice  povinnou š�kolní  dochá zku  še  poštupuje  podle  §  51 áz�  53  š�kolške ho  zá koná  á §  14 áz�  17
vyhlá š�ky, tj. poštupuje še štejne�  jáko u z�á ku0  – obc�ánu0  C/R š vy jimkou § 15 odšt. 6 vyhlá š�ky 48/2005 Sb., o
zá kládní m vzde� lá vá ní :

(á) Pr�i hodnocení  z�á ku0  cizincu0 , kter�í  plní  v C/eške  republice povinnou š�kolní  dochá zku, še u roven�  
ználošti c�eške ho jázyká pováz�uje zá zá váz�nou šouvišlošt podle odštávcu0  2 á 4, která  ovlivn� uje  
jejich vy kon.

(b)  Z/ á k  -  obc�án  Slovenške  republiky  –  má  prá vo  pr�i  plne�ní  študijní ch  povinnoští  pouz� í vát,  
š vy jimkou c�eške ho jázyká á literátury, šlovenšky  jázyk.

3. S/kolá nemá  povinnošt z�á ká - cizince douc�ovát c�eške mu jázyku.

4. Ná konci 1. pololetí  nemuší  by t z�á k - cizinec hodnocen ná vyšve�dc�ení ,  á to áni v ná hrádní m termí nu.
Pokud by z�á k ále nebyl hodnocen ná vyšve�dc�ení  ná konci 2. pololetí , známenálo by to, z�e muší  opákovát
roc�ní k.
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2. Podmínky ukládání výchovných opatření (§ 31 školského zákona)

1. Zásady a pravidla pro ukládání výchovných opatření (pochvaly a jiná ocenění, kázeňská 
opatření)

1. Vy chovny mi opátr�ení mi jšou:

(á) pochvály nebo jiná  ocene�ní ;

(b) ká zen� šká  opátr�ení . 

2. Pochvály

- Pochvály, jiná  ocene�ní  mu0 z�e ude� lit c�i uloz� it r�editel š�koly nebo tr�í dní  uc�itel.  

- R/ editel š�koly mu0 z�e ná zá kláde�  vláštní ho rozhodnutí  nebo ná zá kláde�  podne� tu jine  prá vnicke  c�i 
fyzicke  ošoby z�á kovi  po projedná ní  v  pedágogicke  ráde�  ude� lit  pochválu nebo jine  ocene�ní  zá  
mimor�á dny  projev lidškošti, obc�ánške  nebo š�kolní  iniciátivy, zá šluz�ny  nebo štátec�ny  c�in nebo zá 
mimor�á dne�  u špe�š�nou prá ci.

-  Tr�í dní  uc�itel  mu0 z�e  ná  zá kláde�  vláštní ho  rozhodnutí  nebo  ná  zá kláde�  podne� tu  oštátní ch  
vyuc�ují cí ch z�á kovi po projedná ní  š r�editelem š�koly ude� lit pochválu nebo jine  ocene�ní  zá vy rázny  
projev  š�kolní  iniciátivy  nebo zá  de letrvájí cí  u špe�š�nou prá ci.  R/ editel  š�koly  nebo  tr�í dní  uc�itel  
neprodlene�  ozná mí  ude� lení  pochvály á jine ho ocene�ní  prokázátelny m zpu0 šobem z�á kovi á jeho  
zá konne mu zá štupci.

- Úde� lení  pochvály r�editele š�koly še záznámená  do dokumentáce š�koly (§ 28 š�kolške ho zá koná). 
Úde� lení  pochvály á jine ho ocene�ní  še záznámená  ná vyšve�dc�ení  zá pololetí , v ne�mz�  bylo ude� leno. 
Jedná  še pouze o pochvály r�editele š�koly

- Formuláce textu pochvály muší  by t štruc�ne  á vy štiz�ne .

3. Ká zen� šká  opátr�ení 

Ká zen� šky m opátr�ení m jšou:

- podmí ne�ne  vylouc�ení  z�á ká ze š�koly nebo š�kolške ho zár�í zení , 

- vylouc�ení  z�á ká ze š�koly nebo š�kolške ho zár�í zení ,

- dálš� í  ká zen� šká  opátr�ení  (nápomenutí , du0 tká).

- Z/ á ká lze podmí ne�ne�  vylouc�it nebo vylouc�it ze š�koly pouze v pr�í páde� , z�e šplnil povinnou š�kolní  
dochá zku. Mu0 z�e še tedy jednát pouze o z�á ká zá kládní  š�koly, ktery  opákovál roc�ní k á je 10. rokem 
v zá kládní  š�kole.

- V pr�í páde�  zvlá š� te�  zá váz�ne ho závine�ne ho poruš�ení  povinnoští  štánoveny ch š�kolšky m zá konem 
r�editel vylouc�í  z�á ká ze š�koly nebo š�kolške ho zár�í zení . 

- Zvlá š� te�  hrube  opákováne  šlovní  á u myšlne  fyzicke  u toky z�á ká vu0 c�i záme�štnáncu0 m š�koly nebo 
š�kolške ho zár�í zení  nebo vu0 c�i  oštátní m z�á ku0 m še še vz�dy pováz�ují  zá zvlá š� te�  zá váz�ne  závine�ne  
poruš�ení  povinnoští  štánoveny ch tí mto zá konem.

-  Dopuští -li  še z�á k  nebo študent  jedná ní  podle  pr�edchozí ho  bodu,  ozná mí  r�editel  š�koly nebo  
š�kolške ho zár�í zení  tuto škutec�nošt orgá nu šociá lne� -prá vní  ochrány de� tí ,  jde-li  o nezletile ho,  á  
štá tní mu záštupitelštví  do ná šledují cí ho prácovní ho dne pote , co še o tom dozve�de� l.
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- Pr�i poruš�ení  povinnoští  štánoveny ch š�kolní m r�á dem lze podle zá váz�nošti tohoto poruš�ení  z�á kovi
uloz� it:

i) nápomenutí  tr� í dní ho uc�itele;

ii) du0 tku tr� í dní ho uc�itele;

iii) du0 tku r�editele š�koly.

- Tr�í dní  uc�itel neprodlene�  ozná mí  r�editeli š�koly uloz�ení  du0 tky tr� í dní ho uc�itele.  Du0 tku r�editele  
š�koly lze z�á kovi uloz� it pouze po projedná ní  v pedágogicke  ráde� .

-  R/ editel  š�koly  nebo tr�í dní  uc�itel  neprodlene�  ozná mí  uloz�ení  nápomenutí  nebo du0 tky  á  jeho  
du0 vody prokázátelny m zpu0 šobem z�á kovi á jeho zá konne mu zá štupci.

- Úloz�ení  nápomenutí  nebo du0 tky še záznámená  do dokumentáce š�koly (§ 28 š�kolške ho zá koná). 

2 Krite riá pro uloz�ení  jednotlivy ch druhu0  á štupn� u0  vy chovny ch opátr�ení 

- Úde� lení  vy chovne ho opátr�ení  je zá višle  jednák ná štupni zá váz�nošti prohr�eš�ku z�á ká á jednák ná
jeho pr�í pádne m opáková ní  v pru0 be�hu pololetí .

-  Z hledišká  vy chovne ho  dopádu  ná  chová ní  z�á ká  še  vy chovne  opátr�ení  z�á kovi  ude� luje  bez
zbytec�ne ho odkládu co nejdr�í ve po špá chá ní  prohr�eš�ku á jeho du0 kládne m proš�etr�ení .

- Prohr�eš�ky z�á ku0  typu neomluvene  hodiny, podvod v z�á kovške  kní z�ce, nepovolene  opuš�te�ní  š�koly,
opákováne  nevhodne  chová ní  ke špoluz�á ku0 m, š� ikáná nebo její  projevy, krá dez� , zá váz�ne  u myšlne 
poš�kození  zár�í zení  š�koly,  vulgá rní  vyjádr�ová ní  k  prácovní ku0 m  š�koly,  ná šilne  chová ní  ke
špoluz�á ku0 m nebo prácovní ku0 m š�koly jšou pováz�ová ny zá zá váz�ne  poruš�ení  š�kolní ho r�á du, tr� í dní 
uc�itel je povinen je okámz� ite�  hlá šit r�editeli š�koly á šeznámovát ho š pru0 be�hem jejich vyš�etr�ová ní  á
ná vrhem ude� lení  vy chovne ho opátr�ení .

- Chová ní  z�á ká je v rozporu š právidly chová ní  á š uštánovení mi vnitr�ní ho r�á du š�koly. 

- Z/ á k še dopuští  pr�eštupku proti právidlu0 m šluš�ne ho chová ní  nebo š�kolní mu r�á du.

- Z/ á k ohroz�uje bezpec�nošt á zdráví  švoje nebo jiny ch ošob.

- Z/ á k zá me�rne�  náruš�uje vy chovne�  vzde� lá vácí  c�innošt š�koly.  
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