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I. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti   
o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

 
Rodiče (zákonní zástupci) mají právo 

1. na svobodnou volbu školy pro své dítě.
2. na informace o průběhu vzdělávání dítěte ve škole.
3. na informace o škole podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu 

k informacím.
4. nahlížet do výroční zprávy, pořizovat si z ní opisy a výpisy.
5. na vzdělávání svého dítěte v jazyce národnostní menšiny, a to za podmínek 

stanovených v § 14 školského zákona.
6. na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení 

v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona.
7. na poskytnutí vzdělávání dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, jehož obsah,

formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření 
nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní. 

8. volit a být voleni do školské rady.
9. vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání 

žáka. 
10. požádat o přezkoumání výsledků hodnocení žáka.

Zákonní zástupci žáka jsou povinni 
1. zajistit, aby žák docházel řádně do školy.
2. na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících

se vzdělávání a chování žáka.
3. informovat školu o zdravotní způsobilosti žáka ke vzdělávání a případných změnách 

způsobilosti, o zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by 
mohly mít vliv na průběh vzdělávání, poskytnout údaje o tom, zda je žák zdravotně 
postižen, včetně údaje o druhu postižení, nebo zdravotně znevýhodněn.

4. oznámit důvody nepřítomnosti žáka do 3 kalendářních dnů od počátku jeho 
nepřítomnosti ve vyučování. Při delší absenci omlouvají rodiče žáka každý týden. 
Neoznámí-li zákonný zástupce důvody nepřítomnosti žáka ve škole, může být tato 
absence posouzena jako neomluvená.

5. doložit písemně důvody nepřítomnosti žáka nejpozději do 3 kalendářních dnů 
po ukončení žákovy nepřítomnosti.

6. oznamovat škole a školskému zařízení údaje, které jsou podstatné pro průběh 
vzdělávání nebo bezpečnost žáka a změny v těchto údajích.

Žáci mají právo
1. na vzdělávání a školské služby podle školského zákona.
2. být informováni o průběhu a výsledcích svého vzdělávání.
3. na svůj názor.
4. na konzultace, které si musí předem dohodnout s vyučujícím.
5. zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat 

v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy, který je povinen se 
stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat.

6. vyjadřovat se k rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí jejich vzdělávání. 
7. na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání.
8. na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, na vzdělání a na svobodu 

myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování 
základních psychohygienických podmínek. 



Povinnosti žáků
1. řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat. 
2. chodit do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin a účastnit se činností 

organizovaných školou. 
3. chodit do školy vhodně a čistě upraveni a oblečeni.     
4. dodržovat školní předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli

seznámeni.
5. plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy 

a školním řádem.
6. chovat se slušně k dospělým i ostatním žákům školy, dbát pokynů pedagogických 

a provozních pracovníků, dodržovat školní řád školy a řády odborných učeben. 
Chovat se tak, aby neohrozili zdraví svoje, ani jiných osob.

7. ve školní jídelně dodržovat pokyny učitelů a pracovníků jídelny.    
8. zacházet  s  učebnicemi  a  školními  potřebami  šetrně,  udržovat  své  místo,  třídu  i

ostatní školní prostory v čistotě a pořádku, chránit majetek před poškozením; nosit do
školy učebnice a školní potřeby podle rozvrhu hodin a pokynů učitelů.      

9. před ukončením vyučování z bezpečnostních důvodů neopouštět školní budovu 
bez vědomí vyučujících. V době mimo vyučování zůstávat ve škole jen se svolením
vyučujících a pod jejich dohledem. Po ukončení vyučování ihned opouštět školu a
nezdržovat se v areálu školy ani na hřišti. 

10. chránit své zdraví i zdraví spolužáků; žákům jsou zakázány všechny činnosti, které 
jsou zdraví škodlivé (např. kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání návykových 
a zdraví škodlivých látek) ve škole i na školních akcích. V případě nálezu podezřelé 
látky bude látka zadržena a uložena na místě k tomu určeném. Tato skutečnost bude 
nahlášena Policii ČR a orgánu sociálně právní ochrany dětí, a to i v případě 
podezření na přechovávání návykové látky.

11. po návratu do školy do 3 dnů doložit důvody nepřítomnosti, jinak nebudou 
zameškané hodiny omluveny. Škola může požadovat doložení nepřítomnosti žáka 
z důvodu nemoci od lékaře. Opakovanou neomluvenou absenci a neomluvenou 
nepřítomnost žáka vyšší než 25 hodin je škola povinna hlásit příslušnému sociálnímu 
odboru, popř. Policii ČR.

12. řádně a systematicky se připravovat na vyučování.
13. každý úraz, vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti s činností školy, nebo 

potlačování práv hlásit bez zbytečného odkladu vyučujícímu, třídnímu učiteli, 
metodiku prevence, výchovnému poradci či vedení školy.

14. žáci nenosí do školy předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zdraví 
a bezpečnost jejich nebo jiných osob. Cenné věci nepotřebné k výuce včetně vyšších
částek peněz, mobilních telefonů, popř. jiných záznamových zařízení odkládají pouze
na místa k tomu určená - do osobních uzamykatelných skříněk, případně do úschovy 
k vyučujícímu. 

15. v rámci prevence rizikového chování v době vyučování mít vypnutý mobilní telefon, 
popř. jiné záznamové zařízení. 

16. žáci jsou odpovědní za škody, které způsobí záměrně svým vlastním přičiněním. 
17. chovat se slušně. Nesmí nikomu působit fyzickou ani psychickou újmu. Zvláště hrubé

slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy považují 
za závažné porušení povinností stanovených tímto řádem.

18. v průběhu vyučovací hodiny nesmí žáci úmyslně narušovat výuku. V případě, že se 
žák chová při vyučování způsobem, který znemožňuje nebo narušuje vzdělávání 
ostatních žáků, může učitel žáka vyloučit z vyučovací hodiny do doby, než se žák 
ukázní s tím, že bude pod dohledem a bude se dále vzdělávat mimo třídu. Pokud 
žákovo chování a jednání ohrožuje bezpečnost a zdraví jeho, ostatních žáků nebo 
jiných osob, je škola povinna zajistit takovému žákovi neodkladnou lékařskou péči.

19. při porušení povinností stanovených tímto školním řádem lze podle závažnosti 
porušení žákovi uložit výchovné opatření (viz níže). Škola neprodleně oznámí uložení



výchovného opatření a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho 
zákonnému zástupci a zaznamená ho do dokumentace školy.

Pedagogický pracovník zachovává mlčenlivost a chrání před zneužitím data, údaje a 
osobní údaje žáků a zákonných zástupců, citlivé osobní údaje, informace o zdravotním 
stavu dětí, údaje školských poradenských zařízení o žácích a další informace. 
Shromažďuje pouze nezbytné osobní údaje, má je bezpečně uložené a zabezpečené 
před neoprávněným přístupem.

II. Provoz a vnitřní režim školy  

Režim činností ve škole
1. Žáci přicházejí do školy tak, aby v 7,55 hod. byli ve třídě. Školní budova se otevírá 

v 7,40 hod., zamyká se v 8 hodin. Pozdě příchozí žáci nezvoní a vyčkají do přestávky, 
kdy jim bude otevřeno. Pokud rodiče oznámí (i telefonicky) pozdější příchod žáka, ten 
bude vpuštěn do budovy i mimo přestávku.
Časové rozvržení hodin
hodina začátek hodiny konec hodiny délka přestávky po hodině
1.  8:00   8:45 10 minut
2.   8:55   9:40 20 minut
3. 10:00 10:45 10 minut
4. 10:55 11:40 10 minut
5. 11:50 12:35 10 minut
6. 12:45 13:30 10 minut
7. 13:40 14:25 10 minut
8. 14:35 15:20

      Začátek a konec hodin v ZŠS přizpůsobuje třídní učitel potřebám žáků.
2. Vstup a pobyt žáků v budově školy je povolen 20 minut před začátkem vyučování 

a o přestávce mezi dopoledním a odpoledním vyučováním.
3. Žáci se přezouvají a odkládají si bundu v šatně. Pro uložení věcí používají vlastní 

uzamykatelnou skříňku.
4. Po ukončení vyučování si žáci odnášejí všechny učebnice a sešity domů.
5. O malých přestávkách žáci nesmí chodit do cizích tříd, zdržovat se na WC nebo 

na chodbách. Velkou přestávku, která trvá 20 minut, tráví žáci pod dohledem na zahradě 
školy, nechodí za školu směrem k dílně. Platí zákaz používání venkovních prolézaček 
bez dohledu pedagoga.

6. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků ve škole zajišťuje škola svými zaměstnanci, 
pedagogickými i nepedagogickými. Zaměstnance, který není pedagogickým 
pracovníkem, může ředitel školy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků určit, 
pouze pokud je zletilý a způsobilý k právním úkonům.

7. Při výuce některých předmětů jsou děleny třídy na skupiny, vytvářeny skupiny žáků 
ze stejných nebo různých ročníků nebo spojovány třídy. Počet skupin a počet žáků
ve skupině se určí rozvrhem na začátku školního roku podle prostorových, personálních 
a finančních podmínek školy, podle charakteru činnosti žáků, v souladu s požadavky 
na jejich bezpečnost a ochranu zdraví a s ohledem na didaktickou a metodickou 
náročnost předmětu.

8. Žáci se zdravotním postižením, kteří se vzdělávají v základní škole nebo třídě základní 
školy samostatně určené pro tyto žáky, mohou mít na prvním stupni nejvýše 5 
vyučovacích hodin v dopoledním vyučování a 5 vyučovacích hodin v odpoledním 
vyučování; na druhém stupni nejvýše 6 vyučovacích hodin v dopoledním vyučování a 6 
vyučovacích hodin v odpoledním vyučování.

9. Ve třídách a studijních skupinách zřízených pro žáky se zdravotním postižením mohou 
být zařazeni žáci dvou i více ročníků.

10. Nejvyšší počet žáků ve skupině je v ZŠ 14, v ZŠ speciální 6. 



11. Škola při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských 
služeb přihlíží k základním fyziologickým potřebám žáků a vytváří podmínky pro jejich 
zdravý vývoj a pro předcházení vzniku rizikového chování.

12. Ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost 
jeho zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu; zároveň 
určí náhradní způsob vzdělávání žáka v době vyučování tohoto předmětu.

13. V období školního vyučování může ředitel školy ze závažných důvodů, zejména 
organizačních a technických, vyhlásit pro žáky nejvýše 5 volných dnů ve školním roce – 
tzv. ředitelské volno.

14. Na detašovaném pracovišti se vyskytují drobné prostorové a organizační odchylky 
v ukládání oděvů, v průběhu přestávek či používání učebnic. 

Zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti žáků ve škole

Pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu
nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, nebo z důvodu nařízení 
karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost žáka 
ve škole, probíhá vzdělávání distančním způsobem.

Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného školního 
vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem.

Žáci jsou povinni vzdělávat se distančním způsobem. Způsob poskytování vzdělávání a 
hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám žáka 
pro toto vzdělávání. Hodnocení žáků při distančním vzdělávání bude vycházet z 
hodnocení uvedeném níže ve školním řádu.

Režim při akcích mimo školu
1. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při akcích a vzdělávání mimo místo, kde se 

uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje škola vždy nejméně jedním zaměstnancem školy - 
pedagogickým pracovníkem. Společně s ním může akci zajišťovat i zaměstnanec, který 
není pedagogickým pracovníkem, pokud je zletilý a způsobilý k právním úkonům. 

2. Při organizaci výuky při akcích souvisejících s výchovně vzdělávací činností školy mimo 
místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví zařazení a délku přestávek pedagog 
pověřený vedením akce podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním 
fyziologickým potřebám žáků. 

3. Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, nesmí na jednu 
osobu zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví žáků připadnout více než 14 žáků ZŠ, 
6 žáků ZŠS. Výjimku z tohoto počtu může stanovit s ohledem na náročnost zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ředitel školy. Škola pro plánování akcí stanoví tato 
pravidla – každou plánovanou akci mimo budovu školy předem projedná organizující 
pedagog s vedením školy zejména s ohledem na zajištění BOZ. Akce se považuje 
za schválenou uvedením v týdenním plánu práce školy, kde zároveň s časovým rozpisem
uvede ředitel školy jména doprovázejících osob.

4. Při akcích konaných mimo budovu školy, kdy místem pro shromáždění žáků není škola, 
zajišťuje organizující pedagog bezpečnost a ochranu zdraví žáků na předem určeném 
místě 15 minut před dobou shromáždění. Po skončení akce končí zajišťování 
bezpečnosti a ochrany zdraví žáků na předem určeném místě a v předem určeném čase.
Místo a čas shromáždění žáků a skončení akce oznámí organizující pedagog nejméně
2 dny předem zákonným zástupcům žáků, zápisem do sešitu sdělení, nebo jinou 
písemnou informací.

5. Při přecházení žáků na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy se žáci řídí 
pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Před takovýmito akcemi 
doprovázející učitel žáky prokazatelně poučí o bezpečnosti. Pro společné zájezdy tříd, 
lyžařské kurzy, školy v přírodě apod. platí zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými jsou



žáci předem seznámeni. Při pobytu v ubytovacích zařízeních se účastníci akce řídí 
vnitřním řádem tohoto zařízení.

6. Chování žáka na mimoškolních akcích je součástí celkového hodnocení žáka včetně 
hodnocení na vysvědčení. 

III. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich prevence před   
rizikovým chováním a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 

1. Všichni žáci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví 
a majetek svůj ani jiných osob, dbají na bezpečnost při pohybu v budově. 
Při hromadných přesunech scházejí po schodišti v doprovodu učitele.

2. Při výuce v tělocvičně, dílně, na pozemcích a v odborných učebnách zachovávají žáci 
specifické bezpečnostní předpisy pro tyto učebny, dané jejich řádem. Vyučující daného 
předmětu provedou prokazatelné poučení žáků v první vyučovací hodině školního roku 
a dodatečné poučení žáků, kteří při první hodině chyběli. O poučení žáků provede 
vyučující záznam do třídní knihy a do seznamu o poučení, které má žák vložen 
do katalogových listů. Poučení o BOZ a PO se provádí rovněž před každou akcí mimo 
školu. 

3. Na hodiny TV musí mít žák cvičební úbor, vhodnou sportovní obuv do tělocvičny a 
na hřiště. Na PV nosí pracovní oblečení (jiné než na TV). 

4. Žáci jsou poučeni o obecném zákazu přecházení železniční trati mimo vyhrazená místa, 
o využívání značených přechodů na silnici, o nebezpečí vyplývajícím z blízkosti rybníka. 

5. Žáci dbají zvýšené opatrnosti při setkání s volně pobíhajícími psy v okolí školy, 
nenavazují kontakty s cizími lidmi, na pohyb podezřelých osob v okolí školy vždy 
upozorní někoho ze zaměstnanců školy. 

6. Žáci nesmí lézt na stromy ve školní zahradě.
7. Bez výslovného svolení vyučujícího nesmí otvírat okna. 
8. Žákům bez pokynu a dozoru učitele není dovoleno pracovat s elektrickými přístroji a 

ručním elektrickým nářadím, vč. běžných prodlužovacích kabelů, propojovacích kabelů 
u počítačů, zásuvek apod.

9. Žáci nesmí manipulovat s otevřeným ohněm, nosit do školy zapalovače a zápalky, rovněž
nosit do školy jakékoli nebezpečné předměty - nože, řetězy, obušky, střelné zbraně, 
pyrotechniku atd.

10. Žáci nesmí bez vědomí vyučujícího opouštět budovu školy, příp. školní pozemek, nesmí 
přelézat plot školního pozemku a školního hřiště.

11. Zjištěné závady na nářadí a náčiní žáci ihned nahlásí vyučujícímu.
12. Zaměstnanci školy jsou povinni oznamovat údaje související s úrazy žáků, poskytovat 

první pomoc a vést evidenci úrazů podle pokynů vedení školy.
13. Školní budova je přístupná zvenku pouze v době, kdy je dohlížejícími zaměstnanci školy 

podle plánu dohledů zajištěna kontrola přicházejících osob; tj. při příchodu a odchodu 
žáků. Každý z pracovníků školy, který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit 
důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně po budově. Během 
provozu školy jsou všechny vchody do budovy uzavřeny.

14. Po poslední vyučovací hodině dopoledního a odpoledního vyučování vyučující předává 
žáky, kteří jsou přihlášeni do školní družiny vychovatelce školní družiny. Ostatní odvádí 
do šatny nebo do školní jídelny. Žáci, kteří nedochází do školní družiny, odchází 
po ukončení vyučování domů samostatně, není-li se zákonnými zástupci dohodnuto 
jinak.

15. Žáky ZŠ speciální osobně předávají zákonní zástupci nebo jimi pověřená osoba 
zaměstnanci školy vykonávajícímu dohled.

16. Pedagogičtí zaměstnanci dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci a protipožární předpisy; pokud zjistí závady a nedostatky, je jejich povinností 
informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých schopností a možností 
zabránit vzniku škody. Sledují zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění žáka 



informují bez zbytečných průtahů jeho zákonného zástupce a vedení školy. Při úrazu 
poskytnou žákovi nebo jiné osobě první pomoc, zajistí ošetření žáka lékařem. Úraz ihned
hlásí vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů, případně vyplní předepsané 
formuláře. Ošetření a vyplnění záznamů zajišťuje ten pracovník, který byl jeho svědkem 
nebo který se o něm dozvěděl první.

17. Při zjištění nebo důvodném podezření z infekčního onemocnění dítěte ve škole (včetně 
vší) budou neprodleně informováni zákonní zástupci žáka. Žák bude do jejich příchodu 
oddělen od ostatních žáků, aby nedošlo k šíření infekce.

IV. Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany   
žáků

1. U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy, majetku žáků, učitelů či 
jiných osob žákem je vyžadována úhrada od rodičů žáka, který poškození způsobil. 

2. Žáci dbají na dostatečné zajištění svých věcí - uzamykání šatních skříněk. Ztráty věcí 
hlásí neprodleně svému třídnímu učiteli.

3. Do školy žáci nosí pouze věci potřebné k výuce, cenné věci do školy nenosí. V případě 
nutnosti požádají učitele o úschovu.      

4. Žáci a zaměstnanci školy odkládají osobní majetek pouze na místa k tomu určená.
5. Žákům základních škol jsou bezplatně poskytovány učebnice a učební texty. Žákům ZŠ 

speciální jsou poskytovány bezplatně učebnice, sešity a pracovní sešity. Žáci prvního 
ročníku učebnice a učební texty nevracejí. Žáci ostatních ročníků jsou povinni učebnice 
a učební texty vrátit nejpozději do konce příslušného školního roku. Žáci jsou povinni 
řádně pečovat o takto propůjčený majetek školy, ochraňovat jej před ztrátou a 
poškozením, vrátit jej na konci roku v řádném stavu. 

V. Pravidla pro hodnocení chování žáků  

1. Zásady a způsoby hodnocení chování žáka
a) Chování je hodnoceno na základě podkladů jednotlivých vyučujících třídním učitelem.

Kritériem pro hodnocení chování je dodržování pravidel chování, školního řádu apod. 
během klasifikačního období. Chování žáka na mimoškolních akcích je součástí 
celkového hodnocení žáka, včetně klasifikace na vysvědčení.

b) Chování žáků ZŠS se na konci klasifikačního období nehodnotí. 
c) Výchovná opatření se udělují především za tyto skutečnosti:

 Pochvala třídního učitele (PTU) - žákova práce pro třídu a školu nad rámec jeho 
povinností.

 Pochvala ředitele školy (PŘŠ) - reprezentace školy a vynikající prospěch, 
mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo 
statečný čin nebo za dlouhodobou úspěšnou práci.

 Napomenutí třídního učitele (NTU) - porušení školního řádu: např. špatná 
příprava na vyučování, porušování zásad bezpečnosti při práci ve 
specializovaných učebnách, neuposlechnutí pokynu pracovníka školy, opakované
vyrušování při vyučování, ztráta žákovské knížky.



 Důtka třídního učitele (DTU) - závažné porušení školního řádu: např. za 
neomluvenou 1 - 2 vyučovací hodiny, porušení zákazu kouření, opakovaný pozdní
příchod, ničení majetku, nevhodné chování a vyjadřování ve škole a na školních 
akcích, podvod.

 Důtka ředitelky školy (DŘŠ) - opakované porušení školního řádu: např. za 
neomluvené 3 - 6 vyučovacích hodin, opakované porušení zákazu kouření, 
nevhodné chování a vyjadřování k zaměstnancům školy.

 Snížený stupeň z chování - na základě návrhu pedagogické rady může být žákům
udělen druhý stupeň (chování uspokojivé), resp. třetí stupeň z chování 
(neuspokojivé) za velmi závažné kázeňské přestupky, opakované nebo soustavné
porušování školního řádu: např. za 7 - 12 neomluvených hodin 2 z chování, za 13 
a více neomluvených hodin 3 z chování, krádež, agresivní chování, projevy 
šikany, kyberšikany, rasizmu a xenofobie, sexuální obtěžování, úmyslné ublížení 
na zdraví, přechovávání nebo distribuce návykové látky, neodůvodněný a 
neomluvený odchod z výuky a prostor školy. 

Stupně chování
 1 - velmi dobré
 2 - uspokojivé
 3 – neuspokojivé

VI. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků  

Pravidla vycházejí ze ŠVP pro ZŠ a ZŠ speciální. Má-li zástupce žáka pochybnosti o 
správnosti klasifikace v jednotlivých předmětech nebo chování na konci prvního nebo 
druhého pololetí, může do tří dnů ode dne, kdy bylo žákovi vydáno vysvědčení (popř. výpis), 
požádat ředitele školy o jeho komisionální přezkoušení nebo změnu klasifikace chování. 
Žákovi, který je na konci druhého pololetí klasifikován nejvýše ve dvou předmětech stupněm 
„nedostatečný“, ředitel školy umožní vykonat opravné zkoušky. Nedostaví-li se žák 
k opravným zkouškám ve stanoveném termínu bez omluvy, klasifikuje se v předmětu, 
z něhož měl vykonat opravnou zkoušku, stupněm nedostatečný. Po vykonání opravné 
zkoušky žák obdrží vysvědčení.
Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných
předmětů s výjimkou předmětů výchovného zaměření a předmětů, z nichž byl uvolněn. Do 
vyššího ročníku postoupí i žák prvního stupně základní školy, který již v rámci prvního stupně
opakoval ročník, a žák druhého stupně základní školy, který již v rámci druhého stupně 
opakoval ročník, a to bez ohledu na prospěch tohoto žáka. 

A) Pravidla pro hodnocení žáků ZŠ
Zásady a způsoby hodnocení
Žáci mohou být hodnoceni slovně nebo klasifikací známkami. V prvním a druhém ročníku 
při celkové klasifikaci rozhoduje učitel o formě hodnocení podle úrovně individuálních 
předpokladů žáka a míry jeho samostatnosti při osvojování učiva. K průběžnému hodnocení 
učitel užívá klasifikační stupně 1 – 3, k ohodnocení horších výsledků žákovy práce 
klasifikační razítko. Ve třetím až devátém ročníku jsou žáci hodnoceni tradiční známkovou 
stupnicí. Na žádost rodičů může ředitel školy povolit celkové slovní hodnocení ve všech nebo
pouze v některých vyučovacích předmětech u těch žáků, jejichž znevýhodnění způsobuje 
výrazné disproporce mezi jednotlivými oblastmi vzdělávání, případně znemožňuje objektivní 
hodnocení formou známek.
Žáci jsou vyučujícími vedeni k sebehodnocení. Tato klíčová kompetence je realizována ústní 
i písemnou formou v průběhu celého vzdělávání.
Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých předmětech stanovených školním vzdělávacím 
programem se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu:



 
 1 - výborný
 2 - chvalitebný
 3 - dobrý
 4 - dostatečný
 5 – nedostatečný
 nehodnocen - není-li možné žáka hodnotit
 uvolněn – je-li žák z předmětu zcela uvolněn

 
Při hodnocení touto stupnicí jsou výsledky vzdělávání žáka hodnoceny tak, aby byla zřejmá 
úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména vzhledem k očekávaným výstupům 
formulovaným v jednotlivých předmětech školního vzdělávacího programu a k jeho 
vzdělávacím a osobnostním předpokladům.

Pro klasifikaci na ZŠ na konci klasifikačního období je nutná průběžná klasifikace:
pro předměty s jednohodinovou dotací týdně minimálně     - 5 hodnocení
pro předměty s dvouhodinovou dotací týdně minimálně     - 6 hodnocení
pro předměty s tříhodinovou dotací týdně minimálně     - 8 hodnocení
pro předměty se čtyřhodinovou a vyšší dotací týdně     - 10 hodnocení

Nesplní-li žák tyto podmínky, může být učitelem navržena zkouška v náhradním termínu.

Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni:
 Prospěl (a) s vyznamenáním, není-li v žádném z povinných předmětů hodnocen 

na vysvědčení stupněm prospěchu horším než 2 – chvalitebný (nebo odpovídajícím 
slovním hodnocením), průměr stupňů prospěchu ze všech povinných předmětů není 
vyšší než 1,5 a jeho chování je hodnoceno stupněm velmi dobré.

 Prospěl (a), není-li v žádném z povinných předmětů hodnocen na vysvědčení 
stupněm prospěchu 5 - nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením.

 Neprospěl (a), je-li v některém z povinných předmětů hodnocen na vysvědčení 
stupněm prospěchu 5 - nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením nebo
není-li žák hodnocen z některého předmětu na konci druhého pololetí.

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

B) Pravidla pro hodnocení žáků ZŠS

Hodnocení žáků školy je nedílnou součástí jejich výchovy a vzdělávání. 
Specifikem hodnocení  žáků základní  školy speciální  je nutnost  důsledného individuálního
posuzování  jednotlivých  žáků,  jejich  činností,  celkových  výsledků  i  některých  projevů
chování.

1. Hodnocení všech předmětů na vysvědčení se provádí slovně.
2. Chování žáka se nehodnotí.
3. Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání musí být jednoznačné, srozumitelné, 

věcné a všestranné.
4. Cílem hodnocení je poskytnout žákovi a rodičům zpětnou vazbu.
5. Při hodnocení se bere ohled na druh a stupeň postižení žáka, na jeho momentální 

indispozice a zdravotní stav, na jeho snahu, vytrvalost, vůli a přístup ke vzdělávání.
6. Používáme kladné a motivující hodnocení, které žáka a jeho rodiče povzbudí a uzná 

jejich snahu. Žák by měl být hodnocen za to, co umí nebo dokáže, nikoli za chyby 
a nedostatky. 

7. Při hodnocení posuzuje učitel výsledky práce objektivně, nesmí podléhat žádnému 
vlivu subjektivnímu ani vnějšímu.



8. Pro zjišťování úrovně žákových vědomostí a dovedností volí učitel takové formy 
a druhy ověřování, které odpovídají schopnostem žáka a na něž má druh a stupeň 
postižení nejmenší vliv.

9. V odůvodněných případech lze žáka nehodnotit, o čemž rozhodne ředitel na základě 
návrhu třídního učitele, například z důvodu dlouhodobé nemoci žáka.

10. Učitel každý měsíc písemně informuje rodiče žáka o průběhu vzdělávání a školních 
aktivitách. Konzultace s rodiči lze sjednat na požádání. V případě, že se žák chová 
neobvykle, zhorší se jeho chování atp., konzultuje učitel problém s rodiči, případně 
s psychologem. 

11. Přestupuje-li žák na jinou školu, poskytne škola, kterou žák opouští, nové škole 
písemné hodnocení z jednotlivých vyučovacích předmětů.

Způsob a kritéria hodnocení (ZŠ, ZŠS)
1. Žák, který nezvládá ŠVP, má vypracovaný IVP ve spolupráci třídního učitele, rodičů 

a SPC, popř. dalších odborníků. Za jeho vypracování zodpovídá třídní učitel a ředitel 
školy.

2. Třídní učitel stanoví v IVP obsah učiva a očekávané výstupy u každého předmětu 
podle ŠVP, který je v souladu s RVP.

3. Učitel 2 x ročně slovně hodnotí stupeň zvládnutí učiva, kterého žák dosáhl ve 
vyučovacích předmětech dle ŠVP nebo jeho IVP. 

4. Každé pololetí dostává žák vysvědčení. Za první pololetí lze místo vysvědčení vydat 
výpis z vysvědčení.

5. V ZŠ i ZŠS se při výchovně-vzdělávací činnosti a hodnocení bere ohled na druh 
a stupeň postižení žáka, na jeho momentální indispozice a zdravotní stav, na jeho 
individuální možnosti a schopnosti.

Ukončení základního vzdělávání
Dokladem o dosažení základního vzdělání je vysvědčení o úspěšném ukončení devátého, 
popřípadě desátého ročníku základního vzdělávání. Tato vysvědčení jsou opatřena doložkou
o získání stupně základního vzdělání.
Absolvent základní školy speciální získá základy vzdělání.

Následující stupně hodnocení uvedené v tabulce používáme k orientaci a formulaci slovního 
hodnocení na vysvědčení a k hodnocení ve třídním výkazu. Při hodnocení touto stupnicí jsou
výsledky vzdělávání žáka hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které 
dosáhl zejména vzhledem k očekávaným výstupům formulovaným v IVP dle školního 
vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k jeho věku.



Tabulka pro užší slovní hodnocení ZŠS

Předmět 1 2 3 4 5

Čtení

projevuje se 
pozitivně, čte 
samostatně, 
se snahou a 
porozuměním, 
v učivu se 
orientuje

projevuje se 
pozitivně, čte 
se snahou a 
s menší 
podporou 
zejména v 
porozumění, 
v učivu se 
orientuje s 
drobnými 
chybami 

čte s výkyvy, 
s častou 
podporou v 
porozumění, 
v učivu se 
orientuje s 
chybami

čte s trvalou 
podporou v 
porozumění, 
na podporu 
reaguje, 
čtenému
textu nerozumí

negativně 
reaguje, ani 
s podporou 
nevyvíjí žádné 
úsilí, o učivo 
nejeví zájem, 
práci nezvládá 

Psaní

projevuje se 
pozitivně, píše 
samostatně 
a čitelně, snaží
se

projevuje se 
pozitivně, píše 
s menší 
podporou, 
v rámci 
možností 
čitelně, někdy 
s drobnými 
chybami, snaží
se

píše s výkyvy, 
s častou 
podporou, 
někdy 
nečitelně a s 
chybami

píše s trvalou 
podporou, 
většinou však 
nečitelně a s 
chybami

negativně 
reaguje, ani 
s podporou 
nevyvíjí žádné 
úsilí, o učivo 
nejeví zájem, 
práci nezvládá 

Řečová
výchova

projevuje se 
pozitivně, 
komunikuje 
samostatně, 
se snahou a 
porozuměním

projevuje se 
pozitivně, 
komunikuje se 
snahou a 
s menší 
podporou 
porozumění

komunikuje 
s výkyvy, 
s častou 
podporou v 
porozumění

komunikuje 
s trvalou 
podporou, na 
kterou reaguje 
většinou bez 
porozumění

negativně 
reaguje, ani 
s podporou 
nevyvíjí žádné 
úsilí, o učivo 
nejeví zájem, 
práci nezvládá

Počty

projevuje se 
pozitivně, 
počítá 
samostatně, 
se snahou a 
porozuměním, 
v učivu se 
orientuje

projevuje se 
pozitivně, 
počítá se 
snahou a 
s menší 
podporou 
zejména v 
porozumění, 
v učivu se 
orientuje s 
drobnými 
chybami 

počítá 
s výkyvy, 
s častou 
podporou v 
porozumění, 
v učivu se 
orientuje s 
chybami

počítá 
s trvalou 
podporou v 
porozumění, 
na kterou 
reaguje, přesto
učivu 
nerozumí

negativně 
reaguje, ani 
s podporou 
nevyvíjí žádné 
úsilí, o učivo 
nejeví zájem, 
práci nezvládá 

Práce na
počítači

projevuje se 
pozitivně, 
učivo dobře 
zvládá, dokáže
pracovat 
samostatně, 
se snahou a 
porozuměním

projevuje se 
pozitivně, 
učivo zvládá 
se snahou a 
menší 
podporou 
v porozumění 
a v 
samostatnosti

pracuje 
s výkyvy, 
s častou 
podporou 
v porozumění, 
v učivu se 
orientuje s 
chybami

pracuje 
s trvalou 
podporou 
v porozumění, 
na kterou 
reaguje, přesto
učivu 
nerozumí

negativně 
reaguje, ani 
s podporou 
nevyvíjí žádné 
úsilí, o učivo 
nejeví zájem, 
práci nezvládá 

Prvouka

Vlastivěda

Přírodověda

Výchova
ke zdraví



Hudební
výchova

na hudbu 
reaguje 
pozitivně, 
snaží se zpívat
i používat 
hudební 
nástroje, 
zapojuje se 
samostatně

na hudbu 
reaguje 
pozitivně, 
s menší 
podporou se 
snaží zpívat i 
používat 
hudební 
nástroje

na hudbu 
reaguje 
s výkyvy, 
s častou 
podporou a 
motivací ke 
zpívání a 
používání 
hudebních 
nástrojů

výjimečně se 
zapojí, je 
potřeba častá 
podpora a 
motivace, 
hudbě pasivně
naslouchá

nemá vztah 
k hudbě, nerad
poslouchá 
hudbu, 
negativně na ni
reaguje, i 
s podporou se 
odmítá zapojit

Výtvarná
výchova

projevuje se 
pozitivně, 
maluje i kreslí 
rád, 
samostatně a 
se snahou

projevuje se 
pozitivně, 
maluje i kreslí 
rád se snahou 
a s menší 
podporou

zapojuje se 
s výkyvy, 
s častou 
podporou a 
motivací 
k malování a 
ke kreslení

výjimečně se 
zapojí, je 
potřeba častá 
podpora a 
motivace 
k malování a 
ke kreslení

negativně 
reaguje, 
nesnaží se, i 
s podporou 
odmítá 
malovat a 
kreslit

Pracovní
výchova

projevuje se 
pozitivně, 
pracuje a 
vyrábí rád, 
samostatně, 
se snahou

projevuje se 
pozitivně, 
pracuje a 
vyrábí rád se 
snahou a 
s menší 
podporou

zapojuje se 
s výkyvy, 
s častou 
podporou a 
motivací 
k práci a k 
vyrábění

výjimečně se 
zapojí, je 
potřeba častá 
podpora a 
motivace 
k práci a k 
tvoření

negativně 
reaguje, 
nesnaží se, i 
s podporou 
odmítá 
pracovat

Tělesná
výchova

projevuje se 
pozitivně, má 
rád tělesnou 
aktivitu a 
sporty, cvičí 
samostatně a 
se snahou

projevuje se 
pozitivně, má 
rád tělesnou 
aktivitu a 
sporty, cvičí se
snahou a 
s menší 
podporou 

zapojuje se 
s výkyvy, 
s častou 
podporou a 
motivací ke 
cvičení a k 
používání 
nářadí a náčiní

výjimečně se 
zapojí, je 
potřeba častá 
podpora a 
motivace ke 
cvičení a k 
používání 
nářadí a náčiní

cvičení a 
tělesnou 
aktivitu 
nevyhledává, 
reaguje 
negativně, i 
s podporou se 
odmítá zapojit



Tabulka pro užší slovní hodnocení ZŠS - RHB

Předmět 1 2 3 4 5

Člověk a
komunikace

Snaží se, je 
samostatný, 
dobře 
komunikuje 
(AAK), 
pozitivně 
reaguje.

Snaží se, 
zapojuje se,
pozitivně 
reaguje, 
pracuje 
s menší 
podporou.

Na činnost 
reaguje 
s výkyvy 
(pozitivně 
nebo 
negativně), 
pracuje 
s podporou.

Zvládá jen 
s trvalou 
podporou, 
reaguje na 
podněty, ale 
pracuje 
s obtížemi.

Negativně 
reaguje, 
nezvládá práci, o
učivo nejeví 
zájem.

Člověk a
jeho svět

Snaží se, je 
samostatný, 
dobře 
komunikuje 
(AAK), 
pozitivně 
reaguje.

Snaží se, 
zapojuje se,
pozitivně 
reaguje, 
pracuje 
s menší 
podporou.

Na činnost 
reaguje 
s výkyvy 
(pozitivně 
nebo 
negativně), 
pracuje 
s podporou.

Zvládá jen 
s trvalou 
podporou, 
reaguje na 
podněty, ale 
pracuje 
s obtížemi.

Negativně 
reaguje, 
nezvládá práci, o
učivo nejeví 
zájem.

Člověk a
zdraví

Snaživý a 
samostatný, 
má rád 
tělesnou 
aktivitu a 
sport.

Zapojuje se,
pozitivně 
reaguje.

Na činnost 
reaguje 
s výkyvy 
(pozitivně 
nebo 
negativně), 
pracuje 
s podporou.

Výjimečně 
se zapojí, 
zvládá jen 
s trvalou 
podporou.

Cvičení a 
tělesnou aktivitu 
nevyhledává, 
reaguje 
negativně.

Hudební
výchova

Má rád 
hudbu, snaží 
se, zapojuje 
se, pozitivně 
reaguje.

Pracuje dle 
svých 
možností, 
rád (se 
zájmem) 
poslouchá 
hudbu.

Na činnost 
reaguje 
s výkyvy 
(pozitivně 
nebo 
negativně), 
pracuje 
s podporou.

Výjimečně 
se zapojí, je 
potřeba 
častá 
podpora, 
hudbě 
pasivně 
naslouchá.

Nemá vztah 
k hudbě, nerad 
poslouchá 
hudbu, negativně
na ni reaguje, 
nezapojuje se a 
pracuje jen 
s plným vedením
a podporou.

Pracovní a
výtvarná
výchova

Snaží se; 
zapojuje se; 
pozitivně 
reaguje. Je 
samostatný.

Pozitivně 
reaguje, 
snaží se, 
práce ho 
baví, 
pracuje 
s menší 
podporou.

Na činnost 
reaguje 
s výkyvy 
(pozitivně 
nebo 
negativně), 
pracuje 
s podporou.

Výjimečně 
se zapojí, 
pracuje 
s trvalou 
podporou.

Negativně 
reaguje, nesnaží 
se, nezapojuje 
se, potřebuje 
plné vedení a 
podporu.


	16. žáci jsou odpovědní za škody, které způsobí záměrně svým vlastním přičiněním.
	1. 8:00 8:45 10 minut
	2. 8:55 9:40 20 minut
	3. 10:00 10:45 10 minut
	4. 10:55 11:40 10 minut
	5. 11:50 12:35 10 minut
	6. 12:45 13:30 10 minut
	7. 13:40 14:25 10 minut
	8. 14:35 15:20
	Důtka třídního učitele (DTU) - závažné porušení školního řádu: např. za neomluvenou 1 - 2 vyučovací hodiny, porušení zákazu kouření, opakovaný pozdní příchod, ničení majetku, nevhodné chování a vyjadřování ve škole a na školních akcích, podvod.
	Důtka ředitelky školy (DŘŠ) - opakované porušení školního řádu: např. za neomluvené 3 - 6 vyučovacích hodin, opakované porušení zákazu kouření, nevhodné chování a vyjadřování k zaměstnancům školy.
	Snížený stupeň z chování - na základě návrhu pedagogické rady může být žákům udělen druhý stupeň (chování uspokojivé), resp. třetí stupeň z chování (neuspokojivé) za velmi závažné kázeňské přestupky, opakované nebo soustavné porušování školního řádu: např. za 7 - 12 neomluvených hodin 2 z chování, za 13 a více neomluvených hodin 3 z chování, krádež, agresivní chování, projevy šikany, kyberšikany, rasizmu a xenofobie, sexuální obtěžování, úmyslné ublížení na zdraví, přechovávání nebo distribuce návykové látky, neodůvodněný a neomluvený odchod z výuky a prostor školy.
	Stupně chování
	1 - velmi dobré
	2 - uspokojivé
	3 – neuspokojivé

