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2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

Škola sdružuje: 

ZÁKLADNÍ ŠKOLU            kapacita 50 žáků 

MATEŘSKÁ ŠKOLA                            kapacita 25 dětí 

ŠKOLNÍ DRUŽINU    kapacita 30 dětí   

ŠKOLNÍ JÍDELNU        kapacita 100 jídel 

 

2.1. PODMÍNKY ŠKOLY 

(ke vzdělávání v rámci ŠVP ZV 

• materiální  
Vybavení pomůckami, učebnicemi a učebními texty. 

 Kvalitní kopírovací zařízení a vybavení. 
Počítačová síť v jedné učebně. 
Obnova žákovského nábytku. 
Pravidelné doplňování knižního fondu knihovny. 
Zajištění prostředků na DVPP.   

• prostorové 
Počet kmenových učeben odpovídá počtu tříd. Velikost plochy 
učeben je velmi rozdílná a půdorys některých učeben atypický. 
Prostory pro dělenou jazykovou výuku. 

• hygienické 
Obnova žákovského nábytku. 
Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků. 
Organizační zajištění režimu školy s ohledem na psychické a fyzické 
zdraví žáků. 

• personální  
                  V rámci DVPP zvyšování kvalifikace všech pedagogů školy –     

                       Semináře pro management školy, environmentální vzdělávání,      
                       jazykové kurzy, apod. 
 

 

Charakteristika pedagogického sboru 
  

Kladem školy je stabilizovaný kvalifikovaný pedagogický sbor, schopný týmové 
spolupráce, pečující o zdravé klima školy. Pedagogický sbor je tvořen pěti pedagogy -  
čtyři pedagogové ZŠ mají odpovídající vzdělání, jedna pedagožka je bez potřebné 
kvalifikace.  Učitelé se zapojují do dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Ve 
sboru jsou zastoupeni speciální pedagogové. Ve škole pracuje specialistka na 
ekologickou výchovu. Všichni pedagogové rutinně pracují s ICT. Učitelé projevují 
respekt k osobním potřebám žáka na bázi svobody, odpovědnosti, úcty, uznání a 
spolupráce. 
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Struktura žáků 
  

Školu navštěvují žáci z Vrbové Lhoty a Ratenic, výjimečně i z jiných obcí 

V dlouhodobém výhledu školy předpokládáme zvýšení počtu tříd na 3  
při celkovém počtu žáků mezi 45 – 50. 
Vzhledem k tomu, že jsme malotřídní školou, je třída vždy složená z více ročníků. 
Ročníky jsou do tříd rozdělovány podle počtu žáků v jednotlivých ročnících 
v daném roce s přihlédnutím k věkovým i individuálním zvláštnostem konkrétních 
žáků. 

 

2. 2. DLOUHODOBÉ PROJEKTY 

 

▪ Dílčí ekologické projekty regionálního významu (M.R.K.E.V., …) 

 

▪ Úroveň spolupráce školy s rodiči žáků ovlivňuje skutečnost, že rodiče školu 
pro své dítě zvolili na základě vlastního výběru – zájem o kvalitní vzdělávání 
podmiňuje vztah „rodiče – škola“  

 
 

2. 3. SPOLUPRÁCE S RODIČI A JINÝMI SUBJEKTY 
 
▪ Školská rada, zřízená již v roce 2005, která neformálně zajišťuje dohled  

nad vzdělávacími aktivitami školy a hospodařením. 
 
▪ Úzký kontakt školy funguje se zřizovatelem. 

 
▪  Škola využívá služeb Pedagogicko-psychologické poradny  

Kolín a Nymburk, v některých případech spolupracujeme  
s OPD Kolín. 
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3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 

 
 
Objektivními faktory, které mají pozitivní vliv na kvalitu školy, 
 jsou 

1. mateřská škola, která je součástí subjektu 
2. poloha školy v centru obce 
3. školní zahrada 
4. spolupracující pedagogický sbor zajímající se  

o inovace ve výchově a vzdělávání žáků. 
 
▪ Při tvorbě vzdělávacího programu jsme vycházeli  

ze zkušeností lektorů DVPP, kterých jsme se účastnili 
 
▪ Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času  

zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku  
zájmových činností v rámci nepovinných předmětů a  
školní družiny. 

 
▪ Snahy o zlepšování partnerských vztahů mezi žáky  

a pedagogy a zpestření výchovně vzdělávacích aktivit 
 podporují tradiční celoškolní akce, které jsou  
organizovány formou projektových dnů školy. 

 
▪ Do života školy integrujeme plnohodnotně žáky  

se specifickými vzdělávacími potřebami nebo  
vývojovými a zdravotními poruchami i žáky talentované  
a nadané. 

 
▪ Podporujeme žáky, kteří se připravují na přijímací zkoušky  

na víceletá gymnázia. 
 
 
▪ Škola chápe své poslání jako službu žákům  

a jejich rodičům. Kvalitní komunikace s rodičovskou  
veřejností je jednou z priorit. Proto na škole funguje  
funkční rada školy. 

 
 
▪ Pro zajištění kvalitního chodu školy klade vedení školy důraz  

na vzájemnou informovanost zaměstnanců, jejich kontrolu  
a na péči o ně. Vedení školy podporuje další vzdělávání  
pedagogů, přenášení inovací. 

 
▪ Zajištění vzdělávacího programu podmiňuje také  

ekonomická situace školy. Škola je od roku 2003  
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právním subjektem. Prioritami je rozšiřování a zkvalitňování 
       prostor pro vyučování a zlepšování vybavení školy výukovým  
       zařízením a pomůckami. 
 
 
 
3. 1 CÍLE A POSLÁNÍ ŠKOLY 
  
➢ Naše škola zajistí svým žákům kvalitní základní všeobecné vzdělání 

orientované na životní praxi a na další studium. 
 
➢ Vzdělávací metody a prostředky směřují k utváření a  

rozvíjení klíčových kompetencí žáků, zejména pak  
vedou žáky k samostatnosti, tvořivosti, přemýšlení,  
vzájemné toleranci a úctě, k rozvoji komunikačních  
dovedností a spolupráci, učí žáka, jak se učit.   

 
➢ Škola je komunitou, která podporuje fyzické a  

psychické zdraví.  
 
➢ Škola vytváří podmínky pro smysluplné využití volného  

času v zájmových aktivitách. 
 
 
 
 
        Žák naší školy: 
 
▪ je proaktivní v poznávání světa, dokáže nakládat se získanými  

informacemi 
 
▪ rozhoduje se samostatně, dokáže si poradit při řešení  

problémů 
 
▪ umí otevřeně naslouchat, nemá zábrany při komunikaci  

se svým okolím 
 
▪ je psychicky odolný vůči negativním jevům kolem sebe  

a vůči stresu 
 
▪ uvědomuje si význam a osobní zodpovědnost za své zdraví,  

svůj životní styl přizpůsobuje potřebě o zdraví pečovat 
 
 

1.  Na škole pracuje kvalitní pedagogický sbor, v němž všichni  
chápou potřeby osobního růstu a dalšího vzdělávání  
jako prioritu profesionální práce. 
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2. Pedagogika orientovaná na dítě převažuje ve způsobu  

vzdělávání na naší škole a respektuje zásady  
tzv. „zdravého učení“. 

 
3. Za prioritní vzdělávací aktivity považujeme osvojení  

klíčových kompetencí žáky.  
 

4. Podporujeme osobnostní a sociální výchovu dětí,  
jejich sebedůvěru a smysl pro úctu, slušnost a toleranci.  
Učíme žáky pečovat o vlastní zdraví a o prostředí,  
v němž žijí. 

 
5. Zajišťujeme nabídku zájmových aktivit pro žáky s cílem  

rozvíjet jejich zájmy a s cílem smysluplně využít jejich  
volný čas. 

 
6. Řád školy je srozumitelným souborem povinností a práv  

žáků a zaměstnanců školy. Jeho základem jsou myšlenky   
demokracie a sebehodnocení. 

 
7. Škola respektuje potřeby a zájmy rodičů žáků. Realizuje  

je prostřednictvím Školské rady. 
 

8. Organizace řízení školy funguje na principech  
týmové spolupráce a kolektivní odpovědnosti.  
Soustavnost zodpovědného individuálního plnění  
cílů a úkolů pedagogy je základním předpokladem  
kvalitní vzdělávací práce. 

 
 

9. Kontrolní mechanismy školy jsou nástrojem budování  
vzájemné důvěry. Plnění úkolů a cílů je pravidelně  
vyhodnocováno.  
 
 

3.2 STRATEGIE ŠVP 
 

 Ve vyučovacím procesu využíváme prvky sebekontroly a vzájemné kontroly         

 – kompetence k učení. 

 Zapojujeme žáky do prací v týmech, na projektech (vytváření výukových       

 plakátů a jejich prezentace) – kompetence sociální a personální. 

 Pravidelně zařazujeme do výuky práci se žáky v komunitních kruzích –                    

 kompetence komunikativní. 

 Umožňujeme žákům podílet se na prezentaci vlastních výsledků i výsledků      
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 práce školy – kompetence občanská. 
 

• Logické myšlení a představivost 
Metody a formy práce, kterých užijeme při osvojování učiva,  
jsou směrovány k propojení obou mozkových hemisfér   
žáka. Současně žákovi vytváříme prostor pro kreativní  
vytváření vlastních cílů a projektů, které bude schopen  
zvládnutými postupy realizovat. Vyučující umožní žákovi  
uplatnit tvůrčí přístup, navrhnout vlastní koncepci, či  
řešení. Podporujeme osvojování logických postupů žákem,  
zjišťování výsledků na základě vyvozování, pozorování,  
měření a dalších technik, schopnost zpracovat tyto  
výsledky a vyvodit z nich závěry. K tomu škola využívává  
různých forem praktických činností.   
 

• Jazyková komunikace 
Jazykovou komunikaci chápeme jako nástroj ve smyslu  
dorozumění se mezi lidmi, a to jak v jazyce mateřském,  
tak i v cizím jazyce. Za základní úkol v této oblasti považujeme  
zvládnutí čtení s porozuměním v mateřském jazyce,  
schopnost otevřeně komunikovat, diskutovat. Prací s knihou  
a využíváním možností školní knihovny se snažíme motivovat  
žáka k četbě. Výuce anglického jazyka se dostává podstatně  
většího významu a časového prostoru. Za důležité  
považujeme, aby vyučující chápali tuto výuku jako nástroj  
posilování sebevědomí žáka, ne jako prostředek vytváření  
stresu. Jazyková výuka více než ostatní vzdělávací oblasti  
využívá prvků tvořivé dramatiky v prožívání životních situací. 
 

• Práce s informacemi 
Škola učí žáka vyhledávat, analyzovat a účelně využívat  
informace z různých zdrojů tak, aby motivovaly žáka k touze  
po sebevzdělávání. Na 1. stupni bude žák schopen  
využívat PC, jako informačního prostředku a bude  
schopen se orientovat v kterékoli knihovně. Žákům slouží  
jednotlivé PC stanice připojené na internet ve třídách,  
které umožňují jednotlivcům nebo skupinám pracovat  
s aktuálními informacemi a využívat možností počítačové  
sítě přímo ve výuce různých vyučovacích předmětů. 
 
 

• Osobnostní a sociální výchova 
   Osobnostní a sociální výchova se prolíná všemi vzdělávacími  
   oblastmi, zejména pak oblastmi Člověk a společnost, Člověk  
   a jeho svět a Člověk a zdraví. Realizací docílíme změnu  
   přístupu k osobnosti žáka a také jeho pochopení mezilidských  
   vztahů i lepší sebeporozumění. Prostředkem nám je například  
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   vytváření a řešení modelových situací, kooperativní učení,  
   formy dramatického projevu apod. V kolektivu třídy je  
   věnována pozornost problematice vzájemných vztahů,  
   je pravidelně využíváno formy „komunitního kruhu“,  
   technik vedoucích k sebepoznání, sebeporozumění a  
   Upevňování sebedůvěry. Důležitým prvkem je společné  
   vytváření bezpečné, zdravé atmosféry ve třídě a ve škole.  
   K tomu je třeba osvojit si domluvená pravidla a umožnit žákům  
   využívat jejich práv a dovolávat se jich. Kladný vliv má též  
   nestresující systém hodnocení žáka a v každodenní praxi  
   podporujícím sebehodnocení, společné hodnocení a posuzování  
   práce ostatních. 

 

• Aplikace získaných vědomostí a dovedností v praxi 
V souladu se stanovenými cíli se při volbě obsahu  
soustřeďujeme na výběr takového učiva, které je pro  
žáka uplatnitelné v životní praxi a v dalším studiu. To  
předpokládá redukci dosavadního objemu učiva a  
zkvalitnění jeho osvojení. Důraz bude kladen  
na osvojování klíčových kompetencí k samostatnému učení.  
Úkoly a úlohy jsou voleny tak, aby pokud možno odrážely  
realitu současného světa a problematiku života. Je  
využíváno názorných dostupných pomůcek, praktických situací  
z každodenního života. Žáci si osvojují dovednosti a návyky  
potřebné pro životní praxi z nejrůznějších oblastí, jako  
například řešení základních ekonomických situací nebo  
například zkoumají stav životního prostředí a hledají cesty  
ke zlepšení, apod. Připravují se postupně na volbu budoucího  
povolání. Domácí úkoly jsou zadávány formou procvičování  
v 1. věkovém období a postupně přecházejí do forem  
tvořivého vytváření na základě získaných informací. 
  

• Projektové vyučování 
Pro realizaci cílů a osvojení si klíčových kompetencí žáky  
zařazujeme výuku formou kursu nebo projektového  
vyučování s tématickým zaměřením, popřípadě exkurze  

   s daným programem. Do rozvrhu pravidelné týdenní výuky  
zařazujeme projektové dny, výuku v blocích se stanoveným  
tématickým cílem. Formy výuky umožňují mimo jiné  
vzájemné učení a spolupráci žáků různého věku. Projektové  
dny jsou organizovány tak, že se uskutečňují v jednom dni  
pro žáky všech tříd.  
 

• Zájmové činnosti 
Škola klade důraz na možnost pohybových aktivit, relaxaci  
A seberealizaci v určitém zájmu žáka. V návaznosti  
na tradice v oblasti zájmové činnosti umožníme žákům  
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rozvoj jejich zájmů formou nabídky zájmových útvarů. 
 

Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni  

žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním  

a žáci se sociálním znevýhodněním. 

Při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je nutná  

spolupráce školy, žáka, jeho rodičů a odborného pracoviště. 

Pro úspěšné vzdělávání těchto žáků je nutné také zkvalitňování  

připravenosti pedagogických pracovníků. 

Velký význam pro úspěšné zvládnutí vzdělávání má spolupráce a  

komunikace mezi školou a rodinou. Každý učitel si ale musí  

uvědomit, že rodič je ten, kdo je s dítětem v každodenním kontaktu,  

má zkušenosti s jeho výchovou, nakonec rozhoduje. Zároveň je  

ovšem nutné, aby i rodiče respektovali učitele jako odborníka  

na danou problematiku. 

 
Zásady komunikace učitele s rodičem: 

• vytvoření klidné atmosféry 

• dostatek času pro rozhovor (vhodnost využití 
konzultačních hodin) 

• nejprve je nutno dítě pochválit, vyjádřit víru ve zlepšení 

• zpočátku pouze popsat (nehodnotit) jevy, situace, chování, příhody 

• uvést zdroje svých informací, totéž umožnit rodiči  

• ujasnit si pojmy s rodiči 

• uvádět konkrétní příklady a objasňovat svá stanoviska 

• rozebrat s rodiči možné souvislosti, uvést důvody, co vše učitel zvážil, než se 
rozhodl takto reagovat 

• nedávat dítěti „nálepky“ 

• snažit se rodičům citlivě poradit, nabídnout jim pomoc 

• opakovat „pravidla hry“ 

 

3. 3. 1 VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SVP 

 

Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami  
 

Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami je žák, který k naplnění svých 
vzdělávacích možností nebo k uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném 
základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření.  

Školský zákon (novela školského zákona 82/2015 Sb. a vyhláška č. 27/2016 
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Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných) 
definuje žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jako žáky s přiznanými 
podpůrnými opatřeními. 
 
Pojetí vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními  
 

Při vzdělávání žáků s podpůrnými opatřeními vždy zohledňujeme 
individuální odlišnosti vzdělávacích potřeb těchto žáků. Smyslem podpory 
vzdělávání těchto žáků je plné zapojení a maximální využití vzdělávacího 
potenciálu každého žáka s ohledem na jeho individuální možnosti a schopnosti. 
Přizpůsobujeme vzdělávací strategie na základě stanovených podpůrných 
opatření. Pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními prvního stupně 
zpracováváme PLPP (plán pedagogické podpory). Pro žáky s přiznanými 
podpůrnými opatřeními druhého až pátého stupně zpracováváme IVP (individuální 
vzdělávací plán).  

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vzdělání, které 
odpovídá jejich potřebám a možnostem (přiměřený obsah, vhodné formy a 
metody práce), na vytváření podmínek pro takové vzdělávání, poradenskou 
pomoc školy a školského poradenského zařízení, bezplatné užívání speciálních 
učebnic a didaktických a kompenzačních pomůcek, asistenta pedagoga (ve 
specifických případech).  
Usilujeme o maximální začlenění žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 
Vytváříme pro ně co možná nejméně omezující prostředí. Spolupracujeme s 
dalšími odborníky a umožňujeme žákům dle individuální potřeby specializovanou 
péči. Škola je otevřená všem žákům. Škola zjišťuje vzdělávací potřeby žáků a ve 
spolupráci s poradenským zařízením zajišťuje odbornou diagnostiku. 
 
Plán pedagogické podpory:  
 
Sestavuje ho třídní učitel nebo učitel konkrétního vyučovacího předmětu za 
pomoci výchovného poradce  

Má písemnou podobu, stanoví cíle a podpůrná opatření prvního stupně  

Obsahuje stanovení metod práce s žákem, organizaci výuky a způsob kontroly 
osvojení znalostí a dovedností  

PLPP je vyhodnocován průběžně, nejpozději do třech měsíců od zahájení 
poskytování podpůrných opatření prvního stupně  

S plánem jsou seznámeni zákonní zástupci, samotný žák a všichni pedagogičtí 
pracovníci, kteří se na provádění plánů podílejí. Plán je stvrzen podpisem všech 
zúčastněných  

Pakliže stanovená podpora prvního stupně nevede k naplnění cílů PLPP, 
doporučíme zákonnému zástupci žáka využít poradenskou pomoc školského 
poradenského zařízení  
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Individuální vzdělávací plán:  
 

Sestavuje škola na základě doporučení školského poradenského zařízení a na 
základě žádosti zákonného zástupce žáka od druhého stupně podpůrných 
opatření  

- Obsahuje údaje o skladbě druhů a stupňů podpůrných opatření 
poskytovaných v kombinaci s tímto plánem  

- Obsahuje informace o úpravách obsahu vzdělávání žáka, o časovém a 
obsahovém rozvržení vzdělávání žáka, o úpravách metod a forem 
vzdělávání výuky žáka a hodnocení  

- IVP může být během školního roku upravován doplňován  

- V případě potřeby upravuje výstupy žáka ze vzdělávání  

- S IVP jsou seznámeni všichni vyučující žáka, zákonný zástupce žáka, žák  

- Školské poradenské zařízení minimálně jednou ročně vyhodnocuje 
naplňování IVP, poskytuje žákovi, zákonným zástupcům a škole odbornou 
poradenskou podporu  

- Zpracování a naplňování IVP zajišťuje ředitelka školy ve spolupráci se 
školským poradenským zařízením  

 
Úprava očekávaných výstupů stanovených ŠVP  

• Na úrovni IVP je možné na doporučení ŠPZ v rámci podpůrných opatření 
upravit očekávané výstupy stanovené ŠVP, případně upravit vzdělávací 
obsah tak, aby byl zajištěn soulad mezi vzdělávacími požadavky a 
skutečnými možnostmi žáků a aby vzdělávání směřovalo k dosažení jejich 
osobního maxima.  

• K úpravám očekávaných výstupů stanovených v ŠVP se využívá podpůrné 
opatření IVP. To umožňuje u žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními od 
třetího stupně podpory upravovat očekávané výstupy vzdělávání, případně 
je možné přizpůsobit i výběr učiva.  

• K úpravám vzdělávacích obsahů stanovených v ŠVP dochází v IVP žáků s 
přiznanými podpůrnými opatřeními od třetího stupně (LMP). Části 
vzdělávacích obsahů některých vzdělávacích oborů lze nahradit jinými 
vzdělávacími obsahy nebo celý vzdělávací obsah některého vzdělávacího 
oboru lze nahradit obsahem jiného vzdělávacího oboru, který lépe vyhovuje 
jejich vzdělávacím možnostem.  
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• Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů vzdělávání 
žáků s LMP se řídí dle RVP ZV  

• V IVP žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího stupně (LMP) a 
čtvrtého stupně lze v souvislosti s náhradou části nebo celého vzdělávacího 
obsahu vzdělávacích oborů změnit minimální časové dotace vzdělávacích 
oblastí (oborů).  

• Pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními spočívajícími v úpravě 
vzdělávacích obsahů může být v souladu s principy individualizace a 
diferenciace vzdělávání zařazována do IVP na doporučení ŠPZ speciálně 
pedagogická a pedagogická intervence. Počet vyučovacích hodin speciálně 
pedagogické péče je v závislosti na stupni podpory stanoven v Příloze č. 1 
vyhlášky 27/2016 Sb. Časová dotace na předměty speciálně pedagogické 
péče je poskytována z disponibilní časové dotace.  

Při vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením je třeba zohledňovat jejich 
specifika: problémy v učení – čtení, psaní, počítání, nepřesné vnímání času, 
obtížné rozlišování podstatného a podružného, neschopnost pracovat s abstrakcí, 
snížená možnost učit se na základě zkušenosti, pracovat se změnou, problémy s 
technikou učení, problémy s porozuměním významu slov, krátkodobá paměť 
neumožňující dobré fungování pracovní paměti, malá představivost, nedostatečná 
jazyková způsobilost, nižší schopnost číst a pamatovat si čtené, řešit problémy a 
vnímat souvislosti.  

Mezi podpůrná opatření, která se kromě běžných pedagogických opatření ve 
vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením osvědčují, patří zejména 
posilování kognitivních schopností s využitím dynamických a tréninkových 
postupů, intervence s využitím specifických, speciálně pedagogických metodik a 
rozvojových materiálů, pravidelné a systematické doučování ve škole, podpora 
přípravy na školu v rodině, podpora osvojování jazykových dovedností, podpora 
poskytovaná v součinnosti asistenta pedagoga.  
 
Zásady práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami  
 

- seznámení všech pedagogů, ale i spolužáků, s daným postižením žáka  

- respektování zvláštností a možností žáka  

- vysvětlíme vyučujícím způsoby hodnocení a možnosti úlev  

- utvoření optimálního pracovního prostředí včetně vstřícné přátelské 
atmosféry  

- možnost kompenzace jinými činnostmi, kde dítě může být úspěšné  

- v případě dlouhodobé nemoci konzultovat a vytvořit individuální vzdělávací 
plán  

- kladení reálných cílů, postupné zvyšování nároků  
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- podporování snahy, pochvala při sebemenším zlepšení výkonu, nedostatky 
neporovnávat s ostatními  

- navození příjemné a soustředěné atmosféry při práci  

- nutnost spolupráce se zákonnými zástupci  

- vyhledávání činností, ve kterých může být žák úspěšný  

- dodržování častých přestávek, střídání pracovního tempa  

 
Předměty speciálně pedagogické péče  
 

Jako podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 
mohou být podle doporučení ŠPZ a přiznaného stupně podpory předměty 
speciálně pedagogické péče. Vzdělávací obsah těchto předmětů přizpůsobujeme 
vzdělávacím možnostem a předpokladům žáka s přiznanými podpůrnými 
opatřeními v rámci IVP. Detailní charakteristika předmětů speciálně pedagogické 
péče v RVP ZV.  
 

Realizace průřezových témat má nezastupitelné místo při vzdělávání 
všech žáků a zvláště pak žáků, u kterých je upravován obsah a výstupy ze 
vzdělávání od 3. stupně podpůrných opatření. Průřezová témata obsahují silný 
výchovný aspekt a napomáhají osobnostnímu a charakterovému rozvoji těchto 
žáků, vytvářejí prostor pro utváření jejich postojů a hodnotového systému. Proto 
bude i při výuce těchto žáků kladen důraz zejména na kultivaci jejich postojů a 
hodnotových orientací. Nároky kladené na utváření vědomostí a dovedností těchto 
žáků budou vždy plně respektovat jejich individuální možnosti.  

Realizace průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova bude v 
případě žáků s lehkým mentálním postižením napomáhat zejména primární 
prevenci rizikového chování a zkvalitnění mezilidské komunikace.  

Realizace průřezového tématu Výchova demokratického občana bude v 
případě žáků s lehkým mentálním postižením rozvíjet disciplinovanost a 
sebekritiku, schopnost zaujmout vlastní stanovisko v pluralitě názorů a dovednosti 
asertivního jednání i schopnosti kompromisu. Utváření znalostí a dovedností 
těchto žáků bude zohledňovat jejich individuální možnosti.  

Realizace průřezového tématu Výchova k myšlení v evropských a 
globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Environmentální výchova a 
Mediální výchova v případě žáků s lehkým mentálním postižením bude realizovat 
vyučující takovou výuku, aby byla vždy s ohledem na individuální možnosti žáků, 
zejména vhodně doplňovala a podporovala utváření žádoucích postojů (např. 
schopnost umět se vžít do role druhého).  
 
Prostorové a materiální podmínky  
 

Opatření prostorového uspořádání třídy a pracovního místa respektující 
nároky na žáka se speciálními vzdělávacími potřebami plní škola, pokud 
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disponuje s prostory vyhovující k tomuto účelu.  

Škola zajistí žákovi s přiznanými podpůrnými opatřeními speciální učebnice, 
kompenzační a jiné pomůcky, které jsou nezbytné pro vzdělávání žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a mimořádně nadaných.  
 
Další subjekty zapojené do systému vzdělávání žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami 
  
Naše škola spolupracuje v oblasti vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami s PPP Kolín a Nymburk, SPC Poděbrady a Kolín, v případě potřeby s 
dalšími institucemi. Pracovníci PPP a SPC poskytují pedagogům dle potřeby 
odborné konzultace.  
 
Specifikace provádění podpůrných opatření 
 

Jako podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 
jsou v naší škole využívána podle doporučení školského poradenského zařízení a 
přiznaného stupně podpory zejména:  

 
Oblast metod výuky  
 

- respektování odlišných stylů učení jednotlivých žáků  

- metody a formy práce, které umožní častější kontrolu a poskytování zpětné 
vazby žákovi  

- důraz na logickou provázanost a smysluplnost vzdělávacího obsahu 
respektování pracovního tempa žáků a poskytování dostatečného času k 
zvládnutí úkolů  

 
Oblast organizace výuky  

- střídání forem a činností během výuky  

- u žáků využíváme skupinové výuky  

- v případě doporučení můžeme vložit do vyučovací hodiny krátkou přestávku  

3. 4. ZABEZPEČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ NADANÝCH A MIMOŘÁDNĚ 
NADANÝCH  
 

Nadaným žákem se rozumí jedinec, který při adekvátní stimulaci vykazuje 
ve srovnání s vrstevníky vysokou úroveň v jedné či více oblastech rozumových 
schopností, intelektových činností nebo v pohybových, manuálních, uměleckých 
nebo sociálních dovednostech. Za mimořádně nadaného žáka se v souladu s 
vyhláškou č. 27/2016 Sb. považuje žák, jehož rozložení schopností dosahuje 
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mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu činností nebo v 
jednotlivých oblastech rozumových schopností, v pohybových, manuálních, 
uměleckých nebo sociálních dovednostech.  

 
Individuální vzdělávací plán:  
 

Individuální vzdělávací plán mimořádně nadaného žáka sestavuje třídní 
učitel ve spolupráci s učiteli vyučovacích předmětů, ve kterých se projevuje 
mimořádné nadání žáka, s výchovným poradcem a školským poradenským 
zařízením. IVP mimořádně nadaného žáka má písemnou podobu a při jeho 
sestavování spolupracuje třídní učitel se zákonnými zástupci mimořádně 
nadaného žáka. Při sestavování IVP vycházíme z obsahu IVP stanoveného v § 28 
vyhlášky č. 27/2016 Sb. Práce na sestavní IVP jsou zahájeny okamžitě po 
obdržení doporučení školského poradenského zařízení. IVP je sestaven 
nejpozději do jednoho měsíce od obdržení doporučení školského poradenského 
zařízení. Součástí IVP je termín vyhodnocení naplňování IVP a může též 
obsahovat i termín průběžného hodnocení IVP, je-li to účelné. IVP může být 
zpracován i pro kratší období než je školní rok. IVP může být doplňován a 
upravován v průběhu školního roku. Výchovný poradce zajistí písemný 
informovaný souhlas zákonného zástupce žáka, bez kterého nemůže být IVP 
prováděn. Výchovný poradce po podpisu IVP zákonným zástupcem žáka a 
získání písemného informovaného souhlasu zákonného zástupce žáka předá 
informace o zahájení poskytování podpůrných opatření podle IVP zástupci ředitele 
školy, který je zaznamená do školní matriky.  
 
Další subjekty zapojené do systému vzdělávání žáků nadaných a mimořádně 
nadaných  
Při vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných naše škola spolupracuje s 
institucemi, které škole poskytují metodické materiály, doporučení pro rozvoj 
nadání konkrétního žáka.  
 
Specifikace provádění podpůrných opatření  

- předčasný nástup dítěte do školy  

- účast žáka na výuce jednoho nebo více vyučovaných předmětů ve vyšších 
ročnících školy  

- obohacování vzdělávacího obsahu  

- zadávání specifických úkolů a projektů  

- příprava a účast na soutěžích  

- nabídka zájmových aktivit  

- přeřazení žáka do vyššího ročníku  
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4.  UČEBNÍ PLÁN 
 

 

  
 1. STUPEŇ 

Názvy 
vyučovacích 
předmětů: 1.     2. 3. 4. 5. celkem disp. 

Český jazyk a 
literatura 8 + 1 7 + 1 7 5 + 2 6 + 2 39 6 

Anglický jazyk 0 + 1 0 + 2 3 3 3 12 3 

Matematika 4 4 + 1 4 + 1 4 + 1 4 + 1 24 4 

Prvouka 2 2 2 + 1   

15 

1 

Vlastivěda    1 + 1 2 1 

Přírodověda    2 1 + 1 1 

Umění a 
kultura 2 2 3 3 2 12  

Hudební 
výchova 1 1 1 1 1 

12 
 

Výtvarná 
výchova 1 1 2 2 1  

Pracovní 
činnosti 1 1 1 1 1 5  

Tělesná 
výchova 2 2 2 2 2 10  

Informatika        1 1  

Celkem  21 22 24 25 26 118 16 

 
Vyučovací předmět Člověk a jeho svět  v 1. – 5. ročníku zahrnuje vzdělávací 
obsah předmětů  Prvouka, Přírodověda a Vlastivěda. 
  
 

Integrovaný vyučovací předmět Člověk a jeho svět 
pro 4. a 5. ročník 

Přírodověda Vlastivěda 
Člověk a jeho 

svět 

2 2 4 

 
Vyučovací předmět Umění a kultura v 1. – 5. ročníku zahrnuje vzdělávací obsah 
oborů výtvarná, hudební a dramatická výchova. 
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Oblast
i 

Jazyk. 
komunikace 

M+ 
apl. 

Čl.+ 
svět 

Um.+
kul. 

Čl.+ 
práce 

Čl.+ 
zdr. 

Čl.+
inf 

Celkem 
roč. 

1. 
roč. 

9 1 4 2 2 1 2 0 21 

2. 
roč. 

8 2 5 2 2 1 2 0 22 

3. 
roč. 

7 3 5 3 3 1 2 0 24 

4. 
roč. 

7 3 5 4 3 1 2 0 25 

5. 
roč. 

8 3 5 4 2 1 2 1 26 

Celke
m 

1. st. 
39 12 24 13 13 5 10 1 118 

 

• Disponibilní časová dotace je využita k posílení jednotlivých vzdělávacích 
oblastí. 

• Povinná výuka plavání je zařazena do 2. a 3. ročníku 

• Anglický  jazyk  je součástí povinné výuky od 1. ročníku pro všechny žáky  
s časovou dotací 1h v 1. ročníku, 2h ve 2. ročníku, po 3h ve 3., 4. a  
5. ročníku. 

• Informatika je vyučována v 5. ročníku 

• Dramatická výchova není zařazena samostatně, ale je začleněna do 
jednotlivých vzdělávacích oblastí  

• Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je realizována vyučovacím předmětem 
Prvouka v 1. – 3. ročníku a vyučovacími předměty Vlastivěda a Přírodověda  
ve 4. a 5. ročníku 

• Vzdělávací oblast Člověk a svět práce je realizován vyučovacím předmětem 
Pracovní činnost 

 
 
Způsob začlenění projektových dnů 
 

Jednou ze vzdělávacích forem vhodných pro osvojení klíčových kompetencí 
žáky jsou projektové dny. Jejich celkový přehled je včetně očekávaných 
výstupů součástí vzdělávacího obsahu ŠVP ZV. Projektové dny jsou 
zakomponovány do ročních plánů práce školy podle ročníků v průměru  
1 krát měsíčně tak, aby byla respektována časová dotace v jednotlivých 
ročnících dle pravidelného týdenního rozvrhu. Pro realizaci projektových dnů 
není čerpáno disponibilní časové dotace učebního plánu. Za přípravu a 
realizaci konkrétních projektů jsou zodpověděni určení vyučující. 
 
 
 
 Pro každý vyučovací předmět učebního plánu jsou zpracovány učební osnovy 
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v tomto členění: 
 

1. název vyučovacího předmětu 
2. charakteristika vyučovacího předmětu 
3. výstupy žáka ZŠ Vrbová Lhota 
4. učivo – obsah 
5. mezipředmětové vztahy 
6. metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály atd.  

 
 
 
5. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 
 
 Při hodnocení výsledků vzdělávání žáků postupuje škola v souladu 
s ustanoveními §51–53 školského zákona. 
Pravidla a kritéria hodnocení výsledků vzdělávání: 
 

Způsoby hodnocení žáků 
Předpokladem úspěšného plnění vytyčených cílů školy v 
oblasti hodnocení vzdělávacích výsledků žáků je, aby každý žák dostával 
dostatečný prostor ke zvládnutí a osvojení učiva.  
Aby učivo mohlo v následujících obdobích vzdělávání plnit svoji funkci 
prostředníka k dosažení očekávaných výstupů RVP ZV, nestačí je s žáky pouze 
probrat, ale je třeba, aby si žáci základní učivo skutečně dobře osvojili. Kde si to 
učitelé uvědomují, nalezneme vždy dobře naučené třídy. Dobrému zvládnutí učiva 
napomáháme v první řadě činnostními způsoby učení, spojenými s hovorem žáků 
a komunikací mezi žáky a učitelem i žáky mezi sebou. Při probírání nového učiva 
dbáme na to, abychom ho dobře propojili s učivem předcházejícím, na které nové 
učivo navazuje. Takové myšlenkové operace (propojení předcházejícího a 
navazujícího) není většina žáků schopna, zvláště ne v mladším školním věku. 
Tento fakt je třeba brát stále na zřetel. Provázanost učiva žákům velmi pomáhá při 
osvojování nového učiva a dosahování očekávaných výstupů. Žáky průběžně 
informujeme, proč se určité látce učí.  
Neočekáváme, že žáci sami pochopí, proč se čemu učí. Neznalost cíle, smyslu a 
tápání žáků nepovažujeme za pozitivní motivační faktory. Usilujeme o to, aby 
vazba mezi předcházejícím a navazujícím učivem byla analogická. Po upozornění 
na analogii (obdobnost) přijímají žáci novou látku snadněji a důkladněji. Žáky 
směřujeme ke „znovuobjevování“ poznatků, k úvahám nad činnostmi obdobnými  
s těmi, které jim byly předloženy u látky předešlé.  
Na naší škole budeme upřednostňovat pozitivní hodnocení žáků, a to nejen při 
prověřování vědomostí, ale v celém procesu učení. Při výuce žáky co nejvíce 
chválíme, dbáme na pozitivní ladění hodnotících soudů. Pomáháme žákům 
předcházet chybám, dodáváme jim důvěru v jejich schopnost předkládané učivo 
dobře zvládnout a povzbuzujeme je. S žáky jednáme tak, aby neměli strach 
vyjádřit svůj názor. Pozitivně přijímáme i nesprávné závěry žáků, dáváme jim 
prostor pro otázky, trpělivě žákům odpovídáme a věnujeme jim individuální 
pozornost. Pomocí často zařazované činnostní zpětné vazby zjišťujeme případné 
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nedostatky žáků hned v zárodku a průběžně je odstraňujeme. 
Na chyby upozorňujeme žáky včasně, bezprostředně, vstřícně, přátelsky a 
důsledně.  
Vyhýbáme se zaujatosti, nahodilosti či opožděnému hodnocení. Dbáme, abychom 
v žácích nevytvářeli pocit, že si nemohou ve svých úsudcích věřit nebo že jsou 
horší než jejich spolužáci. Umožňujeme průběžně žákům poznání, že chyba se 
může vyskytovat v každé lidské činnosti, může mít však pro člověka různé 
následky podle její závažnosti. Žáky vedeme přes sebehodnocení a samokontrolu 
k dovednosti něco provést dokonale –  
bez chyby a v přiměřeném čase. S chybou pracujeme tak, aby vyzývala žáka  
k většímu soustředění na plnění úkolu, k důslednější kontrole své práce,  
k sebepoznání svých schopností. 
Žáky hodnotíme nejprve při činnostech, při kterých máme možnost sledovat, jak 
pracují.  
Oceňujeme jejich snahu, pozornost, hodnotíme vyjadřování závěrů, oceňujeme 
jejich nápady.  
Každé upozornění na klady určitých žáků, pomáhá odstraňovat drobné nedostatky 
druhých žáků. Pozitivně laděná průběžná hodnocení a prožité pocity úspěchu  
při činnostech motivují žáky k učení, posilují jejich sebedůvěru a vedou je k 
vnitřnímu uspokojení. Tyto faktory mají pozitivní vliv na rozvoj klíčových 
kompetencí a na dobré osvojení učiva žáky.  
Směřujeme k tomu, aby v době písemných nebo ústních hodnocení žáků, 
zvládalo co nejvíce žáků učivo zcela bezpečně. Ústní hodnocení, klasifikace i 
písemná hodnocení mají v 1. období základního vzdělávání funkci především 
výchovnou a motivační. 
Úkolem učitele v 1. období vzdělávání je udržet, popřípadě vzbudit zájem žáků  
o učení, umožnit všem žákům osvojit si základní učivo potřebné pro další 
vzdělávání a pomoci všem žákům zformovat základy pro utváření a rozvoj 
klíčových kompetencí. Z hlediska dalšího zdravého vývoje žáků je důležité umět je 
dovést k takovému zvládnutí učiva, aby co nejvíce z nich mohlo být v těchto 
ročnících hodnoceno známkou výborně nebo chvalitebně.  
Hodnocení známkou můžeme v tomto období doplňovat povzbuzujícím písemným 
hodnocením. 
Žáci jsou o způsobech a kritériích hodnocení informováni a uvědomují si, čemu se 
učí a proč, vědí přitom, jaké činnosti zvládli, vědí, co umí, co se po nich požaduje, 
z čeho mohou být zkoušeni. Velmi často proto také ústní nebo písemné zkoušení 
sami vyžadují. Prověřování vědomostí pro ně není stresovou situací nebo 
dokonce trestem, ale možností ukázat, co se naučili, možností využít svých 
poznatků při řešení předložených úloh, otázek a úkolů, možností jak získat dobré 
hodnocení, pěknou známku. Dobrý výsledek posiluje jejich sebedůvěru a motivuje 
je pro další činnosti. 
Nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu ve škole jsou činnosti spojené 
s hodnocením žáků a sebehodnocením školy (autoevaluací).  
Cílem vzdělávání na základní škole je vybavit žáky klíčovými kompetencemi tj. 
souborem znalostí, dovedností, návyků a postojů, které využijí v celoživotním 
vzdělávání a v praktickém životě.  
Cílem hodnocení a klasifikace je poskytnout žákům zpětnou vazbu a pravdivý 
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obraz o tom, jak se jim daří dosahovat dílčích výstupů vedoucích ke klíčovým 
kompetencím.  
Hodnocení není zaměřeno na srovnání žáka s jeho spolužáky, ale na individuální 
pokrok žáka vzhledem k jeho možnostem.  

 

Klasifikace 
Ve výchovně vzdělávacím procesu se uskutečňuje klasifikace průběžná a celková. 
Průběžná klasifikace se uplatňuje při hodnocení dílčích výsledků a projevů žáka. 
Klasifikace souhrnného prospěchu se provádí na konci každého pololetí a není 
aritmetickým průměrem průběžné klasifikace. 
Při hodnocení žáka klasifikací jsou výsledky vzdělávání žáka a chování žáka  
ve škole a na akcích pořádaných školou hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň 
vzdělání žáka, jednotlivých předmětů vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím 
a osobnostním předpokladům a k věku žáka. 
Klasifikace zahrnuje ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i  
v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon. 
Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. V předmětu, 
ve kterém vyučuje více učitelů, určí výsledný klasifikační stupeň za klasifikační 
období příslušní učitelé po vzájemné dohodě. 
Pro určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního 
období se hodnotí učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období. 
Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka a dalším 
důležitým okolnostem, které ovlivnily žákův výkon (žák se speciálními 
vzdělávacími potřebami, žák nadaný a mimořádně nadaný) i k tomu, že žák mohl 
v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou 
indispozici. Přihlíží se i ke snaživosti a pečlivosti žáka, k jeho individuálním 
schopnostem a zájmům.  
V případě mimořádného zhoršení prospěchu informuje učitel zákonné zástupce 
žáka bezprostředně a prokazatelným způsobem. Případy zaostávání žáků v učení 
se projednají v pedagogické radě. 
Žáci školy, kteří po dobu nemoci nejméně tři měsíce před koncem klasifikačního 
období navštěvovali školu při zdravotnickém zařízení a byli tam klasifikováni  
za pololetí ze všech, popřípadě jen z některých předmětů, se po návratu  
do kmenové školy znovu nezkoušejí a nehodnotí. Jejich klasifikace ze školy  
při zdravotnickém zařízení v předmětech, ve kterých byli klasifikováni, je závazná. 
V předmětech, ve kterých nebyli vyučováni, se nehodnotí. 
Ohodnocením výkonu žáka klasifikačním stupněm posuzuje učitel výsledky práce 
objektivně a přiměřeně náročně. 
V případě použití slovního hodnocení jsou výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých 
povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím 
programem a chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou popsány tak, 
aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl, zejména s přihlédnutím k 
jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka. Obsahuje také 
zdůvodnění hodnocení a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům 
žáka a jak je překonávat.  
K hodnocení známkou se používají v žákovské knížce známky: 1, 2, 3, 4, 5; v 
sešitech žáků a samostatných pracích je přípustné označení známky (minus, plus, 
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„hvězdička“, podtržení známky apod.), pro motivaci žáků.  
Ze zápisu v žákovské knížce musí být zřejmé, kdy, v jakém vyučovacím 
předmětu, a za co byl žák hodnocen.  
K zápisu připojí vyučující vždy svůj (zkrácený) podpis.  
Ředitel školy působí na sjednocování klasifikačních měřítek všech učitelů. 

 

Stupnice hodnocení prospěchu a chování  
Základem formálního hodnocení žáka na vysvědčení je klasifikace v pětistupňové 
stupnici.  
Je plně v kompetenci vyučujících, jakou formu hodnocení zvolí při pravidelné dílčí 
klasifikaci (klasifikaci známkou, slovní hodnocení, kombinaci). Hlavním účelem 
hodnocení a klasifikace je vždy pozitivně motivovat žáka k celoživotnímu 
vzdělávání. Žáci jsou postupně zapojováni do procesu hodnocení formou 
sebehodnocení individuálně, ve skupinách, jehož přirozenou součástí je zpětná 
vazba od všech členů skupiny. Chování neovlivňuje klasifikaci výsledků  
ve vyučovacích předmětech. 

 

Klasifikace prospěchu  
Při klasifikaci prospěchu se používá stupnice: 
1 - výborný  
2 - chvalitebný  
3 - dobrý  
4 - dostatečný 
5 – nedostatečný 

 
Kritéria klasifikace prospěchu (dále jen kritéria):  
1 – výborný 
Žák dosahuje konkretizovaných výstupů, očekávaných kompetencí,  
klíčových kompetencí a cílů základního vzdělávání (dále jen stanovených výstupů) 
rychle, v určeném (nebo kratším) čase, s výrazným podílem samostatné práce a 
jen s minimální pomocí učitele. Projevuje výrazný zájem o výuku a o pozitivní 
rozvíjení své osobnosti.  
Řádně se na výuku připravuje a vzorně plní zadané úkoly. Při výuce plně využívá 
svých schopností, možností a rezerv.  
 
2 – chvalitebný  
Žák dosahuje stanovených výstupů v určeném čase, jen s malou  
pomocí učitele. Je schopen samostatně pracovat. Projevuje zřetelný zájem o 
výuku a o rozvíjení své osobnosti. Jeho příprava na výuku a plnění zadaných 
úkolů vykazují drobné nedostatky. Při výuce se snaží plně využívat svých 
schopností, možností a rezerv.  
 
3 – dobrý 
Žák dosahuje stanovených výstupů, ale v delším než určeném čase a s výraznou 
pomocí učitele. Samostatné práce je schopen jen částečně. Projevuje částečný 
zájem o výuku a rozvíjení své osobnosti. Jeho příprava na výuku a plnění 
zadaných úkolů často vykazují výraznější nedostatky. Svých schopností, možností 
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a rezerv využívá při výuce jen částečně, a vykazuje jen malou snahu o zlepšení 
tohoto stavu.  
 
4 – dostatečný 
Žák dosahuje i přes výraznou pomoc učitele, a za mnohem delší,  
než určený čas, jen některých stanovených výstupu. Samostatné práce je téměř 
neschopen.  
Projevuje malý zájem o výuku a rozvíjení své osobnosti. Jeho příprava na výuku 
trvale vykazuje výrazné nedostatky. Svých schopností, možností a rezerv využívá 
při výuce jen velmi málo, spíše ojediněle, a nejeví téměř žádnou snahu tento stav 
zlepšit. 
 
5 – nedostatečný 
Žák nedosahuje prakticky žádných stanovených výstupů, ani ve výrazně delším, 
než určeném času, a to i přes maximální pomoc a snahu učitele.  
Samostatné práce není schopen. O výuku a rozvíjení své osobnosti neprojevuje 
zájem. Na výuku se nepřipravuje. Své schopnosti, možnosti a rezervy při výuce 
nevyužívá; snahu zlepšit tento stav neprojevuje. 

 

Klasifikace chování 
Při klasifikaci chování žáka na vysvědčení se používá stupnice:  
1 – velmi dobré  
2 – uspokojivé  
3 – neuspokojivé  
Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace chování:  
 
Stupeň 1 – velmi dobré  
Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení Školního řádu. Méně 
závažných přestupků se dopouští ojediněle. Žák je však přístupný výchovnému 
působení a snaží se své chyby napravit. 
Stupeň 2 – uspokojivé 
Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními Školního řádu. Žák 
se dopustí závažného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo Školnímu 
řádu; nebo se opakovaně dopustí méně závažných přestupků. Zpravidla se přes 
důtku třídního učitele školy dopouští dalších přestupků,  
narušuje výchovně vzdělávací činnost školy. Ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje 
nebo jiných osob. 
 
Stupeň 3 – neuspokojivé 
Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly  
slušného chování. Dopustí se takových závažných přestupků proti Školnímu řádu 
nebo provinění, že je jimi vážně ohrožena výchova nebo bezpečnost a zdraví 
jiných osob. Záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnost 
školy. Zpravidla se přes důtku ředitele školy dopouští dalších přestupků. 
 

Celkové hodnocení  
Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni:  
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- prospěl(a) s vyznamenáním  
- prospěl(a)  
- neprospěl(a) 
- nehodnocen(a)  
 
Žák je hodnocen stupněm  
- prospěl(a) s vyznamenáním, není-li v žádném z povinných předmětů 
stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm 
prospěchu horším než 2 – chvalitebný (nebo odpovídajícím slovním hodnocením), 
průměr stupňů prospěchu ze všech povinných vyučovacích předmětů 
stanovených školním vzdělávacím programem není vyšší než 1,5 a jeho chování 
je hodnoceno stupněm velmi dobré, 
  
- prospěl (a), není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním 
vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu  
5 –nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením,  
 
- neprospěl(a), je-li v některém z povinných předmětů stanovených školním 
vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu  
5 – nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením. 
 
- nehodnocen (a), není-li možné žáka hodnotit z některého z povinných  
předmětů stanovených školním vzdělávacím programem na konci prvního  
pololetí. 

 

Zásady pro používání slovního hodnocení včetně předem 
stanovených kritérií 
 
O slovním hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení rozhoduje ředitel 
školy se souhlasem po projednání v pedagogické radě. 
Třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů převede slovní 
hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v případě 
přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této 
školy nebo zákonného zástupce žáka.  
Je-li žák hodnocen slovně, převede třídní učitel po projednání s vyučujícími 
ostatních předmětů slovní hodnocení do klasifikace pro účely přijímacího řízení  
ke střednímu vzdělávání. 
U žáka se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy o použití 
slovního hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce žáka. 
Při použití slovního hodnocení se výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých  
povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím 
programem hodnotí tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl 
zejména ve vztahu k očekávaným výstupům jednotlivých předmětů školního 
vzdělávacího programu, ke svým vzdělávacím a osobnostním předpokladům a 
věku. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků  
vzdělávání žáka v jejich vývoji, ohodnocení přístupu žáka ke vzdělávání i  
v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon, a naznačení dalšího rozvoje žáka; 
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obsahuje také zdůvodnění a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům 
žáka a jak je překonávat. Výsledky vzdělávání žáka na konci prvního pololetí lze 
hodnotit souhrnně za všechny předměty. Slovní hodnocení lze použít i  
pro hodnocení chování žáka. 
 
Klasifikaci výsledků vzdělávání žáka v jednotlivých předmětech a chování žáka lze 
doplnit slovním hodnocením, které bude obsahovat i hodnocení klíčových 
kompetencí vymezených Rámcovým vzdělávacím programem pro základní 
vzdělávání. 

 
Portfolia 
Cenným nástrojem pro hodnocení žáka je žákovské portfolio, které 
dokumentuje stav vědomostí a dovedností žáka, případně osvojení 
jednotlivých kompetencí ve vzdělávání a vede ho k sebehodnocení. 
Materiály v portfoliu žák sám aktualizuje. Dokumentování žákova pokroku 
přispívá k udržení jeho vnitřní motivace k učení.  
Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (klasifikační řád) jsou 
uvedena ve školním řádu školy. 
Školní řád je veřejně přístupný a žáci jsou s ním prokazatelně seznamování 
vždy na začátku školního roku třídními učiteli.  

 
Podrobnosti o komisionálních a opravných zkouškách 
1. Žáci, kteří na daném stupni základní školy dosud neopakovali  
ročník a na konci druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných 
předmětů s výjimkou předmětů výchovného zaměření, konají opravné zkoušky. 
2. Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku  
v termínu stanoveném ředitelem školy. Žák může v jednom dni skládat pouze 
jednu opravnou zkoušku. Opravné zkoušky jsou komisionální. 
3. Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání 
nedostaví, neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit 
náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do 15. září následujícího školního 
roku. Do té doby je žák zařazen do nejbližšího vyššího ročníku, popřípadě znovu 
do devátého ročníku. 
4. V odůvodněných případech může krajský úřad rozhodnout o konání opravné 
zkoušky a komisionálního přezkoušení na jiné základní škole. Zkoušky se  
na žádost krajského úřadu účastní školní inspektor. 
 
Odlišnosti pro individuální vzdělávání 
Pokud je ve třídě školy vzděláván individuálně integrovaný žák, vytvoří ředitel 
školy podmínky odpovídající individuálním vzdělávacím potřebám žáka vedoucí  
k jeho všestrannému rozvoji. 
 
Zkoušky při plnění povinné školní docházky v zahraničí nebo v zahraniční škole 
na území ČR 
(1) Žák, který plní povinnou školní docházku ve škole mimo území České 
republiky, může na základě žádosti zákonného zástupce žáka konat za období 
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nejméně jednoho pololetí školního roku, nejdéle však za období dvou školních 
roků, zkoušku v kmenové škole nebo ve škole zřízené při diplomatické misi České 
republiky (dále jen "zkoušející škola"). Zkouška se koná: 
a) ve všech ročnících ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk a 
literatura, stanoveného Rámcovým vzdělávacím programem pro základní 
vzdělávání, 
b) v posledních dvou ročnících prvního stupně ze vzdělávacího obsahu 
vlastivědné povahy vztahujícího se k České republice vzdělávacího oboru Člověk 
a jeho svět, stanoveného Rámcovým vzdělávacím programem pro základní 
vzdělávání, 
 (2) Před konáním zkoušky předloží zákonný zástupce žáka řediteli zkoušející 
školy vysvědčení žáka ze školy mimo území České republiky, včetně jeho 
překladu do českého jazyka, a to za období, za které se zkouška koná. V případě 
pochybností o správnosti překladu je ředitel zkoušející školy oprávněn požadovat 
předložení úředně ověřeného překladu. Po vykonání zkoušky vydá ředitel 
zkoušející školy žákovi vysvědčení. 
(3) Pokud žák zkoušku podle odstavce 1 nekoná, doloží zákonný zástupce žáka 
řediteli kmenové školy plnění povinné školní docházky žáka předložením 
vysvědčení žáka ze školy mimo území České republiky za období nejvýše dvou 
školních roků, včetně jeho překladu do českého jazyka, v termínech stanovených 
ředitelem kmenové školy. V případě pochybností o správnosti překladu je ředitel 
kmenové školy oprávněn požadovat předložení úředně ověřeného překladu. 
Kmenová škola žákovi vysvědčení nevydává. 
(4) Pokračuje-li žák, který konal zkoušky podle odstavce 1, v plnění povinné školní 
docházky v kmenové škole, zařadí ho ředitel kmenové školy do příslušného 
ročníku podle výsledků zkoušek. 
(5) Pokračuje-li žák, který nekonal zkoušky podle odstavce 1, v plnění povinné 
školní docházky v kmenové škole, zařadí ho ředitel kmenové školy do příslušného 
ročníku po zjištění úrovně jeho dosavadního vzdělání a znalosti vyučovacího 
jazyka.". 
(6) Žák, který plní povinnou školní docházku formou individuální výuky v zahraničí, 
může na základě žádosti zákonného zástupce žáka konat za období nejméně 
jednoho pololetí školního roku, nejdéle však za období dvou školních roků, 
zkoušku ve zkoušející škole.  
Zkouška se koná z každého povinného předmětu vyučovaného v příslušných 
ročnících školního vzdělávacího programu zkoušející školy, s výjimkou předmětů 
volitelných. Po vykonání zkoušky vydá ředitel zkoušející školy žákovi vysvědčení. 
(7) Pokud žák zkoušku podle odstavce 1 nekoná, doloží zákonný zástupce žáka 
řediteli kmenové školy plnění povinné školní docházky žáka předložením 
čestného prohlášení zákonného zástupce o vzdělávání žáka v době pobytu v 
zahraničí, a to za období nejvýše dvou školních roků, v termínech stanovených 
ředitelem kmenové školy. Kmenová škola žákovi vysvědčení nevydává. 
(8) Pokračuje-li žák, který konal zkoušky podle odstavce 1, v plnění povinné školní 
docházky v kmenové škole, zařadí ho ředitel kmenové školy do příslušného 
ročníku podle výsledků zkoušek. 
(9) Pokračuje-li žák, který nekonal zkoušky podle odstavce 1, v plnění povinné 
školní docházky v kmenové škole, zařadí ho ředitel kmenové školy do příslušného 
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ročníku po zjištění úrovně jeho dosavadního vzdělání a znalosti vyučovacího 
jazyka. 
(10) Žák, který plní povinnou školní docházku v zahraniční škole na území České 
republiky podle § 38 odst. 1 písm. c) školského zákona, s výjimkou škol podle § 
18c, koná za období nejméně jednoho pololetí školního roku, nejdéle však  
za období dvou školních roků, zkoušku v kmenové škole. Zkouška se koná  
ze vzdělávacího obsahu podle § 18 odst. 1. 
(11) Před konáním zkoušky předloží zákonný zástupce žáka řediteli kmenové 
školy vysvědčení žáka ze zahraniční školy na území České republiky, včetně jeho 
překladu do českého jazyka, a to za období, za které se zkouška koná. V případě 
pochybností o správnosti překladu je ředitel kmenové školy oprávněn požadovat 
předložení úředně ověřeného překladu. Po vykonání zkoušky vydá ředitel 
kmenové školy žákovi vysvědčení. 
(12) Pokračuje-li žák v plnění povinné školní docházky v kmenové škole, zařadí 
ho ředitel kmenové školy do příslušného ročníku podle výsledků zkoušek. 
(13) Žákovi, který plní povinnou školní docházku ve škole mimo území České 
republiky podle § 38 odst. 1 písm. a) školského zákona a nekonal zkoušky, vydá 
ředitel kmenové školy vysvědčení, jestliže 
a) ve vzdělávacím programu školy mimo území České republiky je na základě 
mezinárodní smlouvy nebo v dohodě s Ministerstvem školství, mládeže a 
tělovýchovy zařazen vzdělávací obsah podle § 18 odst. 1 a žák byl z tohoto 
obsahu hodnocen, nebo 
b) žák je zároveň žákem poskytovatele vzdělávání v zahraničí, který v dohodě  
s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy poskytuje občanům České 
republiky vzdělávání ve vzdělávacím obsahu podle § 18 odst. 1 a který žáka  
z tohoto vzdělávacího obsahu hodnotil. 
(14) Žákovi, který plní povinnou školní docházku v zahraniční škole na území 
České republiky podle § 38 odst. 1 písm. c) školského zákona, v jejímž 
vzdělávacím programu je na základě mezinárodní smlouvy zařazen vzdělávací 
obsah podle § 18 odst. 1, byl z tohoto vzdělávacího obsahu hodnocen zahraniční 
školou na vysvědčení a v souladu s mezinárodní  
smlouvou nekonal zkoušky, ředitel kmenové školy vydá vysvědčení. 
(15) Ředitel kmenové školy vydá vysvědčení za období nejméně jednoho pololetí 
školního roku, nejdéle však za období dvou školních roků. Hodnocení  
ze vzdělávacího obsahu podle § 18 odst. 1 vyhlášky se na tomto vysvědčení 
uvede v případech podle odstavce 1 písm.  
a) a odstavce 2 v souladu s vysvědčením vydaným školou mimo území České 
republiky nebo zahraniční školou na území České republiky a v případě podle 
odstavce 1 písm. b) v souladu s osvědčením vydaným zahraničním 
poskytovatelem vzdělávacího obsahu podle § 18 odst. 1. 
(16) Pokračuje-li žák, kterému ředitel kmenové školy vydal vysvědčení, v plnění 
povinné školní docházky v kmenové škole, zařadí jej ředitel kmenové školy  
do příslušného ročníku na základě tohoto vysvědčení. 
 (17) Žáka, který plnil povinnou školní docházku ve škole zřízené při diplomatické 
misi České republiky nebo konzulárním úřadu České republiky a pokračuje  
v plnění povinné školní docházky v kmenové škole, zařadí ředitel kmenové školy 
do příslušného ročníku podle dosavadních výsledků vzdělávání doložených 
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vysvědčením. 
(18) Žáka, na kterého se vztahuje povinná školní docházka a který nekonal 
zkoušky podle § 18 až 18b z jiných než touto vyhláškou stanovených důvodů, 
zařazuje ředitel kmenové školy do příslušného ročníku po zjištění úrovně jeho 
dosavadního vzdělání a znalosti vyučovacího jazyka. Odlišnosti pro komisionální 
přezkoušení na základní škole a pro opravné zkoušky 
1. Komisi pro komisionální přezkoušení jmenuje ředitel školy; v případě, že je 
vyučujícím daného předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad. 
2. Komise je tříčlenná a tvoří ji: 
a) předseda, kterým je ředitel školy, popřípadě jím pověřený učitel  
zkoušející školy, nebo v případě, že vyučujícím daného předmětu je ředitel školy, 
krajským úřadem jmenovaný jiný pedagogický pracovník školy, 
b) zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák 
zařazen, popřípadě jiný vyučující daného předmětu, 
c) přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné 
vzdělávací oblasti stanovené Rámcovým vzdělávacím programem pro základní 
vzdělávání. 
3. Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení. 
Výsledek přezkoušení stanoví komise hlasováním. Výsledek přezkoušení se 
vyjádří slovním hodnocením, nebo stupněm prospěchu. Ředitel školy sdělí 
výsledek přezkoušení prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému zástupci 
žáka. V případě změny hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí se 
žákovi vydá nové vysvědčení. 
4. O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí 
dokumentace školy. 
5. Žák může v jednom dni vykonat přezkoušení pouze z jednoho předmětu. Není-li 
možné žáka ze závažných důvodů ve stanoveném termínu přezkoušet, stanoví 
orgán jmenující komisi náhradní termín přezkoušení. 
6. Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitel školy v souladu se 
školním vzdělávacím programem. 
7. Vykonáním přezkoušení není dotčena možnost vykonat opravnou zkoušku. 
8. V případě, že zákonný zástupce žáka má pochybnosti o správnosti výsledku 
zkoušky, může požádat o přezkoušení podle § 22. 
 
Způsob získávání podkladů pro hodnocení 
1. Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že 
žák mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech  
pro určitou indispozici.  
2. Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků pedagogickými 
pracovníky je jednoznačné, srozumitelné, srovnatelné s předem stanovenými 
kritérii, věcné, všestranné, pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a 
doložitelné. 
3. Podklady pro hodnocení a klasifikaci získávají vyučující zejména: soustavným 
diagnostickým pozorováním žáků, sledováním jeho výkonů a připravenosti na 
vyučování, různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, 
pohybové...), kontrolními písemnými pracemi, analýzou výsledků různých činností 
žáků, konzultacemi s ostatními vyučujícími a podle potřeby i psychologickými a 
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zdravotnickými pracovníky.  
4. Žák 2. až 5. ročníku základní školy musí mít z každého předmětu, alespoň dvě 
známky za každé pololetí, z toho nejméně jednu za ústní zkoušení. Známky 
získávají vyučující průběžně během celého klasifikačního období.  
Není přípustné ústně přezkušovat žáky koncem klasifikačního období z látky 
celého tohoto období. 
Zkoušení je prováděno zásadně před kolektivem třídy, nepřípustné je individuální 
přezkušování po vyučování v kabinetech. Výjimka je možná jen při doporučení 
školského poradenského zařízení u žáka se speciálními vzdělávacími potřebami. 
5. Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace, klasifikaci zdůvodňuje a 
poukazuje na klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů, výtvorů.  
Po ústním vyzkoušení oznámí učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě. 
Výsledky hodnocení písemných zkoušek a prací a praktických činností oznámí 
žákovi nejpozději do 14 dnů. Učitel sděluje všechny známky, které bere v úvahu 
při celkové klasifikaci, zástupcům žáka a to zejména prostřednictvím zápisů  
do žákovské knížky - současně se sdělováním známek žákům.  
6. Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně  
na celý školní rok, aby se nadměrně nenahromadily v určitých obdobích.  
7. O termínu písemné zkoušky, která má trvat více než 25 minut, informuje 
vyučující žáky dostatečně dlouhou dobu předem. Ostatní vyučující o tom 
informuje formou zápisu do třídní knihy. V jednom dni mohou žáci konat jen jednu 
zkoušku uvedeného charakteru. 
8. Vyučující je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka 
průkazným  
způsobem tak, aby mohl vždy doložit správnost celkové klasifikace žáka i způsob 
získání známek (ústní zkoušení, písemné,...). V případě dlouhodobé 
nepřítomnosti nebo rozvázání pracovního poměru v průběhu klasifikačního období 
předá tento klasifikační přehled zastupujícímu učiteli nebo vedení školy.  
9. Vyučující zajistí zapsání známek také do třídního katalogu a dbá o jejich 
úplnost. Do katalogu jsou zapisovány známky z jednotlivých předmětů, udělená 
výchovná opatření a další údaje o chování žáka, jeho pracovní aktivitě a činnosti 
ve škole. 
10. Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu.  
Při dlouhodobějším pobytu žáka mimo školu (lázeňské léčení, léčebné pobyty, 
dočasné umístění v ústavech, apod.) vyučující respektuje známky žáka, které 
škole sdělí škola při instituci, kde byl žák umístěn; žák se znovu nepřezkušuje.  
11. Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci 
klasifikačního období se hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl 
za celé klasifikační období.  
Stupeň prospěchu se neurčuje na základě průměru z klasifikace za příslušné 
období.  
Výsledná známka za klasifikační období musí odpovídat známkám, které žák 
získal a které byly sděleny rodičům.  
12. Případy zaostávání žáků v učení a nedostatky v jejich chování se projednají  
v pedagogické radě, a to zpravidla k 15. listopadu a 15. dubnu.  
13. Na konci klasifikačního období, v termínu, který určí ředitelka školy, nejpozději 
však 48 hodin před jednáním pedagogické rady o klasifikaci, zapíší učitelé 
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příslušných předmětů číslicí výsledky celkové klasifikace do třídního výkazu a 
připraví návrhy na umožnění opravných zkoušek, na klasifikaci v náhradním 
termínu apod.  
14. Zákonné zástupce žáka informuje o prospěchu a chování žáka: třídní učitel a 
učitelé jednotlivých předmětů v polovině prvního a druhého pololetí; třídní učitel 
nebo učitel, jestliže o to zákonní zástupci žáka požádají.  
15. Informace jsou rodičům předávány převážně při osobním jednání na třídních 
schůzkách nebo konzultačních hodinách, na které jsou rodiče písemně zváni. 
Rodičům, kteří se nemohli dostavit na školou určený termín, poskytnou vyučující 
možnost individuální konzultace.  
Údaje o klasifikaci a hodnocení chování žáka jsou sdělovány pouze zástupcům 
žáka, nikoli veřejně.  
16. V případě mimořádného zhoršení prospěchu žáka informuje rodiče vyučující 
předmětu bezprostředně a prokazatelným způsobem.  
17. Pokud je klasifikace žáka stanovena na základě písemných nebo grafických 
prací, vyučující tyto práce uschovávají po dobu, během které se klasifikace žáka 
určuje nebo ve které se k ní mohou zákonní zástupci žáka odvolat -tzn. celý školní 
rok včetně hlavních prázdnin, v případě žáků s odloženou klasifikací nebo 
opravnými zkouškami až do 30. 10. dalšího školního roku. Opravené písemné 
práce musí být předloženy všem žákům a na požádání ve škole také rodičům.  
18. Vyučující dodržují zásady pedagogického taktu, zejména - 
neklasifikují žáky ihned po jejich návratu do školy po nepřítomnosti delší než jeden 
týden,  
- žáci nemusí dopisovat do sešitů látku za dobu nepřítomnosti, pokud to není 
jediný zdroj informací,  
-účelem zkoušení není nacházet mezery ve vědomostech žáka, ale hodnotit to, co 
umí,  
-učitel klasifikuje jen probrané učivo, zadávání nové látky k samostatnému 
nastudování celé třídě není přípustné,  
-před prověřováním znalostí musí mít žáci dostatek času k naučení, procvičení a 
zažití učiva.  
-prověřování znalostí provádět až po dostatečném procvičení učiva.  
 
19. Třídní učitelé (výchovný poradce) jsou povinni seznamovat ostatní vyučující  
s doporučením psychologických vyšetření, která mají vztah ke způsobu hodnocení 
a klasifikace žáka a způsobu získávání podkladů. Údaje o nových vyšetřeních 
jsou součástí zpráv učitelů (nebo výchovného poradce) na pedagogické radě.  

 
 

Klasifikace chování  
a) Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání  
s učiteli, kteří ve třídě vyučují, a s ostatními učiteli a rozhoduje o ni ředitel  
po projednání v pedagogické radě.  
Pokud třídní učitel tento postup nedodrží, mají možnost podat návrh na 
pedagogické radě i další vyučující. Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování 
pravidel chování (školní řád) včetně dodržování vnitřního řádu školy během 
klasifikačního období).  
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b) Při klasifikaci chování se přihlíží k věku, morální a rozumové vyspělosti žáka;  
k uděleným opatřením k posílení kázně se přihlíží pouze tehdy, jestliže tato 
opatření byla neúčinná. Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace chování jsou 
následující:  
Stupeň 1 (velmi dobré) Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení 
vnitřního řádu školy. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle. Žák je 
však přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit.  
Stupeň 2 (uspokojivé) Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a  
s ustanoveními školního řádu. Žák se dopustí závažného přestupku proti 
pravidlům slušného chování nebo školního řádu; nebo se opakovaně dopustí 
méně závažných přestupků. Zpravidla se přes důtku třídního učitele školy 
dopouští dalších přestupků, narušuje výchovně vzdělávací činnost školy. Ohrožuje 
bezpečnost a zdraví svoje, nebo jiných osob.  
Stupeň 3 (neuspokojivé) Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly 
slušného chování. Dopustí se takových závažných přestupků proti školnímu řádu 
nebo provinění, že je jimi vážně ohrožena výchova, nebo bezpečnost a zdraví 
jiných osob. Záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnost 
školy. Zpravidla se přes důtku ředitele školy  
dopouští dalších přestupků.  

 
Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami 
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vytvoření nezbytných 
podmínek při vzdělávání i klasifikaci a hodnocení.  
1. Při hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíží k povaze 
podpůrných opatření. Vyučující respektují doporučení školského poradenského 
zařízení a uplatňují je při klasifikaci a hodnocení chování žáků a také volí vhodné 
a přiměřené způsoby získávání podkladů.  
2. U žáka se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitelka 
školy o použití slovního hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce žáka. 
3. Pro zjišťování úrovně žákových vědomostí a dovedností volí učitel takové formy 
a druhy zkoušení, které odpovídají schopnostem žáka.  
4. Vyučující klade důraz na ten druh projevu, ve kterém má žák předpoklady 
podávat lepší výkony. Při klasifikaci se nevychází z prostého počtu chyb, ale  
z počtu jevů, které žák zvládl.  
5. Klasifikace byla provázena hodnocením, tj. vyjádřením pozitivních stránek 
výkonu, objasněním podstaty neúspěchu, návodem, jak mezery a nedostatky 
překonávat. 
6. Všechna navrhovaná pedagogická opatření se zásadně projednávají s rodiči a 
jejich souhlasný či nesouhlasný názor je respektován.  
7. V hodnocení se přístup vyučujícího zaměřuje na pozitivní výkony žáka a tím na 
podporu jeho poznávací motivace k učení namísto jednostranného zdůrazňování 
chyb.  
 
Přeřazování žáků nadaných a mimořádně nadaných 
Ředitel školy může nadaného žáka a mimořádně nadaného žáka přeřadit do 
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vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku. Podmínkou přeřazení je 
vykonání zkoušek z učiva nebo části učiva ročníku, který žák nebo student 
nebude absolvovat. Obsah a rozsah zkoušek stanoví ředitelka školy. 

 
Hodnocení individuálně vzdělávaných žáků 
Individuálně vzdělávaný žák koná za každé pololetí zkoušky z příslušného učiva, 
a to ve škole, do níž byl přijat k plnění povinné školní docházky. Nelze-li 
individuálně vzdělávaného žáka hodnotit na konci příslušného pololetí, určí ředitel 
školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení bylo 
provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení  
pololetí. Ředitel školy zruší povolení individuálního vzdělávání, pokud žák  
na konci druhého pololetí příslušného školního roku neprospěl, nebo nelze-li žáka 
hodnotit na konci pololetí ani v náhradním termínu.  

 
Kritéria hodnocení 

 
➢ Zvládnutí výstupů jednotlivých vyučovacích předmětů 

 
➢ Schopnost řešit problémové situace 

 
➢ Schopnost řešit předpokládané problémy tvůrčím způsobem 

 

➢ Schopnost vykonávat činnosti smysluplně 
 

➢ Úroveň komunikačních dovedností 
 

➢ Schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní i druhých 
 

➢ Osobní přístup žáka 
 

➢ Vynaložené úsilí žáka 
 

➢ Spokojenost žáka 
 

➢ Míra žákovy zodpovědnosti a tolerance 
 

➢ Chování žáka (zdvořilost, způsob komunikace, respekt k lidem, úcta k 
hodnotám, plnění povinností, prosazování práv...) 
 

➢ Změny v chování, postojích a dovednostech 
 
 
Cílem autoevaluace školy je provádění autentického vlastního hodnocení školy 
je získávat včasné a objektivní informace o rozhodujících indikátorech kvality 
školy, což znamená soustředit se na následující oblasti: 

• úroveň kvality vzdělávání v jednotlivých sledovaných vzdělávacích 
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oblastech 
• úroveň zajištění podnětného, vstřícného a bezpečného prostředí ve škole 

 
 
Právní rámec:   § 8 + § 9 vyhl. MŠMT č.15/2005 
Perioda provádění autoevaluace je 2 roky. 
 
Autoevaluce je prováděna v následujících krocích: 

1. definování oblastí činností důležitých pro školu 
2. stanovení očekávání v cílech školy 
3. vytipování efektivních kritérií a sledovaných jevů 
4. vypracování evaluační zprávy 
5. stanovení úkolů a opatření 

 
 
 
Oblasti sledovaných činností  - sledované jevy a využívané nástroje 
 

Cílem autoevaluace bude zjistit aktuální stav v daných autoevaluačních 
oblastech a domluvit se na přijetí reálných opatření.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oblasti 
autoevaluace 

Kritéria autoevaluace Nástroje autoevaluace Časové rozvržení 

Průběh 
vzdělávání 

Mapování realizace školního 
vzdělávacího programu  

pozorování, evidence 
pozorovaných jevů, 
ankety, hospitace 

průběžně dle 
harmonogramu 

Řízení školy, 
kvalita personální 
práce, kvalita 
DVPP 

Úspěšnost v podávání 
grantů 

diskuse – porady vedení 
školy, pedagogické rady, 
pracovní dílny 
(vyhodnocování pozitiv a 
negativ) 

v období 
pedagogických rad, 
porad vedení (2x 
za rok) 

Komunikace mezi 
zaměstnanci školy a mezi 
vedením školy a 
zaměstnanci 

Spolupráce zaměstnanců a 
vedení školy 
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Řešení problémů 

Zajišťování bezpečnosti 

Využitelnost vědomostí a 
dovedností získaných 
v rámci DVPP v praxi školy 

Podmínky ke 
vzdělávání 

Prostorové a materiální 
podmínky 

pozorování, anketa se 
zaměstnanci školy a se 
žáky; řízená diskuse 
v rámci komunitního 
kruhu 

říjen, květen 

Zajištění odpovídajících 
personálních podmínek pro 
chod školy 

Pozitivní klima školy 

Podpora školy 
žákům a 
studentům, 
spolupráce s 
rodiči, vliv 
vzájemných 
vztahů školy, 
žáků, rodičů a 
dalších osob na 
vzdělávání 

Vztah rodičů ke škole ankety, diskuse se 
školskou radou, Radou 
rodičů, evaluační třídní 
schůzky se žáky i rodiči 

v období 
pedagogických rad; 
1x do školního roku 

Integrace žáků se SVP a 
žáků mimořádně nadaných 

hospitace, anketa, řízený 
rozhovor v rámci 
pedagogického sboru, 
evaluační třídní schůzky 

konec školního 
roku (květen – 
červen) Uplatňování individuálního 

přístupu k žákům 

Realizace konzultačních 
dnů, třídních schůzek 

Podávání informací rodičům 

Řešení problémů 

Spolupráce s PPP 

Úroveň výsledků 
práce školy 
zejména 
vzhledem 
k podmínkám 
vzdělávání a 
ekonomickým 
zdrojům 

Smysluplné nakládání 
s rozpočtem školy 

vyhodnocování 
společných projektů, 
diskuse 

 

Podávání grantů 

Smysluplné zapojení školy 
do projektů 

Výsledky 
vzdělávání (žák) 

Dosahování dílčích výstupů 
vyučovacích předmětů 

rozhovor, hospitace, 
rozbor žákovských prací 
anketa se žáky,         
testy 

listopad, leden, 
duben, červen 

Dosahování očekávaných 
výstupů z RVP ZV 

Naplňování klíčových 
kompetencí žáků 

 

 
Změny v ŠVP ZV lze provádět na základě závěrů autoevaluace a evaluace školy 
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nebo na základě návrhů pedagogů školy, školské rady rodičů žáků školy  
po ukončení školního roku. 

 


