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Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní klasifikaci. 

 
 

1. Zásady klasifikace 
 

1.1 Při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci pedagogičtí pracovníci (učitelé,

 učitelé odborného výcviku) uplatňují přiměřenou náročnost a pedagogický takt. 
 

1.2 Při celkové klasifikaci přihlíží pedagogičtí pracovníci k aktivitě při vyučování, účasti

 žáka na vyučování, rovněž respektují individuální dispozice žáka. 
 

1.3 Pro potřeby klasifikace se předměty dělí do dvou skupin: 
  

 a) předměty s převahou teoretického zaměření a předměty s převahou       

 praktických činností 
  

 b) předměty s převahou výchovného a odborného zaměření 

 
 

2. Hodnocení a klasifikace žáků 
 

2.1 Prospěch 
  

 Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito               

 stupni: 
  

 1 - výborný 

 2 - chvalitebný 

 3 - dobrý 

 4 - dostatečný 

 5 - nedostatečný 
 

2.2 Chování 
  

 Chování žáka se klasifikuje těmito stupni: 
  

 1 - velmi dobré 

 2 - uspokojivé 

 3 - neuspokojivé 
  

 Chování žáka se neklasifikuje v nástavbovém studiu. 
 

2.3 Hodnocení výsledků vzdělávání 
 

2.31 Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikací  
 

2.32 Celkové hodnocení žáka na konci prvního a druhého pololetí: 
  

 a) prospěl s vyznamenáním 

- nemá-li v žádném vyučovacím předmětu prospěch horší než chvalitebný,                    

průměrný prospěch z povinných předmětů nemá horší než 1,50 a jeho chování  je 

velmi  dobré 
 

 b) prospěl 



 -  žák prospěl, nemá-li v žádném vyučovacím předmětu prospěch nedostatečný 
 

 c) neprospěl 

 - žák neprospěl, má-li z některého vyučovacího předmětu prospěch                                   

 nedostatečný 

 

 d) nehodnocen 

 - není-li možné hodnotit žáka za první pololetí ani v náhradním termínu 

 

2.33 Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí příslušného ročníku 

prospěl ze všech povinných předmětů stanovených vzdělávacím programem 

s výjimkou předmětů, z nichž se žák nehodnotí. 
 

2.34 Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení 

náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději 

do konce června.  

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

v náhradním termínu, neprospěl. 
 

2.35 Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, stanoví ředitel školy pro jeho 

hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno 

nejpozději do konce září následujícího školního roku. Do doby hodnocení navštěvuje 

žák nejbližší vyšší ročník. Není-li žák hodnocen ani v tomto termínu, neprospěl. 
  

2.36  Každé pololetí se vydá žákovi vysvědčení. Za první pololetí lze žákovi vydat místo 

vysvědčení „Výpis z vysvědčení“. 
 
 

2.4 Opravné zkoušky 
 

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

koná z těchto předmětů opravnou zkoušku nejpozději do konce příslušného školního 

roku (31. 8.) v termínu stanoveném ředitelem školy 
 

2.42 Opravné zkoušky jsou komisionální. Členy komise pro opravné zkoušky jmenuje 

ředitel školy 
 

2.43 Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, 

neprospěl. 

 Ze závažných důvodů může ředitel školy stanovit náhradní termín opravné zkoušky 

nejpozději do konce září následujícího školního roku 

  

2.44 Má-li zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka pochybnosti o správnosti 

hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, může do třech pracovních dní ode 

dne, kdy se o klasifikaci prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dní 

od vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o přezkoumání výsledků hodnocení žáka. 

Přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti 
 

 

 

2.5 Komisionální zkoušky 
 

2.51 Komisionální zkoušku koná žák v těchto případech: 
 



 a) koná-li opravnou zkoušku 
 

b) požádá-li zletilý žák nebo zástupce žáka o přezkoumání jeho výsledků hodnocení 

z důvodu pochybnosti o správnosti hodnocení (nejpozději do 3 pracovních dní od 

vydání vysvědčení). Termín přezkoušení určí ředitel školy (nejpozději do 14 dnů od 

doručení žádosti) 
 

c) ředitel školy nařídí komisionální přezkoušení žáka, jestliže zjistí, že vyučující 

porušil pravidla hodnocení. Termín přezkoušení stanoví ředitel školy bez zbytečného 

odkladu 
 

2.52 Rozhodnutí komise o klasifikaci je konečné 
 

2.53 Komisionální zkoušku může žák konat v jednom dni nejvýše jednu 

 
 

2.6 Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci 
 

2.61 Hodnocení a klasifikace jsou získávány v průběhu celého klasifikačního období. Na 

jeho počátku jsou všichni žáci seznámeni vyučujícími se způsoby a kritérii hodnocení. 

 

Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků a chování žáka 

 získává učitel (UOV) zejména těmito metodami, formami a prostředky: 
 

 a) soustavným diagnostickým pozorováním žáka 
 

 b) soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování 
  

 c) různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové) 
 

 d) analýzou výsledků činnosti žáka 
 

 e) konzultacemi s ostatními pedagogickými pracovníky, výchovným poradcem a podle 

 potřeby i s pracovníky pedagogicko-psychologické poradny 
 

2.62 Žák musí být z vyučovacího předmětu vyzkoušen ústně nebo písemně alespoň dvakrát 

 za každé pololetí, z toho nejméně jednou ústně. 
 

2.63 Učitel (UOV) oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace a poukazuje na klady                  

 a nedostatky hodnocených projevů, výkonů, výtvorů. Při ústním zkoušení oznámí      

 učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě. Výsledky hodnocení písemných zkoušek,      

 prací a praktických činností oznámí žákovi nejpozději do 14 dnů.  
 

2.64 Kontrolní písemné práce prokonzultuje s třídním učitelem, aby se nadměrně                      

 nenahromadily v určitých obdobích. 
 

2.65 Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka a zapisovat 

známky do ISASu. 
 

 

2.7 Klasifikace žáka 
 

2.71 Žáci se klasifikují ve všech vyučovacích předmětech uvedených v učebním plánu             

 příslušného ročníku. 
 

2.72 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. 
 

2.73 Při určování klasifikačního stupně posuzuje učitel (UOV) výsledky práce                         

 objektivně, nesmí podléhat žádnému vlivu subjektivnímu ani vnějšímu. 
 

2.74 Žák, který byl v prvním pololetí klasifikován stupněm nedostatečný, je na konci           

 druhého pololetí zkoušen z učiva celého školního roku. 
 

2.75 Zkoušení se v žádném případě nepoužívá jako prostředku k upevnění kázně !!! 

 
 

3. Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného působení 
 

Stupeň 1 (výborný) 
 

Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní 

předpoklady a velmi úspěšně se rozvíjí. Jeho projev je esteticky působivý, kultivovaný, 

procítěný a přesný. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě. 
 

Stupeň 2 (chvalitebný) 
 

Žák je v činnostech aktivní, převážně samostatný, využívá své osobní předpoklady, které 

úspěšně rozvíjí. Jeho projev je esteticky působivý, originální a má jen menší nedostatky. Žák 

tvořivě aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti a návyky. Má zájem o umění, estetiku, 

tělesnou zdatnost. 
 

Stupeň 3 (dobrý) 
 

Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyužívá dostatečně své 

schopnosti v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je málo působivý, dopouští se 

v něm chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje 

pomoc učitele. Nemá aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu. 
 

Stupeň 4 (dostatečný) 
 

Žák je v činnostech málo aktivní i tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projevu jsou málo 

uspokojivé. Úkoly řeší s častými chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se značnou 

pomocí učitele. Projevuje velmi malý zájem a snahu. 
 

Stupeň 5 (nedostatečný) 
 

Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho projev je 

většinou chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti 

nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o práci. 
 

V tělesné výchově je podstatným kritériem klasifikace, úroveň pohybových schopností, 

výkonnosti a zvládnutí základního učiva. Při klasifikaci se přihlíží ke zdravotnímu stavu žáka, 

jeho tělesnému rozvoji, zájmu a přístupu k pohybovým aktivitám. 

 

 

 

 
 



4. Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického 

zaměření a praktických činností 
 

Stupeň 1 (výborný) 
 

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice, zákonitosti uceleně, přesně a plně 

chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální a praktické činnosti. 

Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a 

praktických úkonů, při výkladu a hodnocení jevů i zákonitostí. Myslí logicky správně, 

zřetelně se u něj projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní i písemný projev je správný, 

přesný, výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní. 

Je schopen samostatně studovat vhodné texty. 

 

Stupeň 2 (chvalitebný) 
 

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, 

přesně a úplně. Pohotově vykonává požadované intelektuální a praktické činnosti. Samostatně 

a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti 

při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. 

Kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický projev je 

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

vhodné texty. 
 

Stupeň 3 (dobrý) 
 

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, 

definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných intelektuálních a 

praktických činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci 

učitele korigovat. V uplatňování osvojovaných poznatků a dovedností při řešení teoretických 

a praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů podle 

podnětů učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují 

chyby. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V 

kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují častější nedostatky, grafický projev je méně 

estetický a má menší nedostatky. Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele. 
 

Stupeň 4 (dostatečný) 
 

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků závažné mezery. 

Při provádění požadovaných intelektuálních a praktických činností je málo pohotový a má 

větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických 

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

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

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

a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti a v grafickém projevu se projevují nedostatky, 

grafický projev je málo estetický. Závažné chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při 

samostatném studiu má velké těžkosti. 
 

Stupeň 5 (nedostatečný) 
 

Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné 

mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a praktické činnosti má velmi 

podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení 

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



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

samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním i písemném 

projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstižnosti. Kvalita výsledků jeho 

činnosti a grafický projev mají vážné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí 

učitele. 

 
 

5. Klasifikace žáků se specifickými vývojovými poruchami 
 

U žáků s vývojovou poruchou učení klade učitel důraz na ten druh projevu žáka (písemný 

nebo ústní), ve kterém má dle doporučení PPP, předpoklady podat lepší výkon. Při klasifikaci 

nevychází učitel z prostého počtu chyb, ale z počtu jevů, které žák zvládl. 

 

 

6. Individuální vzdělávací plán 

 
Zákonný zástupce nebo zletilý žák může požádat o vzdělávání podle individuálního 

vzdělávacího plánu. Ve své žádosti uvede důvody a doloží je.  

 

 

 

 

Ing. Miloslav Pileček 

ředitel školy 


