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Obecná ustanovení
Na základě ustanovení § 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán
školy tuto směrnici. Směrnice je součástí organizačního řádu školy.
I. Práva a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech
vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky,
A. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ
1. Žáci mají právo
a) na vzdělávání a školské služby podle školského zákona,
b) být informováni o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,
c) na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání
d) na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, mají právo vzdělání a na svobodu myšlení,
projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických
podmínek, mají právo být seznámeni se všemi předpisy se vztahem k jejich pobytu a činnosti ve škole
2. Žáci jsou povinni
a) řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat,
b) dodržovat školní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli
seznámeni,
c) plnit pokyny pedagogických pracovníků škol vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem
3. Žák se ve škole chová slušně k dospělým i jiným žákům školy, dodržuje školní řád školy a
odborných učeben. Chová se tak, aby neohrozil zdraví svoje, ani jiných osob.
4. Žák chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin a účastní se činností organizovaných
školou. Účast na vyučování nepovinných předmětů, docházka do zájmových kroužků a do školní
družiny je pro přihlášené žáky povinná. Odhlásit se může vždy ke konci pololetí.
5. Žák chodí do školy vhodně a čistě upraven a oblečen.
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6. Žák zachází s učebnicemi a školními potřebami šetrně, udržuje své místo, třídu i ostatní školní
prostory v čistotě a pořádku, chrání majetek před poškozením; nosí do školy učebnice a školní potřeby
podle rozvrhu hodin a pokynů učitelů.
7. Před ukončením vyučování žáci z bezpečnostních důvodů neopouštějí školní budovu bez vědomí
vyučujících. V době mimo vyučování žáci zůstávají ve škole jen se svolením vyučujících a pod jejich
dohledem.
8. Žáci chrání 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).
9. Žák se řádně a systematicky připravuje na vyučování.
10. Každý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti s činností školy, hlásí žák bez
zbytečného odkladu vyučujícímu, třídnímu učiteli nebo jinému zaměstnanci školy.
11. Žák nenosí do školy předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost
jeho nebo jiných osob. Za ztrátu nebo poškození cenných předmětů, včetně šperků a mobilních
telefonů, škola nenese odpovědnost.
12. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy považují za
závažné porušení povinností stanovených tímto řádem.
13. Při porušení povinností stanovených tímto školním řádem lze podle závažnosti porušení žákovi
uložit:
a) napomenutí třídního učitele,
b) důtku třídního učitele,
c) důtku ředitele školy
Škola neprodleně oznámí uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem
žákovi a jeho zákonnému zástupci. Uložení důtky třídního učitele nebo ředitele zaznamená do
dokumentace školy.
II. Provoz a vnitřní režim školy
A. Režim činnosti ve škole
1. Vyučování začíná v 8.00 hodin, vyučování výjimečně zařazené na dřívější dobu nesmí začínat dříve
než v 7 hodin. Vyučování probíhá podle časového rozvržení vyučovacích hodin a přestávek, které je
přílohou tohoto řádu. Vyučovací hodina trvá 45 minut. V odůvodněných případech lze vyučovací
hodiny dělit a spojovat, v tomto případě je odlišná doba ukončení vyučování oznámena rodičům.
2. Školní budova se pro žáky otevírá v 7.00 hodin, kdy začíná provoz ranní školní družiny. V jinou
dobu vstupují žáci do školy pouze na vyzvání zaměstnanců školy, kteří nad nimi zajišťují pedagogický
dozor. Dozor nad žáky je zajištěn po celou dobu jejich pobytu ve školní budově.
Školní budova se uzavírá v 18.00 hodin.
3. Přestávky mezi vyučovacími hodinami jsou desetiminutové. Po druhé a páté vyučovací hodině se
zařazuje přestávka v délce 20 minut.
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4. Po příchodu do budovy si žáci odkládají obuv a svršky do šatny a ihned odcházejí do učeben. V
šatně se nezdržují. V průběhu vyučování je žákům vstup do šaten povolen pouze se svolením
vyučujícího.
5. Při organizaci výuky jinak, než ve vyučovacích hodinách, stanoví zařazení a délku přestávek
pedagog pověřený vedením akce podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým
potřebám žáků.
6. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků ve škole zajišťuje škola svými zaměstnanci, pedagogickými i
nepedagogickými.
7. Nejvyšší počet žáků ve třídě je obecně 30, při zachování bezpečnostních a hygienických předpisů.
8. Škola při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech přihlíží k základním fyziologickým
potřebám dětí, žáků a studentů a vytváří podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku
sociálně patologických jevů.
9. Škola vede evidenci úrazů žáků, k nimž došlo při vzdělávání a přímo souvisejících činnostech a
vyhotovuje a zasílá záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím.
10. O všech přestávkách je umožněn pohyb dětí mimo třídu. Velké přestávky jsou za příznivého počasí
určeny k pobytu dětí mimo budovu školy.
11. V období školního vyučování může ředitel školy ze závažných důvodů, zejména organizačních a
technických, vyhlásit pro žáky nejvýše 5 volných dnů ve školním roce.
B. 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 25 žáků. Výjimku z tohoto počtu
může stanovit s ohledem na náročnost zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ředitel školy. Škola
pro plánování takovýchto akcí stanoví tato pravidla – každou plánovanou akci mimo budovu školy
předem projedná organizující pedagog s vedením školy zejména s ohledem na zajištění BOZ.
4. Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, kdy místem pro shromáždění
žáků není místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, 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 1 den
předem zákonným zástupcům žáků, a to zápisem do žákovské knížky, nebo jinou písemnou informací.
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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, školy v přírodě platí zvláštní bezpečnostní
předpisy, se kterými jsou žáci předem seznámeni. Při pobytu v ubytovacích zařízeních se žáci podřizují
vnitřnímu řádu tohoto zařízení a dbají všech pokynů pracovníků tohoto zařízení.
6. Součástí výuky je také výuka plavání v pěti ročnících prvního stupně. Do výuky mohou být zařazeny
také další aktivity jako pobyt na škole v přírodě, atd. Těchto aktivit se mohou účastnit pouze žáci
zdravotně způsobilí, jejichž rodiče o tom dodají škole písemné lékařské potvrzení.
8. Chování žáka na mimoškolních akcích je součástí celkového hodnocení žáka včetně klasifikace na
vysvědčení.
9. Při zapojení školy do soutěží bezpečnost a ochranu zdraví žáků po dobu dopravy na soutěže a ze
soutěží zajišťuje vysílající škola, pokud se se zákonným zástupcem žáka nedohodne jinak. V průběhu
soutěže zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků organizátor.
10. U sportovních soutěží, uměleckých soutěží a dalších soutěží, kde to charakter soutěže vyžaduje a je
to dáno organizačním řádem soutěže, zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků vysílající škola v
plném rozsahu, pokud se se zákonným zástupcem žáka nedohodne jinak.
C. Docházka do školy
1. Zákonný zástupce žáka je ze zákona povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování
nejpozději do 3 dnů od počátku nepřítomnosti žáka - písemně nebo telefonicky, ředitelství školy
doporučuje vzhledem k věku dětí tuto absenci omluvit už do 2 dnů. Absenci žáka omlouvají zákonní
zástupci žáka zápisem důvodu nepřítomnosti žáka do žákovské knížky. Při podezření na neomluvenou
absenci si třídní učitel (nebo jiný vyučující) může vyžádat prostřednictvím zástupců žáka lékařské
potvrzení. Omluvenku předloží žák třídnímu učiteli ihned po návratu do školy.
Při dlouhodobé absenci známé předem škola vyžaduje od zákonných zástupců předem i písemnou
omluvu absence (např. rodinné rekreace). Z jedné vyučovací hodiny uvolňuje třídní učitel, na delší
dobu uvolňuje ředitel školy.
2. 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.
D. Zákonní zástupci žáků
1. Zákonní zástupci nezletilých žáků mají právo:
a) na svobodnou volbu školy pro své dítě,
b) na informace o průběhu a vzdělávání dítěte ve škole,
c) na informace o škole podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím,
d) nahlížet do výroční zprávy, pořizovat si z ní opisy a výpisy,
e) právo na vzdělávání v jazyce národnostní menšiny, a to za podmínek stanovených v § 14
školského zákona,
f) na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech
týkajících se vzdělávání podle školského zákona,
g) u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vzdělávání, jehož obsah, formy
a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření nezbytných
podmínek, které toto vzdělávání umožní, a na poradenskou pomoc školy a školského
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poradenského zařízení,
h) volit a být voleni do školské rady,
i) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání žáka,
j) požádat o přezkoumání výsledků hodnocení.
2. Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni
a) zajistit, aby žák docházel řádně do školy
b) na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání
žáka,
c) 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, údaje o tom, zda je žák zdravotně postižen, včetně údaje o druhu postižení, nebo zdravotně
znevýhodněn;
d) dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním
řádem,
e) oznamovat škole údaje podle § 28 odst. 2 a 3 a školského zákona č. 561/2004 Sb. další údaje, které
jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a žáka, a změny v těchto údajích.
E. Zaměstnanci školy
1. Učitelé věnují individuální péči dětem z málo podnětného rodinného prostředí, dětem se
zdravotními problémy, dbají, aby se zdraví žáka a zdravý vývoj nenarušil činností školy. Berou ohled
na výsledky lékařských vyšetření, zpráv o vyšetření v pedagogicko-psychologických poradnách a na
sdělení zákonných zástupců o dítěti. Třídní učitelé průběžně seznamují ostatní pedagogy o nových
skutečnostech zjištěných u žáka – problémy s chováním, prospěchem, zdravotní a rodinné problémy.
Všichni vyučující zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví žáků při činnostech, které přímo souvisejí s
výchovou a vzděláním. Učitelé evidují a kontrolují absenci žáků. Vyžadují od zákonných zástupců
dítěte omluvu jeho nepřítomnosti. Na žádost zákonných zástupců dítěte uvolňují žáka z vyučování,
vždy na základě písemné žádosti o uvolnění. Pravidelně informují zákonného zástupce žáka o
prospěchu a chování žáků prostřednictvím sešitů a žákovských knížek, při hovorových hodinách a
třídních schůzkách hovoří se zákonnými zástupci dítěte. Souhrnné hodnocení píší dle potřeby do
žákovských knížek tak, aby byla zajištěna informovanost zákonných zástupců žáků o jejich prospěchu
a chování podle požadavků klasifikačního řádu. Kontrolují, zda zákonní zástupci žáků sledují zápisy v
žákovských knížkách.
2. Pedagogičtí pracovníci ve smyslu evropského nařízení ke GDPR se zavazují zachovávat mlčenlivost
a chránit před zneužitím data, údaje a osobní údaje a zaměstnanců školy, citlivé osobní údaje,
informace o zdravotním stavu dětí, žáků a studentů a výsledky poradenské pomoci školského
poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku, shromažďovat
pouze nezbytné údaje a osobní údaje, bezpečně je ukládat a chránit před neoprávněným přístupem,
neposkytovat je subjektům, které na ně nemají zákonný nárok, nepotřebné údaje vyřazovat a dál
nezpracovávat.
3. Pedagogičtí zaměstnanci přicházejí do školy nejméně 15 minut před zahájením vyučování a
výchovné činnosti, dostatečně včas před výkonem dozoru nad žáky.
4. Po skončení poslední vyučovací hodiny překontrolují pořádek ve třídě, uzavření oken, uzavření
přívodu vody a vypnutí elektrických spotřebičů. Pedagog odchází ze třídy poslední. Při odchodu z
budovy kontrolují uzavření a zajištění oken v učebnách a kabinetu. Před odchodem z budovy se
seznámí s přehledem zastupování a dozorů na další dny.
5. Ve škole se nekouří.
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6. V budově lze používat pouze evidované elektrické spotřebiče. K vaření vody na nápoje je povoleno
používat pouze varné konvice zakoupené školou, v době mimo provoz musí být konvice umístěna
mimo podložku, ze které je napájena elektrickou energií.
F. Evidence úrazů.
a) Záznam o úrazu provádí zaměstnanec školy, který v době vzniku úrazu vykonával nad žáky dohled.
Pokud byl úraz ohlášen dodatečně žákem nebo jeho zákonnými zástupci, záznam provádí opět
zaměstnanec, během jehož dohledu k úrazu údajně došlo, nebo třídní učitel.
b) V knize úrazů se evidují všechny úrazy žáků, ke kterým došlo při vzdělávání a s ním přímo
souvisejících činnostech a to nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy se škola o úrazu dozví.
c) Při úrazech smrtelných a úrazech, jejichž důsledkem byla nepřítomnost žáka ve škole, vyhotovuje
škola obdobným postupem záznamy o úrazu na předepsaných formulářích. Pro účely školských
předpisů se smrtelným úrazem rozumí takové poškození zdraví, které způsobilo smrt po úrazu
nebo na jehož následky žák zemřel nejpozději do jednoho roku od vzniku úrazu. Záznam o
jakémkoli úrazu, i evidovaném v knize úrazů, se vyhotoví také na žádost zákonného zástupce žáka,
nebo zřizovatele, zdravotní pojišťovny žáka, příslušného inspektorátu České školní inspekce anebo
místně příslušného útvaru Policie České republiky. Škola vyhotoví o úrazu, který nezpůsobí
nepřítomnost žáka ve škole nebo školském zařízení, záznam, pokud je pravděpodobné, že žáku
bude poskytnuta náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění způsobené úrazem. Jedno
vyhotovení záznamu o úrazu předá škola zákonnému zástupci nezletilého žáka.
d) Hlášení úrazu. O úrazu nezletilého žáka podá škola bez zbytečného odkladu hlášení jeho
zákonnému zástupci. Pokud nasvědčují zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s úrazem byl
spáchán trestný čin nebo přestupek, nebo jedná-li se o smrtelný úraz, podá škola bez zbytečného
odkladu hlášení místně příslušnému útvaru Policie České republiky. Dále o úrazu podá škola bez
zbytečného odkladu hlášení pojišťovně, u které je škola pojištěna pro případ své odpovědnosti za
škodu vzniklou na životě a zdraví žáků, pokud škola má takové pojištění sjednáno.
e) Záznam o úrazu, jehož důsledkem byla nepřítomnost, nebo pokud je pravděpodobné, že žáku bude
poskytnuta náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění způsobené úrazem, zasílá škola za
uplynulý kalendářní měsíc, nejpozději do pátého dne následujícího měsíce - zřizovateli, zdravotní
pojišťovně žáka a příslušnému inspektorátu České školní inspekce.
f) Záznam o smrtelném úrazu zasílá škola navíc ještě místně příslušnému útvaru Policie České
republiky a to do 5 pracovních dnů po podání hlášení podle předchozího odstavce.
g) Osobní údaje, které jsou součástí knihy úrazů, mohou být zpracovávány pouze za účelem evidence
úrazů, popřípadě jako podklad pro vyhotovení záznamu o úrazu, podléhají režimu ochrany
osobních údajů podle planých právních předpisů.
III. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků.
1. U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy, majetku žáků, učitelů či jiných osob
žákem je vyžadována úhrada od zákonného zástupce žáka, který poškození způsobil. Pokud byl vznik
škody umožněn nedostatečným dozorem nad žákem, na náhradu škody od zákonného zástupce není
právní nárok. Při závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody se zákonným zástupcem
žáka je vznik škody hlášen Policii ČR, případně orgánům sociální péče.
2. Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně svému třídnímu učiteli. Žáci dbají na dostatečné zajištění svých
věcí.
3. Do školy žáci nosí pouze věci potřebné k výuce, cenné věci do školy nenosí.
4. Žáci školy a zaměstnanci školy odkládají osobní majetek pouze na místa k tomu určená.
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5. Žákům základních škol (§ 47) jsou bezplatně poskytovány učebnice a učební texty uvedené v
seznamu podle školského zákona. Žáci prvního ročníku základního vzdělávání tyto učebnice a učební
texty nevracejí, žáci ostatních ročníků základního vzdělávání 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. Pokud je poškození učebnic větší než obvyklé, stanovuje se poplatek za poškození ve výši 20Kč,
pokud žák učebnici ztratí nebo úplně zničí, zakoupí novou nebo zaplatí poplatek ve výši 100Kč.
Uvedené poplatky za škodu žák zaplatí na konci školního roku.
IV. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů.
1. Tato pravidla jsou uvedena v klasifikačním řádu školy, který je přílohou č. 1 Školního řádu.
V. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně
patologickými jevy 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.
2. Žákům není v době mimo vyučování povoleno zdržovat se v prostorách školy, pokud nad nimi není
vykonáván dozor způsobilou osobou.
3. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků ve školní budově nebo mimo
budovu při akci pořádané školou, žáci hlásí ihned vyučujícímu, nebo pedagogickému dozoru.
4. Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením bez
dozoru učitele.
5. Při výuce v tělocvičně, cvičebně, počítačové učebně zachovávají žáci specifické bezpečnostní
předpisy pro tyto učebny, dané vnitřním řádem odborné učebny. 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 učitel záznam do třídní knihy. Poučení o BOZ a PO se
provádí rovněž před každou akcí mimo školu a před každými prázdninami.
6. Školní budova není cizím návštěvníkům (ani rodičům nebo zákonným zástupcům žáků) volně
přístupná. Každý z pracovníků školy, který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod
jejich návštěvy, nechat příchozí zapsat do knihy návštěv a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně
po budově.
V ranních hodinách od 7.00 do 8.00 h dozírá na vstup do školy školnice nebo jiný pověřený
pedagogický pracovník školy. Při odchodu žáků domů z budovy ven dozírají na žáky pedagogové
podle plánu dozorů, vyučující zájmových kroužků nebo vychovatelka ŠD.
Během provozu školy jsou zevnitř volně otevíratelné dveře hlavního vchodu i všech únikových
východů.
7. Ve všech prostorách školy platí přísný zákaz požívání alkoholu a používání ponorných el. vařičů. Je
zakázáno ponechávat peníze v hotovosti a osobní cenné věci volně ve stolech, skříních ve třídě i v
kabinetech, ponechávat je ve škole přes noc.
8. Šatna s odloženými svršky žáků je uzamčena, klíče od šatny mají všichni učitelé. Uzamčení šatny je
kontrolováno v 8.00 a pak průběžně během výuky školnicí.
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9. Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu školy povinni
přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí, žáků a studentů a vytvářet podmínky pro jejich
zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů, poskytovat žákům a studentům
nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
10. Všichni zaměstnanci školy jsou povinni oznamovat údaje související s úrazy žáků, poskytovat
první pomoc a vést evidenci úrazů podle pokynů vedení školy.
11. Po poslední vyučovací hodině dopoledního a odpoledního vyučování vyučující předává žáky, kteří
jsou přihlášeni do školní družiny vychovatelce školní družiny. Ostatní odvádí do šatny a stravující se
žáky pak do školní jídelny. Dozor v šatnách nad žáky odcházejícími z budovy vykonává další dozírající
pedagog.
12. Pedagogičtí zaměstnanci dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a
protipožární předpisy; pokud zjistí závady a nedostatky, ohrožující zdraví a bezpečnost osob, nebo jiné
závady technického rázu, nebo nedostatečné zajištění budovy, 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 vedení
školy a rodiče postiženého žáka. Nemocný žák může být odeslán k lékařskému vyšetření či ošetření jen
v doprovodu dospělé osoby. Třídní učitelé zajistí, aby každý žák měl zapsány v žákovské knížce tyto
údaje: rodné číslo, adresu, telefonní čísla svých zákonných zástupců do zaměstnání a domů, adresu a
jméno ošetřujícího lékaře.
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 dověděl první.
13. Pedagogičtí a provozní pracovníci školy nesmí žáky v době dané rozvrhem bez dozoru dospělé
osoby uvolňovat k činnostem mimo budovu, nesmí je samotné posílat k lékaři atd. Škola odpovídá za
žáky v době dané rozvrhem výuky žáka, včetně nepovinných předmětů a přestávek.
14. Postup školy při výskytu podezřelé látky a při podezření na užití omamné látky žákem
(zpracováno dle trestního zákona 140/1961 Sb., zákona 379/2005 Sb., o ochraně před a1koholismem a
toxikomanií, Pedagogové proti drogám - dokument MŠMT).
a) Identifikace a ukládání látek. Zajistí-li pedagog podezřelou látku a je podezření, že se jedná o drogu
či jinou škodlivou látku, v přítomnosti dalšího člena pedagogického sboru uloží tuto látku do obálky.
Na obálku napíše datum, čas a místo zajištění látky. Obálku přelepí a opatří razítkem školy a uschová
do školního trezoru. Poté je nutno bezodkladně vyrozumět policii. Identifikaci provede vždy policie,
nikoli zaměstnanec školy či školského zařízení. Pokud je zajištěna podezřelá látka u dítěte, které jeví
známky otravy, předá se látka stejným způsobem uložená přivolanému lékaři. (Usnadní to lékařskou
intervenci dítěte)
b) Ohrožení zdraví žáka. V případě ohrožení zdraví žáka v důsledku podezření na požití omamné látky
se postupuje tak, jako když žák přijde do školy s horečkou. Dítě jevící příznaky užití omamné látky je
odvedeno ze třídy do místnosti, musí být ale zajištěn dohled dospělé osoby, kde zůstane po dobu, než
si pro něj přijdou zákonní zástupci nebo lékařská služba. Škola kontaktuje bezodkladně zákonné
zástupce žáka o jeho blíže nespecifikovaných zdravotních potížích a vyzve je k tomu, aby si dítě co
nejdříve vyzvedli ze školy, neboť je nutné jeho lékařské vyšetření.
c) Pokud si zákonný zástupce žáka přijde do školy pro dítě, je seznámen se zdravotními potížemi
(např.: zúžené zornice, návaly horka, potíže s dýcháním.)
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Po užití stimulačních či kanabinoidních látek (jsou např. zornice rozšířené) škola apeluje na zákonné
zástupce, aby s dítětem navštívil lékaře, a nabídne možnosti, kde se může poradit o výchovných
postupech. Pedagog odkáže rodiče na odborníky, na specializovaných pracovištích (PPP, SVP).
d) Pokud si zákonný zástupce do školy pro dítě nepřijde, škola přehodnotí zdravotní stav žáka a je v
kompetenci školy přivolat lékařskou službu (může jít o předávkování návykovou látkou), zákonný
zástupce žáka je o postupu školy předem informován. Škola vyhotoví zápis průběhu celého případu a
stanoví postup, jak zamezí případnému výskytu žáka pod vlivem omamné látky nebo výskytu
podezřelé látky ve škole.
e) Ředitel zajistí, aby v řádu školy byl uveden zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání
návykových látek v areálu školy včetně sankcí, které z porušení tohoto zákazu vyplývají.
f) Proběhne třídní schůzka zákonných zástupců dětí, seznámení s účinky a příznaky užití návykových
látek dítěte, jak se škola k případu postaví, jak bude pracovat s rizikovou třídou v preventivní oblasti,
rodiče jsou vybídnuti ke spolupráci při výskytu sociálně nežádoucího chování, jsou seznámeni s náplní
práce a konzultačními hodinami VP, ŠMP. Jsou seznámeni s tím že: dítě pod vlivem návykové látky ve
škole porušuje vnitřní řád školy (zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek v
areálu školy, včetně sankcí, které z porušení tohoto zákazu vyplývají, výchovná opatření). Viz
Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci sociálně patologických jevů u
dětí a mládeže č. j. 14 514/2000-51, Věstník MŠMT sešit 10/2000.
g) Žák, který prokazatelně zneužíval omamnou látku v areálu školy a tím porušil řád školy, bude
kázeňsky potrestán dle školního řádu. Škola pozve nejrychlejší cestou zákonné zástupce tohoto žáka k
jednání se školou. Zákonní zástupci žáka jsou seznámeni se všemi skutečnostmi případu, porušením
řádu školy, návrhem výchovného opatření, který schválila a doporučila pedagogická rada. Škola
doporučí rodičům nebo zákonným zástupcům žáka specializovanou pomoc odborníků, škola vyhotoví
dva zápisy z jednání, jeden obdrží rodiče, druhý zůstane uložen ve škole. Škola nabídne rodičům
pomoc-monitorování, pravidelné schůzky R + TU. Žáci a studenti jsou obecnou formou seznámeni s
případem a jsou upozorněni na závažnost držení, přechovávání a užívání návykové látky, a to nejen v
areálu školy. Třída, v níž se problém objevil, bude monitorována.
h) V případě podezření, že žák zneužívá návykové látky.
Třídní učitel, pověřený pracovník, výchovný pracovník dle svých odborných možností a
komunikativních sociálních dovedností: Povede diskrétní šetření, pohovor s dítětem. Doporučí mu
rozhovor s odborníkem, např. přes Linku důvěry, doporučení na odborníky ze zdravotnického zařízení,
pedagogicko-psychologické poradny, střediska výchovné péče. V případě možné nedůvěry ze strany
dítěte k pracovníku školy navrhne škola (již při prvním rozhovoru) součinnost odborníků pedagogickopsychologické poradny, střediska výchovné péče, sociálních kurátorů, pracovníků oddělení péče o dítě,
nestátního poradenského zařízení, zdravotnického zařízení. V akutním případě, po průkazném zjištění
zneužívání návykových látek ve škole, nebo v případě, že žák je prokazatelně ovlivněn drogou (i
alkoholem) v době vyučování ředitel školy nebo pověřený pracovník školy: Uvědomí rodiče, popřípadě
zákonného zástupce a zároveň kontaktuje zdravotnické zařízení. Uvědomí oddělení péče o dítě,
oddělení sociální prevence, sociálního odboru OÚ.
15. Postup školy při řešení šikany
1. Tento postup je zpracován samostatně dle Metodického pokynu školství, mládeže a tělovýchovy k
řešení šikanování ve školách a školských zařízeních č.j. MŠMT – 22294/2013-1
a je přílohou č. 2 tohoto školního řádu.
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VI. Závěrečná ustanovení
1. Směrnice nabývá účinnosti dnem: 3. května 2018
2. Podle § 30 školského zákona č. 561/2004 Sb. zveřejňuje ředitel školy tento řád následujícím
způsobem: vyvěšením na webových stránkách školy, v chodbě školy.
3. Zaměstnanci školy se s tímto řádem seznámí na provozní poradě před zahájením školního roku.
4. Žáci školy budou s tímto řádem seznámeni třídními učiteli v prvním zářijovém týdnu.
Seznámení se zaznamená do třídních knih.
5. Zákonní zástupci žáků budou informováni o řádu školy informací v žákovských knížkách, řád
je pro ně zpřístupněn v chodbě školy a na webových stránkách školy.
V Tvarožné dne 28. 8. 2020
Mgr. Věra Floriánová
ředitelka školy

Přílohy:
Příloha č. 1 Klasifikační řád
Příloha č. 2 Postup při řešení šikany
Příloha č. 3 Organizace vyučování
Příloha č. 4 Distanční vzdělávání
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POSTUP PŘI ŘEŠENÍ ŠIKANOVÁNÍ
Základní škola Tvarožná
Pro podporu prevence šikanování a boje proti šikaně musí být nedílnou součástí Vnitřního řádu školy i
článek zabývající se problematikou šikany dle Metodického pokynu školství, mládeže a tělovýchovy k
řešení šikanování ve školách a školských zařízeních č.j. MŠMT – 22294/2013-1
CHARAKTERISTIKA ŠIKANOVÁNÍ
1. Šikanování je jakékoli chování, jehož záměrem je ublížit jedinci, ohrozit nebo zastrašovat jiného
žáka, případně skupinu žáků.
2. Zahrnuje jak fyzické útoky v podobě bití, vydírání, loupeží, poškozování věcí druhé osobě, tak
útoky slovní v podobě nadávek, pomluv, vyhrožování či ponižování. Může mít i formu sexuálního
obtěžování až zneužívání. Projevuje se i v nepřímé podobě jako nápadné přehlížení a ignorování
žáka či žáků třídní nebo jinou skupinou spolužáků.
3. Z hlediska trestního zákona může šikanování žáků naplňovat skutkovou podstatu trestných činů,
vydírání, omezování osobní svobody, útisku, ublížení na zdraví, loupeže, vzbuzení důvodné obavy,
poškození cizí věci, znásilnění, apod.
4. Šikanování nesmí být pracovníky školy v jakékoliv formě akceptováno. Pedagogický pracovník,
kterému bude znám případ šikanování a nepřijme v tomto ohledu žádné opatření, se vystavuje
riziku trestního postihu pro neoznámení, případně nepřekážení trestného činu. V úvahu přicházejí i
další trestné činy jako např. nadržování či schvalování trestného činu, v krajním případě i
podněcování.
PROJEVY ŠIKANOVÁNÍ
(je nutno neprodleně začít řešit)
Soustavné posměšné poznámky, nadávky, hrubé žerty, hanlivá přezdívka atd. na adresu určitého žáka,
pokud to tento žák těžko snáší a trpí tím. Zvlášť nápadné je, když se tyto situace opakují, aniž by k nim
tento žák zavdal bezprostřední příčinu.
Kritika dítěte, výtky na jeho adresu, zejména pronášené nepřátelským až nenávistným, m tónem.
Jednostranné vyžadování věcných či peněžních darů, ať už pod pohrůžkou fyzického či hrozbou
odpírání „kamarádství".
Jeden žák vystupuje vůči druhému často v roli „sluhy" či „otroka" - plní jeho manipulativní
příkazy, mazání tabule, nošení tašky apod.)
Příkazy, které dítě dostává od jiných dětí, zejména pronášené panovačným tónem a skutečnost, že se
jim dítě podřizuje.
Opakované rvačky, v nichž se buď objevuje výrazný nepoměr sil (početní převaha nebo fyzické
parametry), nebo jedna strana viditelně nemá zájem a snaží se uniknout.
Rvačky, v nichž jeden z účastníků je zřetelně slabší a snaží se uniknout (menší dítě někdy s pláčem).
Často opakované pošťuchování, strkání, údery, poškozování věcí, které žák neoplácí. Někdy je oběť
doháněna až k projevům zoufalství.

Školní řád
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Honění, strkání, šťouchání, rány, kopání, které zvlášť nejsou silné, ale jsou nápadné, že je oběť
neoplácí.
Na žáka je vyvíjen nátlak k vykonávání nemorálních až trestných činů.
Útoky pomocí e-mailu, SMS zpráv, vyvěšování urážlivých materiálu na internetové stránky
(kyberšikana).
PROJEVY ŠIKANOVÁNÍ





Verbální – přímé a nepřímé
Fyzické – přímé a nepřímé
Smíšené – kombinace verbální a fyzické formy
Aktivní a pasivní

Kombinací vznikne devět druhů šikanování (viz tabulka):
devět druhů šikanování
Fyzické přímé aktivní

Příklady projevů
Útočníci oběť věsí do smyčky, škrtí,
kopou, fackují.
Kápo pošle nohsledy, aby oběť zbili.
Oběti jsou ničeny věci.
Agresor nedovolí oběti, aby si sedla do
lavice (fyzické bránění oběti v dosahování
jejich cílů).
Agresor odmítne oběť na její požádání pustit
ze třídy na záchod (odmítnutí
splnění požadavků).
Nadávání, urážení, zesměšňování.

Fyzicky aktivní nepřímé
Fyzické pasivní přímé
Fyzicky pasivní nepřímé
Verbální aktivní přímé
Verbální aktivní nepřímé
Verbální pasivní přímé
Verbální pasivní nepřímé
Kombinace verbální a fyzické

Rozšiřování pomluv. Patří sem, ale i
tzv. symbolická agrese, která může být
vyjádřena v kresbách, básních apod.
Neodpovídání na pozdrav, otázky apod.
Spolužáci se nezastanou oběti, jeli nespravedlivě obviněna z něčeho, co
udělali trýznitelé.
Agresor dává oběti násilné a manipulativní
příkazy

PREVENCE ŠIKANOVÁNÍ
1. Každý pedagogický pracovník ve výchovně vzdělávacím procesu vede důsledně a systematicky
žáky k osvojování norem mezilidských vztahů založených na demokratických principech,
respektujících identitu a individualitu žáka.
2. Ředitel školy odpovídá za systémové aktivity školy v oblasti prevence šikanování a agresivity.
Vychází přitom z komplexního pojetí preventivní strategie, která je ve smyslu metodického
pokynu ministerstva školství k prevenci rizikových projevů chování a je součástí minimálního
preventivního programu školy.
ZJIŠTĚNÍ ŠIKANOVÁNÍ, PODEZŘENÍ NA ŠIKANOVÁNÍ
Školní řád
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1. všichni pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci školy jsou při sebemenším podezření na
šikanování, nebo zjistí-li šikanování či se o něm dozví, povinni oznámit toto zjištění neprodleně
řediteli školy. Ten je, ve spolupráci metodikem prevence, případně výchovnou komisí (pokud
naplnilo šikanování skutkovou podstatu trestného činu také s Policií ČR), povinen postupovat dle
metodického pokynu ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a
školských zařízeních č.j. 22294/2013-1
2. Žák školy, který má pocit, že byl svědkem šikanování či pokusu o něj nebo byl-li sám obětí
šikanování, má povinnost oznámit skutečnost následujícím způsobem:
 pedagogovi
 nebo přímo ředitelce školy, která je povinna vzniklou situaci řešit v souladu s platnými předpisy
NEŽ SE ZAČNEME S VYŠETŘOVÁNÍM, JE NUTNÉ ZJISTIT závažnost
Jde totiž o zásadní rozdíl mezi vyšetřováním a první pomocí u počátečních stádií a u pokročilých
stádií.
Čtyři kritéria:
 způsob chování a výpovědí obětí a svědku,
 závažnost a častost agresivních projevů,
 doba, po jakou šikanování trvalo,
 počet obětí a agresorů.
MOŽNÉ ZPŮSOBY ŘEŠENÍ ŠIKANOVÁNÍ
Vyšetřování – doporučená strategie:
1. Rozhovor s těmi, kteří na šikanování upozornili a s oběťmi.
2. Nalezení vhodných svědků.
3. Individuální případně konfrontační rozhovory se svědky (nikoli konfrontace obětí a svědků).
4. Zajištění ochrany obětem.
5. Rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi nimi.

METODY ŘEŠENÍ
Počáteční stádium – zvládnou sami pedagogové
METODA USMÍŘENÍ
Provádí se především u počátečních stádiích šikanování a vykazuje-li
své chování změnit.
Rozmrazení agresivního postoje, domluva a usmíření mezi aktéry šikanování.
Metodě usmíření předchází:
1. nejnutnější diagnostika
- rozhovor s informátory a oběťmi,
- nalezení vhodných svědků,
- individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky.
2. Rozhovor s obětí
Školní řád
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3. Rozhovor s agresory
4. společné setkání a hledání nápravy
METODA VNĚJŠÍHO NÁTLAKU
Přinutit trestem a strachem viníky k zastavení agresivního chování a k dodržování oficiálních norem.
Metoda zahrnuje tři části:
 individuální nebo komisionální rozhovor,
 oznámení o potrestání agresorů před celou třídou,
 ochrana oběti.
VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ PODLE ZÁVAŽNOSTI:





Napomenutí a důtka třídního učitele, důtka ředitele školy.
Snížení známky z chování
Převedení do jiné třídy (musíme znát normy jednotlivých tříd).
Doporučení rodičům obětí i agresorů návštěvy v ambulantním oddělení střediska výchovné péče
pro děti a mládež (dále SVP) nebo v nestátních organizacích majících obdobnou náplň činnost jako
SVP.

Školní řád
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Postup školy při diagnostice a vyšetřování šikanování
Školní program proti šikanování
Krizový scénář – Počáteční stádium
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Mapování situace – Rozhovor s informátory a oběťmi
Odhad závažnosti onemocnění skupiny a rozpoznání, zda jde o neobvyklou formu šikanování
Seznámení ostatních pedagogů se situací
Nalezení vhodných svědků
Konfrontace svědků
Ochrana oběti (dozory, dohled ve třídě, příchody, odchody, jídelna, WC, šatny, zákoutí školy, atd.)
Rozhovor s agresory, případně konfrontace agresorů
Výchovné komise – přítomni: ŘŠ, TÚ, ŠMP, rodiče, žák dle uvážení (+ pokud řešil problém někdo
jiný)
Rozhovor s rodiči oběti (často je tento bod opomíjen)
Následná práce se třídou – primární prevence v třídnických hodinách, ve výuce, ve školních i
mimoškolních programech mimo vyučování
ochranný režim – školní řád, účinné dohledy
spolupráce se specializovanými zařízeními (PPP – Sládkova, Hybešova, OSPOD – Opuštěná 9,
Brno, Policie ČR)

Účastní-li se šikanování většina žáků třídy, nebo jiná skupina, nebo jsou-li normy agresorů skupinou
akceptovány, je vhodné zabezpečit, aby šetření vedl odborník – specialista na problematiku
šikanování.
Krizový scénář - Pokročilé stádium
Doporučení rodičům možnost dobrovolného umístění dítěte do pobytového oddělení SVP. Spolupráce
s ambulantním oddělením SVP, s PPP, se speciálně pedagogickými centry
 Podání návrhu orgánu sociálně právní ochrany dítěte k zahájení řízení o nařízení předběžného
opatření či ústavní výchovy s následným umístěním v diagnostickém ústavu.
 Vyrozumění policejního orgánu došlo-li k závažnějšímu případu šikanování.
 Oběti a popřípadě i agresorům (viz typologie) šikanování doporučit kontakty na odborná pracoviště
zabývající se problematikou šikany.
Na šikanování nelze pohlížet jen jako na výchovný problém, je jen obtížně řešitelná
běžnými výchovnými prostředky, vyžaduje komplexní přístup.
Pedagogická opatření
 napomenutí a důtka třídního učitele,
 důtka ředitele školy,
 snížení známky z chování,

Poznámka:
Školní řád
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STRUKTURA VÝCHOVNÉ KOMISE (AGRESOR)
Zúčastnění VK: vedení školy (ŘŠ, ZŠ), metodik prevence, třídní učitel, rodiče, odborník, který
mapoval celou problematiku, ve vážnějších případech či v případech nespolupracujících rodičů vyžádat
přítomnost kurátora pro mládež.
 seznámení rodičů s problémem, který jsme zjistili – projevy chování u jednotlivého konkrétního
dítěte (agresora),
 jaký postoj zaujímá škola k těmto nevhodným a nežádoucím projevům chování,
 vyjádření rodičů,
 možná navrhovaná řešení ze strany rodičů (možnosti řešení pro nápravu chování u svého dítěte
(agresora), aby se situace zlepšila, možnost spolupráce se školou s TU,
 seznámení rodičů s konkrétními možnými řešeními, které navrhuje škola,
 domluvit se na časovém horizontu (z hlediska nápravy chování u agresora),
 zpětná kontrola (zda se situace zklidnila),
 nezapomenout upozornit rodiče na další výchovná opatření, pokud tato přijatá opatření
nepomohou.
Z tohoto jednání by měl být proveden zápis, který bude obsahovat datum, strukturu jednání, závěr,
podpisy všech zúčastněných a hlavně souhlas či nesouhlas zákonných zástupců, že byli o celé
záležitosti obeznámeni a s navrhovanými řešeními souhlasí nebo nesouhlasí a proč.

Školní řád
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Základní škola Tvarožná, příspěvková organizace se sídlem 664 05 Tvarožná 176

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD
PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ
Dne:

27. 8. 2018

Vypracoval:

Mgr. Věra Floriánová, ředitelka školy

Směrnice nabývá platnosti ode dne:

3. 9. 2018

Směrnice nabývá účinnosti ode dne:

3. 9. 2018

Obecná ustanovení
Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon) vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici.
Směrnice je součástí školního řádu školy, podle § 30 odst. (2) školského zákona („Školní řád obsahuje
také pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků.“). Směrnice je umístěna na webových
stránkách školy a na přístupném místě školy podle § 30 školského zákona, prokazatelným způsobem s
ním byli seznámeni zaměstnanci, žáci školy a byli informováni o jeho vydání a obsahu zákonní
zástupci nezletilých dětí a žáků.
OBSAH
I. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných
školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků,
II. Stupně hodnocení prospěchu a chování v případě použití klasifikace, zásady pro používání
slovního hodnocení,
III. Podrobnosti o komisionálních a opravných zkouškách,
IV. Způsob získávání podkladů pro hodnocení, zásady pro stanovení celkového hodnocení žáka na
vysvědčení v případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace,
V. Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
I. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných
školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků,
1. Pedagogičtí pracovníci zajišťují, aby žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků byli včas informováni
o průběhu a výsledcích vzdělávání.
2. Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení; za první pololetí se místo vysvědčení vydává žákovi
výpis z vysvědčení.
3. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm (dále jen
"klasifikace"), slovně nebo kombinací obou způsobů. O způsobu hodnocení rozhoduje ředitel školy se
souhlasem školské rady.
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4. Škola převede slovní hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v případě
přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této školy nebo zákonného
zástupce žáka.
5. U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení na základě
žádosti zákonného zástupce žáka.
6. Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných
předmětů stanovených školním vzdělávacím programem s výjimkou předmětů výchovného zaměření
stanovených rámcovým vzdělávacím programem a předmětů, z nichž byl uvolněn. Do vyššího ročníku
postoupí i žák prvního stupně základní školy, který již v rámci prvního stupně opakoval ročník, a to
bez ohledu na prospěch tohoto žáka.
7. Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní
termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po
skončení prvního pololetí. Není-li možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí
nehodnotí.
8. Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní
termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září
následujícího školního roku. V období měsíce září do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší
ročník.
9. Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého
pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději
však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o komisionální přezkoušení
žáka; je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, musí požádat krajský úřad. Komisionální
přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se
zákonným zástupcem žáka.
10. Žák, který plní povinnou školní docházku, opakuje ročník, pokud na konci druhého pololetí
neprospěl nebo nemohl být hodnocen. To neplatí o žákovi, který již jednou ročník opakoval; tomuto
žákovi může ředitel školy na žádost jeho zákonného zástupce povolit opakování ročníku pouze z
vážných zdravotních důvodů.
11. Ředitel školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné právnické či
fyzické osoby žákovi po projednání v pedagogické radě udělit pochvalu nebo jiné ocenění za
mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo za
mimořádně úspěšnou práci.
12. Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních vyučujících
žákovi po projednání s ředitelem školy udělit pochvalu nebo jiné ocenění za výrazný projev školní
iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci.
13. Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení žákovi
uložit:
a) napomenutí třídního učitele,
b) důtku třídního učitele,
c) důtku ředitele školy.
Drobné přestupky jsou žákovi zapisovány průběžně do žákovské knihy. Při opětovném drobném
porušení kázně třídní učitel navrhuje další výchovná opatření.
Školní řád
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Pravidla pro výchovná opatření
a) Všem sankcím předchází pedagogičtí pracovníci prevencí, opakováním pravidel chování,
individuálními rozhovory s žáky, spoluprací se zákonnými zástupci a kolegy.
b) Napomenutí třídního učitele je zpravidla první sankcí, mimo zvláště závažné porušení pravidel, kdy
je možné využít větších sankcí. Napomenutí následuje po závažnějším nebo opakovaném porušení
pravidel. Při dalším překročení, resp. porušení pravidel chování, následuje důtka třídního učitele, důtka
ředitele školy až po zhodnocení nedostatků v chování žáka v pedagogické radě.
c) Uděluje se max. jedno napomenutí, max. jedna důtka třídního učitele a max. jedna důtka ředitele
školy za jedno pololetí.
d) Za zvláště závažné porušení pravidel se považuje hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči
druhým, ponižování, formy týrání, ohrožení bezpečnosti a zdraví svého i druhých ve škole,
nerespektování pokynů pedagogického pracovníka, které vedou k ohrožení bezpečnosti a zdraví
druhých, neomluvená neúčast ve vyučování (neomluvené zameškané hodiny).
e) V případě závažného porušení pravidel chování nebo dlouhodobého, opakovaného porušování
pravidel spolupracuje škola intenzivně se zákonnými zástupci, může pozvat rodiče ke schůzce,
případně oslovit odborné instituce, úřady, které pomáhají v řešení v této oblasti.
14. Třídní učitel neprodleně oznámí řediteli školy uložení důtky třídního učitele. Důtku ředitele školy
lze žákovi uložit pouze po projednání v pedagogické radě.
15. Ředitel školy nebo třídní učitel neprodleně oznámí udělení pochvaly a jiného ocenění nebo uložení
napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci.
16. Udělení pochvaly ředitele školy a uložení napomenutí nebo důtky se zaznamená do dokumentace
školy. Udělení pochvaly ředitele školy se zaznamená na vysvědčení za pololetí, v němž bylo uděleno.
Pravidla pro sebehodnocení žáků:
1. Sebehodnocení je důležitou součástí hodnocení žáků, posiluje sebeúctu a sebevědomí žáků.
2. Je zařazováno do procesu vzdělávání průběžně všemi vyučujícími, způsobem přiměřeným věku
žáků.
3. Chyba je přirozená součást procesu učení. Pedagogičtí pracovníci se o chybě se žáky baví, žáci
mohou některé práce sami opravovat, hodnocení žákova výkonu nelze provést jen klasifikací, musí být
doprovázeno rozborem chyb žáka. Chyba je důležitý prostředek učení.
4. Při sebehodnocení se žák snaží vyjádřit:
- co se mu daří
- co mu ještě nejde, jaké má rezervy
- jak bude pokračovat dál
5. Pedagogové vedou žáka, aby komentoval svoje výkony a výsledky.
6. Sebehodnocení žáků pouze doplňuje a rozšiřuje evaluační procesy a více aktivizuje žáka.
7. Na konci pololetí žák písemnou nebo ústní formou provede sebehodnocení v oblasti:
- zodpovědnost
- motivace k učení
- sebedůvěra
- vztahy v třídním kolektivu.
8. Známky nejsou jediným zdrojem motivace.
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II. Stupně hodnocení prospěchu a chování v případě použití klasifikace, zásady pro používání
slovního hodnocení
1. Stupně hodnocení chování v případě použití klasifikace a jejich charakteristika, včetně
předem stanovených kritérií
Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou se v případě použití klasifikace hodnotí na
vysvědčení stupni: a) 1 b) 2 c) 3
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 vnitřního
řádu školy. Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo vnitřnímu řádu
školy; nebo se opakovaně dopustí méně závažných přestupků. Zpravidla se přes důtku třídního učitele
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 vnitřnímu řádu školy 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.
2. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených
školním vzdělávacím programem a chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou jsou v
případě použití slovního hodnocení popsány tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl
zejména ve vztahu k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých
předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku
žáka. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka v jejich vývoji, ohodnocení píle
žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon, a naznačení dalšího
rozvoje žáka. Obsahuje také zdůvodnění hodnocení a doporučení, jak předcházet případným
neúspěchům žáka a jak je překonávat.
3. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených
školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni
prospěchu:
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5
4. Při hodnocení touto stupnicí jsou výsledky vzdělávání žáka a chování žáka ve škole a na akcích
pořádaných školou hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména
vzhledem k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů
školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka.
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Klasifikace zahrnuje ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které
ovlivňují jeho výkon.
5. Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni:
a) prospěl(a) s vyznamenáním,
b) prospěl(a),
c) neprospěl(a)
d) nehodnocen(a).
Charakteristika stupňů hodnocení:
a) prospěl(a) s vyznamenáním, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním
vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu horším než 2, průměr stupňů
prospěchu ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem není vyšší než
1,5 a jeho chování je hodnoceno stupněm 1 (velmi dobré),
b) prospěl(a), není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem
hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 nebo odpovídajícím slovním hodnocením,
c) neprospěl(a), je-li v některém z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem
hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 nebo odpovídajícím slovním hodnocením nebo není-li z
něho hodnocen na konci druhého pololetí,
d) nehodnocen(a), není-li možné žáka hodnotit z některého z povinných předmětů stanovených
školním vzdělávacím programem na konci prvního pololetí.
6. Stupně hodnocení prospěchu v případě použití klasifikace a jejich charakteristika, včetně předem
stanovených kritérií
Kritéria pro jednotlivé klasifikační stupně jsou formulována především pro celkovou klasifikaci. Učitel
však nepřeceňuje žádné z uvedených kritérií, posuzuje žákovy výkony komplexně, v souladu se
specifikou předmětu.
Při hodnocení žáka vychází učitel také z naplňování kompetencí uvedených v ŠVP.
HODNOCENÍ A SEBEHODNOCENÍ ŽÁKŮ
Využíváme různé způsoby hodnocení:
- klasifikaci,
- slovní hodnocení,
- kombinaci obou způsobů,
- další způsoby.
Klasifikací (známkou) hodnotíme různé testy, písemné práce, samostatné práce, kvízy, opakovací
křížovky aj. opakovací úkoly. Důležité je správně obodovat každou část úkolu (podle skutečné
náročnosti). Na základě získaných bodů určíme procentuální úspěšnost a přiřadíme příslušnou známku.
Využíváme následující tabulku:
100 – 90 % správně: 1
89 – 75 % správně: 2
74 – 50 % správně: 3
49 – 25 % správně: 4
24 – 0 % správně: 5
Charakteristika stupňů hodnocení
Stupeň 1 -/výborný/: Samostatný výkon bez chyb nebo jen s malými chybami, které neovlivnily
celkový výsledek práce, originální, nápaditý přístup a řešení i s drobnými nedostatky. Rozsah znalostí
100 – 90 %, kladení otázek k věci, dovednost vyučovat druhé, rozvíjení tématu, kritické posouzení,
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vytvoření originálu, vytvoření nové informační struktury, použití relevantních dat, hloubka sdělení,
vysoká výpovědní hodnota výstupů, správnost použitých prostředků, řízení skupiny.
Stupeň 2 -/chvalitebný/: Výkon s menšími chybami, je-li podstata věcně správná, nebo nápaditý
přístup s menšími nepřesnostmi. Rozsah znalostí 89 – 75 %, správná aplikace, uvedení hlavní
myšlenky, většinou relevantní data, převaha vhodně použitých prostředků, dodržení tématu, věcná
správnost výstupů, přínos pro skupinu.
Stupeň 3 - /dobrý/: Dílčí výkon, správná řešení spíše převažují nad chybami. Rozsah znalostí 74 – 50
%, vyjádření vlastními slovy, uvedení příkladu, vyhledání, přiřazení, neúplná data, nedokončené
výstupy, formální nedostatky, podíl na práci skupiny.
Stupeň 4 - /dostatečný/: Neúplný, nedokončený výkon. Rozsah znalostí 49 – 25 %, zopakování,
označení, seřazení, převzetí, chybný pokus, nesrozumitelné výstupy, irelevantní prostředky, žádný
přínos pro skupinu.
Stupeň 5 - /nedostatečný/: Rozsah znalostí 25 – 0 %, rezignace, lhostejnost, žádné výstupy,
poškozování práce druhých.
Výše uvedená charakteristika stupňů hodnocení se vztahuje také k hodnocení skupinové práce, která
je ve výuce využívána velmi často a k ústnímu projevu. Při skupinové práci sledujeme především tyto
oblasti:
- správnost řešení úkolu,
- originálnost a nápaditost,
- schopnost vyhledat a doplnit další – podstatné informace,
- podíl jednotlivců na práci skupiny (úroveň kooperace),
- kvalitu výstupů,
- časové hledisko (jestli skupina dodržela stanovený čas).
Dále u skupinové práce zaměřujeme na úroveň slovní prezentace a schopnost skupiny objektivně
zhodnotit svoji práci.
Při ústním projevu se při hodnocení zaměřujeme především na úroveň vyjadřování, předání žádaných
informací a srozumitelnost projevu.
Další způsoby hodnocení:
Při zápisu známek do sešitů, deníčků a žákovských knížek, může učitel použít motivační přídomek
(například hvězdičku, smajlíka, vykřičník, plus, mínus, aj.)
Další způsoby hodnocení využíváme k reflexi nebo k zhodnocení zkušeností, pocitů či postojů žáků.
Při písemném projevu k motivaci žáků. Například:
- smajlík, barevná kytička, sluníčko, mrak aj. obrázky, tiskátka a podobně
- vyznačení hodnocení na pomyslné přímce (ano, nevím, ne)
- vybarvování obrázků, nalepování puntíků za bezchybný výkon
7. Zásady pro používání slovního hodnocení včetně předem stanovených kritérií
O slovním hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení rozhoduje ředitel školy se souhlasem
školské rady a 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.
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U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení na základě
žádosti zákonného zástupce žáka.
Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním
vzdělávacím programem a chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou jsou v případě použití
slovního hodnocení popsány tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve
vztahu k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního
vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka. Slovní
hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka v jejich vývoji, ohodnocení píle žáka a jeho
přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon, a naznačení dalšího rozvoje žáka.
Obsahuje také zdůvodnění hodnocení a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak
je překonávat.
8. Zásady pro vzájemné převedení klasifikace a slovního hodnocení
Prospěch
Ovládnutí učiva
1 – výborný
2 – chvalitebný
3 – dobrý
4 – dostatečný
5 - nedostatečný

ovládá bezpečně
ovládá
v podstatě ovládá
ovládá se značnými mezerami
neovládá

Myšlení
1 – výborný
2 – chvalitebný
3 – dobrý
4 – dostatečný
5 - nedostatečný

pohotový, bystrý, dobře chápe souvislosti, samostatný
uvažuje celkem samostatně
menší samostatnost v myšlení
nesamostatné myšlení, pouze s nápovědou
odpovídá nesprávně i na návodné otázky

Vyjadřování
1 – výborný
2 – chvalitebný
3 – dobrý
4 – dostatečný
5 - nedostatečný

výstižné a poměrně přesné
celkem výstižné
myšlenky vyjadřuje ne dost přesně
myšlenky vyjadřuje se značnými obtížemi
nedokáže se samostatně vyjádřit, i na návodné otázky odpovídá nesprávně

Celková aplikace
vědomostí
1 – výborný

4 – dostatečný
5 - nedostatečný

užívá vědomostí a spolehlivě a uvědoměle dovedností, pracuje samostatně, přesně a s
jistotou
dovede používat vědomosti a dovednosti při řešení úkolů, dopouští se jen menších
chyb
řeší úkoly s pomocí učitele a s touto pomocí snadno překonává potíže a odstraňuje
chyby
dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává
praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí

Aktivita, zájem o učení
1 – výborný
2 – chvalitebný
3 – dobrý
4 – dostatečný
5 - nedostatečný

aktivní, učí se svědomitě a se zájmem
učí se svědomitě
k učení a práci nepotřebuje větších podnětů
malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty
pomoc a pobízení k učení jsou zatím neúčinné

Chování
1 – velmi dobré

Uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení vnitřního řádu školy. Méně

2 – chvalitebný
3 – dobrý
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2 - uspokojivé

3 - neuspokojivé

závažných přestupků se dopouští ojediněle. Žák je však přístupný výchovnému
působení a snaží se své chyby napravit.
Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními vnitřního řádu školy.
Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo vnitřnímu
řádu školy; 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.
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.

III.Podrobnosti o komisionálních a opravných zkouškách
1. Žáci, kteří na daném stupni základní školy dosud neopakovali ročník, kteří 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.
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.
Komisionální přezkoušení na základní škole a 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, 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.
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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.
IV. 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
zdravotnickými pracovníky.
4. Žák 2. až 5. ročníku základní školy by měl mít z každého předmětu, alespoň dvě známky za každé
pololetí. 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. Výjimka je možná jen při diagnostikované vývojové poruše, kdy je tento způsob doporučen
ve zprávě psychologa.
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 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 informuje vyučující žáky dostatečně dlouhou dobu předem.
8. Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka průkazným způsobem tak, aby
mohl v případě dlouhodobé nepřítomnosti nebo rozvázání pracovního poměru v průběhu
klasifikačního období předat tento klasifikační přehled zastupujícímu učiteli nebo vedení školy.
9. Vyučující zajistí zapsání známek na vysvědčení také do katalogového listu žáka a dbá o jejich
úplnost. Do katalogových listů jsou zapisovány známky z jednotlivých předmětů, udělená výchovná
opatření a další údaje o chování žáka, vyšetření v PPP.
Školní řád

strana 25 z počtu 30

Základní škola Tvarožná, příspěvková organizace

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.
13. Na konci klasifikačního období, v termínu, který určí ředitel školy, sdělí učitelé příslušných
předmětů výsledky svojí klasifikace třídnímu učiteli a ten 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 každém čtvrtletí.
15. Informace jsou rodičům předávány převážně při osobním jednání na třídních schůzkách nebo
hovorových 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 zástupcům žáka také prostřednictvím zápisu v žákovské
knížce.
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. 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 lze provádět až po dostatečném procvičení učiva.
19. Třídní učitelé jsou povinni seznamovat ostatní vyučující s doporučeními z psychologických
vyšetření, které mají vztah ke způsobu hodnocení a klasifikaci žáka a způsobu získávání podkladů.
20. Klasifikace chování
a) Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují a s
ostatními učiteli a rozhoduje o ní 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) 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.
V. Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
1. Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami je osoba se zdravotním postižením, zdravotním
znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním. Zdravotním postižením je pro účely školských
přepisů mentální, tělesné, zrakové nebo sluchové postižení, vady řeči, souběžné postižení více vadami,
autismus a vývojové poruchy učení nebo chování. Zdravotním znevýhodněním zdravotní oslabení,
dlouhodobá nemoc nebo lehčí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení a chování, které vyžadují
zohlednění při vzdělávání. Sociálním znevýhodněním je rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním
postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, nařízená ústavní výchova nebo uložená ochranná
výchova, nebo postavení azylanta a účastníka řízení o udělení azylu na území České republiky.
2. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vytvoření nezbytných podmínek při
vzdělávání i klasifikaci a hodnocení. Podle druhu postižení využívá učitel speciální metody, postupy,
formy a prostředky vzdělávání a hodnocení, kompenzační, rehabilitační a učební pomůcky, speciální
učebnice a didaktické materiály.
3. Při hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíží k povaze postižení nebo
znevýhodnění. Vyučující respektují doporučení psychologických vyšetření žáků a uplatňují je při
klasifikaci a hodnocení chování žáků a také volí vhodné a přiměřené způsoby získávání podkladů.
Způsob hodnocení a klasifikace žáka vychází ze znalosti příznaků postižení a uplatňuje se ve všech
vyučovacích předmětech, ve kterých se projevuje postižení žáka.
Při způsobu hodnocení a klasifikaci žáků pedagogičtí pracovníci zvýrazňují motivační složku
hodnocení, hodnotí jevy, které žák zvládl. Při hodnocení užívají různých forem hodnocení, např.
bodové ohodnocení, hodnocení s uvedením počtu chyb apod.
4. U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení na základě
žádosti zákonného zástupce žáka.
5. Pro zjišťování úrovně žákových vědomostí a dovedností volí učitel takové formy a druhy zkoušení,
které odpovídají schopnostem žáka a na něž nemá porucha negativní vliv. Kontrolní práce a diktáty
píší tito žáci po předchozí přípravě. Pokud je to nutné, nebude dítě s vývojovou poruchou vystavováno
úkolům, v nichž vzhledem k poruše nemůže přiměřeně pracovat a podávat výkony odpovídající jeho
předpokladům.
6. Vyučující klade důraz na ten druh projevu, ve kterém má žák předpoklady podávat lepší výkony. Při
klasifikaci se nevycházím z prostého počtu chyb, ale z počtu jevů, které žák zvládl.
7. Všechna navrhovaná pedagogická opatření se zásadně projednávají s rodiči a jejich souhlasný či
nesouhlasný názor je respektován.
8. V hodnocení se přístup vyučujícího zaměřuje na pozitivní výkony žáka a tím na podporu jeho
poznávací motivace k učení namísto jednostranného zdůrazňování chyb.
9. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných se řídí vyhláškou č.
48/2005 Sb., o základním vzdělávání, pokud není zvláštním právním předpisem stanoveno jinak.
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Hodnocení nadaných dětí, žáků a studentů
1. Ředitel školy může mimořádně nadaného nezletilého žáka přeřadit do 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 ředitel školy.
2. 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.
Závěrečná ustanovení
1. Směrnice nabývá účinnosti dnem: 1. 9. 2020
2. Zaměstnanci školy s tímto řádem byli seznámeni dne 28. 8. 2020
3. Žáci školy byli s tímto řádem seznámeni třídními učiteli a datum seznámení je zaznamenáno v
třídních knihách.
4. Zákonní zástupci žáků byli informováni o vydání školního řádu. Řád je pro ně zpřístupněn v
chodbě školy a na webových stránkách školy.

V Tvarožné dne 28. 8. 2020

Razítko a podpis ředitele školy
Pedagogická rada schválila dne: 28. 8. 2020
Školská rada schválila dne:
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Organizace vyučování

1. hodina

Vyučovací hodina
8,00 – 8,45

2. hodina

8,55 – 9,40

3. hodina

10,00 – 10,45

4. hodina

10,55 – 11,40

5. hodina

11,50 – 12,35

6. hodina

12,55 – 13,40

přestávka
Po 1. hodině 10
minut
Po 2. hodině 20
minut
Po 3. hodině 10
minut
Po 4. hodině 10
minut
Po 5. hodině 20
minut

Ve Tvarožné 28. 8. 2020
Mgr. Věra Floriánová
ředitelka ZŠ

Škola: Základní škola Tvarožná, příspěvková organizace
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Dodatek č. 4 ke školnímu řádu – distanční vzdělávání
Č.j.: 156/2020
Účinnost od: 1. 9. 2020
Skartační znak: S 10

Základní škola Tvarožná, příspěvková organizace zajistí pro žáky distanční výuku
v případech daných zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) dle § 184a v platném znění.
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, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o
ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny žáků z nejméně jedné třídy ve škole,
poskytuje škola dotčeným žákům vzdělávání distančním způsobem.
- Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle školního vzdělávacího programu v míře
odpovídající okolnostem. Žáci jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem. Vyučující poskytuje
výuku dle rozvrhu hodin dálkovou formou. Žáci jsou povinni se k výuce připojit. Přihlašovací údaje
obdrží žáci a jejich rodiče od třídního učitele před zahájení on-line výuky. Do online hodiny je žák
povinen se nejen přihlásit, ale také se v ní aktivně zapojit.
- Předměty výchovného zaměření – hudební výchova, výtvarná výchova, tělesná výchova, a praktické
činnosti nejsou při distanční výuce vyučovány.
- V případě, že žák nemá možnost účastnit se výuky online, omluví jej zákonný zástupce přes
elektronickou žákovskou knížku. Zákonný zástupce si domluví předávání výukových materiálů
v tištěné podobě s vyučujícími a žák je povinen vypracované materiály odevzdat vyučujícím v určeném
termínu.
- Online výuka je hodnocena podle klasifikačního řádu. Váhu známky určuje vyučující s přihlédnutím
ke specifikům domácí práce. Práce odevzdané při distanční výuce jsou součástí výsledné známky.
- Pokud bude mít škola dostatek notebooků, které může zapůjčit žákům domů na online výuku, může
zákonný zástupce žáka požádat o výpůjčku. Výpůjčka bude provedena na základě smlouvy. Informace
o možnosti zapůjčení notebooků bude zveřejněna na webu školy.

Ve Tvarožné 28. 8. 2020

Mgr. Věra Floriánová
ředitelka školy
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