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Vypracoval: RNDr. František Vrána, ředitel školy  
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Směrnice nabývá platnosti ode dne:    1. 9. 2018 

Směrnice nabývá účinnosti ode dne:    1. 9. 2018  
Změny ve směrnici jsou prováděny formou  číslovaných písemných dodatků, kte-
ré tvoří součást tohoto předpisu. 
   

 
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. Směrnice je 
umístěna na webových stránkách školy a na přístupném místě ve škole podle § 30 školského zá-
kona, prokazatelným způsobem s ním byli seznámeni zaměstnanci, žáci (studenti) školy a byli 
informováni o jeho vydání a obsahu zákonní zástupci nezletilých dětí a žáků. Zrušuje se před-
chozí znění této směrnice č. j. 599/2013 ze dne 27. 8. 2013. 
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1. Pravidla pro hodnocení žáků 

Pravidla pro hodnocení jsou zpracována na základě vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb., o zá-
kladním vzdělávání, která byla pozměněna vyhláškou MŠMT č. 454/2006 Sb. a na základě záko-
na č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

 
Obecné zásady a způsob získávání podkladů 

● Při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci učitel uplatňuje přiměřenou náročnost a pe-
dagogický takt vůči žákovi. 

● Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáků, k tomu, že žák mohl 
v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici. 

● Podklady pro hodnocení  a klasifikaci získávají vyučující  zejména: soustavným diagnos-
tickým pozorováním žáků, sledováním jeho výkonů a připravenosti na vyučování, růz-
nými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové.......), kontrolními pí-
semnými pracemi, analýzou výsledků různých činností žáků, konzultacemi s ostatními 
vyučujícími a podle potřeby i psychologickými a zdravotnickými pracovníky. 

● Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace, klasifikaci zdůvodňuje a poukazuje 
na klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů, výtvorů. 

● Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní 
rok, aby se nadměrně nenahromadily v určitých obdobích. 

● Písemnou práci z učiva za delší období (čtvrtletní práce) mohou žáci psát v jednom dni 
pouze jednu – takové práce oznámí vyučující žákům předem. 

● Na konci klasifikačního období se hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák do-
sáhl za celé klasifikační období – přihlíží se k systematičnosti v práci žáka, stupeň pro-
spěchu se neurčuje na základě průměru z klasifikace za příslušné období. 

● Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. V předmětu, ve kte-
rém vyučuje více učitelů, určí výsledný stupeň za klasifikační období příslušní učitelé po 
vzájemné dohodě. Při dlouhodobějším pobytu žáka mimo školu (lázeňské léčení, léčebné 
pobyty, dočasné umístění v ústavech, apod.) vyučující respektuje známky žáka, které ško-
le sdělí škola při instituci, kde byl žák umístěn, žák se znovu nepřezkušuje. 

● O prospěchu a chování žáka jsou zákonní zástupci informování průběžně prostřednictvím 
žákovských knížek, od 2. do 9. ročníku elektronické žákovské knížky, případně na tříd-
ních schůzkách a konzultacích. V případě mimořádného zhoršení prospěchu žáka infor-
muje zákonné zástupce vyučující předmětu bezprostředně. V případě mimořádného zhor-
šení chování žáka jsou zákonní zástupci informování třídním učitelem bezprostředně. Zá-
konní zástupci žáka mohou být vyzváni k osobní návštěvě školy z důvodu projednávání 
prospěchu nebo chování. 

● Případy zaostávání žáků v učení a nedostatky v jejich chování se projednávají 
v pedagogické radě. 

● Výchovná poradkyně je povinna seznamovat ostatní učitele s doporučením psychologic-
kých vyšetření, které mají vztah ke způsobu hodnocení a klasifikace žáka a způsobů zís-
kávání podkladů. 
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2. Hodnocení a klasifikace: 
 Stupeň 1 (výborný) 
Žák samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti. Myslí logicky správně. 
Ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně a přesně, chápe vztahy 
mezi nimi a smysluplně propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí. Jeho 
ústní a písemný projev je správný, přesný, výstižný, účinně se zapojuje do diskuze. Je schopen 
samostatně studovat vhodné texty, řešit problémy a obhajovat svá rozhodnutí. Plně respektuje 
demokratické principy, uvědoměle a aktivně pracuje v týmu, jeho působení je velmi přínosné. Je 
téměř vždy schopen sebehodnocení a hodnocení ostatních členů. 
   
Stupeň 2 (chvalitebný) 
Žák s menšími podněty učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti. Myslí správně, v jeho 
myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a 
zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně, chápe vztahy mezi nimi a s menšími chybami 
propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí. Ústní a písemný projev mívá 
menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků je zpravidla bez pod-
statných nedostatků. Zapojuje se do diskuze. Je schopen s menší pomocí studovat vhodné texty, 
řešit problémy a obhajovat svá rozhodnutí. 
Respektuje demokratické principy, v podstatě uvědoměle a aktivně pracuje pro tým, jeho půso-
bení je přínosné. Je většinou schopen sebehodnocení a hodnocení ostatních členů. 
  
Stupeň 3 (dobrý) 
Žák se v uplatňování osvojovaných poznatků a dovedností  dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a 
provádí hodnocení jevů podle podnětů učitele. Má nepodstatné mezery v ucelenosti, přesnosti a 
úplnosti osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a zákonitostí, s většími chybami 
propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí. Podstatnější nepřesnosti a 
chyby dovede za pomoci učitele korigovat. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, 
v jeho logice se vyskytují chyby. Částečně  se zapojuje do diskuze. Je schopen studovat podle 
návodu učitele. Občas nerespektuje demokratické principy, v týmu pracuje ne příliš aktivně, jeho 
působení je přínosné v menší míře. Je schopen sebehodnocení a hodnocení ostatních členů.  
  
Stupeň 4 (dostatečný) 
U žáka se v uplatňování osvojených poznatků a dovedností  vyskytují závažné chyby. Při využí-
vání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. Žák má v ucelenosti, přesnosti a 
úplnosti osvojení požadovaných poznatků závažné mezery, chybně propojuje do širších celků 
poznatky z různých vzdělávacích oblastí. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení 
není tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstiž-
nosti, málo se zapojuje do diskuze. Závažné chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při sa-
mostatném studiu má velké těžkosti. Demokratické principy respektuje jen občas, práce v týmu 
se pouze účastní. Jeho působení není příliš přínosné. Sebehodnocení a hodnocení ostatních členů 
je schopen málokdy. 
   
Stupeň 5 (nedostatečný) 
U žáka se v uplatňování osvojených vědomostí a dovedností  vyskytují velmi závažné chyby. Při 
výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. 
Žák si požadované poznatky neosvojil, nesmyslně propojuje do širších celků poznatky z různých 
vzdělávacích oblastí.  Neprojevuje samostatnost v myšlení. V ústním a písemném projevu má 
závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti, i výstižnosti, nezapojuje se do diskuze. Chyby ne-
dovede opravit ani s pomocí učitele. Vůbec nerespektuje demokratické principy, nepracuje pro 
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tým. Svou činností narušuje spolupráci, jeho působení není pro tým přínosné. Správného sebe-
hodnocení a hodnocení ostatních členů není schopen. 

 

3. Slovní hodnocení 

  
● 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, kte-
rá 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 vzdě-
lávání. 

● U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení 
na základě žádosti zákonného zástupce žáka. 

● Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka v jeho vývoji, ohodnoce-
ní 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. 

●  Zásady pro vzájemné převedení klasifikace a slovního hodnocení obsahuje následující 
tabulka. V levé části tabulky je popsána klasifikace, v pravé části odpovídající slovní 
hodnocení. To v případě konkrétního žáka rozvede příslušný vyučující. 

 
 
Prospěch Slovní hodnocení 

 
Ovládnutí učiva  

1 – výborný ovládá bezpečně 
2 - chvalitebný ovládá 
3 - dobrý v podstatě ovládá 
4 - dostatečný ovládá se značnými mezerami 
5 – nedostatečný neovládá 
  

Myšlení  

1 – výborný pohotový, bystrý, dobře chápe souvislosti, samostatný 

2 - chvalitebný uvažuje celkem samostatně 
3 - dobrý menší samostatnost myšlení 
4 - dostatečný nesamostatné myšlení, pouze s nápovědou 
5 – nedostatečný odpovídá nesprávně i na návodné otázky 
  
Vyjadřování  
1 – výborný výstižné a poměrně přesné 
2 - chvalitebný celkem výstižné 
3 - dobrý myšlenky vyjadřuje ne dost přesně 
4 - dostatečný myšlenky vyjadřuje se značnými obtížemi 
5 – nedostatečný nedokáže se samostatně vyjádřit, i na návodné otázky odpo-

vídá nesprávně  
  
Celková aplikace vědomostí  
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1 – výborný užívá vědomosti spolehlivě a uvědoměle, pracuje samostatně, 
přesně a s jistotou 

2 - chvalitebný dovede používat vědomosti a dovednosti při řešení úkolů, 
dopouští se jen menších chyb 

3 - dobrý řeší úkoly s pomocí učitele a s touto pomocí snadno překoná-
vá potíže a odstraňuje chyby 

4 - dostatečný dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává 
5 – nedostatečný praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí 
  
Aktivita, zájem o učení  
1 – výborný aktivní, učí se svědomitě a se zájmem 
2 - chvalitebný učí se svědomitě 
3 - dobrý k učení a práci nepotřebuje větších podnětů 
4 - dostatečný malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty 
5 – nedostatečný pomoc a pobízení k učení jsou zatím neúčinné 
  
  
Chování  
1 – velmi dobré 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.  

2 - uspokojivé Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanove-
ními vnitřního řádu školy. Žák se dopustí závažného přestup-
ku proti pravidlům slušného chování nebo vnitřnímu řádu 
školy, nebo se opakovaně dopustí méně závažných přestup-
ků.  Zpravidla se přes důtku třídního učitele školy dopouští 
dalších přestupků, narušuje výchovně vzdělávací činnost ško-
ly. Ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob. 

3 - neuspokojivé Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly sluš-
ného chování. Dopustí se takových závažných přestupků pro-
ti školnímu řádu nebo provinění, že je jimi vážně ohrožena 
výchova nebo bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně na-
rušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnost školy. 
Zpravidla se přes důtku ředitele školy dopouští dalších pře-
stupků. 

 

 

4. Hodnocení a klasifikace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků                
nadaných 

 

  Hodnocení a klasifikace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných 
vychází vyhlášky   č. 27/2016 Sb. o vzdělávání dětí, žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
a žáků nadaných. Dále z aktualizovaného Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdě-
lávání, který je účinný od 1. 9. 2017. Hlavní tezí základních dokumentů je, aby se ke zjišťování 
vědomostí a dovedností těchto žáků volily takové druhy a formy ověřování, které odpovídají 
schopnostem žáka. Jako podklady k hodnocení a klasifikaci žáků slouží plán podpory a individu-
ální vzdělávací plán.  
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5. Celkové hodnocení 
 

Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni: 
● prospěl (a) s vyznamenáním 

Žák prospěl s vyznamenáním, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním 
vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu horším než 2 – chvaliteb-
ný, průměr stupňů prospěchu ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím 
programem není vyšší než 1,5 a jeho chování je hodnoceno stupněm velmi dobré v případě pou-
žití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace postupuje škola podle 
pravidel hodnocení žáků podle § 14 odst. 1 písm. e) 

● prospěl (a) 
Žák prospěl, není-li  v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím progra-
mem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 – nedostatečný nebo odpovídajícím slovním 
hodnocením. 

● neprospěl (a) 
Žák neprospěl, je -li  v některém z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím pro-
gramem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 – nedostatečný nebo odpovídajícím slov-
ním hodnocením, nebo není-li z něho hodnocen na konci 2. pololetí 

● nehodnocen (a) 
Žák je nehodnocen není-li možné jej hodnotit z některého z povinných předmětů stanovených na 
konci 1. pololetí. 
 

6. Hodnocení práce v zájmových útvarech 

 

Výsledky práce v zájmových útvarech organizovaných školou se v případě použití klasifikace 
hodnotí na vysvědčení stupni: 

- pracoval (a) úspěšně 
- pracoval (a) 

 

7. Sebehodnocení žáků 
 

● Sebehodnocení je důležitou součástí hodnocení žáků, posiluje sebeúctu a sebevědomí žá-
ků. Je zařazováno do procesu vzdělávání průběžně všemi vyučujícími, způsobem přimě-
řeným věku žáků. Pomáhá chápat chybu jako přirozenou věc v procesu učení.  

● Učitelé vedou žáka k tomu, aby komentoval svoje výkony a výsledky.  
● Při sebehodnocení se žák snaží vyjádřit: 

- co se mu daří 
- co mu ještě nejde, jaké má rezervy 
- jak bude pokračovat dál 

● Na konci pololetí žák ústní formou provede sebehodnocení v oblasti: 
- zodpovědnosti 

            - motivace k učení 
            - sebedůvěry 
            - vztahů ke spolužákům 

● Sebehodnocení žáků nemá nahradit hodnocení žáka učitelem, ale má doplňovat a rozšiřo-
vat hodnotící procesy.  
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8. Zásady a stupně hodnocení chování 

 

Hodnocení chování 
Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou se na vysvědčení hodnotí stupni: 

a) 1 – velmi dobré, 
b) 2 – uspokojivé, 
c) 3 – neuspokojivé. 

Stupeň 1 (velmi dobré) 
Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení školního řádu. Méně závažných pře-

stupků 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 školy. Žák se do-
pustí závažného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo školnímu řádu školy; nebo 
se opakovaně dopustí méně závažných přestupků. Zpravidla se přes důtku třídního nebo důtku 
ředitele školy dopouští dalších přestupků, narušuje výchovně vzdělávací činnost školy. Ohrožuje 
bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob. Má 10 – 25 neomluvených hodin. 
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. Má více než 25 
neomluvených hodin. 
 

9. Výchovná opatření 
  1) 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 
dlouhodobou úspěšnou práci. 

2) Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních vyu-
čujících žákovi po projednání s ředitelem školy udělit pochvalu nebo jiné ocenění za výrazný 
projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci. 

3) 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 

 

10. Pravidla pro udělování výchovných opatření 
 

Méně závažná provinění: 

● pozdní příchod 

● zapomínání úkolů, pomůcek, žákovské knížky 

● nekázeň, neslušné chování 
Za tyto přestupky se v průběhu pololetí postupně uděluje napomenutí třídního učitele, důtka tříd-
ního učitele nebo důtka ředitele školy, popř. snížená známka z chování.  
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Závažné přestupky: 

● podvod (falšování podpisů, přepisování známek….) 
● drzé chování, vulgarita, neuposlechnutí příkazů 

● šikana, úmyslné napadení spolužáků nebo pracovníků školy, projevy rasismu 

● nepovolené opuštění budovy školy 

● ničení školního majetku nebo majetku spolužáků 

● požívání nebo distribuce návykových látek 

 

Klasifikaci chování žáka navrhuje třídní učitel. Svůj návrh  projednává s učiteli, kteří ve třídě 
vyučují, s ostatními učiteli a ředitelem školy na pedagogické radě. Kritériem pro klasifikaci cho-
vání je dodržování pravidel stanovených školním řádem během klasifikačního období. 
Při klasifikaci chování se přihlíží k věku, morální a rozumové vyspělosti žáka. 
 

Pochvaly: 
Třídní učitel chválí žáka průběžně za: 

● výraznou školní iniciativu 

● déletrvající úspěšnou práci 
● reprezentaci školy  

Pochvala třídního učitele se zaznamenává do dokumentace žáka. 
Ředitel školy po projednání na pedagogické radě uděluje pochvalu za: 

● mimořádnou školní iniciativu 

● dlouhodobou úspěšnou práci 
● reprezentaci školy na krajské nebo celostátní úrovni 
● mimořádný čin 

Pochvala ředitele školy se zaznamenává do dokumentace žáka. 
 

11, Přezkoumání výsledků hodnocení žáka 

  
Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení v jednotlivých předmětech 

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 ředi-
tele školy o přezkoumání výsledků hodnocení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném předmětu 
ředitel školy, krajský úřad. Pokud není dále stanoveno jinak, ředitel školy nebo krajský úřad naří-
dí komisionální přezkoušení žáka, které se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo 
v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem.  

V případě, že se žádost o přezkoumání výsledků hodnocení žáka týká hodnocení chování nebo 
předmětů výchovného zaměření, posoudí ředitel školy, je-li vyučujícím žáka v daném předmětu 
ředitel školy, krajský úřad, dodržení pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáka stanove-
ných podle §30 odst. 2. V případě zjištění porušení těchto pravidel ředitel školy nebo krajský 
úřad výsledek hodnocení změní; nebyla-li pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků po-
rušena, výsledek hodnocení potvrdí, a to nejpozději do 14 dnů ode dne doručení žádosti. 

Komisi pro komisionální přezkoušení jmenuje ředitel školy; v případě, že je vyučujícím daného 
předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad 

Komise je tříčlenná a tvoří ji: 
● předseda, kterým je ředitel školy, popřípadě jím pověřený učitel, nebo v případě, že vyu-
čujícím daného předmětu je ředitel školy, krajským úřadem jmenovaný jiný pedagogický 
pracovník školy, 

● zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák zařazen, popří-
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padě jiný vyučující daného předmětu, 
● přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací ob-

lasti stanovené Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. 
Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení. Výsledek přezkoušení 

stanoví komise hlasováním. Výsledek přezkoušení se vyjádří slovním hodnocením podle § 15 
odst. 2 nebo stupněm prospěchu podle § 15 odst. 3 (vyhlášky č. 48/2005 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů). Ředitel školy sdělí výsledek přezkoušení prokazatelným způsobem žákovi a zákonné-
mu zástupci žáka. V případě změny hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí se žákovi 
vydá nové vysvědčení. 

O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy 

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 ná-
hradní termín přezkoušení. 

Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitel školy v souladu se školním vzdělávacím 
programem. 

Vykonáním přezkoušení není dotčena možnost vykonat opravnou zkoušku. 
 

12. Opravná zkouška 

  
Opravná zkouška je zkouška komisionální. Komisi pro opravnou zkoušku jmenuje ředitel ško-

ly; v případě, že je vyučujícím daného předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad. Pro 
složení komise a její činnost platí obdobně ustanovení komisionálního přezkoušení § 22 odst. 2 
až 6 vyhlášky č. 48/2005 Sb. 

§ 53 zákona č. 561/2004 Sb. 
„(1) Žáci devátých ročníků a žáci, kteří na daném stupni školy dosud neopakovali ročník, kteří 

na konci druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných předmětů s výjimkou předmětů 
výchovného zaměření, konají opravné zkoušky.“ 

Z toho vyplývá, že pokud žák již na daném stupni opakoval ročník, postoupí do vyššího roční-
ku bez ohledu na prospěch, opravné zkoušky nekoná. Také z toho vyplývá, že pokud žák nepro-
spěl z předmětů výchovného zaměření, nekoná z těchto předmětů opravné zkoušky a rovněž to 
není důvod pro opakování ročníku. 

Termíny opravných zkoušek určí ředitel školy tak, aby byly vykonány nejpozději do 31. srpna. 
Pokud se žák v tomto termínu z vážných důvodů nemůže k opravné zkoušce dostavit, lze povolit 
vykonání opravné zkoušky nejpozději do 15. září. Do té doby žák navštěvuje nejbližší vyšší roč-
ník, popřípadě znovu devátý ročník. 

Žák může v jednom dnu skládat pouze jednu opravnou zkoušku 

O termínu konání opravné zkoušky informuje třídní učitel písemně zákonného zástupce.  
Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. 

 

13. Hodnocení v náhradním termínu 

  
Nelze-li žáka hodnotit na konci 1. pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní ter-

mín tak, aby hodnocení za 1. pololetí bylo provedeno nejpozději do 2 měsíců po skončení 1. po-
loletí. Není-li možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za 1. pololetí nehodnotí. 

Nelze-li žáka hodnotit na konci 2. pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní ter-
mín tak, aby hodnocení za 2. pololetí bylo provedeno do 31. srpna příslušného školního roku, 
nejpozději do konce září následujícího školního roku. V období měsíce září do doby hodnocení 
žák navštěvuje nejbližší vyšší ročník, popřípadě znovu devátý ročník. Žák, který plní povinnou 
školní docházku a neprospěl nebo nemohl být hodnocen na konci 2. pololetí, opakuje ročník (to 
neplatí pro žáka, který již na daném stupni již jednou ročník opakoval). 

Žáka nelze hodnotit na konci pololetí, pokud podle posouzení vyučujícího nemá v daném 
předmětu dostatečný počet známek (např. ve srovnání s ostatními žáky třídy z důvodu vysoké 
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absence).  
 

 

14. Postup do dalšího ročníku 

  
1) Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných 
předmětů stanovených školním vzdělávacím programem s výjimkou předmětů výchovného za-
měření stanovených rámcovým vzdělávacím programem a předmětů, z nichž byl uvolněn, pokud 
mu nebylo povoleno opakování ročníku podle odstavce 6 věty třetí. Do vyššího ročníku postoupí 
i žák prvního stupně základní školy, který již v rámci prvního stupně opakoval ročník, a žák dru-
hého stupně základní školy, který již v rámci druhého stupně opakoval ročník, a to bez ohledu na 
prospěch tohoto žáka. 
2) Žák, který plní povinnou školní docházku, opakuje ročník, pokud na konci druhého pololetí 
neprospěl nebo nemohl být hodnocen. To neplatí o žákovi, který na daném stupni základní školy 
již jednou ročník opakoval. Ředitel školy může povolit žákovi na žádost jeho zákonného zástup-
ce a na základě doporučujícího vyjádření odborného lékaře opakování ročníku z vážných zdra-
votních důvodů, a to bez ohledu na to, zda žák na daném stupni již opakoval ročník. (Týká se 
pouze žáků plnících povinnou devítiletou školní docházku.)§ 55, odst. 1, zákona 561/2004 Sb. 
Ředitel školy může žákovi, který po splnění povinné školní docházky nezískal základní vzdělání 
povolit po posouzení důvodů uvedených v žádosti jeho zákonného zástupce a na základě dosa-
vadních výsledků vzdělávání žáka pokračování v základním vzdělávání, nejdéle však do konce 
školního roku, v němž žák dosáhne osmnáctého roku věku.“ 

 

 

  
  
 V Moravském Krumlově 20. 8. 2018 
 
                                                                                        RNDr. František Vrána 
              ředitel školy  
  
  
  
  
 


