
132 

 

12 Hodnocení  žáků a autoevaluace školy 

 Hodnocení žáků 
 

 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání 

 

Žák je hodnocen podle klasifikačního řádu. Hodnocení a klasifikace žáka je 

v souladu s aktuální vyhláškou o základním vzdělávání a některých 

náležitostech plnění povinné školní docházky. 
 

Předpokladem úspěšného plnění vytyčených cílů školy v oblasti hodnocení vzdělávacích 

výsledků žáků je, aby každý žák dostával dostatečný prostor ke zvládnutí a osvojení učiva. 

Aby učivo mohlo v  následujících obdobích vzdělávání plnit svoji funkci prostředníka 

k dosažení očekávaných výstupů RVP ZV, nestačí je s žáky pouze probrat, ale je třeba, aby si 

žáci základní učivo skutečně dobře osvojili. 

 Kde si to učitelé uvědomují, nalezneme vždy dobře naučené třídy. Dobrému zvládnutí učiva 

napomáháme v první řadě činnostními způsoby učení, spojenými s hovorem žáků a 

komunikací mezi žáky a učitelem i žáky mezi sebou. Při probírání nového učiva dbáme na to, 

abychom ho dobře propojili s učivem předcházejícím, na které nové učivo navazuje. Takové 

myšlenkové operace (propojení předcházejícího a navazujícího) není většina žáků schopna, 

zvláště ne v mladším školním věku. Tento fakt je třeba brát stále na zřetel. Provázanost učiva 

žákům velmi pomáhá při osvojování nového učiva a dosahování očekávaných výstupů. Žáky 

průběžně informujeme, proč se určité látce učí. Neočekáváme, že žáci sami pochopí, proč se 

čemu učí. Neznalost cíle, smyslu a tápání žáků nepovažujeme za pozitivní motivační faktory. 

Usilujeme o to, aby vazba mezi předcházejícím a navazujícím učivem byla analogická. Po 

upozornění na analogii (obdobnost) přijímají žáci novou látku snadněji a důkladněji. Žáky 

směřujeme  ke „znovuobjevování“ poznatků, k úvahám nad činnostmi obdobnými s těmi, 

které jim byly předloženy u látky předešlé.  

 

Upřednostňujeme pozitivní hodnocení žáků, a to nejen při prověřování vědomostí, ale 

v celém procesu učení. Při výuce žáky co nejvíce chválíme, dbáme na pozitivní ladění 

hodnotících soudů. Pomáháme žákům předcházet chybám, dodáváme jim důvěru v jejich 

schopnost předkládané učivo dobře zvládnout a povzbuzujeme je. S žáky jednáme tak, aby 

neměli strach vyjádřit svůj názor. Pozitivně přijímáme i nesprávné závěry žáků, dáváme jim 

prostor pro otázky, trpělivě žákům odpovídáme a věnujeme jim individuální pozornost. 

Pomocí často zařazované činnostní zpětné vazby zjišťujeme případné nedostatky žáků hned 

v zárodku a průběžně je odstraňujeme. 

 

Na chyby upozorňujeme žáky včasně, bezprostředně, vstřícně, přátelsky a důsledně. 

Vyhýbáme se zaujatosti, nahodilosti či opožděnému hodnocení. Dbáme, abychom v žácích 

nevytvářeli pocit, že si nemohou ve svých úsudcích věřit nebo že jsou horší než jejich 

spolužáci. Umožňujeme průběžně žákům poznání, že chyba se může vyskytovat v každé 

lidské činnosti, může mít však pro člověka různé následky podle její závažnosti. Žáky vedeme 

přes sebehodnocení a sebekontrolu k dovednosti něco provést dokonale – bez chyby – a 

v přiměřeném čase. S chybou pracujeme tak, aby vyzývala žáka k většímu soustředění na 

plnění úkolu, k důslednější kontrole své práce, k sebepoznání svých schopností. 

 

Žáky hodnotíme nejprve při činnostech, při kterých máme možnost sledovat, jak pracují. 

Oceňujeme jejich snahu, pozornost, hodnotíme vyjadřování závěrů, oceňujeme jejich nápady. 
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Každé upozornění na klady určitých žáků, pomáhá odstraňovat drobné nedostatky druhých 

žáků. Pozitivně laděná průběžná hodnocení a prožité pocity úspěchu při činnostech motivují 

žáky k učení, posilují jejich sebedůvěru a vedou je k vnitřnímu uspokojení. Tyto faktory mají 

pozitivní vliv na rozvoj klíčových kompetencí a na dobré osvojení učiva žáky.  

 

Směřujeme k tomu, aby v době písemných nebo ústních hodnocení žáků, zvládalo co nejvíce 

žáků učivo zcela bezpečně. Ústní hodnocení, klasifikace i písemná hodnocení mají 

v 1. období základního vzdělávání funkci především výchovnou a motivační. 

 

Úkolem učitele je udržet, popřípadě vzbudit zájem žáků o učení, umožnit všem žákům osvojit 

si základní učivo potřebné pro další vzdělávání a pomoci všem žákům zformovat základy pro 

utváření a rozvoj klíčových kompetencí.   

 

Žáci jsou o způsobech a kriteriích hodnocení informováni a uvědomují si, čemu se učí a proč, 

vědí přitom, jaké činnosti zvládli, vědí co umí, co se po nich požaduje, z čeho mohou být 

zkoušeni. Velmi často proto také ústní nebo písemné zkoušení sami vyžadují. Prověřování 

vědomostí pro ně není stresovou situací nebo dokonce trestem, ale možností ukázat, co se 

naučili, možností využít svých poznatků při řešení předložených úloh, otázek a úkolů, 

možností jak získat dobré hodnocení, pěknou známku. Dobrý výsledek posiluje jejich 

sebedůvěru a motivuje je pro další činnosti a poznávání. 

 
 

 

 

 Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků 
 

– V jednotlivých učebních oblastech předem stanovíme a žákům sdělíme základní 

učební požadavky. Jasně formulujeme, jaké dovednosti si žáci mají osvojit, čemu se 

mají naučit. Žáky upozorňujeme, jaké činnosti nebo pokusy budou provádět, o čem 

budeme hovořit. 

– Žákům předkládáme reálné a dosažitelné cíle, a tak vedeme žáky k bezchybnosti a 

poctivosti. 

– Žákům důvěřujeme a sebehodnocení nepovažujeme za příležitost k podvádění. Díky 

zpětné vazbě mají učitelé i žáci přehled o tom, co a jak již zvládli. Takto vedení žáci 

nemají potřebu podvádět – podvádění pro ně ztrácí smysl, jelikož nevede ani k prožití 

pocitu úspěchu ani k cíli, kterým je dosahování co nejlepších výsledků. 

– Žáci provádí sebehodnocení buď ústně nebo formou nálepek a razítek do deníčků a 

žákovských knížek, případně jinou formou, kterou si zvolí učitelka. 

– Používáme činností přístupy a metody učení, které umožňují žákům odhalovat chyby, 

hned je opravovat a brát si z nich poučení. Žákům tak průběžně umožňujeme 

uvědomění, co z probíraného učiva již ovládají. 

– Žákům umožňujeme vyjadřovat své myšlenky, názory a prezentovat své vědomosti. 

Nejdříve dáváme příležitost projevit se žákům, kteří se v daném učivu orientují jako 

první. Na jejich příkladě si ostatní žáci nejlépe uvědomí vlastní stupeň poznání. 

– Používáme učební materiály, ve kterých je sebehodnocení žáků zapracované. 

– K sebehodnocení písemných cvičení přistupujeme teprve tehdy, až je žák schopen 

uvědomit si, že probírané učivo ovládá. 

– Předkládáme žákům ukázky správně vypracovaných úkolů různé obtížnosti a 

upřesňujeme,  co požadujeme na výborné ohodnocení a co je hodnoceno již jako 

chvalitebně. Žáci potřebují vědět, jakou náročnost úkolů mají k určitým ohodnocením 

zvládat. Stejně stanovíme ukazatele při hodnocení písemném bez klasifikačních 
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stupňů. Žák potom ví, k čemu ve svém snažení směřuje a je mu tak dána možnost 

sebehodnocení.  

– Dodržujeme zásady a pravidla pozitivního hodnocení (viz bod 1.). 

 

Stupně hodnocení prospěchu, kritéria hodnocení 

 

 Způsob hodnocení žáků, který naše škola používá je klasické známkování, případně 

slovní hodnocení nebo kombinace obou způsobů. 

Při hodnocení žáků je hlavní individuální přístup k dětem a jejich možnostem. Žáci, kteří 

pracují podle IVP, mají kritéria přizpůsobená . 

Kritéria se odvíjí od  klíčových kompetencí : kompetence k učení, kompetence k řešení 

problémů, kompetence komunikativní, kompetence sociální k kompetence občanské, 

kompetence pracovní. 

 

 

Kritéria hodnocení žáků 

 -   . osobní pokrok a posun  

- schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a 

praktických úkolů 

- samostatnost a tvořivost 

- míra aktivity  v přístupu k plnění školních povinností, zájem o ně 

- přesnost a ucelenost a trvalost osvojení nejzákladnějších poznatků při aplikaci 

intelektuální a motorické činnosti 

- komunikační dovednosti a schopnost spolupráce 

- tvořivost a schopnost řešit problémové situace 

- kvalita výsledků činností, včetně domácích úkolů i písemného projevu 

- sociální dovednosti při práci 

 

Pro potřeby klasifikace se předměty dělí do tří skupin:  

- předměty s převahou teoretického zaměření,  

- předměty s převahou praktických činností a  

- předměty s převahou výchovného a uměleckého  zaměření.  

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.  

 

 Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření 

Převahu teoretického zaměření mají jazykové, společenskovědní, přírodovědné předměty 

a matematika. 

Při klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření se 

v souladu s požadavky učebních osnov hodnotí:  

- ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic, 

zákonitostí a vztahů, kvalita a rozsah získaných dovedností vykonávat požadované 

intelektuální a motorické činnosti, 

- schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a 

praktických úkolů, při výkladu a hodnocení společenských a přírodních jevů a zákonitostí, 

- kvalita myšlení, především jeho logika, samostatnost a tvořivost, 

- aktivita v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim, 

- přesnost, výstižnost a odborná i jazyková správnost ústního a písemného projevu, 

- kvalita výsledků činností, 
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- osvojení účinných metod samostatného studia. 

 

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií: 

 

Stupeň 1 (výborný) 

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

úplně a chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální a 

motorické činnosti. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při 

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

logicky správně, zřetelně se u něho projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a 

písemný projev je správný, přesný a výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. 

Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky. Je schopen samostatně 

studovat vhodné texty. 

 

 

 

Stupeň 2 (chvalitebný) 

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

přesně a úplně. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. 

Samostatně a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené 

poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a 

hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a 

tvořivost. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a 

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

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

studovat vhodné texty. 

 

 

 

Stupeň 3 (dobrý) 

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

pojmů, definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných 

intelektuálních a motorických činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a 

chyby dovede za pomoci učitele korigovat. V uplatňování osvojených poznatků a 

dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje 

poznatky a provádí hodnocení jevů a zákonitostí podle podnětů učitele. Jeho myšlení je 

vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. V ústním a písemném 

projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho 

činnosti se projevují častější nedostatky, grafický projev je méně estetický a má menší 

nedostatky. Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele. 

 

Stupeň 4 (dostatečný) 

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

mezery. Při provádění požadovaných intelektuálních a motorických činností je málo 

pohotový a má větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při 

řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání 

poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují 

závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve 

správnosti, přesnosti a výstižnosti.V kvalitě výsledků jeho činnosti a v grafickém projevu 
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se projevují nedostatky, grafický projev je málo estetický. Závažné nedostatky a chyby 

dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké těžkosti. 

 

Stupeň 5 (nedostatečný) 

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

značné mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti 

má velmi podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při 

řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a 

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

Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V 

ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstižnosti. 

Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický projev mají vážné nedostatky. Závažné 

nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. Nedovede samostatně studovat. 

 

 Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou praktického zaměření. 

Na škole se učí předmět praktické činnosti.  

Při klasifikaci v předmětech uvedených v s převahou praktického zaměření v souladu s 

požadavky učebních osnov se hodnotí: 

- vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem, 

- osvojení praktických dovedností a návyků, zvládnutí účelných způsobů práce, 

- využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech, 

- aktivita, samostatnost, tvořivost, iniciativa v praktických činnostech, 

- kvalita výsledků činností, 

- organizace vlastní práce a pracovního místa, udržování pořádku na pracovišti, 

- dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a péče o životní prostředí, 

- hospodárné využívání surovin, materiálů, energie, překonávání překážek v práci. 

 

 

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií: 

 

Stupeň 1 ( výborný) 

Žák soustavně projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým 

činnostem. Pohotově, samostatně a tvořivě využívá získané teoretické poznatky při 

praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává pohotově, samostatně uplatňuje získané 

dovednosti a návyky. Bezpečně ovládá postupy a způsoby práce; dopouští se jen menších 

chyb, výsledky jeho práce jsou bez závažnějších nedostatků. Účelně si organizuje vlastní 

práci, udržuje pracoviště v pořádku. Uvědoměle dodržuje předpisy o bezpečnosti a 

ochraně zdraví při práci a aktivně se stará o životní prostředí. Hospodárně využívá 

suroviny, materiál, energii. Vzorně obsluhuje a udržuje  pomůcky, nástroje, nářadí a 

měřidla. Aktivně překonává vyskytující se překážky. 

 

Stupeň 2 (chvalitebný) 

Žák projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. 

Samostatně, ale méně tvořivě a s menší jistotou využívá získané teoretické poznatky při 

praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává samostatně, v postupech a způsobech 

práce se nevyskytují podstatné chyby. Výsledky jeho práce mají drobné nedostatky. 

Účelně si organizuje vlastní práci, pracoviště udržuje v pořádku. Uvědoměle udržuje 

předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a stará se o životní prostředí. Při 

hospodárném využívání surovin, materiálů a energie se dopouští malých chyb. Pomůcky, 
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nástroje, nářadí obsluhuje a udržuje s drobnými nedostatky. Překážky v práci překonává s 

občasnou pomocí učitele. 

 

Stupeň 3 (dobrý) 

Žák projevuje vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem s menšími 

výkyvy. Za pomocí učitele uplatňuje získané teoretické poznatky při praktické činnosti. V 

praktických činnostech se dopouští chyb a při postupech a způsobech práce potřebuje 

občasnou pomoc učitele. Výsledky práce mají nedostatky. Vlastní práci organizuje méně 

účelně, udržuje pracoviště v pořádku. Dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví 

při práci a v malé míře přispívá k tvorbě a ochraně životního prostředí. Na podněty učitele 

je schopen hospodárně využívat suroviny, materiály a energii. Překážky v práci překonává 

jen s častou pomocí učitele. 

 

Stupeň 4 (dostatečný) 

Žák pracuje bez zájmu a vztahu k práci, k pracovnímu kolektivu a praktickým činnostem. 

Získané teoretické poznatky dovede využít při praktické činnosti jen za soustavné pomoci 

učitele. V praktických činnostech, dovednostech a návycích se dopouští větších chyb. Při 

volbě postupů a způsobů práce potřebuje soustavnou pomoc učitele. Ve výsledcích práce 

má závažné nedostatky. Práci dovede organizovat za soustavné pomoci učitele, méně dbá 

o pořádek na pracovišti. Méně dbá na dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví 

při práci a o životní prostředí. Porušuje zásady hospodárnosti využívání surovin, materiálů 

a energie. Překážky v práci překonává jen s pomocí učitele. 

 

Stupeň 5 (nedostatečný) 

Žák neprojevuje zájem o práci a vztah k ní, ani k pracovnímu kolektivu a k praktickým 

činnostem. Nedokáže ani s pomocí učitele uplatnit získané teoretické poznatky při 

praktické činnosti. V praktických činnostech, dovednostech a návycích má podstatné 

nedostatky. Nedokáže postupovat při práci ani s pomocí učitele. Výsledky jeho práce jsou 

nedokončené, neúplné, nepřesné, nedosahují předepsané ukazatele. Práci na pracovišti si 

nedokáže zorganizovat, nedbá na pořádek na pracovišti. Neovládá předpisy o ochraně 

zdraví při práci a nedbá na ochranu životního prostředí. Nevyužívá hospodárně surovin, 

materiálů a energie.  

 

 

 

Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření 

Převahu výchovného zaměření mají: výtvarná výchova, hudební výchova , tělesná 

výchova. 

Žák zařazený do zvláštní tělesné výchovy se při částečném uvolnění nebo úlevách 

doporučených lékařem klasifikuje s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu. 

Při klasifikaci v předmětech s převahou výchovného zaměření se v souladu s požadavky 

učebních osnov hodnotí: 

- stupeň tvořivosti a samostatnosti projevu, 

- osvojení potřebných vědomostí, zkušeností, činností a jejich tvořivá aplikace, 

- poznání zákonitostí daných činností a jejich uplatňování ve vlastní činnosti, 

- kvalita projevu, 

- vztah žáka k činnostem a zájem o ně, 

- estetické vnímání, přístup k uměleckému dílu a k estetice ostatní společnosti, 

- v tělesné výchově s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu žáka všeobecná, tělesná zdatnost, 

výkonnost a jeho péče o vlastní zdraví. 
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Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií: 

 

Stupeň 1 (výborný) 

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

předpoklady a velmi úspěšně podle požadavků osnov je rozvíjí v individuálních a 

kolektivních projevech. Jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný, v hudební 

a tělesné výchově přesný. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě. Má 

výrazně aktivní zájem o umění, estetiku, brannost a tělesnou kulturu a projevuje k nim 

aktivní vztah. Úspěšně rozvíjí svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost., 

 

Stupeň 2 (chvalitebný) 

Žák je v činnostech aktivní, tvořivý, převážně samostatný na základě využívání svých 

osobních předpokladů, které úspěšně rozvíjí v individuálním a kolektivním projevu. Jeho 

projev je esteticky působivý a má jen menší nedostatky z hlediska požadavků osnov.Žák 

tvořivě aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti a návyky v nových úkolech. Má aktivní 

zájem o umění, o estetiku a tělesnou zdatnost. Rozvíjí si v požadované míře estetický 

vkus, brannost a tělesnou zdatnost. 

 

Stupeň 3 (dobrý) 

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

své schopnosti v individuální a kolektivním projevu. Jeho projev je málo působivý, 

dopouští se v něm chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější mezery a při jejich 

aplikaci potřebuje pomoc učitele. Nemá dostatečný aktivní zájem o umění, estetiku a 

tělesnou kulturu. Nerozvíjí v požadované míře svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost. 

 

Stupeň 4 (dostatečný) 

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

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

značnou pomocí učitele. Projevuje velmi malou snahu a zájem o činnosti, nerozvíjí 

dostatečně svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost. 

 

Stupeň 5 (nedostatečný) 

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

projev je povětšině chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené vědomosti a 

dovednosti nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o práci a nevyvíjí úsilí rozvíjet svůj 

estetický vkus a tělesnou zdatnost. 

 

 

 

 

 Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

 

1. Způsob hodnocení a klasifikace žáka vychází ze znalosti příznaků postižení a uplatňuje 

se ve všech vyučovacích předmětech, ve kterých se projevuje postižení žáka. Žákovi je 

zpracován IVP na základě doporučení z PPP nebo SPC. 

2. Při způsobu hodnocení a klasifikaci žáků pedagogičtí pracovníci zvýrazňují motivační 

složku hodnocení, hodnotí jevy, které žák zvládl. Při hodnocení se doporučuje užívat 

různých forem hodnocení, např. bodové ohodnocení, hodnocení s uvedením počtu chyb 

apod. 
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3. Při klasifikaci žáků se doporučuje upřednostnit širší slovní hodnocení. Způsob 

hodnocení projedná třídní učitel  s ostatními vyučujícími. 

4. Třídní učitel sdělí vhodným způsobem ostatním žákům ve třídě podstatu individuálního 

přístupu a způsobu hodnocení a klasifikace žáka. 

5. Vyučující respektuje doporučené způsoby práce a hodnocení žáka, popsané ve zprávě o 

psychologickém vyšetření. Volí takové způsoby prověřování znalostí žáka, ve kterých se 

co nejméně projevuje zdravotní postižení (např. doplňování jevů místo diktátů, ústní 

zkoušení místo písemných prací či naopak, zkrácený rozsah písemných prací,…). 

6. Podle druhu postižení využívá speciální metody, postupy, formy a prostředky 

vzdělávání a hodnocení, kompenzační, rehabilitační a učební pomůcky, speciální učebnice 

a didaktické materiály. 

 

 

 

 

  A Hodnocení v předmětech s převahou naukového zaměření 

 

Stupeň 1 ( výborný) 

- ovládá bezpečně požadovaná fakta, pojmy, definice 

- myšlení pohotově, dobře chápe souvislosti, myslí logicky správně 

- je schopen samostatně studovat vhodné texty 

- pracuje uvědoměle a aktivně v týmu, jeho působení je přínosné 

- je schopen téměř vždy sebehodnocení a hodnocení ostatních členů 

- vyjadřuje se výstižně a poměrně přesně 

- umí a používá kompenzační pomůcky 

- pracuje spolehlivě s upraveným textem 

- po zadání práce pracuje samostatně 

 

Stupeň 2(chvalitebný) 

- v podstatě ovládá uceleně požadovaná fakta, pojmy, definice 

- myslí logicky správně 

- je schopen s menší pomocí samostatně studovat vhodné texty 

- pracuje částečně v týmu, jeho působení je přínosné 

- je schopen téměř vždy sebehodnocení a hodnocení ostatních členů 

- vyjadřuje se téměř výstižně, ale poměrně přesně 

- umí a dovede používat kompenzační pomůcky 

- pracuje spolehlivě s upraveným textem 

- po zadání učitelem pracuje s jistotou 

 

Stupeň 3 ( dobrý) 

- má nepodstatné mezery v ucelenosti, přesnosti a úplnosti požadovaných faktů, pojmů a 

definic 

- myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v logice se vyskytují chyby 

- je schopen studovat vhodné texty podle návodu učitele 
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- pracuje aktivně v týmu, jeho působení je částečně přínosné 

- je schopen sebehodnocení a hodnocení ostatních členů s dopomocí učitele 

- vyjadřuje se obtížně a nepřesně 

- dovede požít kompenzační pomůcky s návodem učitele 

- pracuje spolehlivě s upraveným textem 

- nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat 

 

 

 

Stupeň 4 (dostatečný) 

- má závažné mezery v ucelenosti, přesnosti a úplnosti požadovaných faktů,  

- pojmů a definic           

- v myšlení se vyskytují závažné chyby 

-    je nesamostatný v práci s vhodnými texty 

 -   práce v týmu se pouze účastní, jeho působení je občas přínosné 

 -   málokdy je schopen sebehodnocení a hodnocení ostatních členů 

- jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a  

- výstižnosti 

- kompenzační pomůcky používá s návodem učitele obtížně a s chybami 

- má velké obtíže s upraveným textem 

- závažné chyby dovede s pomocí učitele opravit 

 

 

 

 

Stupeň 5 ( nedostatečný) 

- požadované poznatky si neosvojil 

- samostatnost v myšlení neprojevuje 

- je nesamostatný v práci s vhodnými texty ani s podněty učitele 

- žák nepracuje pro tým 

- správného sebehodnocení a hodnocení ostatních členů není schopen 

- jeho ústní projev má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti 

- kompenzační pomůcky nedovede používat ani s návodem učitele 

- s upraveným textem nedovede pracovat 

- chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele 

 

B Hodnocení ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného působení 

 

Stupeň 1 (výborný) 

- v činnostech je velmi aktivní se zájmem o umění, estetiku, tělesnou zdatnost 

- pracuje velmi tvořivě, samostatně, plně využívá osobní předpoklady a velmi úspěšně je 

rozvíjí 

- jeho projev je estetický působivý, originální, procítěný a přesný 
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- osvojené dovednosti, vědomosti a návyky aplikuje tvořivě 

 

Stupeň 2 ( chvalitebný) 

- v činnostech aktivní, převážně samostatný 

- úspěšně rozvíjí své osobní předpoklady 

- projev je esteticky působivý, originální a má menší nedostatky 

- osvojené dovednosti, vědomosti a návyky aplikuje samostatně, má zájem o umění, 

estetiku, tělesnou zdatnost 

 

 

Stupeň 3 ( dobrý) 

- v činnostech je méně aktivní, samostatný, občas i pasivní 

- nevyužívá dostatečně své schopnosti v individuálníma kolektivním projevu 

- jeho projev je málo působivý, dopouští se chyb 

- jeho dovednosti a vědomosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje pomoc 

učitele 

- nemá aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou zdatnost 

 

 

 

 

Zásady pro používání slovního hodnocení včetně předem stanovených kritérií 

 

 -  o  slovním hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení rozhoduje ředitelka 

školy  na základě žádosti rodičů a doporučení PPP, po projednání v pedagogické radě 

 

 -  třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů převede slovní hodnocení 

do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v případě přestupu žáka na školu, 

která hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této školy nebo zákonného zástupce 

žáka.  

 -  je-li žák hodnocen slovně, převede třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních 

předmětů slovní hodnocení do klasifikace pro účely přijímacího řízení ke střednímu 

vzdělávání. 

 -  u žáka 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. 

 

 Zásady pro vzájemné převedení klasifikace a slovního hodnocení  
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Prospěch 

 

 

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 v 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 odpovídá nesprávně 

  

Celková aplikace vědomostí  

1 – výborný užívá vědomostí a spolehlivě a uvědoměle 

dovedností, 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 

překonává 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 
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výchovnému působení a snaží se své chyby napravit. 

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 školy 

dopouští dalších přestupků, narušuje výchovně 

vzdělávací činnost školy. Ohrožuje bezpečnost a 

zdraví svoje nebo jiných osob. 

3 - neuspokojivé Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s 

pravidly slušného chování. Dopustí se takových 

závažných přestupků proti školnímu řádu nebo 

provinění, že je jimi vážně ohrožena výchova nebo 

bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně narušuje 

hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnost 

školy. Zpravidla se přes důtku ředitele školy 

dopouští dalších přestupků. 

 

 

Celkové hodnocení 

 

Celkové hodnocení žáka na vysvědčení se vyjadřuje stupni: 

 - prospěl s vyznamenáním 

Žák prospěl s vyznamenáním, není.li v žádném z povinných předmětů stanoveným 

školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm horším než 2 – 

chvalitebný, průměr stupňů prospěchu ze všech povinných předmětů stanovených ve 

školním vzdělávacím programu není vyšší než 1,5 a jeho chování je hodnoceno stupněm 

velmi dobré. V případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a 

klasifikace postupuje škola podle pravidel hodnocení § 14 odst. 1 písm e, vyhlášky č. 

48/205 sb. 

 

  -  prospěl 

Žák prospěl, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím 

programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 – nedostatečný nebo 

odpovídající slovním hodnocením 

 

 - neprospěl 

Žák neprospěl, je-li v některém z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím 

programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 – nedostatečný nebo 

odpovídajícím slovním hodnocením. 

 

Způsoby získávání podkladů pro hodnocení 

 Podklady pro hodnocení a klasifikaci získávají vyučující zejména soustavným 

diagnostickým pozorováním žáka, sledováním jeho výkonů a připravenosti na vyučování, 

různými druhy zkoušek ( písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové…), kontrolními 

písemnými pracemi, analýzou výsledků různých činností žáka, konzultacemi s ostatními 

vyučujícími a podle potřeby s psychologickými a zdravotnickými pracovníky.  

 

Hodnocení a klasifikace musí vycházet z jednotlivých výstupů u každého předmětu. 
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Známka z vyučovacího předmětu nezahrnuje hodnocení žákova chování. 

Celková klasifikace není aritmetickým průměrem průběžné klasifikace. 

Skupinová práce se  nehodnotí známkou, ale např. se boduje, hodnotí se slovně apod. 

Vyučující přihlíží i k tomu, že žák mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat 

v učebních výkonech pro určitou indispozici. 

 Třídní učitelé jsou povinni seznamovat ostatní učitele s doporučeními psychologických 

vyšetření, které mají vztah ke způsobu hodnocení a klasifikaci žáka a způsobů získávání 

podkladů. 

Další podrobnosti uvádí Klasifikační řád školy. 

 

Sebehodnocení 

 

Žák se prostřednictvím učitelova hodnocení učí, jaké jsou meze a perspektivy jeho 

výkonu, jeho úspěchů.Vyučující vytváří vhodné prostředí a příležitosti, aby žák mohl 

objektivně hodnotit sebe a svoji práci. Žák je veden k tomu, aby dokázal objektivně 

popsat, co se mu daří, co mu ještě nejde a jak bude pokračovat dál. Sestavuje si vlastní 

portfolio. 

 

Podrobnosti o komisionálních a opravných zkouškách 

 

Má –li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správném hodnocení na konci prvního nebo 

druhého pololetí, může do tří pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně 

dozvěděl, nejpozději však do tří dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitelku školy o 

komisionální přezkoušení žáka. 

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

Žák může v jednom dni vykonat přezkoušení pouze z jednoho předmětu. 

Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitelka školy v souladu se školním 

vzdělávacím programem. 

 

 Pravidla prověřování vědomostí formou prověrek a zkoušení 
 

U otázek, úloh, testů, diktátů aj., uváděných v učebnicích, předem posuzujeme jejich 

vhodnost pro žáky určité třídy. Dbáme na to, aby znění úkolů a otázek bylo jasné, aby při 

zjišťování vzdělávacích výsledků nedocházelo k záměně nepochopení zadání za 

neznalost. 

 

Při prověřování vědomostí: 

– prověřujeme a hodnotíme to, o čem víme, že jsme žáky učili a naučili; 

– dbáme, aby příklady, diktované věty nebo testy určené k hodnocení žáků obsahovaly 

jen to,  co bylo s žáky dostatečně procvičeno; 

– dbáme, aby zadání úloh bylo věku žáků přiměřené tj. formulované tak, aby mu žáci  

určitého věku mohli dobře porozumět, aby o úkolu měli již nějaké povědomí, aby se 

již s podobným úkolem někdy setkali; 

– ústní zkoušení vedeme tak, abychom při něm zjišťovali, co žák umí, ne to, co ještě 

neumí; 

– písemnou práci na závěr určitého celku nezadáváme předčasně, ale až když žáci svými 

projevy prokazují, že jsou na písemnou práci vybaveni vědomostmi; 

– při prověřování učiva probíraného před delší dobou ho s žáky nejprve nějakou formou 

zopakujeme, a to alespoň krátce a v několika po sobě jdoucích hodinách; 
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– při celkovém hodnocení žáka bereme v úvahu a hodnotíme i pokrok, jaký žák za určité 

období udělal a jaká byla jeho snaha k odstranění nedostatků; 

– všechna hodnocení vyjadřujeme jako objektivní informaci povzbudivého charakteru. 

 

Každý žák je vybaven více či méně odlišnými individuálními předpoklady pro učení, jako 

jsou nadání, úsudek a píle. Za pomoci činnostních přístupů, diferenciace a v neposlední řadě 

pozitivního hodnocení se snažíme v 1. období vzdělávání dosáhnout toho, aby všichni žáci 

zvládali základní učivo výborně. Při klasifikačním způsobu hodnocení je pak mezi žáky určitý 

rozdíl hlavně ve známce výborně. Někteří žáci při činnostech a samostatném plnění úkolů 

prokazují mnoho schopností např. aplikovat, objevovat, provádět analýzu aj., některým 

naopak trvá déle, než dojdou k zvládnutí učiva na výbornou a nemají zatím možnost se příliš 

v dalších schopnostech projevit. Obě skupiny žáků je třeba hodnotit známkou výborně. 

V takových případech je nejlepším osvědčeným způsobem kombinovat známku výborně 

s pozitivním slovním hodnocením, které krátce a jasně vyjádří projevené schopnosti 

nadaného žáka. Známky výborně se tím od sebe odliší. 

 

 

Autoevaluace školy a její autoevaluační činnost 

 

 
Podklady pro zpracování vlastního hodnocení školy 

 školní vzdělávací program 

 třídní knihy 

 školní řad 

 záznamy z pedagogických rad 

 hospitační  záznamy 

 školní matrika 

 žákovské testy ( SCIO, CERMAT..) 

 protokoly o provedených kontrolách 

 SWOT analýza, rozhovory 

 záznamy z porad vedení školy 

 hospodářská dokumentace 

 

Oblast hodnocení školy 
 podmínky ke vzdělávání 

 průběh vzdělávání, organizace výchovně vzdělávacího procesu. Plánování a příprava 

výuky, vyučovací formy a metody 

 podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy 

 výsledky vzdělávání žáků 

 řízení školy, kvalita práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 

 úroveň výsledků práce školy 

 

Důvody, proč provádět autoevaluaci: 

 uvědomit si zodpovědnost školy za výsledky své práce 

 jde o nástroj pro zajišťování zpětné vazby, korigování nesprávností, vytyčování 

správného směru 

 zvyšovat kvalitu služeb, které poskytuje škola žákům a jejich rodičům 
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Poznámka k autoevaluaci školy 

Neformálním způsobem evaluace je rovněž úspěšnost žáků v přijímacích řízeních na 

jednotlivých středních školách. Bohužel i tento faktor může být s ohledem na formy a 

obsahovou náplň přijímacích zkoušek zavádějící. 

 

 

 

Zásady dodržované při zpracování ŠVP ZV 

 
 je zpracován v souladu s RVP ZV pro celé období I.stupně ZŠ 

 zajišťuje rovnoprávný přístup k základnímu vzdělávání pro všechny žáky s povinností 

školní docházky a přihlíží k jejich vzdělávacím potřebám a možnostem 

 umožňuje realizaci individualizovaného vyučování pro žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami, vytváří předpoklady pro realizaci vzdělávacího obsahu 

s ohledem na věkové zvláštnosti žáků, a tím pro postupné utváření a rozvíjení 

klíčových kompetencí 

 vede k naplňování cílů základního vzdělávání stanovením výchovných a vzdělávacích 

strategií na úrovni školy 

 je zpracován tak, aby umožňoval učitelům rozvíjet tvořivý styl práce a  neomezoval je 

při uplatnění případných časových i metodických odlišností, které vycházejí ze 

zkušeností učitelů s efektivními způsoby výuky a z konkrétních potřeb žáků 

 jedná se o relativně stálý materiál, jehož případné změny nezasáhnou negativně do 

vzdělávání žáků 

 byla dodržena stanovená struktura 

 
 Závěr 
 

Cílem školy období základního vzdělávání je podněcovat žáky k výše uvedeným 

dovednostem. Usilujeme o to, aby pokud možno všichni žáci pochopili a osvojili si učivo 

určené pro toto období výborně nebo jen s malými nedostatky, tedy chvalitebně. Je to 

významný předpoklad pro úspěšné vytváření a rozvoj klíčových kompetencí žáků v dalších 

obdobích základního vzdělávání. 
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V Kobylnicích:   27.8.2012 

 

Vypracovala: Mgr. Martišková Ilona 

 


