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Školní řád ZŠ ČLOVÍČEK
1. Práva žáků a zákonných zástupců
1.1. Žáci mají právo
a) na vzdělávání a školské služby podle tohoto zákona;
b) na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání;
c) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich
vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich
věku a stupni vývoje;
d) na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v
záležitostech týkajících se vzdělávání podle tohoto zákona.
1.2. Práva uvedená v odstavci 1 s výjimkou písmen a) a d) mají také zákonní zástupci.

2. Povinnosti žáků a zákonných zástupců
2.1. Žáci jsou povinni
a) řádně docházet do školy nebo školského zařízení a řádně se vzdělávat;
b) dodržovat školní a vnitřní řád a předpisy a pokyny školy a školského zařízení k
ochraně zdraví a bezpečnosti, řády jednotlivých učeben;
c) plnit pokyny pedagogických pracovníků škol a školských zařízení vydané v souladu s
právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem.
2.2. Zákonní zástupci jsou povinni
a) zajistit, aby žák docházel řádně do školy nebo školského zařízení;
b) na vyzvání ředitele školy nebo školského zařízení se osobně zúčastnit projednání
závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka;
c) informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních
obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh
vzdělávání;
d) dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami
stanovenými školním řádem;
e) oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 a 3 a další údaje, které
jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích.
2.3. Žák školy dodržuje pravidla slušného chování ve vztahu ke všem pracovníkům školy i
spolužákům. Dbá důsledně pokynů pedagogických pracovníků (popř. pověřených správních
zaměstnanců a zaměstnanců školní jídelny), zodpovědně se připravuje na vyučování a dodržuje
níže uvedená ustanovení tohoto řádu.
2.4. Žák zdraví v budově i mimo ni srozumitelným pozdravem.
2.5. Vnášení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek (drogy, tabákové výrobky,
alkohol..) je v prostorách školy a při akcích pořádaných školou přísně zakázáno. Porušení tohoto
zákazu bude klasifikováno jako hrubý přestupek. V této souvislosti využije ředitel školy všech
možností daných mu příslušnými zákony včetně možnosti dát podnět k zahájení trestního stíhání
osob, které se na porušení tohoto zákazu podílely. V prostorách školy je zakázána konzumace
nápojů ovlivňujících pozornost a chování žáků (energetické nápoje). Ředitel školy nebo jím
pověřený pracovník bude informovat zákonné zástupce žáků, u nichž bylo zjištěno porušení
tohoto zákazu, o zjištěních v tomto směru, a zároveň je seznámí s možnostmi odborné pomoci.

2.6. Projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování a pod.,
kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo skupinám
( zejména v situacích, kdy jsou takto postiženi žáci mladší a slabší ), jsou v prostorách školy a při
školních akcích přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti řádu školy. Podle
okolností ředitel školy uváží možnost dalšího postihu žáků, kteří tento zákaz přestoupí, a bude o
svých zjištěních informovat jejich zákonné zástupce.
2.7. Žáci mají během vyučování vypnuté mobilní telefony, fotoaparáty a jinou záznamovou
techniku, která slouží k pořizování obrazových a zvukových záznamů. Pořizování zvukových a
obrazových záznamů osob (učitel, žák) bez jejich svolení je v rozporu s občanským zákoníkem
(§ 84 a § 85). Narušování vyučovacího procesu mobilním telefonem (případně jinou technikou),
bude hodnoceno jako přestupek proti školnímu řádu.

3. Docházka do školy
3.1. Žák chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin. Do školy je povinen se dostavit
nejpozději 5 minut před začátkem vyučování.
3.2. Po otevření školy v 7:00, s výjimkou žáků, kterým začíná vyučování 0. hodinou (6:50),
vstupují žáci do prostoru šaten hlavním, popř. zadním vchodem. Odtud jdou do školní družiny,
kde zůstávají do 7:45 hod., platí pro žáky, kteří jsou přihlášení do ranní družiny. Za žáky, kteří
nejsou přihlášeni do ranní družiny odpovídá rodič do 7:50 hod.
3.3. Žáci se mohou v průběhu velké a polední přestávky pohybovat venku v areálu školy, za
dozoru pedagoga.
3.4. Nemůže-li se žák ze závažných rodinných nebo zdravotních důvodů dostavit do školy, podá
o tom jeho zákonný zástupce písemnou zprávu (osobní sdělení) pokud možno předem,
nejpozději však do 48 hodin.
3.5. Žák, který musí opustit školu v průběhu vyučování, žádá o souhlas třídního učitele. Ten ho
uvolňuje pouze na základě písemné žádosti zákonného zástupce. V případě nepřítomnosti
třídního učitele uvolňuje žáka ředitel školy. Na 2 dny může uvolnit žáka TU. Žádá-li zákonný
zástupce o uvolnění na 3 a více dnů, vyžádá si souhlas ředitele školy (v jeho nepřítomnosti
zástupce). Žádost o uvolnění předloží rodič osobně písemnou formou prostřednictvím třídního
učitele, který má právo se k ní vyjádřit.
3.6. Před ukončením vyučování bez souhlasu vyučujícího neopouští žák školu. Svévolné
opuštění školy je posuzováno jako závažné porušení řádu školy.
3.7. Žák se v době mimo vyučování nezdržuje v prostorách školy bez výslovného svolení
některého z učitelů.
3.8. Všechny absence žáka písemně omlouvají zákonní zástupci v omluvném listu. Zákonný
zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3
kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka.
3.9. V případě prokázaných neomluvených absencí bude škola postupovat podle ustanovení
zákona o přestupcích (č. 200/1990 Sb.), popř. využije dalších možností platné legislativy.

4. Zacházení s učebnicemi, školními potřebami a školním majetkem
4.1. Žák šetrně zachází se svěřenými učebnicemi, školními potřebami a školním majetkem.
Každé svévolné poškození nebo zničení majetku školy, žáků, učitelů či jiných osob, popř. ztrátu
tohoto majetku, hradí v plném rozsahu rodiče žáka, který poškození způsobil.
4.2. Každý žák odpovídá za čistotu a pořádek svého pracovního místa a nejbližšího okolí.
4.3. Před odchodem ze třídy každý žák uklidí své pracovní místo a jeho okolí a řídí se pokyny
třídního učitele.
4.4. Žákům je přísně zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči a vypínači. Zatemnění třídy
provádí učitel, popř. pověřený žák v přítomnosti učitele. Z bezpečnostních důvodů se žákům
zakazuje otevírání oken o přestávkách, otevírání oken na WC, běhání mezi lavicemi, cákání
vodou, lezení po šatních skříňkách a jiném nábytku a sezení na okenních parapetech.
4.5. Žák nemanipuluje bez svolení učitele s rozvody elektro, s vybavením odborných učeben, s
uloženými exponáty a modely a veškerými přístroji a IC technologiemi.

5. Ochrana zdraví a zdraví spolužáků
5.1. Žák se při všech školních činnostech chová tak, aby neohrozil zdraví své, svých spolužáků či
jiných osob.
5.2. Žák nenosí do školy předměty, kterými by mohl ohrozit zdraví své i ostatních, nemanipuluje
s otevřeným ohněm.
5.3. Žák plně respektuje vnitřní řády odborných pracoven a učeben.
5.4. Žák se řídí platnými zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při všech školních činnostech.
5.5. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během vyučování ve třídě, na chodbě nebo na
hřišti, hlásí žáci ihned svému vyučujícímu a následně třídnímu učiteli.
5.6. Úrazy, ke kterým došlo při společné činnosti žáků mimo školu, je třeba hlásit. Úrazy žáků na
exkurzích, školních výletech, lyžařském výcvikovém kurzu nebo recipročním pobytu a dalších
školních akcích se okamžitě hlásí doprovodnému personálu a následně vedení školy.
5.7. Každý úraz musí být neprodleně oznámen, kterémukoliv vyučujícímu či lektorovi (v době
kroužku). V případě, že tak žák neučiní, nemohou být objektivně zjištěny příčiny úrazu žáka a
tudíž nemůže být úraz uznán jako školní (musí být prokázáno, že k úrazu došlo v době školního
vyučování, sportovní činnosti či v době družiny nebo kroužku).

6. Vnitřní režim školy pro žáky
6.1. Příprava na vyučování
a) žáci 1. stupně v šatnách odkládají svrchní oděv a obuv. Nenechávají zde v průběhu

vyučování žádné cenné věci (peníze, šperky, hodinky, mobilní telefony…);
b) žáci vstupují do prostor tříd a chodeb k nim přiléhajících přezutí - k přezutí nesmí sloužit

žádný druh obuvi s černou podrážkou, rozbitá či zničená obuv nebo obuv nevhodná
(kroksy);
c) žákům je svěřena uzamykatelná skříňka, žák zodpovídá za klíč, který je nepřenosný na

jinou osobu a v případě ztráty uhradí náklady na zajištění duplikátu. Žák rovněž
zodpovídá za pořádek ve skříňce. Na konci školního roku žák skříňku předá ve stavu bez
vady, případné závady budou odstraněny na náklady zákonných zástupců žáka.
Nenechávají se zde žádné cenné věci (peníze, šperky, hodinky, mobilní telefony…);
d) žák je připraven na vyučování včas;
e) žák se po příchodu do třídy připravuje na vyučovací hodinu;
f) žáci vypnou před začátkem vyučování mobilní telefony;
g) po začátku vyučování neopouští třídu bez souhlasu vyučujícího;
h) při vstupu učitele nebo jiné dospělé osoby do třídy žáci pozdraví tím, že tiše povstanou;
i) nesplnění domácích úkolů a zapomenutí pomůcek hlásí na počátku hodiny vyučujícímu;
j) pokud se vyučující po zvonění do 5 minut nedostaví do třídy, zástupce třídy jde ohlásit

jeho nepřítomnost některému z přítomných učitelů nebo zaměstnanců školy.
6.2. Vyučování
a) žák pozorně sleduje a aktivně se účastní vyučování;
b) dbá pokynů vyučujícího;
c) po skončení vyučování zůstávají žáci na svých místech, své věci si skládají až na pokyn
vyučujícího;
d) v době vyučování se žáci nezdržují na chodbách, v šatnách a na sociálních zařízeních.

6.3. Přestávky
a) po ukončení vyučovací hodiny si žáci na pokyn vyučujícího složí své věci;
b) uklidí své pracovní místo a připraví se k odchodu do jiné učebny;
c) na pokyn vyučujícího se povstáním rozloučí;
d) o přestávkách se žáci nezdržují na schodištích, nepřebíhají z poschodí do poschodí;
e) do sborovny a do kabinetů mohou vstoupit po zaklepání;
f) žák si je vědom, že porušením přísného zákazu kouření ve všech prostorách školy se
vystavuje přísným kázeňským postihům.
6.4. Odchod ze školy
a) žáci jsou povinni po skončení vyučování zajistit pořádek ve své kmenové učebně;
b) po skončení vyučování nenechávají žáci v šatně žádné osobní věci, škola neručí za
případnou ztrátu;
c) za spořádaný odchod žáků 1. ročníku do školní družiny odpovídají učitelé poslední
vyučovací hodiny, kteří žáky předávají příslušné vychovatelce;
d) pedagogové zajišťují dozor nad žáky v době „polední“ přestávky nebo v době, kdy čekají
na začátek odpoledního vyučování;
e) škola umožňuje pobyt žáků venku nebo na zahradě či školním hřišti v bezpečném
prostředí v areálu školy, opatření má význam především pro nejmladší žáky a významně
snižuje možnost úrazů žáka a pohybu v rizikovém prostředí.
6.5. Jídelna
a) žáci, kteří se stravují ve školní jídelně- výdejně, vcházejí do jídelny pouze za přítomnosti
dozoru a stravují se za přítomnosti dozoru;
b) v jídelně nepředbíhají, vyčkají, až jim bude vydáno jídlo;
c) při jídle dodržují zásady slušného chování a stolování,;
d) po obědě odnesou použité nádobí na určené místo;
e) tašky a oděv ponechávají žáci po dobu oběda v šatnách nebo školní družině.
6.6. Tělocvična
a) žáci vstupují do šaten Tv a tělocvičny pouze se svolením vyučujícího;
b) žáci dodržují pokyny vyučujícího;
c) bez vědomí vyučujícího žáci nemanipulují s vnitřním zařízením tělocvičny;

d) žáci dodržují organizační řád tělocvičny.
6.7. Areál školy
a) žáci dbají na čistotu okolí školy;
b) třídí odpad, papíry dávají do košů, nepoškozují keře a další zeleň;
c) k odchodu i k příchodu do školy využívají výhradně chodníků, nevstupují na ozeleněné
plochy.
6.8. Denní harmonogram
a) organizace vyučování
0. hodina 7:10 – 7:55
1. hodina 8:00 – 8:45
2. hodina 8:55 – 9:40
3. hodina 10:00– 11:45
4. hodina 11:55 – 11:40
5. hodina 11:50 - 12:35
6. hodina 12:45 - 13:30
7. hodina 13:40 – 14:25
8. hodina 14:35 – 15:20
9. hodina 15:30 – 16:15
b) školní družina 7:00 – 7:50, po skončení vyučování – 17:00; s výjimkou žáků, kterým
začíná vyučování 0. hodinou (6:50)
c) výuka probíhá dle rozvrhu hodin příslušných tříd
Některé volnočasové aktivity a školní kroužky jsou organizovány mimo rámec denního
harmonogramu. O této činnosti jsou rodiče informováni.

7. Hodnocení a klasifikace žáka
7.1. Hodnocení a klasifikace žáka
Škola využívá elektronickou žákovskou knížku s klasifikací vážených známek.
Vyhláška č. 48/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Stupně klasifikace
1 - výborný
2 - chvalitebný
3 - dobrý
4 - dostatečný
5 - nedostatečný
Při hodnocení prospěchu žáka může být u žáka v prvním až třetím ročníku ve všech
vyučovacích předmětech a u žáka ve čtvrtém ročníku ve vyučovacích předmětech s převahou
výchovného zaměření použito širší slovní hodnocení. O použití širšího slovního hodnocení
rozhodne ředitel školy na základě návrhu učitele a souhlasu zástupce žáka. Přechází-li žák na
jinou školu, je klasifikován stupni 1 – 5.
Celkový prospěch žáka je hodnocen:
a) v prvním až devátém ročníku školy těmito stupni:


prospěl(a) s vyznamenáním;



prospěl(a);



neprospěl(a);



nehodnocen(a).

Žák je hodnocen stupněm
a) prospěl(a) s vyznamenáním, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených
školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu horším
než 2 - chvalitebný, 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 použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního
hodnocení a klasifikace postupuje škola podle pravidel hodnocení žáků podle § 14 odst.
2;
b) prospěl(a), není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím
programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 - nedostatečný nebo
odpovídajícím slovním hodnocením;
c) neprospěl(a), je-li v některém z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím
programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 - nedostatečný 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.
7.2. Postup do vyššího ročníku
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, který již opakoval ročník a to bez ohledu na
prospěch tohoto žáka.
7.3. Obecné zásady:
Při hodnocení a při průběžné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník (dále jen
"učitel") uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi.
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.
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 odborného 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.

7.4. Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci:
Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků a chování žáka
získává učitel zejména těmito metodami, formami a prostředky:


soustavným diagnostickým pozorováním žáka;



soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování;



různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové),
didaktickými testy;



kontrolními písemnými pracemi a praktickými zkouškami;



analýzou výsledků činnosti žáka;



konzultacemi s ostatními učiteli a podle potřeby i s pracovníky pedagogickopsychologických poraden a zdravotnických služeb.

Pedagog oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace a poukazuje na klady a nedostatky
hodnocených projevů, výkonů, výtvorů. Při ústním vyzkoušení oznámí učitel žákovi výsledek
hodnocení okamžitě. Výsledky hodnocení písemných zkoušek a prací a praktických činností
oznámí žákovi nejpozději do 14 dnů.
Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní
rok, aby se nadměrně nenahromadily v určitých obdobích.
Pedagog vede soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka.
7.5. Klasifikace žáka
Žáci se klasifikují ve všech vyučovacích předmětech uvedených v učebním plánu
příslušného ročníku.
Prostředkem pro zápis a archivaci klasifikačních údajů elektronická žákovská knížka,
která je přístupná na webovém portálu školy www.skolaonline.cz .
Klasifikační stupeň určí pedagog, který vyučuje příslušnému předmětu a přidělí mu
odpovídající váhu. Příkladem klasifikace s nejnižší vahou může být krátká prezentace, naopak
klasifikaci s nejvyšší vahou odpovídá čtvrtletní písemná práce.

V předmětu, ve kterém vyučuje více pedagogů, určí výsledný stupeň za klasifikační
období příslušní učitelé po vzájemné dohodě.
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. Přitom
se přihlíží k systematičnosti v práci žáka po klasifikační období.
Při určování klasifikačního stupně posuzuje učitel výsledky práce žáka objektivně, nesmí
podléhat žádnému vlivu subjektivnímu ani vnějšímu.
Případy zaostávání žáků v učení a nedostatky v jejich chování se projednají v
pedagogické radě.
Na konci klasifikačního období, v termínu, který určí ředitel školy, zapíši učitelé
příslušných předmětů číslicí výsledky celkové klasifikace do třídního výkazu a připraví návrhy
na umožnění opravných zkoušek, na klasifikaci v náhradním termínu apod.

Zákonné zástupce žáka informuje o prospěchu a chování


učitel jednotlivých předmětů dle pokynů ředitele školy (třídní schůzky,
konzultační dny…);



třídní učitel, nebo učitel, jestliže o to zákonní zástupci žáka požádají;



ředitel v případě mimořádného zhoršení prospěchu nebo chování, bezprostředně a
prokazatelným způsobem.

Přechází-li žák do jiné školy, zašle ředitel dosavadní školy škole, na niž žák přechází,
dokumentaci o žákovi a záznam o jeho chování a prospěchu za neukončené klasifikační období.
Přechází-li žák do jiné školy po 15. listopadu nebo 15. dubnu, dokumentace obsahuje
návrh klasifikace chování, hodnocení a klasifikaci v jednotlivých předmětech jako podklad pro
celkovou klasifikaci žáka na konci klasifikačního období.

a) Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření.
Převahu teoretického zaměření mají jazykové, společenskovědní, přírodovědné předměty
a matematika. Při klasifikaci výsledků v těchto vyučovacích předmětech vychází vyučující z
požadavku učebních osnov a standardu základního vzdělání. Při klasifikaci sleduje zejména:
 ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic,
zákonitostí a vztahů;
 kvalitu 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;
 kvalitu myšlení, především jeho logiku, samostatnost a tvořivost;
 aktivitu v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim;
 přesnost, výstižnost a odbornou i jazykovou správnost ústního a písemného projevu;
 kvalitu výsledků činností;
 osvojení účinných metod samostatného studia.

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kriterií:
 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 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 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 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.
b) Klasifikace ve vyučujících předmětech s převahou praktického zaměření.
Převahu praktické činnosti mají na základní škole pracovní činnosti, informatika.
Při klasifikaci v těchto předmětech vychází z požadavku učebních osnov a standardu
základního vzdělání. Při klasifikaci sleduje zejména:


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;



aktivitu, samostatnost, tvořivost, iniciativu v praktických činnostech;



kvalitu výsledků činností;



organizaci vlastní práce a pracoviště, 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;



obsluhu a údržbu laboratorních zařízení a pomůcek, nástrojů, nářadí a měřidel.

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kriterií:


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 laboratorní zařízení a 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. Laboratorní zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla
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. K údržbě laboratorních zařízení, přístrojů, nářadí a
měřidel musí být částečně podněcován. 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
životním prostředí. Porušuje zásady hospodárnosti využívání surovin, materiálů a energie. V
obsluze a údržbě laboratorních zařízení a pomůcek, přístrojů, nářadí a měřidel se dopouští
závažných nedostatků. 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. V
obsluze a údržbě laboratorních zařízení a pomůcek, přístrojů a nářadí, nástrojů a měřidel se
dopouští závažných nedostatků.
c) Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření
Převahu výchovného zaměření mají: výtvarná výchova, hudební výchova a zpěv, tělesná
a sportovní výchova, rodinná výchova, občanská výchova.
Při průběžné klasifikaci předmětů uvedených v odst. 1 se klasifikuje teoretická část podle
čl. a) a praktická podle čl. b).
Žák zařazený do zvláštní tělesné výchovy se při částečném uvolnění nebo úlevách
doporučených lékařem klasifikuje s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu.

Při klasifikaci v předmětech uvedených v odst. 1 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.

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, branné 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, 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, brannost 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 individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je málo působivý, dopouští se
v něm chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje
pomoc učitele. Nemá dostatečný aktivní zájem o umění, estetiku, brannost a tělesnou kulturu.
Nerozvíjí v požadované míře svůj estetický vkus, brannost a tělesnou zdatnost.


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.


Stupeň 5 (nedostatečný)

Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho projev je
většinou chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti
nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o práci a nevyvíjí úsilí rozvíjet svůj estetický vkus,
brannost a tělesnou zdatnost.

d) Výchovná opatření
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.
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.
Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení
žákovi uložit:


napomenutí třídního učitele;



důtku třídního učitele;



důtku ředitele školy.

Pravidla pro udělování pochval a jiných ocenění a ukládání napomenutí a důtek jsou
součástí školního řádu.
Třídní učitel neprodleně oznámí řediteli školy uložení důtky třídního učitele. Důtku
ředitele školy lze žákovi uložit pouze po projednání v pedagogické radě.
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.
Udělení pochvaly a jiného ocenění 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 udělování napomenutí a důtek: 5 – 9 zápisů napomenutí třídního učitele 10 –
15 zápisů důtka třídního učitele 16 – 20 zápisů důtka ředitele školy 21 – a více snížená známka z
chování
Zápisy se týkají těchto porušení:


zapomínání školních pomůcek a potřeb, domácích úkolů;



pozdní příchod;



fyzické, verbální, psychické, agresivní chování vůči spolužákům a dospělým osobám;



porušení zákazu kouření;



nošení nebezpečných a nevhodných předmětů do školy;



manipulace s elektrickými spotřebiči a vypínači, otevírání oken a sezení na parapetech;



nedodržování čistoty a pořádku;



poškozování stromů, keřů, laviček a plotu školního hřiště a zahrady;



vulgární výrazy;



nevhodné používání mobilních telefonů a jiných nosičů dat v době výchovněvzdělávacího procesu;



zákaz kouření a užívání návykových látek ve všech prostorách školy.

Přestupky budou hodnoceny podle míry závažnosti individuálně.

e) Slovní hodnocení
Při použití slovního hodnocení se výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných
předmětech stanovených školním vzdělávacím programem hodnotí tak, aby byla zřejmá úroveň
vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům jednotlivých předmětů
školního vzdělávacího programu, ke svým vzdělávacím a osobnostním předpokladům a věku.
Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka v jejich vývoji, ohodnocení
přístupu žáka ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon, a naznačení dalšího
rozvoje žáka; obsahuje také zdůvodnění a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům
žáka a jak je překonávat. Výsledky vzdělávání žáka na konci prvního pololetí lze hodnotit
souhrnně za všechny předměty. Slovní hodnocení lze použít i pro hodnocení chování žáka.
Zásady pro stanovení celkového hodnocení žáka na vysvědčení v případě použití
slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace
Prospěch
Ovládnutí učiva předepsaného osnovami
1 – výborný
ovládá bezpečně
2 - chvalitebný

ovládá

3 - dobrý

v podstatě ovládá

4 - dostatečný

ovládá se značnými mezerami

5 - nedostatečný

neovládá

Úroveň myšlení
1 – výborný

pohotový, bystrý, dobře chápe souvislosti

2 - chvalitebný

uvažuje celkem samostatně

3 - dobrý

menší samostatnost v myšlení

4 - dostatečný

nesamostatné myšlení

5 - nedostatečný

odpovídá nesprávně i na návodné otázky

Úroveň 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

i na návodné otázky odpovídá nesprávně

Celková aplikace vědomostí, řešení úkolů, chyby, jichž se žák dopouští
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

Píle a 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

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.

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.

f) Vzdělávání nadaných žáků

Na doporučení pedagogicko-psychologické poradny se může žák vzdělávat ve vyšším ročníku.
g) Hodnocení a klasifikace chování žáků
Chování žáka je klasifikováno těmito stupni:
1 - velmi dobré
2 – uspokojivé
3 - neuspokojivé

Obecné zásady
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.
Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel chování (školní řád) včetně
dodržování vnitřního řádu školy během klasifikačního období.
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.
Postihování chování žáka mimo školu.
Rodiče je třeba vést k tomu, aby plně odpovídali za své děti v oblasti výchovné. Škola
hodnotí a klasifikuje žáky především za jejich chování ve škole. Jsou-li však závažné a
prokazatelné důvody udělit žákovi výchovné opatření vedoucí k posílení kázně, jeví se
objektivní hodnotit žáka za chování zejména ve škole, ale ve vážných případech přihlédnout k
chování i mimo školu, jedná-li o se případy, jejichž projednávání se škola přímo účastní.
Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace chování:
 Stupeň 1 (velmi dobré)
Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a aktivně prosazuje ustanovení vnitřního řádu
školy. Má kladný vztah ke kolektivu třídy a školy, přispívá k jeho upevňování a k utváření
pracovních podmínek pro vyučování a pro výchovu mimo vyučování. Méně závažných
přestupků se dopouští ojediněle.


Stupeň 2 (uspokojivé)
Chování žáka je v podstatě v souladu s pravidly chování a s ustanoveními vnitřního řádu

školy.
Dopouští se závažnějšího přestupku, nebo se opakovaně dopustí méně závažných
přestupků.
Nepřispívá aktivně k upevňování kolektivu. Žák je však přístupný výchovnému působení
a snaží se své chyby napravit.


Stupeň 3 (neuspokojivé)

Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům chování nebo vnitřního řádu školy;
zpravidla se přes důtku ředitele školy dopouští dalších přestupků, narušuje činnost kolektivu
nebo se dopouští poklesků v mravném chování.
7.6. Specifické poruchy učení
U žáka se smyslovou nebo tělesnou vadou, vadou řeči, prokázanou specifickou
vývojovou poruchou učení nebo chování se při jeho hodnocení a klasifikaci přihlédne k
charakteru postižení. U žáka prvního až pátého ročníku s prokázanou specifickou vývojovou
poruchou učení nebo chování rozhodne ředitel školy o použití širšího slovního hodnocení na
základě žádosti zákonného zástupce žáka.
Zjišťování vědomostí a dovedností žáka
Pro zjišťování úrovně žákovských 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 žák s
vývojovou poruchou vystavováno úkolům, v nichž vzhledem k poruše nemůže přiměřeně
pracovat a podávat výkony odpovídající jeho předpokladům. Jde např. o hlasité čtení před celou
třídou nebo přemíru psaní (přepisování) u dysgrafiků. Jindy můžeme posuzovat výkon, který žák
podal v daném časovém limitu, a to, co nestačilo, nehodnotíme - např. v diktátu nebo v
pětiminutovce u dyspraktického dysgrafika (kombinace poruchy psaní s poruchou vývoje
motoriky).
U žáků s vývojovou poruchou je žádoucí klást důraz na ten druh projevu (písemný nebo
ústní), ve kterém má předpoklady podávat lepší výkony. Za obecně platnou je třeba pokládat
zásadu, že při klasifikaci nevycházíme z prostého počtu chyb, ale z počtu jevů, které žák zvládl.
V některých případech nás nesmí zmýlit zjištění, že žák sice určitou dovednost zvládl (např.
analýzu slov), ale přesto při zkoušce selhává. Každá zkouška totiž představuje komplexní situaci,
při které se vždy uplatňují obavy, strach, vyšší tempo, nutnost soustředit se na větší počet jevů např. kvalitu písma, aplikace pravidel; nepříznivě působí minulé selhání, obava z trestu apod.
7.7. Hodnocení a klasifikace žáků s vývojovou poruchou učení
Klasifikace jako jedna z forem hodnocení na kvantifikující stupeň umožňuje snadnější
srovnání výkonů. Vyžaduje se, aby i klasifikace byla provázena hodnocením, tj. vyjádřením
pozitivních stránek výkonu, objasněním podstaty neúspěchu, návodem, jak mezery a nedostatky
překonávat, jak dále prohlubovat úspěšnost apod. Jestliže v některých případech nebude žák
klasifikován, neznamená to, že by mělo být současně omezeno jeho hodnocení. Zejména u těch
žáků, kteří nejsou klasifikováni, je na místě hodnotit co nejčastěji a mít na zřeteli motivační a
diagnostickou funkci hodnocení i jeho funkci regulativní.

Žáci, u kterých je diagnostikována dyslexie nebo dysortografie, mohou být se souhlasem
rodičů během celého jejich vzdělání (nejen na základní škole), hodnoceny z mateřského jazyka a
z jiných jazyků slovně (a to jak v průběhu školního roku, tak na pololetním a závěrečném
vysvědčení). Mohou být osvobozeny od přijímacích zkoušek na střední školy z mateřského
jazyka a dalších jazyků, přičemž se budou vzhledem k dalším uchazečům posuzovat, jako by tuto
zkoušku úspěšně složily.
U žáků s diagnostikovanou dyskalkulií bude totéž platit pro matematiku a další předměty,
kde výsledky mohou být touto poruchou ovlivněny. Kromě slovního hodnocení v jazycích a
matematice, lze u žáků se specifickými poruchami učení hodnotit žáka slovně (průběžně i na
vysvědčení) po dohodě s rodiči a odborníkem prakticky ve všech předmětech, do nichž se
porucha promítá. Užití tohoto postupu závisí na konkrétním žáku i na metodách, užívaných při
výuce, které mohou některé žáky znevýhodňovat.
Jakmile žák překoná nejvýraznější obtíže, je vhodné postupně přecházet k běžné
klasifikaci.
Za určitých okolností může být pro žáka výhodnější klasifikace známkou s tím, že se
specifická porucha žáka vezme v úvahu a odrazí se v mírnější známce (o jeden stupeň i o několik
stupňů). Při uplatňování všech těchto možností je třeba postupovat velmi individuálně, s
využitím všech dostupných informací, zejména informací z odborných vyšetření, podpořit jeho
možnosti být úspěšný (jedna z podstatných podmínek pro zdravý rozvoj osobnosti).
7.8. Klasifikace žáka – obtíže
Vyhláška č. 48/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Opravné zkoušky
Ředitel školy postupuje podle právního předpisu.

8. Ochrana osobních údajů
Pedagogičtí pracovníci mají povinnost zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím
osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí, žáků a studentů a výsledky poradenské pomoci
školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišli do styku.
Práva žáků (zákonných zástupců):
Prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů je možné se v odůvodněných případech
obracet na školu za účelem uplatnění práva subjektu údajů (zákonného zástupce):
 na přístup k osobním údajům (být informován o zpracování osobních údajů);
 na jejich opravu nepřesných údajů, které se ho týkají;
 na výmaz (být zapomenut) osobních údajů (netýká se zákonného zpracování osobních
údajů, například údajů pro vedení školní matriky);
 popřípadě na omezení zpracování;
 vznést námitku proti zpracování (netýká se zákonného zpracování osobních údajů,
například údajů pro vedení školní matriky);
 při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení
o ochraně osobních údajů.

Osobní údaje zpracovávané na základě školského zákona:
Pro zajištění vedení dokumentace školy, v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve
znění pozdějších předpisů, zpracovává
škola o žácích následující typy údajů:
 školní matrika;
 doklady o přijímání žáků ke vzdělávání, jeho průběhu a ukončování (žádost o přijetí,
zápisní lístek, žádost o přestup, žádost o uvolnění ze školní docházky, zápis z pohovoru
o neprospěchu žáka, zápisní lístek do školní družiny, katalogové listy);
 integrace, reedukace, inkluze, podpůrná opatření, pedagogické intervence, předmět PSPP,
individuální vzdělávací plány;
 oznámení o vzdělávání žáka v cizině;
 kniha úrazů, záznam o úraze, hodnocení bolestného, lékařské zprávy;
 orientační testování nezletilého žáka na přítomnost OPL;
 třídní výkazy, třídní knihy, elektronická či papírová žákovská knížka, třídní kniha,










povinně volitelné předměty, kroužky;
prohlášení zákonného zástupce o způsobilosti k výcviku (případně zpráva lékaře
o nezpůsobilosti);
záznamy z pedagogických rad;
výroční zprávy;
ročenky absolventů 9. tříd;
učitelský klasifikační zápisník;
portfolio žáka, písemné práce, hlášenka školní akce, přihlášky na soutěže;
přihlášky na obědy;
seznamy žáků a jejich rozdělení do tříd.

Osobní údaje zpracovávané podle zvláštních zákonů:
 informace a podklady k vyšetření žáků v PPP;
 neomluvené absence a hlášení případných trestných činů;
 podněty pro jednání OSPOD, přestupkové komise.

Osobní údaje zpracovávané na základě informovaného souhlasu
(pro základní informaci je uvádíme souhrnně. V dokumentu pro zákonné zástupce „Souhlas se
zpracováním osobních údajů“ jsou osobní údaje rozvedeny podrobně, po kategoriích, včetně
doby poskytnutí souhlasu)
 fotografie žáka (web školy, školní kronika, výroční zpráva školy, školní ročenky
a občasníky, nástěnky ve škole, fotografování tříd)
 jméno, příjmení, třída žáka, dosažené výsledky (umístění v soutěžích a olympiádách na
školním webu, nástěnkách ve škole, ve výroční zprávě školy, školní akce, úrazové
pojištění, přihlášky na soutěže, olympiády)
 audio či videozáznamy žáka (web školy, kanál YouTube, TKR Město Albrechtice)
 jméno, příjmení, telefonní kontakt na zákonného zástupce (školní SMS Infokanál –
krizové situace, komunikace v rámci BOZP – úrazy, školní výlety)
 číslo účtu zákonného zástupce (agenda školní jídelny – úhrada stravného, agenda
zálohových plateb – úhrada pomůcek, výletů, akcí školy)
 jméno a příjmení žáka, jméno a příjmení zákonných zástupců (elektronická žákovská
knížka klasifikace, omluvenky, zprávy)

Podepsání informovaného souhlasu:
Škola požádá rodiče (zákonné zástupce) o vyjádření či nevyjádření informovaného souhlasu
prostřednictvím třídních učitelů.

Zabezpečení osobních údajů:
 všichni pracovníci školy byli seznámení s pravidly, které obsahuje obecné nařízení
k ochraně osobních údajů (GDPR) v rozsahu odpovídajícím jejich pracovnímu zařazení,
jsou
s nimi sepsány „Dohody o mlčenlivosti, ochraně informací a zákazu jejich zneužití“;
 dokumenty s osobními údaji jsou uloženy podle spisového a archívního řádu;
 pro nakládání s osobními údaji jsou určeny zodpovědné osoby a oprávněné osoby;
 jsou shromažďovány pouze nezbytné osobní údaje;
 školní řád obsahuje pravidla týkající se ochrany osobních dat žáků;
 jsou stanovena pravidla pro práci s osobními údaji při využití informačních technologií;
 je stanoven pověřenec pro ochranu osobních údajů, který bude provádět nezávislou
kontrolu ochrany osobních údajů ve škole.

