Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace
Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků
1. Zásady klasifikace
Při hodnocení a klasifikaci se učitel opírá o zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základní,
středním vzdělávání (školský zákon), vyhlášku č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání.
Uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi. Při celkové klasifikaci
přihlíží k věkovým zvlášnostem žáka i k tomu, že žák mohl v průběhu klasifikačního období
zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici.
Učitelé hodnotí s vědomím motivační funkce hodnocení. Berou na zřetel úroveň dosažení
cílů základního vzdělávání, jak jsou uvedeny ve školském zákoně a rámcovém a školním
vzdělávacím programu.
Pedagog upřednostňuje formativní hodnocení žáka před sumativním. Využívá metody
formativního hodnocení, což je zpětná vazba, kriteriální hodnocení, vrstevnické hodnocení,
sebehodnocení.
2. Pravidla hodnocení žáků
Hodnocení výsledků vzdělávání žáků dle § 51 školského zákona
a) Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení; za první pololetí lze místo vysvědčení vydat
žákovi výpis z vysvědčení;
b) Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm,
slovně nebo kombinací obou způsobů. O způsobu hodnocení rozhoduje ředitel školy se
souhlasem školské rady;
c) U žáka se specifickými vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy o použití slovního
hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce;
3. Stupně hodnocení a klasifikace
Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni:
1 - výborný
2 - chvalitebný
3 - dobrý
4 - dostatečný
5 - nedostatečný
Chování žáka je klasifikováno těmito stupni:
1 - velmi dobré
2 - uspokojivé
3 - neuspokojivé

Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni:
a) prospěl(a) s vyznamenáním,
b) prospěl(a),
c) neprospěl(a),
d) 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.
Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci 2. pololetí prospěl ze všech povinných
předmětů stanovených ŠVP s vyjímkou předmětů výchovného zaměření stanovených RVP a
předmětů, z nichž byl uvolněn.
Do vyššího ročníku postoupí i žák 1. stupně ZŠ, který již v rámci 1. stupně opakoval ročník a
žák 2. stupně ZŠ, který již v rámci 2. stupně ZŠ opakoval ročník, a to bez ohledu na prospěch
tohoto žáka.
Hodnocení v přípravné třídě
Na konci 1. a 2. pololetí školního roku obdrží zákonní zástupci dítěte zprávu o průběhu
předškolní přípravy, která bude obsahovat vyjádření o vzdělávacích potřebách žáků,
schopnostech a nadání, doporučení pro přípravu individuálního vzdělávacího plánu.
4. Podklady pro hodnocení a klasifikaci
a)
b)
c)
d)
e)

soustavné diagnostické pozorování žáka;
soustavné sledování výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování;
různé druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové);
kontrolní písemné práce;
analýza výsledků činnosti žáka z pohledu učitele a sebehodnocení;

f) konzultace s ostatními učiteli a podle potřeby i s pracovníky pedagogicko
psychologické poradny a zdravotních služeb;
g) rozhovory se žákem a zákonnými zástupci žáka.
5. Klasifikace žáka
Žák musí být z předmětu hodnocen známkou alespoň dvakrát za každé čtvrtletí. Učitel
oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace a poukazuje na klady a nedostatky hodnocených
projevů, výkonů, výtvorů. Při ústním zkoušení oznámí učitel žákovi výsledek hodnocení
okamžitě. Výsledky hodnocení písemných zkoušek a prací a praktických činností oznámí
žákovi nejpozději do 7 dnů. Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci
žáka.
Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se
hodnotí kvalita práce a učebních výsledků, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období. Stupeň
prospěchu se neurčuje na základě průměru z klasifikace za příslušné období. Učitel posuzuje
výsledky práce objektivně, nesmí podléhat žádnému vlivu subjektivnímu ani vnějšímu. Na
konci klasifikačního období, v termínu, který určí ředitel školy, zapíší učitelé příslušných
předmětů výsledky celkové klasifikace do informačního systému Edupage, připraví návrh na
opravné zkoušky a klasifikaci v náhradním termínu.
6. Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření
(jazykové, společenskovědní, přírodovědné předměty)
Stupeň 1 (výborný)
Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy,definice, zákonitosti uceleně, přesně a plně
chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální a praktické činnosti.
Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a
praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů i zákonitostí. Myslí logicky správně, zřetelně
se u něj projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný,
výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní. Je
schopen studovat vhodné texty.
Stupeň 2 (chvalitebný)
Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně,
přesně a úplně. Pohotově vykonává požadované intelektuální a praktické činnosti. Samostatně
a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti
při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů i 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 a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a
zákonitostí podstatné mezery. Při vykonávání požadovaných intelektuálních a praktických
činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomocí učitele
korigovat. V uplatňování osvojených poznatů či dovedností při řešení teoretických a
praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky hodnocení a provádí hodnocení jevů
podle podnětů učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se
vyskytují chyby. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a
výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují častější nedostatky, grafický projev je
méně estetický a má menší nedostatky. Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele.
Stupeň 4 (dostatečný)
Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků závažné mezery.
Při provádění požadovaných intelektuálních a praktických činností je málo pohotový a má
větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedeností 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 písemných projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě
výsledků jeho činnosti a v grafickém projevu se projevují nedostatky, grafický projev je málo
estetický. Závažné chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má
velké těžkosti.
Stupeň 5 ( nedostatečný)
Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a plně, má v nich závažné a značné
mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a praktické činnosti má velmi
podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedeností při řešení
teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení
jevů zákonitosti nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitelů. Neprojevuje se
samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a písemném
projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků jeho
činnosti a grafický projev má vážné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele.
7. Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného působení
Žák zařazený do zvláštní tělesné výchovy se při úlevách, doporučených lékařem, klasifikuje s
přihlédnutím ke zdravotnímu stavu.
Stupeň 1 (výborný)
Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní
předpoklady a velmi úspěšně se rozvíjí. Jeho projev je esteticky působivý, originální,
procítěný, přesný. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě.

Stupeň 2 (chvalitebný)
Žák je v činnostech aktivní, převážně samostatný, využívá své osobní předpoklady, které
úspěšně rozvíjí. Jeho projev je esteticky působivý, originální a má jen menší nedostatky. Žák
tvořivě aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti a návyky. Má zájem o umění, estetiku,
tělesnou zdatnost.
Stupeň 3 (dobrý)
Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyužívá dostatečně
své schopnosti v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je málo působivý, dopouští
se v něm chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci
potřebuje pomoc učitele. Nemá aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu.
Stupeň 4 (dostatečný)
Žák je v činnostech málo aktivní a tvořivý. Rozvoje jeho schopností a jeho projevu jsou
málo uspokojivé. Úkoly řeší s častými chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se
značnou pomocí učitele. Projevuje velmi malý zájem a snahu.
Stupeň 5 (nedostatečný)
Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho projev
je většinou chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti
nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o práci.
8. Klasifikace žáků se specifickými vzdělávacími potřebami
U žáků s SVP postupuje pedagog v souladu s doporučením pedagogicko psychologické
poradny a individuálním vzdělávacím plánem.
U žáka se SVP rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení na základě žádosti
zákonného zástupce.
Jako podklad pro slovní hodnocení slouží:
a) úroveň myšlení
- pohotové, bystré, dobře chápe souvislosti
- uvažuje celkem samostatně
- menší samostatnost myšlení
- nesamostatné myšlení
- odpovídá nesprávně i na návodné otázky
b) úroveň vyjadřování
- výstižné, poměrně přesné
- celkem výstižné
- nedostatečně přesné
- vyjadřuje se o obtížemi
- nesprávné i na návodné otázky

c) úroveň aplikace vědomostí
- spolehlivě, uvědoměle užívá vědomostí a dovedností
- dovede používat vědomostí a dovedností, dopouští se drobných chyb
- s pomocí učitele řeší úkoly, překonává obtíže a odstraňuje chyby, jichž se dopouští
- dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává
- praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí učitele
d) píle a zájem o učení
- aktivní, učí se svědomitě a se zájmem
- učí se svědomitě
- k učení a práci nepotřebuje mnoho podnětů
- malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty
- pomoc a pobízení k učení jsou neúčinné
9. Klasifikace chování
Klasifikaci chování navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují a s
ostatními učiteli a rozhoduje o ní ředitel po projednání s pedagogickou radou;
Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel chování a režimu školy pro žáka.
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.
Stupeň 1 (velmi dobré)
Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a režim. Má kladný vztah ke spolužákům,
pedagogickým pracovníkům školy. Přispívá k utváření a upevňování dobrých pracovních
podmínek pro vyučování. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle.
Stupeň 2 (uspokojivé)
Chování žáka je v podstatě v souladu s pravidly chování a ustanoveními režimu školy pro
žáka. Dopustí se závažnějšího přestupku nebo se opakovaně dopouští méně závažných
přestupků. Nepřispívá k utváření a upevňování pracovních podmínek pro vyučování.Je však
přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit.
Stupeň 3 (neuspokojivé)
Chování žáka ve škole i mimo školu je v rozporu s pravidly chování a ustanoveními režimu
školy pro žáka. Dopouští se závažných přestupků i přes výchovná opatření k posílení kázně.
Ohrožuje výchovu ostatních žáků, narušuje pracovní podmínky pro vyučování.

Karlovy Vary, 1. 9. 2020

Mgr. Hana Janischová
ředitelka školy

