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6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků
Pravidla pro hodnocení žáků
Pravidla pro hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků jsou součástí
školního řádu ZŠ a MŠ Dolní Dvořiště.
Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků se týkají hodnocení a klasifikace
vzdělávání ve vyučovacích předmětech obsažených v učebních osnovách (tj. název,
charakteristika a vzdělávací obsah vyučovacího předmětu) zakotvených ve školním
vzdělávacím programu. Dále pak pravidla pro hodnocení chování. V pravidlech vycházíme z
vyšších právních předpisů, zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon), z vyhlášky č. 48/2005 Sb.
(o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky) v platném
znění.
Hodnocení a klasifikace žáků – jako zpětná vazba při dosahování školních výstupů,
které vedou k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí (hodnotíme úspěšnost dosahování
školních výstupů).
Určujícím pravidlem pro hodnocení žáků je míra osvojení cílů základního vzdělávání
pomocí potřebných strategií učení, hodnocení míry motivace k celoživotnímu vzdělávání,
hodnocení míry poznání svých schopností a reálných možností a schopnosti uplatňovat je
spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o svém životě, hodnocení
tvořivosti myšlení a řešení přiměřených problémů, hodnocení práce s informacemi a míry
účinnosti komunikace, schopnosti spolupracovat, hodnocení tolerance a ohleduplnosti k jiným
lidem, k odlišným kulturám a duchovním hodnotám.
Pravidla pro hodnocení žáků stanoví:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zásady hodnocení výsledků vzdělávání žáků
Získávání podkladů pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
Způsob hodnocení výsledků vzdělávání žáků
Stupně hodnocení – klasifikace, kritéria pro hodnocení vzdělávání
Zásady a způsob hodnocení chování, kritéria pro hodnocení chování
Zásady a způsob sebehodnocení žáků
Klasifikace a hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

1. Zásady hodnocení výsledků vzdělávání žáků
1.1

Při hodnocení a při průběžné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník (dále jen
"učitel") uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi.

1.2

Cílem a základem každého hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu, aby věděl,
co se naučil, zvládl a jak s tím zacházet, v čem se zlepšil, v čem chybuje a jak má
postupovat při přetrvávajících nedostatcích.
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1.3

Každému hodnocení musí předcházet srozumitelné seznámení žáka s cíli vzdělávání a
s kritérii hodnocení. Žák má právo vědět, v čem a proč bude vzděláván, kdy a jakým
způsobem a podle jakých pravidel bude v určité fázi vzdělávacího procesu hodnocen.

1.4

Při hodnocení klademe důraz na vhodnou formulaci, přednost dáváme pozitivnímu
vyjádření. Hodnocení by mělo být pro žáky motivující. Při hodnocení nehodnotíme
osobu žáka, ale konkrétní ověřovaný problém, činnost. Uplatňujeme přiměřenou
náročnost a pedagogický takt. Soustředíme se na individuální pokrok žáka (nesmí vést
ke srovnávání se spolužáky, rozdělování na úspěšné a neúspěšné, snižování
sebedůvěry a důstojnosti žáků).

1.5

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.

1.7

Žáci se klasifikují ve všech vyučovacích předmětech uvedených v učebním plánu
příslušného ročníku.

1.8

Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu.

1.9

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. Stupeň prospěchu se neurčuje na základě průměru z klasifikace za příslušné
období.

1.10

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

1.11

Na konci klasifikačního období, v termínu, který určí ředitel školy, zapíší učitelé
příslušných předmětů číslicí výsledky celkové klasifikace do záznamového archu a
třídní učitelé je doplní do elektronické evidence katalogového listu žáka.

1.12

Učitelé jednotlivých předmětů připraví podklady pro opravné zkoušky, pro klasifikaci
v náhradním termínu apod. a předá žákům přehled učiva a další potřebné podklady.

2. 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,


2

©Základní škola a Mateřská škola Dolní Dvořiště

ŠVP ZV Přátelská škola
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, zejména u žáka s trvalejšími
psychickými a zdravotními potížemi a poruchami,
 rozhovory se žákem a zákonnými zástupci žáka,


3. Způsob hodnocení výsledků vzdělávání žáků
Hodnocení klasifikačním stupněm – klasifikace

3.1

3.1.1 Žáci se hodnotí klasifikačním stupněm ve všech vyučovacích předmětech uvedených v
učebním plánu příslušného ročníku v rámci průběžné klasifikace a klasifikace na konci
klasifikačního období (pololetní a závěrečné vysvědčení), pokud není žák z výuky
předmětu uvolněn.
Hodnocení – slovní hodnocení

3.2

O použití slovního hodnocení rozhoduje ředitel školy v těchto případech:
3.2.1 Slovního hodnocení může být užito v rámci průběžné klasifikace, na pololetním a
závěrečném vysvědčení v těchto případech:
- na doporučení PPP a SPC – slovní hodnocení součást IVP;
- hodnocení vzdělávání za podmínek dohody učitele (příslušných učitelů) s rodiči
(zákonnými zástupci) žáka.
3.2.2 Škola převede klasifikaci do slovního hodnocení v případě přestupu žáka na školu,
která hodnotí slovně a to na žádost školy, kam žák přestupuje, nebo zákonného
zástupce žáka.
Kombinace klasifikace – slovního hodnocení

3.3

Na základě rozhodnutí ředitele školy lze použít kombinovaný způsob hodnocení.
3.3.1 Kombinace klasifikace a slovního hodnocení může být využito jak v rámci průběžné
klasifikace, tak na pololetním a závěrečném vysvědčení v těchto případech:



pokud je slovní hodnocení doporučeno PPP, SPC – je součástí IVP
např. u žáků cizinců

4. Stupně hodnocení – klasifikace, kritéria pro hodnocení vzdělávání
V rámci všech vyučovacích předmětů budou žáci hodnoceni podle čtyř základních kritérií,
která vycházejí z daných osnov a klíčových kompetencí:


očekávané výstupy dle osnov každého předmětu
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osobní přístup žáka k předmětu
aktivní práce žáka v hodinách
práce podle pokynů učitele

Závěrečné
hodnocení

Očekávané
výstupy

Osobní přístup
žáka k
předmětu

Aktivní práce
žáka v hodinách

Práce podle
pokynů učitele

1 - výborný

Plní s velmi
drobnými
nedostatky.

Zahrnuje velmi
pečlivou a
pravidelnou
přípravu na
vyučování
(ústní,
písemnou i
praktickou) a
její
odpovídající
projev (až na
výjimku vždy
přesný,
estetický a
tvořivý). Žák
jeví pravidelně
zájem o
předmět.

Je velmi aktivní,
samostatný,
velmi dobře
spolupracuje s
vyučujícími i
ostatními
spolužáky.

Pracuje
samostatně a
tvořivě podle
pokynů učitele,
pouze
výjimečně s
jeho podporou.

2 - chvalitebný

Plní s pouze
drobnými
nedostatky a
chybami.

Zahrnuje
pečlivou a
většinou
pravidelnou
přípravu na
vyučování
(ústní,
písemnou i
praktickou) a
její
odpovídající
projev (v
převážné
většině přesný,
estetický a
tvořivý). Žák
jeví zájem o
předmět.

Je většinou
aktivní,
samostatný,
dobře
spolupracuje s
vyučujícími i
ostatními
spolužáky.

Pracuje
samostatně a
tvořivě podle
pokynů učitele
za jeho občasné
podpory.
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3 - dobrý

Plní s chybami
a nedostatky.

Zahrnuje
neúplnou
přípravu na
vyučování
(ústní,
písemnou i
praktickou) a
její
odpovídající
projev (ne příliš
přesný,
estetický a
tvořivý). Žák
občas jeví
zájem o
předmět.

Je jen občas
aktivní, méně
samostatný, ale
spolupracuje s
vyučujícími i
ostatními
spolužáky.

Pracuje s
podporou
učitele,
většinou se řídí
jeho pokyny.

4 - dostatečný

Plní se
závažnějšími
chybami a
nedostatky.

Zahrnuje
nepečlivou a
nepravidelnou
přípravu na
vyučování
(ústní,
písemnou i
praktickou) a
její
odpovídající
projev
(nepřesný,
neestetický).
Žák jen
ojediněle jeví
zájem o
předmět.

Je převážně
pasivní,
nesamostatný,
špatně
spolupracuje s
vyučujícími i
ostatními
spolužáky.

Žák pracuje jen
s trvalou
podporou a
pomocí učitele,
často se neřídí
jeho pokyny.

5nedostatečný

Neplní.

Chybějící
příprava na
vyučování.
Nejeví zájem o
předmět.

Samostatně
nepracuje, s
ostatními
nespolupracuje.

Není schopen
pracovat ani s
trvalou
podporou a
pomocí učitele,
neřídí
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5. Hodnocení a chování žáků
V denní formě vzdělávání se chování žáka hodnotí stupni hodnocení:
–1–
–2–
velmi dobré

5.1

uspokojivé

–3–
neuspokojivé

Obecné zásady

5.1.1 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.
5.1.2 Opatření pro posílení kázně jsou napomenutí třídního učitele, důtka třídního učitele,
důtka ředitele školy.
5.1.3 Kladnou motivací jsou pochvala třídního učitele, pochvala ředitele školy.
5.1.4 Pochvaly a kázeňská opatření se udělují vyváženě, soustředíme se na pozitivní
motivaci.
5.1.5 Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel chování včetně dodržování
vnitřního řádu školy během klasifikačního období.
5.1.6 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.
5.1.7 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 přihlédnou k chování i mimo školu, jedná-li se o případy, jejichž
projednávání se škola přímo účastní.
5.2 Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace chování:
5.2.1 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.
5.2.2 Stupeň 2 (uspokojivé)
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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.
5.2.3 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 jeho chování není v souladu s etikou.

6. Zásady a způsob sebehodnocení žáků
6.1

Žáci jsou k sebehodnocení vedeni od 1. ročníku. V prvním ročníku probíhá nejčastěji
ústně, od 2. ročníku se učí žáci hodnotit formou značek v rámci jednotlivých
předmětů. Ve 3. – 5. ročníku se místo značek učí již písemnému vyjádření.

6.2

K dispozici nám jsou tyto způsoby sebehodnocení:


-

Denní sebehodnocení (žáci si připomenou, co se dnes ve škole naučili, co se jim
povedlo, nepovedlo, co se jim ve škole líbilo, co by chtěli zlepšit atd.)
Učitelé vedou žáky k sebehodnocení nejrůznějšími metodami např.:
komunikativními kruhy
řízenými rozhovory
hrami a cvičeními pro rozvoj sebehodnocení

7. Hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
7.1

Při hodnocení a klasifikaci vychází učitel z doporučení a závěrů PPP a hodnocení je
vždy zcela individuální.

7.2

Žák je hodnocen s ohledem na své možnosti, je posuzován jeho individuální pokrok.
Žáci integrovaní na základě doporučení PPP jsou vzděláváni a hodnoceni na základě
Individuálních vzdělávacích plánů. Na žádost rodičů a při doporučení poradenského
zařízení mohou být hodnoceni slovně.
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