Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Školní řád
Čl. 1
Obecná ustanovení
Na základě ustanovení § 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném
znění, vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici – školní řád. Směrnice je
součástí organizačního řádu školy.
Čl. 2
Organizace vyučování a režim školy
Vyučování ve škole v průběhu celého školního roku je dáno organizací příslušného
školního roku včetně období školního vyučování, vedlejších a hlavních prázdnin a
týdenním rozvrhem jednotlivých tříd.
S týdenním vyučovacím rozvrhem jsou seznámeni na začátku měsíce září příslušného
školního roku rodiče prostřednictvím elektronické žákovské knížky. Během školního roku
může dojít ke změnám v rozvrhu z organizačních důvodů (např. výuka plavání v jednom
pololetí).
Volné dny, které vyhlašuje ředitel školy, oznamuje předem rodičům třídní učitel přes
elektronickou žákovskou knížku. Rovněž tak oznamují třídní učitelé jakoukoliv úpravu
vyučovacích hodin během školního roku.
Vyučování začíná v 8.00 hodin. Ředitel může povolit dřívější začátek vyučování,
nejdříve však v 7.00 hodin.
Žáci přicházejí do školy nejpozději 5 minut před zahájením vyučování tak, aby se mohli
včas připravit na vyučování.
Školní budova se otevírá 20 minut před zahájením vyučování, tj. v 7.40 hodin při
zahájení první vyučovací hodinou, v jinou dobu pouští žáky do školy pověřený
zaměstnanec školy.
Zvonění během dne
1. hodina 8:00 - 8:45
2. hodina 8:55 - 9:40
3. hodina 10:00 - 10:45
4. hodina 10:55 - 11:40
5. hodina 11:50 - 12:35
6. hodina 12:45 - 13:30
7. hodina 13:35 – 14:20
8. hodina 14:25 – 15:10
9. hodina 15:15 – 16:00
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Polední přestávka:
12:35 – 13:35 (pokud dopolední vyučování končí 12:35)
13:30 – 14:25 (pokud dopolední vyučování končí 13:30)
Přijíždějí-li žáci do školy na kole či koloběžce, odkládají je do stojanů na školním dvoře,
kde si je vyzvednou až po návratu ze školní jídelny. Žáci používají ochranné přílby.
Po příchodu do budovy školy si žáci odkládají obuv, svršky a jiné věci do přidělených
uzamykatelných šatních skříněk, přezouvají se a odcházejí do tříd.
Po ukončení vyučování doprovází žáky do šatny příslušný vyučující. Žáky, kteří chodí
na obědy, odvede do jídelny vyučující pověřený dozorem.
Polední přestávku mají žáci možnost trávit ve školní knihovně pod dohledem ředitele
školy nebo zástupce ředitele školy. Tuto možnost mají i žáci dojíždějící a žáci 4. a 5.
ročníku, kteří nenavštěvují školní družinu.
Po ukončení vyučování nemají žáci (s výjimkou ŠD) povolen přístup do školní budovy,
proto ti žáci, kteří se stravují ve školní jídelně, s sebou odnášejí aktovky a ukládají je
v šatně školní jídelny.
Čl. 3
Docházka do školy
Zabezpečení plnění povinné školní docházky žáka je zákonnou povinností zákonného
zástupce dítěte.
Žák je povinen zúčastnit se vyučování podle rozvrhu hodin.
Nepřítomnost ve škole může být omluvena pro nemoc nebo z jiných vážných důvodů.
Uvolnění z vyučování poskytuje třídní učitel (dále jen TU). Ředitel školy rozhoduje
v případě, že mezi TU a rodiči nedojde k dohodě. Nepřítomnost předem známou oznámí
rodiče TU předem prostřednictvím elektronické žákovské knížky.
Před ukončením vyučování může žák opustit školu pouze na písemnou žádost
zákonného zástupce v elektronické žákovské knížce. O dřívějším odchodu bude
informován vždy třídní učitel.
Rodiče informují o nepřítomnosti žáka ve škole TU nejlépe tentýž den, nejpozději třetí
den. Pokud tak neučiní, je TU povinen zjistit, kde se žák nachází.
V případě plánované nepřítomnosti žáka ve výuce: méně než 3 dny uvolňuje třídní
učitel, delší nepřítomnost schvaluje po doporučení TU ředitel školy.
Po příchodu do školy každý žák, který nebyl ve škole, předloží bez zbytečného odkladu
TU omluvenku podepsanou rodičem nebo zákonným zástupcem.
Základní škola může požadovat, pokud to považuje za nezbytné, a po dohodě
s lékařem a zákonným zástupcem žáka, doložení nepřítomnosti žáka z důvodu nemoci
ošetřujícím lékařem žáka, resp. registrujícím praktickým lékařem pro děti a dorost, a to
pouze jako součást omluvenky vystavené zákonným zástupcem nezletilého žáka, a to
pouze v případě, že nepřítomnost žáka ve škole přesáhne tři dny školního vyučování.
Ve zcela výjimečných případech (především v případě časté nepřítomnosti žáka
nasvědčující zanedbávání školní docházky) může škola požadovat jako součást
omluvenky potvrzení ošetřujícího lékaře, resp. registrujícího praktického lékaře pro děti a
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dorost, o nemoci žáka i v případě nepřítomnosti, která nedosahuje délky delší než tři dny
školního vyučování.
O neomluvené i zvýšené omluvené nepřítomnosti informuje třídní učitel výchovného
poradce, který tyto údaje vyhodnocuje v souladu s metodickým pokynem č.j.: 2004/761821 k jednotnému postupu při uvolňování žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví.
Pokud žák zamešká za pololetí v daném předmětu více než 25% vyučovacích hodin,
může být na základě rozhodnutí pedagogické rady komisionálně přezkoušen. Vysvědčení
mu bude vydáno dodatečně.
Čl. 4
Povinnosti a zásady chování žáků, hygiena a bezpečnost žáků ve škole
Žák dbá ve škole i mimo školu pravidel hygieny a bezpečnosti. Při veškerém svém
jednání má na paměti to, aby nezpůsobil zranění nebo škodu na majetku ani sobě, ani
ostatním. Poruší-li toto pravidlo a dojde ve škole i mimo školu k šikanování, krádeži či jiné
škodě na zdraví a majetku jiného, bude jeho chování hodnoceno podle klasifikačního řádu
školy.
Žáci zdraví ve škole všechny dospělé osoby, při setkání hlasitě, při vstupu dospělé
osoby do třídy povstáním. Do školy chodí žák čistě a vhodně oblečen.
Žák se chová slušně ke spolužákům, uctivě ke všem zaměstnancům a návštěvám
školy. Drzé chování k zaměstnancům školy nebude tolerováno a bude posuzováno jako
porušení školního řádu.
Pro vstup a odchod ze školy používá hlavní vchod, řídí se časovým režimem otvírání
a zavírání, bezdůvodně nepoužívá zvonek. Během vyučování a o přestávkách je
zakázáno svévolně opouštět školní budovu.
Žák nenarušuje průběh vyučovací hodiny. O přestávce se pohybuje v podlaží své třídy.
Dveře do tříd jsou během přestávky otevřené, otvírání či zavírání oken se řídí pokyny
učitele, který má nad žáky dohled.
Je přísně zakázáno vylézat na parapety oken školy a vyhazovat předměty z oken.
Používání mobilních zařízení ve vyučování je dovoleno jen s výslovným souhlasem
daného vyučujícího. V ostatních případech musí být telefon ztišen, uschován a žák s ním
nesmí jakýmkoliv způsobem manipulovat. V případě porušení zákazu bude žákovi
vypnutý telefon odebrán, uložen v ředitelně a navrácen rodičům žáka. Při opakovaném
porušení zákazu bude žák kázeňsky postižen. V případě, kdy si žák nemůže mobilní
telefon opatrovat (např. v hodinách TV), odloží tento telefon na určené místo. Škola
neodpovídá za odložené cennosti a mobily.
Přecházení do odborných učeben, popřípadě do učeben jiných tříd, se řídí režimem,
který žákům stanoví TU. Žáci přecházejí ukázněně a všichni najednou pod dohledem
vyučujícího, který konkrétní hodinu vyučuje.
Do všech odborných učeben včetně tělocvičny je vstup žákům povolen pouze
s vyučujícím. Do tělocvičny vstupuje žák v obuvi, která neznečistí podlahu tělocvičny. Žáci
se řídí řády těchto učeben.
Žáci vstupují do ředitelny, kabinetů a sborovny pouze na vyzvání zaměstnance školy.
Žák se v době mimo příchodu do školy a odchodu ze školy nesmí zdržovat v prostoru
šaten. Provoz šatny třídy se řídí nařízením třídního učitele.
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Žáci, kteří přicházejí do školy na odpolední vyučování nebo do zájmových kroužků,
čekají na vyučujícího nebo vedoucího před školou, v případě nepříznivého počasí
v zádveří školy. Do budovy vstupují společně s ním. Povinností vyučujícího nebo
vedoucího je, aby žáky také odvedl. Jeho dohled nad žáky končí ve chvíli, kdy poslední
žák opustí budovu školy.
V jídelně se žáci řídí řádem školní jídelny, dbají pokynů dozírajících, pohybují se
opatrně, aby nedošlo k úrazu nebo vylití jídla. Příchod žáků do jídelny je řešen nařízením
ŘŠ.
Žáci se přezouvají a převlékají zásadně v šatnách, při hodinách tělocviku v šatnách u
tělocvičny. V šatně nesmí nechat peníze a cenné předměty.
Žáci jsou povinni dbát pokynů všech zaměstnanců školy, zejména pokynů týkajících
se ochrany zdraví a bezpečnosti v budově školy a na akcích, které pořádá škola.
Žáci jsou povinni dbát na hygienu, zvlášť před a po jídle, po tělovýchovných činnostech
a činnostech výtvarných a pracovních výchov, také po použití WC.
Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během vyučování ve třídě, na chodbě
nebo při jiných školních činnostech, jsou žáci povinni ihned nahlásit svému třídnímu učiteli
nebo někomu z pedagogického dozoru.
Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým
vedením a jiným zařízením či pomůckami bez dozoru učitele.
Žákům je zakázáno manipulovat s výtahem v budově školy
Při přecházení žáků na místa vyučování či na jiné akce mimo budovu školy se žáci
řídí pravidly silničního provozu a pokyny dozírajících osob. Před takovými akcemi
doprovázející učitel žáky zvlášť poučí o bezpečnosti. Pro společné zájezdy tříd, lyžařské
zájezdy, školy v přírodě aj. platí zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými jsou žáci
předem prokazatelně seznámeni. Při pobytu v ubytovacích zařízeních a jiných zařízeních,
např. kulturních, se žáci podřizují vnitřnímu řádu tohoto zařízení a dbají pokynů
pedagogického pracovníka školy. Žáci druhého stupně ZŠ se mohou sejít s vyučujícím
před akcí na určitém místě a v určitý čas. Totéž platí o rozchodu žáků po akci.
Pedagogický dozor musí být na stanoveném místě 15 minut před srazem. O místě a času
srazu a rozchodu musí pedagog informovat rodiče předem prostřednictvím elektronické
žákovské knížky.
Předměty, které bezprostředně nesouvisí s vyučováním, nesmí žák do školy přinášet.
Do školy také nesmí přinášet předměty a věci, které by mohly ohrozit jeho zdraví, způsobit
úraz nebo ohrozit mravní výchovu žáků. Je zakázáno přinášet, uschovávat a používat
jakékoliv omamné látky a drogy v jakémkoliv množství, např. alkohol, cigarety aj.,
a to ve škole i mimo školu.
Žáci jsou povinni okamžitě oznámit kterémukoliv pedagogickému pracovníku
šikanování sebe sama nebo jiných žáků, a to i anonymně do schránky důvěry zřízené ve
škole nebo poštou na adresu školy.
Nikdo nesmí být šikanován tělesně ani duševně - šikana je trestným činem!
Je nepřípustné, aby žák napadl své spolužáky z důvodu rasismu.
Všichni žáci i zaměstnanci školy dodržují ustanovení Úmluvy o právech dítěte.
Zásady slušného chování žák dodržuje nejen ve škole, ale i mimo školu.
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Čl. 5
Práva žáků
-

má právo na vzdělání.
má právo využívat služeb a zařízení péče o děti, která jsou pro ně určena.
Kázeň ve škole musí být zajišťována způsobem slučitelným s lidskou důstojností žáka.
má právo na svobodu projevu.
má právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženství.
má právo na odpočinek a volný čas, právo věnovat se hrám a rekreační činnosti
přiměřené jeho věku.
nesmí být vystaven svévolnému zasahování do soukromého života, rodiny, domova
nebo korespondence.
má právo na ochranu před jakýmkoliv tělesným či duševním násilím, urážením nebo
zneužíváním.
je nutné chránit žáka před všemi formami sexuálního násilí a zejména sexuálního
vykořisťování.
má právo na životní úroveň nezbytnou pro jeho tělesný, duševní, mravní a sociální
rozvoj.
žák s tělesným postižením má právo žádat pedagogické pracovníky školy o pomoc při
sebeobslužných prvcích a hygieně.

Povinnosti žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků
Žáci jsou povinni
- řádně docházet do školy nebo školského zařízení a řádně se vzdělávat,
- dodržovat školní a vnitřní řád a předpisy a pokyny školy a školského zařízení k ochraně
zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni,
- plnit pokyny pedagogických pracovníků škol a školských zařízení vydané v souladu
s právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem.
Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni
- zajistit, aby žák docházel řádně do školy nebo školského zařízení,
- na vyzvání ředitele školy nebo školského zařízení se osobně zúčastnit projednání
závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka,
- informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních
obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh
vzdělávání,
- dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami
stanovenými školním řádem,
- 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,
- pravidelně kontrolovat sdělení o prospěchu a chování žáka v elektronické žákovské
knížce.
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Čl. 7
Zacházení s učebnicemi, školními potřebami a školním majetkem
Žák je povinen udržovat v pořádku a nepoškozeny všechny věci, které tvoří zařízení
třídy a školy, i ty, které mu byly propůjčeny do užívání. Je povinen chránit majetek svůj i
majetek svých spolužáků.
O každém svévolném poškození majetku školy budou informováni zákonní zástupci
žáka. Svévolné poškozování majetku školy žákem je chápáno jako porušení této normy
a na tomto základě bude projednáno výchovné opatření žáka.
Zjistí-li žák ztrátu osobní věci, skutečnost ihned nahlásí vyučujícímu, dozoru, TU nebo
v ředitelně školy.
Čl. 8
Docházka žáků do školní družiny
Provoz školní družiny (dále jen ŠD) je od 6.30 do 8.00 a od 11.40 do 16.30 hod.
Docházka žáků do školní družiny je sjednána se zákonnými zástupci žáka
prostřednictvím zápisního lístku na začátku školního roku.
Žáci se řídí řádem školní družiny. Závažné porušení tohoto řádu může být potrestáno
vyloučením ze ŠD.
Předávání žáků školy vychovatelce ŠD je záležitostí učitele, který učí ve třídě poslední
hodinu.
Žáci odcházejí ze školní družiny po příchodu zákonných zástupců žáka nebo na
základě jejich písemné žádosti o uvolnění ze školní družiny nebo na základě sjednané
doby v zápisním lístku, který je trvale uložen u vychovatelky ŠD.
Na telefonické žádosti o uvolnění z docházky ve ŠD nebude vychovatelka reagovat.
Pobyt žáků v ŠD končí v 16.30 hodin. Pokud zůstane žák v ŠD i po 16.30 hod., řídí
se příslušná vychovatelka pokynem ŘŠ - v žádném případě nesmí s dítětem opustit ŠD,
musí kontaktovat rodiče nebo zákonné zástupce, popřípadě Policii ČR.
Čl. 9
Organizace zájmové činnosti
Zájmové kroužky zřizuje škola za účelem rozvoje zájmů a schopností žáků v době
mimo vyučování. Zájmová činnost je provozována na základě zájmu a dobrovolnosti žáků.
Činnost zájmových kroužků probíhá pouze v době školního vyučování (tzn. mimo
prázdnin). Režim zájmových kroužků je upraven týdenním rozvrhem jednotlivých kroužků.
S režimem kroužku, který žák navštěvuje, jsou seznámeni rodiče sdělením v elektronické
žákovské knížce.
Za příchod a odchod žáků kroužku do školy a ze školy odpovídá pedagog, který také
vede odpovídající dokumentaci.
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Čl. 10
Vzájemná informace školy a zákonných zástupců žáků o prospěchu, chování a
zdravotním stavu žáků
Škola informuje všechny zákonné zástupce žáků na začátku školního roku (zpravidla
v září) nebo na konci roku předchozího o organizaci vyučování, způsobu stravování,
mimoškolních aktivitách a provozu školní družiny prostřednictvím elektronické žákovské
knížky.
Škola informuje všechny zákonné zástupce žáků na začátku školního roku o všech
podstatných údajích o škole, jako je např. adresa školy, telefonní číslo školy,
e-mail. adresa školy, jména vedení školy a třídního učitele, výchovného poradce a
metodika prevence atd. prostřednictvím elektronické žákovské knížky.
Škola podává denně informace zákonným zástupcům prostřednictvím elektronické
žákovské knížky o prospěchu a chování žáka či jiných velmi závažných skutečnostech
týkajících se žáka.
Zákonní zástupci žáka mohou denně žádat informace třídního učitele nebo jiného
pedagogického pracovníka o prospěchu, chování a důležitých záležitostech týkajících se
žáka vždy před zahájením vyučování nebo po domluvě s těmito pedagogickými
pracovníky v jinou dobu.
Škola informuje nejméně každé čtvrtletí zákonné zástupce žáka o jeho prospěchu a
chování, a to formou třídních schůzek nebo konzultačních hodin. V případě náhlého
zhoršení prospěchu nebo chování žáka informuje učitel daného předmětu zákonné
zástupce neprodleně.
Škola informuje zákonné zástupce žáka o jeho prospěchu a chování za pololetí
školního roku formou vysvědčení na předepsaných tiskopisech, případně výpisem z
třídního výkazu.
Zákonní zástupci žáků mají právo v určených hodinách daných organizací školy po
domluvě s vyučujícími, výchovným poradcem či metodikem prevence žádat schůzku,
podat informace, žádat radu atd. Vymezený čas pro tento účel je oznámen na začátku
školního roku na webových stránkách školy.
Rodiče žáků mají právo vznášet připomínky a podněty k práci školy u všech učitelů,
vychovatelů nebo ředitele školy.
Zákonní zástupci žáků informují třídního učitele, vyučujícího nebo ředitele školy o
každé změně zdravotního stavu žáka, která by mohla mít vliv na změnu chování,
soustředěnost, únavu apod., a to neprodleně.
Zákonní zástupci žáka omlouvají nepřítomnost žáka dle výše uvedených ustanovení
řádu školy.
Zákonný zástupce žáka neprodleně informuje třídního učitele o změně adresy
bydliště, telefonického, popř. jiného kontaktu.
Ve výjimečných případech může ředitel školy na základě žádosti zákonných zástupců
rozhodnout o komunikaci prostřednictvím papírové žákovské knížky.
Škola plní oznamovací povinnost o skutečnostech, které nasvědčují, že žáci vedou
zahálčivý nebo nemravný život, zejména v tom, že zanedbávají školní docházku, požívají
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alkohol nebo návykové látky, a další skutečnosti vyplývající dle zákona č. 359/1999 Sb.,
o sociálně-právní ochraně dětí.
Všichni žáci školy se mají možnost vyjádřit k dění ve škole i k tomuto řádu způsobem,
který odpovídá tomuto řádu, a to jak v žákovské radě, tak při hodinách s TU, hodinách
občanské výchovy a jinde.
Čl. 11
Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení; za první pololetí lze místo vysvědčení
vydat žákovi výpis z vysvědčení.
Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním
stupněm (dále jen „klasifikace“), slovně nebo kombinací obou způsobů. O způsobu
hodnocení rozhoduje ředitel školy se souhlasem školské rady.
Škola 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. Škola, která hodnotí slovně,
převede pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání slovní hodnocení
do klasifikace.
U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního
hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce žáka.
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 prvního stupně
základní školy, který již v rámci prvního stupně opakoval ročník, a žák druhého
stupně základní školy, který již v rámci druhého stupně opakoval ročník, a to bez
ohledu na prospěch tohoto žáka.
Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení
náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději
do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné hodnotit ani
v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí.
Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení
náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno
nejpozději do konce září následujícího školního roku. V období měsíce září
do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník, popřípadě znovu devátý
ročník.
Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního
nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení
prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání
vysvědčení, požádat ředitele školy o komisionální přezkoušení žáka; je-li
vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, krajský úřad. Komisionální
přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu
dohodnutém se zákonným zástupcem žáka.
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Žák, který plní povinnou školní docházku, opakuje ročník, pokud na konci druhého
pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen. To neplatí o žákovi, který na daném
stupni základní školy již jednou ročník opakoval; tomuto žákovi může ředitel školy
na žádost jeho zákonného zástupce povolit opakování ročníku pouze z vážných
zdravotních důvodů, a to bez ohledu na to, zda žák na daném stupni již opakoval
ročník.
Ředitel školy může žákovi, který splnil povinnou školní docházku a na konci druhého
pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen, povolit na žádost jeho zákonného
zástupce opakování ročníku po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků a
důvodů uvedených v žádosti.
Žáci devátých ročníků a žáci, kteří na daném stupni základní školy dosud
neopakovali ročník a na konci druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou
povinných předmětů s výjimkou předmětů výchovného zaměření, konají opravné
zkoušky.
Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku (tj. do
31. srpna daného roku) v termínu stanoveném ředitelem školy. Žák může v jednom
dni skládat pouze jednu opravnou zkoušku. Opravné zkoušky jsou komisionální.
Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví,
neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní
termín opravné zkoušky nejpozději do 15. září následujícího školního roku. Do té
doby je žák zařazen do nejbližšího vyššího ročníku, popřípadě znovu do devátého
ročníku.
V odůvodněných případech může krajský úřad rozhodnout o konání opravné
zkoušky a komisionálního přezkoušení podle § 52 odst. 4 na jiné základní škole.
Zkoušky se na žádost krajského úřadu účastní školní inspektor.
Žáka lze podmíněně vyloučit nebo vyloučit ze školy pouze v případě, že splnil
povinnou školní docházku.

Hodnocení žáka ve škole
Cílem hodnocení žáků na naší škole je vzbudit zájem o jednotlivé vyučovací
předměty, který nebude vázaný na motivaci prostřednictvím známek. Snažíme se u žáků
posilovat vnitřní motivaci, snahu o vlastní sebehodnocení.
Zpětnou vazbou se snažíme zjistit efektivnost daného procesu učení.
Důležitou roli v tomto procesu hraje kooperativní vyučování, jehož přirozenou
součástí je zpětná vazba od všech členů skupiny.
Obecné zásady hodnocení a klasifikace:
Hodnocení a klasifikace jsou průběžnou činností celého klasifikačního období. Na
jeho počátku všichni vyučující seznámí žáky a rodiče se způsoby a kritérii hodnocení.
Vyučující jsou otevření k žákům i rodičům a umožní žákům účast na hodnotícím procesu.
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Při hodnocení se vyučující zaměří u žáků na zvládnutí učiva předepsaného školním
vzdělávacím programem, úroveň myšlení, úroveň vyjadřování, celkovou aplikaci
vědomostí, řešení úkolů, píli a zájem o učení, vztah k práci, aktivitu, tvořivost, iniciativu,
organizaci vlastní práce.
Vyučující vychází při hodnocení žáků z jasných cílů a konkrétních kritérií, jimiž lze
žákovu činnost a její výsledky poměřovat, na jejichž základě může i žák hodnotit svoji
práci. Součástí hodnocení je i návod, jak má žák postupovat, aby přetrvávající nedostatky
odstranil.
Učitel také dbá na to, aby prostřednictvím hodnocení nedocházelo k rozdělování žáků
na úspěšné a neúspěšné, schopné a neschopné. Hodnocení nevychází ze srovnávání
žáka s jeho spolužáky, mělo by se soustředit na individuální pokrok každého jednotlivce,
respektive na hodnocení naplnění předem stanovených požadavků.
Před prověřováním znalostí musí mít žáci dostatek času ke zvládnutí, procvičení a
zažití učiva. Účelem zkoušení je zjistit úroveň toho, co žák umí, nikoliv vyhledávat mezery
v jeho vědomostech.
Čtvrtletní písemné práce učitel uchovává po dobu 6 měsíců, aby byl schopen podat
informace o struktuře hodnocení.
Klasifikace a slovní hodnocení žáka:
V 1. – 9. ročníku základní školy jsou žáci klasifikováni známkou ve všech vyučovacích
předmětech, rodiče žáků se SPU mají možnost požádat o klasifikaci slovním hodnocení.
Zásady stanovení celkového hodnocení žáka na vysvědčení a pro převedení
slovního hodnocení do klasifikace nebo klasifikace do slovního hodnocení:
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.
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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 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.
Hodnocení chování žáka:
Zásady pro hodnocení chování ve škole
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 slušného chování a
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.
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Škola hodnotí a klasifikuje žáky za jejich chování ve škole a při akcích organizovaných
školou.
Nedostatky v chování žáků se projednávají v pedagogické radě.
Zákonní zástupci žáka jsou o chování žáka informování třídním učitelem a učiteli
jednotlivých předmětů:
- průběžně prostřednictvím elektronické žákovské knížky,
- před koncem každého čtvrtletí (klasifikační období),
- okamžitě v případě mimořádného porušení školního řádu.
Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou se hodnotí následovně:
1 – velmi dobré
2 – uspokojivé
3 – neuspokojivé
Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace chování jsou následující:
Stupeň 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.
Stupeň 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.
Stupeň 3 (neuspokojivé)
Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování. Dopustí se
takových závažných přestupků proti školnímu řádu nebo provinění, že je jimi vážně
ohrožena výchova nebo bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně narušuje hrubým
způsobem výchovně vzdělávací činnost školy. Zpravidla se přes důtku ředitele školy
dopouští dalších přestupků.
Podmínky ukládání výchovných opatření (§ 31 školského zákona)
Zásady a pravidla pro ukládání výchovných opatření (pochvaly a jiná ocenění,
kázeňská opatření)
Výchovnými opatřeními jsou:
- pochvaly nebo jiná ocenění a
- kázeňská opatření.
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Pochvaly
Pochvaly, jiná ocenění může udělit či uložit ředitel školy nebo třídní učitel.
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.
Ředitel školy nebo třídní učitel neprodleně oznámí udělení pochvaly a jiného ocenění
prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci.
Udělení pochvaly ředitele školy se zaznamená do dokumentace školy. Udělení
pochvaly a jiného ocenění se zaznamená na vysvědčení za pololetí, v němž bylo uděleno.
Jedná se pouze o pochvaly ředitele školy
Formulace textu pochvaly musí být stručné a výstižné.
Kázeňská opatření
Kázeňským opatřením jsou:
- podmíněné vyloučení žáka ze školy nebo školského zařízení,
- vyloučení žáka ze školy nebo školského zařízení,
- další kázeňská opatření (napomenutí, důtka).
Žáka lze podmíněně vyloučit nebo vyloučit ze školy pouze v případě, že splnil
povinnou školní docházku. Může se tedy jednat pouze o žáka základní školy, který
opakoval ročník a je 10. rokem v základní škole.
- Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto
porušení žákovi uložit:
- napomenutí třídního učitele,
- důtku třídního učitele,
- důtku ředitele školy.
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 uložení napomenutí nebo důtky a
jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci.
Kritéria pro uložení jednotlivých druhů a stupňů výchovných opatření
-

Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními vnitřního řádu školy.
Žák se dopustí přestupku proti pravidlům slušného chování nebo školnímu řádu.
Žák ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob.
Žák záměrně narušuje výchovně vzdělávací činnost školy.
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Udělení výchovného opatření je závislé jednak na stupni závažnosti prohřešku žáka a
jednak na jeho případném opakování v průběhu pololetí.
Z hlediska výchovného dopadu na chování žáka se výchovné opatření žákovi uděluje
bez zbytečného odkladu co nejdříve po spáchání prohřešku a jeho důkladném prošetření.
Prohřešky žáků typu neomluvené hodiny, podvod s žákovskou knížkou, nepovolené
opuštění školy, opakované nevhodné chování ke spolužákům, šikana nebo její projevy,
krádež, závažné úmyslné poškození zařízení školy, vulgární vyjadřování k pracovníkům
školy, násilné chování ke spolužákům nebo pracovníkům školy jsou považovány za
závažné porušení školního řádu, třídní učitel je povinen je okamžitě hlásit řediteli školy a
seznamovat ho s průběhem jejich vyšetřování a návrhem udělení výchovného opatření.
Celkové hodnocení žáka:
Prospěl(a) s vyznamenáním:
není-li klasifikace v žádném předmětu horší než stupeň 2 a průměrný prospěch
z předmětů není horší než 1,50 a chování je hodnoceno jako velmi dobré.
Prospěl(a):
není-li klasifikace v některém povinném předmětu vyjádřena stupněm 5.
Neprospěl(a):
je-li klasifikace v některém povinném předmětu vyjádřena stupněm 5.
U žáka s prokázanou specifickou vývojovou poruchou učení nebo chování se při jeho
hodnocení a klasifikaci přihlédne k charakteru postižení, ředitel školy rozhodne o použití
širšího slovního hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce žáka.
Hodnocení výsledků vzdělávání žáků v průběhu klasifikačního období:
Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných předmětech stanovených
učebním plánem se hodnotí stupni prospěchu.
1 (výborný)
2 (chvalitebný)
3 (dobrý)
4 (dostatečný)
5 (nedostatečný)
Zásady hodnocení a získávání podkladů pro klasifikaci:
Podklady pro hodnocení a klasifikaci získávají vyučující zejména soustavným
diagnostickým pozorováním žáků, sledováním jejich výkonů a připravenosti na vyučování,
různými druhy písemných, ústních, grafických, praktických, pohybových zkoušek.
Důležitou roli hraje i soustavná analýza výsledků různých činností žáků a konzultace
s ostatními vyučujícími.
Vyučující zohledňují psychologická doporučení a jiná vyšetření, která mají vztah ke
způsobu hodnocení a získávání podkladů ke klasifikaci žáka.
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Žák 2. až 9. ročníku základní školy musí mít z každého předmětu alespoň čtyři
známky za každé pololetí, z toho nejméně jednu za ústní zkoušení. Známky získávají
vyučující průběžně během celého klasifikačního období. Není přípustné ústně zkoušet
žáky koncem klasifikačního období z látky celého tohoto období. Výjimku tvoří vědomosti
nutné k zvládnutí zkoušené látky. Zkoušení je prováděno zásadně před kolektivem třídy,
nepřípustné je individuální přezkušování po vyučování v kabinetech. Výjimka je možná
jen při diagnostikované vývojové poruše učení, kdy je tento způsob doporučen ve zprávě
psychologa.
Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace, klasifikaci zdůvodňuje a
poukazuje na klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů, výtvorů. Před
hodnocením předchází zpravidla vlastní sebehodnocení žáka. Po ústním vyzkoušení
oznámí učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě. Výsledky hodnocení písemných
zkoušek a prací a praktických činností oznámí žákovi nejpozději do 14 dnů. Učitel sděluje
všechny známky, které bere v úvahu při celkové klasifikaci, zástupcům žáka, a to zejména
prostřednictvím zápisů do elektronické žákovské knížky.
Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý
školní rok, aby se nadměrně nenahromadily v určitých obdobích.
O termínu písemné zkoušky, která má trvat více než 25 minut, informuje vyučující
žáky dostatečně dlouhou dobu předem. Ostatní vyučující o tom informuje formou zápisu
události do elektronické třídní knihy. V jednom dni mohou žáci konat jen jednu zkoušku
uvedeného charakteru.
Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka průkazným
způsobem tak, aby mohl vždy doložit správnost celkové klasifikace žáka i způsob získání
známek (ústní zkoušení, písemné,...), přičemž známky nemusí mít stejnou váhu (např.
aktivita v hodině proti čtvrtletní práci). V případě dlouhodobé nepřítomnosti nebo
rozvázání pracovního poměru v průběhu klasifikačního období předá tento klasifikační
přehled zastupujícímu učiteli nebo vedení školy.
Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. Při
dlouhodobějším pobytu žáka mimo školu (lázeňské léčení, léčebné pobyty, dočasné
umístění v ústavech, apod.) vyučující respektuje známky žáka, které škole sdělí škola při
instituci, kde byl žák umístěn; žák se znovu nepřezkušuje.
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. Stupeň prospěchu se neurčuje na základě průměru z klasifikace za příslušné
období. Výsledná známka za klasifikační období musí odpovídat známkám, které žák
získal a které byly sděleny rodičům.
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, zapíší učitelé
příslušných předmětů číslicí výsledky celkové klasifikace do třídního výkazu a připraví
návrhy na umožnění opravných zkoušek, na klasifikaci v náhradním termínu apod.
Informace zákonným zástupcům jsou předávány převážně při osobním jednání na
třídních schůzkách nebo hovorových hodinách, na které jsou písemně zváni. Rodičům,
kteří se nemohli dostavit ve školou určeném termínu, poskytnou vyučující možnost
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individuální konzultace. Údaje o klasifikaci a hodnocení chování žáka jsou sdělovány
pouze zástupcům žáka, nikoli veřejně.
V případě mimořádného zhoršení prospěchu žáka informuje rodiče vyučující
předmětu bezprostředně a prokazatelným způsobem.
Pokud je klasifikace žáka stanovena na základě písemných prací, vyučující tyto
práce uschovávají po dobu, během které se klasifikace žáka určuje nebo ve které se k ní
mohou zákonní zástupci žáka odvolat - tzn. celý školní rok včetně hlavních prázdnin,
v případě žáků s odloženou klasifikací nebo opravnými zkouškami až do 30. 10. dalšího
školního roku. Opravené písemné práce musí být předloženy všem žákům a na požádání
ve škole také rodičům.
Při určování klasifikačního stupně posuzuje učitel výsledky práce objektivně, nesmí
podléhat žádnému vlivu subjektivnímu ani vnějšímu.
Vyučující dodržují zásady pedagogického taktu, zejména neklasifikují žáky ihned
po jejich návratu do školy po nepřítomnosti delší než jeden týden. Žáci nemusí dopisovat
do sešitů látku za dobu nepřítomnosti, mají možnost zápisy kopírovat. Účelem zkoušení
není nacházet mezery ve vědomostech žáka, ale hodnotit to, co umí. Učitel klasifikuje jen
probrané učivo. Zadávání nové látky k samostatnému nastudování celé třídě není
přípustné.
Před prověřováním znalostí musí mít žáci dostatek času k naučení, procvičení a zažití
učiva. Prověřování znalostí se provádí až po dostatečném procvičení učiva.
Třídní učitelé (případně výchovný poradce či speciální pedagog) jsou povinni
seznamovat ostatní vyučující s doporučením psychologických vyšetření, které mají vztah
ke způsobu hodnocení a klasifikace žáka a způsobu získávání podkladů. Údaje o nových
vyšetřeních jsou součástí zpráv učitelů (nebo výchovného poradce) na pedagogické radě.

V Sokolnicích 1. 9. 2018

Mgr. Tomáš Struška
----------------------------------ředitel školy
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