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ČÁST PRVNÍ – ŠKOLNÍ ŘÁD 

 
1. ÚVOD 

 
Školní řád stanovuje základní pravidla pro vzájemné soužití ve škole, práva a povinnosti žáků 

a zákonných zástupců. Upravuje provoz a vnitřní režim školy, podmínky pro bezpečnost, 

ochranu zdraví žáků, ochranu žáků před diskriminací a sociálně patologickými jevy. Upravuje 

podmínky pro zacházení s majetkem školy žáky. Stanovuje pravidla pro hodnocení výsledků 

vzdělávání žáků a chování žáků, včetně výchovných opatření. Vychází z Úmluvy o právech 

dítěte, ze školského zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 48/2005 Sb., Školního vzdělávacího 

programu Základní školy Český Dub v platných zněních. Pravidla vzájemných vztahů a 

chování jsou rozvíjena v rámci jednotlivých tříd, žáci o nich společně s učiteli aktivně 

diskutují. 
 

Máme několik základních pravidel, která se týkají všech 

 

➢ Vstoupil jsi - pozdrav.  

➢ Odcházíš - rozluč se.  

➢ Chceš-li něco - řekni prosím.  

➢ Dostaneš-li -řekni děkuji.  

➢ Používej i ostatní „kouzelná slova“, která lidi k sobě přibližují (promiň, mrzí mě, nechtěl 

jsem, můžeš mi odpustit).  

➢ Pokud něco pokazíš, přiznej se, omluv se a zjednej nápravu.  

➢ Neskákej nikomu do řeči, každý má právo vyjádřit svůj názor.  

➢ Nikomu neubližuj - jen slaboši a zbabělci musí dokazovat svoji sílu.  

➢ Nenič - každá věc, která slouží tobě, poslouží i druhým.  

➢ Netrap se - všechny dveře jsou zde otevřené, proto se přijď rozdělit o každou bolest  

i radost.  

➢ Říkej pravdu - lež a pomluva mezi slušné lidi nepatří.  

➢ Važ si sám sebe i druhých - v životě je třeba znát cenu sebe i druhých.  

➢ Nečiň jiným to, co nechceš, aby bylo činěno tobě.  

➢ Neboj se překonávat překážky, neboj se neúspěchu - pomůžeme Ti. 

 

 

2. PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLY 

 
a) Vestibul školní budovy se otevírá v 7.00 hodin. Do šaten žáci vstupují v 7.25 hodin. 

Budova ŠD a ŠK se otevírá v 6.30 hodin (viz provozní a organizační řád ŠD a ŠK). 

b) Dohled nad žáky začíná 15 minut před zahájením vyučování a končí odchodem žáků ze 

školní budovy. Dohled je zajišťován při vzdělávání a s ním přímo souvisejících 

povinnostech (§ 29, Zákona 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Během 

poledních přestávek škola dohled nad žáky nezajišťuje. 

c) Vyučování začíná v 7.40 hodin. Vyučovací hodina trvá 45 minut. Po 5. - 7. vyučovací 

hodině je přestávka z důvodu dopravní obslužnosti pouze 5 minut. Mezi 2. a 3. vyučovací 

hodinou je přestávka 15 minut. Mezi ostatními vyučovacími hodinami jsou přestávky 

desetiminutové. 



 

 

d) Začátky a konce vyučovacích hodin jsou následující: 

 

 

Časový rozvrh vyučovacích hodin 

 

Vyuč. hod.      čas 

1. 7.40 – 8.25  

2. 8.35 – 9.20 

3. 9.35 – 10.20 

4. 10.30 – 11.15 

5. 11.25 – 12.10 

6. 12.15 – 12.55 

7. 13.00 – 13.40 

8. 13.45 – 14.25 

 

e) Do odborných učeben odcházejí žáci před 1. hodinou ráno i odpoledne až po prvním 

zvonění a vstupují do ní v doprovodu vyučujícího. V odborných učebnách je nutno 

dodržovat Řád pracovny, který je zde vyvěšen. 

f) Při schůzkách zájmových kroužků a jiných individuálních aktivitách (třídní akce, 

doučování aj.) mohou žáci vstoupit do budovy školy pouze v doprovodu vyučujících. 

Povinnost přezouvání trvá. Vyučující zajistí nad žáky dohled až do jejich odchodu 

z budovy školy.  

g) Účast v nepovinných předmětech a zájmových útvarech je pro přihlášené žáky 

povinná po dobu školního pololetí. 

h) Do šatny odvádí žáky ten učitel, který má ve třídě poslední vyučovací hodinu, vyčká 

odchodu žáků ze šatny, překontroluje pořádek v učebně a šatně. Šatny se během 

vyučování zamykají. 

i) Do budovy školy je zakázán vstup všem cizím osobám bez předchozích ohlášení u 

vyučujících nebo v sekretariátu školy.  

j) Organizace školního roku se řídí souborem pedagogicko organizačních informací, které 

vždy vydává MŠMT. 

k) Provoz a vnitřní režim školy se řídí organizačním řádem školy a vnitřním řádem školní 

družiny a školního klubu. 

 

3. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ 

 
Žáci mají právo na vzdělávání podle školského zákona. Toto právo se naplňuje zejména tak, 

že: 

Žák má právo: 

a) na zajištění práv podle Úmluvy o právech dítěte. 

b) na vzdělávání a školské služby podle školského zákona, školního vzdělávacího programu. 

c) na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání. Při dodržování zásad slušné 

komunikace má právo vyjádřit se k záležitostem spojených s výchovou a výukou, které se 

jeho osobně týkají. Jeho vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající věku a 

stupni vývoje. Žák má právo požádat pedagoga o radu a pomoc.  

d) znát kritéria hodnocení výsledků vzdělávání. 



 

 

e) zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků a studentů, volit a být do nich volen, 

pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy nebo školskou radu s 

tím, že ředitel školy nebo školská rada jsou povinni se stanovisky a vyjádřeními těchto 

samosprávných orgánů zabývat a své stanovisko k nim odůvodnit (v případě naší školy 

jde zejména o školní parlament). 

f) na ochranu před všemi formami diskriminace, násilí a zneužívání. 

g) na poradenské služby poskytované školou a školskými poradenskými zařízeními 

h) na respektování svých individuálních zvláštností a odlišností a zdravotního stavu. 

i) na zachování lidské důstojnosti, osobní cti, dobré pověsti. 

 

Žák má povinnost: 

a) aktivně se účastnit výuky dané školním vzdělávacím programem. Řádně docházet do 

školy nebo školního zařízení a řádně se vzdělávat, být zodpovědný za své chování a 

studijní výsledky, popřípadě plnit zadané úkoly na dálku dle dohodnutých pravidel 

odpovídajícím možnostem a potřebám žáka. Dbá o kladný průběh školní práce.  

b) před začátkem vyučovací hodiny si připravit školní potřeby a pomůcky. Pokud žák nemá 

pomůcky na vyučování, omlouvá se na začátku hodiny učiteli. 

c) po zazvonění se zdržovat na svém místě. 

d) dodržovat pravidla slušného chování k vyučujícím a spolužákům. 

e) dbát pokynů pedagogických pracovníků i ostatních zaměstnanců školy. 

f) respektovat práva druhého. Je nepřípustné násilí vůči druhému, ponižování, zesměšňování 

a další formy omezování práv druhého (projevy šikany a kyberšikany). V případě porušení 

tohoto ustanovení bude vše řádně prošetřeno a dle míry provinění a s přihlédnutím 

k rozumovým schopnostem žáka bude třídním učitelem navrženo adekvátní kázeňské 

opatření. 

g) respektovat pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti.  

h) dodržovat během výuky i mimo výuku v prostorech školy a na akcích školy mimo budovu 

školy zásady bezpečnosti a hygieny.  

i) v rámci bezpečnosti a ochrany majetku jsou na chodbách zakázány všechny rizikové 

aktivity (např. míčové hry).  

j) o přestávkách jsou okna v učebnách zavřena, větrání zajišťuje během hodiny vyučující. 

k) dodržovat režim školy, přicházet do školy nejpozději 10 minut před zahájením vyučování. 

Při příchodu do školy se přezouvat na místech k tomu určených. K pobytu žáka ve škole 

po ukončení vyučování je nutná dohoda s odpovědným pedagogickým pracovníkem. 

l) neopouštět budovy školy během vyučování bez vědomí učitele. 

m) využívat prostory školy, zařízení a učební pomůcky, tak, aby byly udrženy v pořádku.  

n) nahradit vzniklou škodu na poškozeném či zničeném majetku školy, pokud škoda vznikla 

úmyslným jednáním žáka.  

o) zacházet s učebnicemi a školními potřebami šetrně. V případě zničení nebo poškození 

učebnice (či školní pomůcky) je povinen vzniklou škodu uhradit.  

p) s Omluvným listem zacházet jako s úředním dokumentem. Ztrátu Omluvného listu žák 

neprodleně nahlásí a za stanovený poplatek mu bude vydán nový. 

q) pravdivě informovat zákonné zástupce o prospěchu a chování ve škole. 



 

 

r) nenosit do školy cenné věci. Školou vyžádané peníze odevzdávat ihned po příchodu do 

školy, nikdy je nenechávat v šatně nebo v lavici. Informovat vyučujícího v případě ztráty 

osobní věci. 

s) nenosit do školy věci, které mohou ohrozit zdraví, způsobit úraz. V této souvislost je 

nepřípustné nosit, držet, distribuovat a užívat návykové látky (cigarety, alkohol, drogy). 

Při zjištění těchto jevů okamžitě informovat učitele nebo ředitele školy. V případě 

porušení tohoto ustanovení bude vše řádně prošetřeno a dle míry provinění a 

s přihlédnutím k rozumovým schopnostem žáka bude třídním učitelem navrženo 

adekvátní kázeňské opatření. 

t) mít na tělesnou výchovu a pracovní činnosti předepsaný úbor. 

u) nahlásit ihned pedagogickému pracovníkovi zranění své či jiné osoby, jehož byl svědkem. 

v) v případě, že do 5 minut po začátku vyučovací hodiny se do třídy nedostaví vyučující, je 

určený žák (služba) povinen oznámit tuto skutečnost vedení školy. 

w) během výuky mít vypnutý mobilní telefon (zcela, nejen zvonění) nebo jiný 

elektronický přístroj a uložený ve školní tašce, osobně za něj zodpovídá a v případě 

jeho ztráty, škola ztrátu nehradí. Jejich použití v průběhu vyučování je podmíněno 

souhlasem pedagoga. Pořizování a šíření jakýchkoli záznamů bez souhlasu toho, kdo 

je nahráván, se považuje za závažné porušování občanského zákoníku - par. 12, 

ochrana osobnosti – s možností žaloby na ochranu osobnosti. 

x) je zakázáno dobíjení mobilních telefonů ve škole a na akcích konaných školou. 

y) dbát dobrého jména školy. 

 

 

4. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ ŽÁKŮ 

 

Zákonní zástupci žáků mají právo: 

 

a) na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte. Škola se řídí politikou 

otevřených dveří (Open Door Policy), což v praxi znamená, že rodiče jsou ve škole vždy 

vítáni a po předchozí dohodě se mohou sejít s ředitelem školy, jeho zástupci, třídními a 

ostatními učiteli svého dítěte. 

b) na informace a poradenskou pomoc školy a školských poradenských zařízení 

v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona. Toto právo se naplňuje 

zejména tak, že výchovný poradce, školní metodik prevence vykonávají standardní 

činnosti školy v oblasti výchovného poradenství, vymezené vyhláškou č. 72/2005 Sb. (a 

její novelou – vyhláška č. 116/2011 Sb.) 

c) domáhat se svých práv, případně práv svého dítěte, pokud se domnívá, že jsou nějakým 

způsobem narušena. 

d) požádat formou žádosti o zdůvodněné uvolnění z výuky. Na jednu vyučovací hodinu 

uvolňuje žáka vyučující, do dvou dnů třídní učitel, na více dní ředitel školy.  

e) V případě pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí 

mohou do tří pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděli, 

nejpozději však do tří pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o 

přezkoumání výsledků hodnocení žáka.  



 

 

f) volit a být voleni do školské rady. 

 

 

Zákonní zástupci žáků jsou povinni: 

 

a) zajistit, aby žák řádně docházel do školy (zákon č. 561/2004 Sb., v platném znění), v 

případě odůvodněné absence se podílet na zajištění podmínek k vzdělávání na dálku ve 

spolupráci se školou. 

b) společně s pedagogickými pracovníky vytvořit podmínky pro případně nutné vzdělávání 

žáka na dálku s ohledem na možnosti rodiny a školy 

c) na vyzvání učitelů, případně ředitele školy projednávat se školou závažné otázky týkající 

se vzdělávání a chování žáka, popřípadě využít konferenční hovory na dálku    

d) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných 

závažných okolnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání. 

e) informovat školu prostřednictvím telefonu, školního informačního systému EduPage nebo 

osobně o nepřítomnosti žáka ve vyučování a jejich důvodech: 

➢ je-li znám důvod nepřítomnosti předem, omluví zákonný zástupce žáka třídnímu 

učiteli před započetím absence,  

➢ v případě nemoci je rodič povinen do tří kalendářních dnů oznámit škole důvod 

nepřítomnosti dítěte,  

➢ po skončení každé nepřítomnosti je třeba předložit třídnímu učiteli do tří pracovních 

dnů buď písemnou omluvenku v Omluvném listu, nebo elektronickou omluvenku ve 

školním informačním systému EduPage,  

➢ písemné žádosti o uvolnění z vyučování k ozdravným a sportovním pobytům na tři a 

více dnů doručit prostřednictvím třídního učitele řediteli školy minimálně 1 týden 

před nástupem ozdravného pobytu, 

➢ na dva dny z vyučování může na základě písemné žádosti uvolnit třídní učitel 

➢ Pokud nebude nepřítomnost omluvena včas (viz výše), bude považována za 

neomluvenou. Neomluvené hodiny jsou předmětem postihu podle Pravidel pro 

hodnocení výsledků vzdělávání žáků (viz druhá část).   

f) oznamovat škole podle § 28 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb. jméno a příjmení dítěte, 

rodné číslo, státní občanství, místo trvalého pobytu, adresu pro doručení písemností, 

telefonické spojení a změny v těchto údajích 

 

 

5. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ ŽÁKŮ 

                

a) Pedagogičtí pracovníci poskytují žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví, přihlížejí během vyučovacího procesu k základním fyziologickým 

potřebám žáků.  

b) V rámci vzdělávacího procesu je rozvíjena hodnota zdraví. Škola vytváří a naplňuje 

Preventivní program rizikového chování žáků pro předcházení vzniku sociálně 

patologických jevů, spolupracuje s rodinou, odbornými institucemi. 



 

 

c) Škola zajišťuje vnitřní kontrolu bezpečnosti prostor, dodržování pravidel chování, 

proškolování pracovníků školy v této oblasti. 

d) Škola vede evidenci úrazů žáků, vyhotovuje a zasílá záznam o úrazu stanoveným orgánům 

a institucím. 

e) Ve škole není povolena reklama a prodej výrobků ohrožujících zdraví nebo morální vývoj 

dětí. 

6. OCHRANA OSOBNOSTI VE ŠKOLE 

a) 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. 

b) Právo žáků a zákonných zástupců žáků na přístup k osobním údajům, na opravu a 
výmaz osobních údajů a právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů se řídí 
směrnicí ředitele školy k ochraně osobních údajů. 

c) Zpracování osobních údajů žáků za účelem propagace školy (webové stránky, 
propagační materiály, fotografie) je možné pouze s výslovným souhlasem zákonných 
zástupců žáka. 

d) 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. 

 

 

 

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

a) Tento školní řád vydává ředitel školy v souladu se zákonem 561/2004 Sb., v platném  

     znění. 

b) Školní řád je vyvěšen ve vestibulu budovy školy (par. 30, odst. 3, 561/2004 Sb.) 

c) Všichni žáci i pedagogičtí pracovníci jsou prokazatelně seznámeni s tímto školním řádem. 

d) Všichni zákonní zástupci jsou informováni o vydání školního řádu. Mají možnost se s ním 

seznámit během třídních schůzek, popřípadě kdykoli po dohodě s třídním učitelem. 

e) Školní řád schvaluje školská rada. 

f) Změny školního řádu jsou prováděny formou číslovaných doplňků, které opět schvaluje 

školská rada. Při úpravách školního řádu se vychází mimo jiné i z podnětů žákovského 

parlamentu a školské rady. 

g) Zrušuje se předchozí školní řád. 

h) Tento školní řád nabývá platnosti dnem schválení školskou radou. 

      

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRUHÁ ČÁST -  PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ 

VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKA 
 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 
a) pro žáky ZŠ – vyhláškou MŠMT 48/2005 Sb., v platném znění 

§ 14, 15, 16 – prospěch 

§ 17 – výchovná opatření 

§ 22 – komisionální přezkoušení (§ 52, od. 4,561/04) 

§ 23 – opravná zkouška (§53, od. 2 561/04) 

Zákonem 561/2004 § 52 – pochybnosti o správnosti hodnocení 

b) pro žáky ST – Vyhláškou o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a 

žáků nadaných (27/2016 Sb.) 

 

2. POJETÍ A PŘEDMĚT KLASIFIKACE PROSPĚCHU A CHOVÁNÍ 

 

 

a) Hodnocení žáka je organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu. 

b) Klasifikace je jednou z forem hodnocení, její výsledky se vyjadřují stanovenou stupnicí 1 

– 5. 

c) Žák může být hodnocen slovně:  

➢ v případě vážného stupně specifické poruchy učení, 

➢ je – li vzděláván podle ŠVP „Společně, snadněji, v pohodě“ pro ZŠ speciální nebo ŠVP 

„Takový je můj svět“ pro ZŠ speciální  

➢ při nepředvídatelných okolnostech neumožňujících objektivně získat dostatek 

klasifikačních hodnocení z celého hodnotícího období /nouzovém stavu, náhradním 

vzdělávání jako je vzdělávání na dálku/ může ředitel školy plošně nebo individuálně 

rozhodnout o náhradním slovním hodnocení nerovnajícímu se žádnému klasifikačnímu 

stupni, a to:  



 

 

o Pracoval aktivně  

o Pracoval  

o Absolvoval  

Tato hodnocení vyjadřují hodnocení žáka – prospěl. Takový způsob hodnocení 

projedná ředitel se zákonným zástupcem, v případě plošného zavedení Školskou radou. 

➢ na základě žádosti zákonného zástupce a po projednání v pedagogické radě 

➢ pokud se na něj vztahuje zákon č. 67/2022 Sb. 

d) Ve výchovně vzdělávacím procesu se uskutečňuje klasifikace průběžná a celková.   

e) Průběžná klasifikace se uplatňuje při hodnocení dílčích výsledků a projevů žáka. 

f) Klasifikace soukromého prospěchu se provádí na konci každého pololetí a není 

aritmetickým průměrem průběžné klasifikace.  

g) Předmětem klasifikace jsou výsledky, jichž žák dosáhl ve vyučovacích předmětech 

v souladu s požadavky učebních osnov, schopnost používat osvojených vědomostí, 

dovedností a návyků v konkrétních situacích a chování žáka podle požadavků vnitřního 

řádu školy. Chování neovlivňuje klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech.    

 

3. ZÁSADY KLASIFIKACE PROSPĚCHU 

 

a) Při průběžné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník uplatňuje přiměřenou náročnost 

a pedagogický takt vůči žákovi a volí takové formy zkoušení, ověřování vědomostí a 

dovedností i komunikace s žáky, aby bylo vyloučeno zesměšňování, stresování a byly 

respektovány individuální možnosti žáka v případě vzdělávání na dálku. 

b) Kritéria pro jednotlivé klasifikační stupně jsou formulována především pro celkovou 

klasifikaci. Učitel však nepřeceňuje žádné z uvedených kritérií, posuzuje žákovy výkony 

komplexně, v souladu se specifikou předmětu. Klasifikace by měla být především 

prostředkem hodnotícím, motivačním a výchovným. 

27/2016 Sb.) 

 

4. ZÍSKÁVÁNÍ PODKLADŮ PRO HODNOCENÍ A KLASIFIKACI PROSPĚCHU 

 

a) Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků a chování žáka 

získává učitel zejména:  

➢ soustavným diagnostickým pozorováním žáka,  

➢ soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti ve vyučování, 

➢ různými druhy zkoušek (praktické, pohybové, ústní, písemné, grafické), 

➢ rozhovory se žákem, rodiči nebo jeho zákonnými zástupci. 

b) Učitel je povinen soustavně vést evidenci o klasifikaci žáka. Hodnocení aktivity a 

iniciativy žáka během vyučovací hodiny, domácí přípravě či plnění úkolů při vzdělávání 

na dálku učitel zaznamenává průběžně, nikoli jako celek za delší časové období. Aktivita 

či pasivita musí být průkazná a konkrétní k danému úkolu či vzdělávacímu celku.  

c) Učitel oznamuje žákovi kritéria a výsledek každé klasifikace a poukazuje na klady a 

nedostatky hodnocených projevů, výkonů, výtvorů.  

d) Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní 

rok, aby se nadměrně nenahromadily v určitých obdobích. V jednom dni mohou žáci 



 

 

konat jen jednu zkoušku uvedeného charakteru. Výsledek písemného zkoušení je oznámen 

do týdne. 

e) Každý žák bude ústně zkoušen minimálně 1x za pololetí.  

f) Výsledky dílčích písemných prací (desetiminutovek) budou s žáky konzultovány. 

V případě nesrovnalostí oznámí učitel rodičům kritéria hodnocení.  

g) Při absenci žáka na více než 150 vyučovacích hodinách za pololetí bude při nedostatku 

podkladů pro klasifikaci určen náhradní termín hodnocení.  

h) Při vzdělávání na dálku: aktivitou žáka, včasností a úplností odevzdávání úkolů, plněním 

dohodnutých povinností, které jsou v souladu s možnostmi zapojení žáka při vzdělávání 

na dálku. 

i) V případě, že delší časové období žák plnil vzdělávání na dálku, jsou zohledněny všechny 

jeho výsledky, a to jak za dobu osobní účasti, tak i za období vzdělávání na dálku. Způsob 

zjišťování vědomostí a dovedností v době vzdělávání na dálku určí učitel po dohodě s 

vedením školy s ohledem na možnosti žáka. 

j) Zákonní zástupci žáka jsou o prospěchu žáka informováni třídním učitelem a učiteli 

jednotlivých předmětů průběžně během pololetí prostřednictvím elektronické žákovské 

knížky, na požádání zákonných zástupců žáka (zejména pro zákonné zástupce bez 

přístupu na internet) kdykoliv po dohodě s třídním učitelem. V případě mimořádného 

zhoršení prospěchu, popřípadě neplnění povinností při vzdělávání na dálku informuje 

učitel zákonné zástupce žáka bezprostředně a prokazatelným způsobem. 

k) Třídní učitel je povinen společně s učitelem odborných předmětů a zástupcem vedení 

školy projednat možnosti žáka při vzdělávání na dálku a navrhnout způsob realizace. 

Tento průzkum provádí třídní učitel průběžně k zajištění případu potřeby, vypracovává 

návrh řešení. 

 

5. STUPNĚ HODNOCENÍ PROSPĚCHU V PŘÍPADĚ POUŽITÍ KLASIFIKACE A 

JEJICH CHARAKTERISTIKA, VČETNĚ PŘEDEM STANOVENÝCH KRITÉRIÍ 

 

a) 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.  

b) 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.  

 

6. KLASIFIKACE VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH S PŘEVAHOU 

TEORETICKÉHO ZAMĚŘENÍ 

 

a) Převahu teoretického zaměření mají jazykové, společenskovědní, přírodovědné předměty 

a matematika. 

b) Při klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření se 

v souladu s požadavky učebních osnov hodnotí:  



 

 

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

zákonitostí a vztahů, kvalita a rozsah získaných dovedností vykonávat požadované 

intelektuální a motorické činnosti, 

➢ schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a 

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

zákonitostí, 

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

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

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

➢ kvalita výsledků činností, 

➢ osvojení účinných metod samostatného studia. 

 

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií: 

 

Stupeň 1 (výborný) 

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

a chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. 

Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a 

praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí logicky správně, 

zřetelně se u něho projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, 

přesný a výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, 

pouze s menšími nedostatky. Je schopen samostatně studovat vhodné texty. 

 

Stupeň 2 (chvalitebný) 

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

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

Samostatně a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a 

dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a 

zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný 

projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti 

je zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. 

Je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty. 

 

Stupeň 3 (dobrý) 

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

definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných intelektuálních a 

motorických činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za 

pomoci učitele korigovat. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení 

teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení 

jevů a zákonitostí podle podnětů učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v 

jeho logice se vyskytují chyby. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, 

přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují častější nedostatky, 

grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky. Je schopen samostatně studovat 

podle návodu učitele. 



 

 

 

 

 

Stupeň 4 (dostatečný) 

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

Při provádění požadovaných intelektuálních a motorických činností je málo pohotový a má 

větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a 

praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a 

hodnocení jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není 

tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a 

výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti a v grafickém projevu 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. 

 

 

 

 

Při hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se sníženými výstupy učitel 

vychází z Vyhlášky č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

a žáků nadaných v platném znění.  

 

Jako podklad pro hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří mají 

přiděleného asistenta pedagoga, učitel může využít pomocných konzultací právě s tímto 

pedagogickým pracovníkem. 

 

7. KLASIFIKACE VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH S PŘEVAHOU 

PRAKTICKÉHO ZAMĚŘENÍ 

 

a) Převahu praktické činnosti mají v základní škole předměty z oboru člověk a práce. Při 

klasifikaci v předmětech s převahou praktického zaměření v souladu s požadavky 

učebních osnov se hodnotí: 

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

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



 

 

➢ využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech, 

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

➢ kvalita výsledků činností, 

➢ organizace vlastní práce a 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, 

➢ obsluha a údržba laboratorních zařízení a pomůcek, nástrojů, nářadí a měřidel. 

 

 

 

 

 

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií: 

 

Stupeň 1 (výborný) 

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

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

činnosti. Praktické činnosti vykonává pohotově, samostatně uplatňuje získané dovednosti a 

návyky. Bezpečně ovládá postupy a způsoby práce; dopouští se jen menších chyb, výsledky 

jeho práce jsou bez závažnějších nedostatků. Účelně si organizuje vlastní práci, udržuje 

pracoviště v pořádku. Uvědoměle dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

a aktivně se stará o životní prostředí. Hospodárně využívá suroviny, materiál, energii. Vzorně 

obsluhuje a udržuje 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 životní 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. 

 

 

 

 

Při hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se sníženými výstupy učitel 

vychází z Vyhlášky č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

a žáků nadaných v platném znění.  

 

Jako podklad pro hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří mají 

přiděleného asistenta pedagoga, učitel může využít pomocných konzultací právě s tímto 

pedagogickým pracovníkem. 

 

8. KLASIFIKACE VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH S PŘEVAHOU 

VÝCHOVNÉHO ZAMĚŘENÍ 

 

a) Převahu výchovného zaměření mají: výtvarná výchova, hudební výchova a zpěv, tělesná a 

sportovní výchova. 

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

doporučených lékařem klasifikuje s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu. 



 

 

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

učebních osnov hodnotí: 

➢ stupeň tvořivosti a samostatnosti projevu, 

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

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

➢ kvalita projevu, 

➢ vztah žáka k činnostem a zájem o ně, 

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

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

zdatnost, výkonnost a jeho péče o vlastní zdraví. 

d) Žáka lze úplně osvobodit z tělesné výchovy ze zdravotních důvodů pouze na základě 

lékařského potvrzení a přiložené žádosti zákonného zástupce. Žák je povinen tyto 

náležitosti dodat na začátku školního roku do 15. září, v průběhu roku pak okamžitě po 

zjištění zdravotní změny. 

 

 

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií: 

 

Stupeň 1 (výborný) 

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

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

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

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

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

vztah. Úspěšně rozvíjí svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost a chová se dle pravidel fair 

play. 

 

 

Stupeň 2 (chvalitebný) 

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

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

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

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

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

brannost a tělesnou zdatnost. 

 

Stupeň 3 (dobrý) 

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

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

něm chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje 

pomoc učitele. Nemá dostatečný aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu. Nerozvíjí 

v požadované míře svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost. 

 

Stupeň 4 (dostatečný) 



 

 

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

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

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

estetický vkus a tělesnou zdatnost. 

 

Stupeň 5 (nedostatečný) 

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

povětšině chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti 

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

tělesnou zdatnost. 

 

 

Při hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se sníženými výstupy učitel 

vychází z Vyhlášky č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

a žáků nadaných v platném znění.  

 

Jako podklad pro hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří mají 

přiděleného asistenta pedagoga, učitel může využít pomocných konzultací právě s tímto 

pedagogickým pracovníkem. 

 

9. KLASIFIKACE CHOVÁNÍ 

 

a) Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě 

vyučují, a s ostatními pedagogickými pracovníky. Udělení 2. a 3. stupně z chování se 

zdůvodní v třídním výkazu s datem projednání na pedagogické radě. Rozhoduje o něm 

ředitel školy po projednání v pedagogické radě.  

b) Chování se klasifikuje podle těchto kritérií: 

➢ jak žák aktivně plní ustanovení školního a vnitřního řádu školy 

➢ jaký má vztah ke kolektivu  

c) Při klasifikaci chování žáků se v jednotlivých případech přihlíží ke všem stránkám žákovy 

osobnosti, k psychickému a zdravotnímu stavu, k prostředí, ve kterém žák vyrůstal a žije, 

k možnostem a úrovni výchovného působení rodiny i k jejímu podílu na vzniku závad 

nebo poruch v chování a na jejich nápravě se zřetelem k věkovým zvláštnostem, 

v negativních případech také k závažnosti přestupku, kterého se žák dopustil.  

d) Chování žáků se klasifikuje podle stupnice:  

➢ Stupeň 1 (velmi dobré) 

- dodržení pravidel tohoto školního řádu a obecně platné morálky 

 

➢ Stupeň 2 (uspokojivé)      

- ředitelská důtka a další méně závažné porušení školního řádu                               

- závažné porušení školního řádu, soustavné kázeňské přestupky, lhaní, podvody, 

krádeže, slovní a fyzické útoky žáka vůči druhým, ponižování, formy týrání, 

ohrožení bezpečnosti a zdraví svého i druhých ve škole, nerespektování pokynů 



 

 

pedagogů i ostatních zaměstnanců školy, které vedou k ohrožení bezpečnosti a 

zdraví druhých.                                                                                                            

- větší počet neomluvených zameškaných hodin, zpravidla se jedná o 2 - 3 dny, a 

jiné.  

Závažnost porušení školního řádu vždy posuzuje pedagogická rada.  

Je-li tento stupeň navržen v průběhu klasifikačního období, bude zákonným 

zástupcům neprodleně oznámen návrh na klasifikaci 2. stupněm z chování.  

2. stupni klasifikace chování nemusí předcházet výchovné opatření. 

➢ Stupeň 3 (neuspokojivé)                                                                                     

- soustavné porušování školního řádu (viz výše) 

- chování mající charakter trestného činu                                                                                                                                     

- neomluvené zameškané hodiny, jedná se o 3 dny a více                                                                        

- šikanování, záškoláctví, krádeže, užívání nebo distribuce drog, fyzické násilí a 

jiné.  

Závažnost porušení školního řádu vždy posuzuje pedagogická rada. 

Je-li tento stupeň navržen v průběhu klasifikačního období, bude zákonným 

zástupcům neprodleně oznámen návrh na klasifikaci 3. stupněm z chování.  

 

10. VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ 

 

a) Pochvaly a jiná ocenění se udělují za mimořádný projev aktivity a iniciativy, za záslužný 

nebo statečný čin a za dlouhodobou svědomitou práci.  

b) Návrh na udělení pochvaly nebo jiného ocenění se projedná v pedagogické radě. 

c) Pochvaly a jiná ocenění se zaznamenávají do žákovských knížek, třídních výkazů a 

oznamují se zákonným zástupcům, pochvala ředitele školy se uvádí na vysvědčení a 

oznamuje se zákonným zástupcům.  

d) Opatření k posílení kázně se ukládá, jestliže se žák závažněji nebo závažně, ale i 

opakovaně proviní proti školnímu řádu, vnitřnímu řádu školní družiny a školního klubu, 

proti mravním normám společnosti, nebo narušuje – li činnost kolektivu. Opatření 

zpravidla předchází před snížením známky z chování. 

e) Podle závažnosti se ukládá některé z těchto opatření:  

➢ napomenutí třídního učitele  

➢ důtka třídního učitele  

➢ důtka ředitele školy  

f) Třídní důtku ukládá třídní učitel po projednání s ředitelem školy obvykle za                                                                                                                       

➢ 10 zápisů kázeňského charakteru 

➢ opakované zapomínání učebních pomůcek 

➢ užití mobilního telefonu během výuky bez souhlasu učitele 

➢ méně vážný přestupek proti školnímu řádu 

Zákonnými zástupci podepsané oznámení o uložení bude založeno do katalogového listu.          

g) Důtku ředitele školy ukládá ředitel školy po projednání v pedagogické radě obvykle za:                   

➢ závažnější porušení školního řádu 

➢ soustavné kázeňské přestupky 

➢ soustavné zapomínání učebních pomůcek 



 

 

➢ opakované užití mobilního telefonu během výuky bez souhlasu učitele                                                                

➢ neomluvené zameškané hodiny – maximálně jeden vyučovací den a jiné.  

Závažnost porušení školního řádu vždy posuzuje pedagogická rada. 

Zákonnými zástupci podepsané oznámení o uložení bude založeno do katalogového listu.  

 

h) Napomenutí a důtky se ukládají před kolektivem třídy. O uložení výchovného opatření 

uvědomí škola prokazatelným způsobem výchovné zástupce žáka (viz výše).   

 

 

11. KOMISIONÁLNÍ ZKOUŠKY, PŘEZKOUŠENÍ A OPRAVNÉ ZKOUŠKY 

 

a) Organizace a sestavování komisí vychází z vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním 

vzdělávání, a řídí se platnými právními předpisy. 

b) Žáci 9. ročníků a žáci, kteří na daném stupni základní školy dosud neopakovali ročník 

a kteří na konci druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných předmětů 

s výjimkou předmětů výchovného zaměření, konají opravné zkoušky. 

c) Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu 

stanoveném ředitelem školy. Žák může v jednom dni skládat pouze jednu opravnou 

zkoušku. Opravné zkoušky jsou komisionální. 

d) 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 9. ročníku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


