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1. Úvod 

● Školní řád je vydán na základě ustanovení §30,odst.1zákonač.561/2004Sb., o         
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský         
zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití vyhlášky č. 48/2005 Sb., o            
základním vzdělávání a některých záležitostech plnění povinné školní docházky,         
vyhlášky č. 14/2005 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů. 

● Školní řád je základním nástrojem pro stanovení pravidel optimálního fungování          
školy v rámci platných právních norem a školního vzdělávacího programu a je v             
souladu s metodou Montessori. Součástí školního řádu jsou pravidla hodnocení dětí. 

● Součástí školního řádu je vnitřní řád školní jídelny – výdejny, klasifikační řád, vnitřní             
řád školního hřiště - zahrady a školního klubu (příloha 1,2, 3). 

 
2. Přijímání žáků do základní školy 
Žáci jsou přijímáni na základě zápisu. U zápisu se hodnotí následující kritéria:  

● spádovost 
● předchozí docházka do montessori školky případně při přestupu předchozí docházka          

do montessori školy 
● zjevný zájem rodičů o docházku dítěte do školy a znalost montessori metody 

 
 

3. Provoz a vnitřní režim základní školy 
● Provoz Dobré Montessori základní školy je k dispozici pro přihlášené žáky ve věku             

od 6 let do 15 let. 
 

● Škola je otevřena každý všední den od 7:45 - 17:00 kromě školních prázdnin,             
státních svátků a ředitelského volna na uvedených webových stránkách Dobré          
Montessori školky. www. dobra-skolka.cz  

 
● Škola se otevírá v 7:45 a zamyká v 8:15. Žáci přicházejí do školy v tomto časovém                

rozmezí tak, aby měli dostatek času na připravení se na výuku, která 8:15 začíná.              
Náhlé pozdní příchody omlouvají rodiče přes sms. Učitel jde pozdním příchozím           
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otevřít až po skončení započaté lekce. Do té doby má rodič plnou odpovědnost za              
dítě, které čeká před dveřmi do školy.  
 

● Náhlé pozdní příchody, které jsou delší než 15 minut, jsou považovány za absenci z              
rodinných důvodů, není-li dítě u lékaře. Omluvení dítěte z rodinných důvodů je ve             
škole akceptováno za pololetí pětkrát. 
 

● Základní škola organizuje školní výlety a další akce související s výchovně           
vzdělávací činností školy. O uskutečnění těchto výletů a dalších akcí informuje           
základní škola zákonné zástupce dětí nejméně 48 hodin před jejich zahájením. Účast            
na školních akcích a exkurzích je součástí výuky a je pro žáky školy povinná.  

 
Následující tabulka zobrazuje orientační časový rozvrh v ZŠ 
7:45  Otevření základní školy  

8:15 - 11:45 Montessori dopolední pracovní cyklus, včetně hygienických      
přestávek a svačiny. Střídání individuální a skupinové práce. 

11:45 - 12:30 Pobyt venku  

12:35 - 13:00 Hygiena, oběd  

13.00-14.30 Odpolední výuka 

13:00 - 17:00 Odchod žáků po obědě,  
otevření školního klubu, odpolední výuka, kroužky, volná hra,        
podle počasí pobyt na školní zahradě. 

14:30 – 15:00 Svačina  

17:00 Uzavření základní školy  

 
4. Práva a povinnosti žáků základní školy 
 
Žáci 
Mám právo: 

● kdykoliv se napít, 
● jíst pouze tolik, kolik chci, 
● kdykoliv jít na wc, 
● tykat zaměstnancům školy a oslovovat je křestním jménem, 
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● být brán jako partner všech, kteří se podílejí na chodu základní školy – dětí i               
dospělých,  

● na slušné jednání, bezpečí, ochranu před jakoukoliv formou diskriminace a násilí,  
● na úctu a respektování individuality a soukromí,  
● na svobodu myšlení, projevu a náboženství,  
● být vyslyšen a vyjádřit vhodným způsobem vlastní názor, 
● vzdělávat se a být vzděláván v souladu s pedagogikou Montessori, 
● aktivně se zúčastňovat vzdělávání a všech činností školy, podílet se na jejich            

přípravě i realizaci, 
● na výběr činností na základě vlastní volby dle dohodnutých pravidel, 
● vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání,          

které se dotknou mé osoby, 
● na spravedlivé ohodnocení své práce, 
● dělat chyby a dostat prostor na jejich opravu, 
● na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení ve           

všech záležitostech týkajících se vzdělávání, 
● podílet se na estetickém dotváření pracovního prostředí, 
● na uspokojení základních lidských potřeb a na odpočinek.  
● chovat se ohleduplně, nenosit do školy takové předměty, kterými bych mohl sobě            

nebo spolužákům způsobit úraz nebo škodu na věcech, 
● mám právo odmítnout činnost, která je mi nepříjemná. Např. mluvit na elipse, účastnit             

se kolektivních her. 
● po zvážení učitele se děti samy nebo ve skupinkách pohybují bez doprovodu            

dospělého po budově a na zahradě. 
 
 
Žáci mají povinnost:  

● žáci se chovají v souladu s obecně platnými normami slušného lidského chování ke             
všem pedagogickým pracovníkům, ke všem zaměstnancům a žákům školy 

● žáci vstupují do budovy vchodem, přezují se a převléknou v šatně 
● jestliže někam vstoupím, pozdravím - když odcházím, rozloučím se. 
● dodržuji základní pravidla hygieny, 
● pomáhám všem, zvláště mladším a slabším – i mně je příjemná pomoc. 
● respektovat odlišnosti dětí a dospělých, 
● dodržovat pravidla slušného chování a jednání, a společně dohodnutá pravidla, 
● dodržovat školní řád a pravidla třídy, 
● plnit pokyny pedagogických pracovníků a ostatních pověřených osob vydané v          

souladu s právními předpisy a se školním řádem,  
● řádně a včas chodit do školy a plnit úkoly školní práce, 
● netrpět bezpráví a ničení majetku, 
● nahradit škodu, pokud ji způsobím, 
● hájit dobré jméno školy, 
● nenosit, nedržet, nedistribuovat a nezneužívat návykové látky, 
● chovat se ohleduplně, nenosit do školy takové předměty, kterými bych mohl sobě            

nebo spolužákům způsobit úraz nebo škodu na věcech, 
● nechávat v šatně předměty nevhodné a nepotřebné pro výuku – hračky, 
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● pečovat o třídu, plnit povinnosti třídní služby a uklízet po sobě veškeré pomůcky 
● a kancelářské potřeby, se kterými pracují, 
● bezpečně a opatrně zacházet s pomůckami tak, aby nedošlo k jejich poškození, 
● žák je povinen okamžitě nahlásit každý úraz pedagogickému pracovníkovi. 

 
 
5. Práva a povinnosti Zákonných zástupců žáků:  
 
Zákonní zástupci žáků základní školy mají právo: 

● na informace o průběhu a hodnocení průběhu vzdělávání svého dítěte, 
● vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí jejich dítěte,           

přičemž jejich vyjádření musí být věnována pozornost, 
● na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení ve           

všech záležitostech týkajících se vzdělávání jejich dítěte a pobytu dítěte ve škole, 
● zúčastnit se po dohodě s příslušným učitelem dopoledního programu, 
● podílet se na organizování školní a mimoškolní činnosti školy, podávat návrhy 

a připomínky pro optimalizaci vzdělávání školy 
 
Zákonní zástupci žáků základní školy mají povinnost:  

● zajistit, aby dítě docházelo řádně a včas do školy, 
● zákonní zástupci nesou odpovědnost za to, že dítě jde do školy zdravé. Zároveň jsou              

povinni hlásit výskyt závažnějšího infekčního onemocnění v rodině, 
● zákonný zástupce se bezodkladně dostaví do školy v případě, když bude           

informován, že jeho dítě vykazuje známky onemocnění, 
● zákonný zástupce informuje o nemoci, úrazu třídní učitelku e-mailem, sms nebo           

elektronicky v systému,  
● na vyzvání třídní učitelky nebo zřizovatelky ZŠ školy se osobně zúčastnit           

projednávání závažných otázek týkajících se vzdělávání, hodnocení vzdělávání a         
chování jejich dítěte, 

● oznamovat škole údaje nutné do školní matriky (podle § 28 odst. 2 školského             
zákona): - jméno a příjmení, rodné číslo, popř. datum narození, nebylo-li rodné číslo             
žákovi přiděleno,  
- státní občanství, místo narození a místo trvalého pobytu, 
- údaje o předchozím vzdělávání, 
- údaje o znevýhodnění žáka, údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi           
a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení, 
- údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by             
mohly mít vliv na průběh vzdělávání,  
- jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresu pro            
doručování písemností, telefonické spojení a další údaje, které jsou podstatné pro           
průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a jejich změny. 

● dodržovat podmínky pro úhradu úplat stanovené Příkazní smlouvou, 
● rodiče nesou odpovědnost za to, že žáci nenosí do školy nebezpečné nebo škodlivé             

věci, ostré předměty, léky, zápalky apod.), ani cenné věci (šperky, elektronika apod.)            
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a berou na vědomí, že za případnou ztrátu či zničení cenností nenese škola             
odpovědnost, 

 
6. Pravidla pro hodnocení výsledků a vzdělávání žáků 
 
Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou nedílnou součástí Školního řádu.           
Příloha č. 1 
 

7. Pedagogičtí pracovníci a ostatní zaměstnanci školy  
Všichni zaměstnanci školy znají a plní své úkoly vyplývající z pracovní smlouvy, pracovního             
řádu, etického kodexu a předpisů BOZP  
 
Pedagogičtí pracovníci:  

● vydávají dětem a zákonným zástupcům dětí jen takové pokyny, které bezprostředně           
souvisí s plněním školního vzdělávacího programu, školního řádu, s bezpečnostními          
předpisy a případná další organizační opatření, 

● efektivně komunikují s dětmi i rodiči (konzultační hodiny, třídní schůzky...), 
● řádně vykonávají dohled a dozor nad dětmi po dobu pobytu v ZŠ a na školní zahradě  
● a také při akcích konaných mimo budovu školy (exkurze, výlety apod.), 
● kontrolují průběžně správnost údajů dětí a jejich zákonných zástupců v matrice a            

docházku dětí, 
● zodpovídají za svěřené pomůcky, vybavení učeben a techniku  

 
Všichni zaměstnanci školy: 

● dodržují platné právní normy a vnitřní předpisy školy, 
● se řídí zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, 
● chrání děti před všemi formami špatného zacházení, sexuálním násilím,         

zneužíváním, před nezákonnými útoky na jejich pověst a před návykovými látkami, 
● se nevměšují do soukromí a korespondence dětí. 

 
 
8. Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a zaměstnanců 
 

● Základní škola je povinna při všech svých činnostech a vzdělávání přihlížet k            
základním fyziologickým potřebám dítěte a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj.           
(§29-561/2004)  
 

● Škola zajišťuje po celou dobu přítomnosti žáka ve škole od osobního předání žáka             
učitelce jeho zákonným zástupcem, do doby předání dítěte zákonnému zástupci,          
bezpečnost a ochranu zdraví a informuje rodiče žáka při výskytu zdravotní problému  
 

● Rodiče podepíší škole souhlas k případnému rentgenovému vyšetření dítěte. Rodič          
je okamžitě informován pedagogem, že se dítěti stal úraz a pedagog jde s dítětem k               
lékaři.  
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● Základní škola vede evidenci úrazů dětí, k nimž došlo při pobytu dítě v základní škole               
a při vážném úrazu vyhotovuje a zasílá záznam o úrazu stanoveným orgánům a             
institucím (vyhláška č.64/2005 Sb.)  
 

● Základní škola zajišťuje aktivity k prevenci sociálně patologických jevů u dětí,           
důrazně potírá projevy rasismu a šikanování dětí (metodický pokyn MŠMT čj. 14            
514/2000 ) a vypracovává minimální preventivní program k zajištění bezpečnosti          
žáků při specifických činnostech náročných na bezpečnost. Škola je zapojena do           
programu Nenech to být pro odhalování a boj se šikanou - https://www.nntb.cz Žáci             
budou s touto aplikací a programem seznámeni během výuky. 
 

● Průvodce nebo zřizovatelka ZŠ stanoví počet pedagogických pracovníků tak, aby          
byla zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví dětí ve výjimečných případech určí jinou            
zletilou, právně zodpovědnou osobu, která je zaměstnancem školy. 

 
 
9 . Zacházení s majetkem školy a soukromým majetkem, náhrada          
škody 
 

● Žáci šetrně zacházejí se svěřenými školními pomůckami, materiály, knihami apod.,          
chrání majetek, vnitřní zařízení a vybavení školy (třídy, společné prostory, venkovní           
zahradu) před poškozením a snaží se je udržet v pořádku a čistotě. 
 

● Při zaviněném poškození školního majetku se žáci spolu se svými zákonnými           
zástupci postarají o nápravu a uvedou poškozenou věc na vlastní náklady do            
původního stavu. 
 

● Odcizené a poškozené osobní věci jsou hrazené pojišťovnou nebo školou jen v            
případě, že byly uloženy na určeném místě. Zjistí-li žák ztrátu nebo poničení osobní             
věci, je povinen tuto skutečnost okamžitě ohlásit. V případě zjištění pachatele uhradí            
pachatel (případně jeho zákonný zástupce) vzniklou škodu. Ve vážných případech          
má škola povinnost zavolat policii ČR.  
 

● Žáci sami dbají na to, aby osobní věci měli pod kontrolou nebo na určených místech.               
Peníze vybírané školou neodkládají a bezodkladně, nejlépe před začátkem výuky,          
vybíranou částku uhradí zaměstnanci školy, který je výběrem peněz pověřen.  
 

● Při úhradě škody školou nebo pojišťovnou je zákonný zástupce žáka, jemuž škoda            
vznikla, povinen doložit vhodným dokladem výši vzniklé škody (paragon, stvrzenka          
apod.). 

 
10. Doplňkové činnosti 

Vzdělávání nejen pro žáky  
 
Knihovna – půjčování odborné pedagogické literatury rodičům - seznam knih k dispozici zde. 

https://www.nntb.cz/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vnU-_Qc78crAUIbeXlh4OekJsbBNRc0XV14GgzGejzM/edit?usp=sharing
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Mezi volitelné doplňkové činnosti dětí patří návštěva odpoledních kroužků, které jsou           
realizovány v prostorách školy. Nabídka kroužků je aktualizována průběžně a zákonní           
zástupci jsou s ní seznamováni prostřednictvím sdělení rodičům, na nástěnkách a na webu.             
Některé kroužky jsou zajišťovány dodavatelskými firmami a tedy jsou prováděny za úplatu. 
 
Doprovod na kroužky, které nezřizuje škola a jsou v blízkém okolí.  
 

11. Závěrečná ustanovení 
 
Účinnost a platnost Školního řádu 
Tento školní řád nabývá platnosti dnem podpisu zřizovatelkou Dobré Montessori mateřské           
školy, Náves 86, Zlín-Prštné a  je účinný od 1. září 2018. 
 
Změny a dodatky školního řádu 
Veškeré dodatky, popřípadě změny tohoto školního řádu mohou být provedeny pouze           
písemnou formou a před nabytím jejich účinnosti budou s nimi seznámeni všichni            
zaměstnanci mateřské školy a budou o nich informování zákonní zástupci dětí. 
 
Seznámení zaměstnanců a zákonných zástupců se školním řádem 
Zaměstnavatel zabezpečí seznámení zaměstnanců s obsahem tohoto školního řádu. 
Nově přijímané zaměstnance seznámí se školním řádem zaměstnavatel při jejich nástupu           
do zaměstnání. 
 
O vydání a obsahu školního řádu informuje základní škola zákonné zástupce žáků formou             
schůzek s nimi. Školní řád je vyvěšen v šatně žáků a zákonní zástupci potvrdí svým               
podpisem, že s ním byli seznámení a stává se  pro ně platným dokumentem. 
.  
 
V CELÉM OBJEKTU MŠ A ŠKOLNÍ ZAHRADY JE DLE ZÁKONA č. 379/2005 Sb.             
PŘÍSNÝ ZÁKAZ KOUŘENÍ. 
 
 
Jak nás můžete kontaktovat?  
Tel:770 143 434 ( telefon MŠ, možnost omlouvat absenci žáka) 
E-mail: info@dobra-skolka.cz 
 
Zřizovatelka MŠ: PhDr. Petra Sakáčová 
Konzultační hodiny: Úterý do 8:30 - 17:30  
E-mail: petra@dobra-skolka.cz 
Tel: 777 649 211 
 
Mgr. Lenka Dobešová 
E-mail: lenka@dobra-skolka.cz 
Tel: 604 849 730 
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konzultační hodiny:dle domluvy třídní učitelky se zákonným zástupcem 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příloha č. 1 
ke Školnímu řádu 

 
Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 

 
Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou zpracována v souladu se zněním            
zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a dále v souladu s vyhláškou MŠMT č. 48/2005 Sb.,                
o základním vzdělávání a některých náležitostech povinné školní docházky, ve znění           
pozdějších předpisů. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou součástí          
Školního řádu. Čl. 1 Obecné pokyny pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou součástí             
Školního řádu. 
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Principy pedagogiky Montessori 
Pedagogické postupy a metody navazují na principy, které byly uplatňovány již v mateřské             
škole s programem Montessori. 
 
Senzitivní fáze ve vývoji dítěte je zvláštní vnímavost k získávání určitých schopností a 
dovedností, trvá jen určitou dobu a nenávratně se zakončí, ať už je využita nebo ne. Období                
senzitivních fází ve vývoji dítěte je vhodné maximálně využít pro osvojování určitých            
vědomostí a dovedností, protože se je dítě v odpovídající citlivé fázi naučí nejsnáze, s              
nejmenší námahou a energií. 
 
Polarita pozornosti označuje maximální koncentraci dítěte na určitou práci. Pokud je dítě 
takto zaujato, nemá být vyrušováno a má mu být poskytnut dostatek času k dokončení 
práce. 
 
Připravené prostředí zahrnuje osobnost učitele a lásku k dítěti, materiál, pomůcky,           
vybavení, zařízení třídy a venkovní prostředí. Vše je připraveno pro aktuální senzitivní            
období jednotlivých dětí tak, aby mohly samostatně 

● volit práci z nabídky aktivit 
● objevovat a poznávat nové učivo podle svého zájmu 
● pracovat podle navržených postupů 
● zaznamenat si výsledky práce podle daných kritérií 
● svou práci porovnávat se vzorem, kontrolou nebo kritérii 

 
Svobodná (volná) práce dětí – plánování a vlastní organizace času, volba oblasti ve             
vyučování. Dítě si volí co, kdy, kde, s kým a jakým způsobem bude zpracovávat. Má samo                
zodpovědnost za dokončení úkolů. V jednotlivých předmětech postupuje individuálně. 
 
Smíšené třídy – Montessori výuka probíhá ve věkově heterogenních třídách. 
 
Práce s vlastní zodpovědností – principem je práce na osobní optimum a dokončení práce              
podle stanovených kritérií. Dítě nese svou vlastní zodpovědnost za respektování          
domluvených způsobů práce, využití času ve vyučování, postup podle plánovaných činností.           
Je vedeno k pochopení souvislostí mezi volbou a zodpovědností. 
 
Práce s oceněním, chybou a sebekontrolou – porovnávání práce se vzorovou kontrolou a             
předem stanovenými kritérii. Děti jsou vedeny k sebekontrole, vyhledávání vlastních chyb a            
k jejich opravám. Práce s chybou je ukazatelem další cesty ke vzdělávání. 
 
Vlastní plánování a organizace vyučování předpokládá každodenní rozvržení času s          
ohledem na dlouhodobé cíle. Úkoly mají daný termín dokončení. Děti si mohou práci rozdělit              
na zpracování úkolů ve škole a domácí úkoly. 
 

Obecné pokyny pro hodnocení výsledků vzdělávání 
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Cílem hodnocení je poskytnout zpětnou vazbu. Žák i jeho rodiče jsou informováni o tom, jak               
žák zvládá danou vědomost, či dovednost, jak ji umí uplatnit. Důležité je, aby hodnocení              
mělo motivační funkci. Poskytuje informaci o tom, kde má žák rezervy a ukazuje cesty jak je                
možné dosáhnout lepšího výsledku. Hodnocení žáka je objektivní a přihlíží k možnostem            
žáka. Soustředí na míru individuálního pokroku a zohledňuje vynaložené úsilí a snahu žáka.             
Do hodnocení se promítá nejen pokrok v získávání vědomostí, ale i rozvoj potřebných             
kompetencí. Kritéria hodnocení se odvíjí od klíčových kompetencí. Hodnocení vede žáka k            
tomu, aby svou práci vždy dělal, jak nejlépe dovede, tedy s využitím svého potenciálu na               
maximum. 
 
Sebehodnocení 
Práce a činnost žáka není hodnocena ve smyslu porovnávání s ostatními dětmi nebo             
sestavování žebříčku výkonů. Způsob hodnocení navazuje na práci žáka z vnitřní motivace,            
pomáhá k dovednosti vlastního sebehodnocení, umožňuje zažít úspěch a zapojit se do            
práce bez strachu z neúspěchu. Způsob hodnocení žáků – práce s chybou jsou jedním ze               
základních principů při uplatňování pedagogiky podle Marie Montessori. Vychází už ze           
samotného přístupu dospělého (rodiče, učitele…) k žákovi – laskavý, partnerský přístup,           
který vytváří prostor k tomu, aby žák:  
 

● poznával své přednosti a nedostatky, možnosti a hranice, 
● dokázal odhadnout své síly a schopností, 
● uvědomoval si, co je mu příjemné – co nepříjemné a jak to dát ostatním vhodně               

najevo, 
● učil se plánovat další cesty k učení a zdokonalování, 
● mohl volit takové způsoby učení, o kterých ví, že jsou pro něj účinné a spolehlivé. 

 
Spolupráce 
Tréninkem spolupráce nahrazujeme soutěžení, záměrné porovnávání a sestavování pořadí         
mezi žáky. Po skupinové práci mají žáci možnost společně posoudit, jak se jim             
spolupracovalo, jaký díl úkolu splnili, jak byli užiteční své skupině. Posuzují sami sebe i své               
partnery. Hledají ocenění své práce a doporučí návrhy na vylepšení své skupině i ostatním.  
 
Práce s chybou, pochvalou  
Žák se učí pro uspokojování svých vlastních potřeb z objevování nového a je veden k               
vlastnímu hodnocení své práce. Místo nabídky odměny a pochvaly jsou děti vedeny k             
porovnání své práce s danými kritérii a jejich předchozích výsledků, učí se hledat svou              
chybu a cestu k její nápravě. S pochvalou učitel zachází přiměřeně – takovým způsobem,              
aby se žák nestal závislým na pochvale; aby nedělal práci pro uspokojování představ             
dospělého, aby nepodléhal strachu z chyby a pocitu méněcennosti. Učitelka oceňuje           
konkrétní úspěchy žáka. Pochvalu učitelka využije diferencovaně u nových a nejistých dětí k             
navození pocitu jistoty a bezpečí.  
Chyba je náš přítel, je ukazatelem toho, co je třeba procvičit, zopakovat; ukazuje žákům, že               
dělat chyby je přirozený a běžný jev v procesu učení a řešení problémů. Chyba je pro žáka                 
zdrojem impulzů k vlastnímu zdokonalování, pro učitele ukazatelem další vzdělávací cesty           
žáka.  
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Hodnocení dílčích prací a úkolů je porovnáním průběžné práce žáků se stanovenými kritérii.             
Individuální porovnávání s předem danými kritérii = co je na určité činnosti důležité –              
pomáhá žákům naučit se porovnávat a vyhodnocovat svou vlastní činnost. Je důležité vést             
žáka k uvědomění, zda dělá práci tak, jak opravdu nejlépe dovede.  
 
Vedení žáků k dovednosti sebehodnocení  
Práci se sebehodnocením žáci zažívají při každodenní školní práci tím, že mají za úkol              
porovnávat svou vlastní práci s chybovou kontrolou, vzorem nebo správným řešením a sami             
si opravovat své chyby a nedostatky. Zpětnou vazbu jim dá také možnost spolupracovat na              
stejném úkolu s dalšími žáky a porovnávat tak své pracovní tempo, způsob práce, správnost              
řešení nebo spolupracovat s několika žáky ve skupině a porovnat si vzájemné rozdělení             
úkolů a zodpovědnost za společnou práci. 
 
Důležité je umožnit žákům, aby svou práci často prezentovali (a tím konfrontovali) před             
ostatními. Dovednost slovně ocenit svou práci a kriticky si uvědomit nedostatky, chyby a             
možnosti zlepšení mohou mít žáci osvojenu při příchodu do školy v různé míře. Využíváme              
možnosti konfrontace této dovednosti v komunitním kruhu tak, aby měli žáci co nejvíce             
možností slyšet, jak se dá ocenění a kritické zhodnocení formulovat a vyjádřit.  
U nejmladších žáků začneme pocitovým uvědoměním a pojmenováním toho, co se dařilo a             
z jaké vlastní práce mají největší radost, s čím jsou, nebo nejsou spokojeni:  

● co se mi dnes podařilo 
●  z čeho jsem měl radost 
●  co mi moc nešlo, co se mi nedařilo 
●  co dělám rád a co nerad 
●  co mi šlo snadno a lehce 
●  kde jsem vynaložil velké úsilí 
●  co udělám příště jinak, aby se mi dařilo lépe 
●  co se mi líbilo a co ne 
●  kdo mě rušil, co mě rušilo 
●  kdo mi pomohl, co mi pomohlo 
●  jak se cítím, když se mi něco povede 
●  jak se cítím, když se mi nedaří 
●  podle jakých pravidel jsem pracoval 
●  které pravidlo jsem porušil 
●  jak bych mohl poradit nebo pomoci. 

 
Dále se žáci učí ocenit konkrétní úkoly, ocenit práci druhých, postupně přechází k             
porovnávání práce se zadáním a předem danými kritérii, písemnému hodnocení konkrétních           
úkolů a skupinové práce.  
Žáci se dovednosti sebehodnocení učí také tím, že společně s učitelem vymyslí a sestaví              
kritéria a to, co se na určitém úkolu hodnotí a porovnávají, co je nyní na určitém úkolu to                  
důležité. Postupně zvládají, podle kritérií, kterým rozumí, zhodnotit, jak se jim práce povedla             
– samostatně nebo ve skupině. Pro učitele je sebehodnocení žáka také součástí            
diagnostických podkladů.  
 
Záznamy o školní práci žáků  
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K průběžnému slovnímu hodnocení učební činnosti žáka je třeba systematický a neustálý            
sběr informací. Žáci si zakládají portfolia s výsledky své školní práce v jednotlivých             
oblastech. Učitel průběžně hodnotí práce žáků komentářem a společně navrhnou postup k            
další práci. Průběžně se učivo a práce žáků neznámkuje ani neboduje.  
Žákovské knížky děti mají v podobě notýsku zaznamenávající slovní hodnocení určitého           
tematického celku. Žák si nejprve sám zaznamená konkrétní učivo a poté pomocí tabulky             
zaškrtne:  
 
Z (označující, že učivo zvládá),  
T (označující, že učivo zvládá trochu),  
JN (označující, že učivo ještě nezvládá), 
V (označující, že učivo vůbec nezvládá).  
 
Takto žáci hodnotí výsledky určitého tematického celku. Učitel vyznačí svůj názor až po             
žákovi a může případně doplnit slovní komentář. 
 
Hodnotíme slovně a širším slovním hodnocením  
Vysvědčení je slovní, popisným jazykem je poskytnut přehled učiva, které žák zvládl, se             
kterým se seznámil, či ve kterém by se měl ještě zdokonalit. Je popsána obtížnost a snaha,                
kterou musel každý jednotlivý žák vynaložit na zvládnutí určité oblasti či problému            
vyučování. Slovní hodnocení ocení míru porozumění, praktického použití znalostí a          
dovedností, originálního zpracování nebo vynaložení velkého úsilí při plnění zadaného          
úkolu. Dále označí nedostatky a návrhy na další postup při zvládání učiva. 
 
Slovní hodnocení je vždy konkrétní a vždy zachovává možnost převodu slovního hodnocení            
do klasifikačního stupně. Výhodou slovního hodnocení je, že umožňuje podrobnější popis           
situace. Dává možnost lépe ocenit znalosti i snahu a naznačit vhodné cesty vývoje. 
 
Kritéria klasifikace a jí odpovídající slovní hodnocení  
Klasifikační stupně chování a jejich slovní vyjádření:  
 
1 - velmi dobré = Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení Školního řádu.              
Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle. Žák je však přístupný výchovnému           
působení a snaží se své chyby napravit.  
 
2 – uspokojivé = Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními Školního                
řádu. Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo vnitřního            
řádu školy; nebo se opakovaně dopustí méně závažných přestupků. Zpravidla se přes důtku             
třídního učitele školy, důtku ředitelky školy dopouští dalších přestupků, narušuje výchovně           
vzdělávací činnost školy. Ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob.  
 
3 – neuspokojivé = Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování.                
Dopustí se takových závažných přestupků proti Školnímu řádu nebo provinění, že je jimi             
vážně ohrožena výchova nebo bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně narušuje hrubým            
způsobem výchovně vzdělávací činnost školy. Zpravidla se přes důtku ředitelky školy           
dopouští dalších přestupků. 
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Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
 
Dobrá Montessori základní škola je otevřená žákům se zdravotním postižením, zdravotním           
znevýhodněním (za předpokladu, že bude vyhovovat stavbně-technický stav budovy) i          
žákům talentovaným a žákům s mimořádným nadáním. Děti ve všech třídách jsou vedeny k              
toleranci, vzájemnému pochopení a pomoci. 
 
 
Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním       
znevýhodněním 
Ve třídě pracují děti dle svých individuálních potřeb, jejich osobní předpoklady a schopnosti             
jsou podkladem pro průběh vzdělávání každého žáka. Realizací principů a metod           
Montessori výuky je vytvořeno vhodné prostředí, děti pracují se specifickým názorným           
materiálem, mají možnosti vlastního prožitku, jsou respektovány senzitivní fáze vývoje          
dítěte, polarita pozornosti. To vše umožňuje dobrou integraci žáků se speciálními           
vzdělávacími potřebami. 
 
Přístup k žákům se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním je zajišťová na            
základě spolupráce třídního pedagoga se speciálním pedagogem a poradenskými         
zařízeními, které se zabývají také odbornou diagnostikou. V případě potřeby je vytvořen a             
realizován individuální vzdělávací plán, který vychází z platné právní úpravy a je doplněn 
dohodou o formě podílu žáka a spolupráce se zákonnými zástupci. 
 
Dodatek č.1 ke Školnímu řádu platný od 1.září 2017 
 


