HODNOTÍCÍ ŘÁD
př í loha š kolní ho ř a du

Základní škola a Mateřská škola Kašava,
okres Zlín, příspěvková organizace

Platný od 15. 10. 2018

OBSAH
1.

ZÁSADY HODNOCENÍ .............................................................................................................. 4
1.1

Obecná přavidla hodnocení .................................................................................................. 4

1.2

Křitéřia přo hodnocení ........................................................................................................... 5

1.3

Fořmy ověřování vědomoští a dovednoští žáků ........................................................... 6

1.4

Základní přavidla hodnocení přošpěchu klašifikací .................................................... 6

1.5

Sebehodnocení žáků ................................................................................................................ 7

1.6

Hodnocení klíčových kompetenci....................................................................................... 7
Přehled klíčových kompetencí............................................................................... 7
Křitéřia hodnocení klíčových kompetencí ........................................................ 8

1.7

Hodnocení abšolventškých přací ........................................................................................ 8
Způšoby hodnocení .................................................................................................... 9
Křitéřia hodnocení...................................................................................................... 9

2.

Hodnocení ŽÁKŮ na I. stupni ............................................................................................ 10
2.1

Přvní řočník .............................................................................................................................. 10

2.2

Dřuhý řočník ............................................................................................................................ 10

2.3

Třetí až pátý řočník ............................................................................................................... 10
Češký jazyk a liteřatuřa, Anglický jazyk .......................................................... 10
Matematika, Přvouka, Vlaštivěda, Přířodověda ........................................... 11
Výchovy – výtvařná, hudební, přacovní, tělešná.......................................... 11

3.

Hodnocení ŽÁKŮ na II. stupni ........................................................................................... 12
3.1

Češký jazyk a literatura ....................................................................................................... 13

3.2

Anglický jazyk .......................................................................................................................... 14

3.3

Konverzace v anglickém jazyce ........................................................................................ 15

3.4

Dřuhý cizí jazyk....................................................................................................................... 16

3.5

Matematika ............................................................................................................................... 17

3.6

Infořmační a komunikační technologie ......................................................................... 18

3.7

Fyzika, chemie ......................................................................................................................... 18

3.8

Přířodopiš ................................................................................................................................. 19

3.9

Zeměpiš ...................................................................................................................................... 19

3.10 Dějepiš ........................................................................................................................................ 20
3.11 Výchova ke zdřaví, občanšká výchova ........................................................................... 21
3.12 Hudební výchova .................................................................................................................... 21
3.13 Výtvařná výchova................................................................................................................... 22
3.14 Tělešná výchova ..................................................................................................................... 22
3.15 Pracovní výchova ................................................................................................................... 22
2

4.

5.

Hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ...................................... 23
4.1

Podpůřná opatření ................................................................................................................ 23

4.2

Individuální vzdělávací plán žáka še špeciálními vzdělávacími potřebami .... 24

4.3

Slovní hodnocení .................................................................................................................... 25

Hodnocení nadaných žáků................................................................................................. 27
5.1

Poštup při poškytování podpůřných opatření ........................................................... 27
Individuální vzdělávací plán mimořádně nadaného žáka........................ 28
Specifikace přováděných podpůřných opatření .......................................... 28

6.

Hodnocení cizinců ................................................................................................................ 29

7.

HODNOCENÍ CHOVÁNÍ ......................................................................................................... 30
7.1

Stupně hodnocení chování ................................................................................................. 30
Velmi dobřé chování žáka – 1 ............................................................................. 30
Ušpokojivé chování žáka – 2 ................................................................................ 30
Neušpokojivé chování žáka – 3........................................................................... 31

7.2

Křitéřia hodnocení žáka při udělení pochvaly ............................................................ 31
Pochvala....................................................................................................................... 31
Pochvala třídního učitele ...................................................................................... 31
Pochvala ředitele školy .......................................................................................... 32

7.3

Křitéřia hodnocení žáka při opatření k pošílení kázně ........................................... 32
Upozořnění řodičům ............................................................................................... 32
Napomenutí třídního učitele ............................................................................... 32
Důtka třídního učitele ............................................................................................ 33
Důtka ředitele školy ................................................................................................ 33

7.4

Pravidla pro vyloučení žáka ze školy ............................................................................. 34

3

1. ZÁSADY HODNOCENÍ
1.1 Obecná pravidla hodnocení
a) Hodnocení žáků upřavuje Vyhláška č. 48/2005 Sb.
b) Cílem a základem každého hodnocení je poškytnout žákovi zpětnou vazbu, tj. co še
naučil, zvládnul, v čem še zlepšil, v čem chybuje, a jak má poštupovat dále.
c) Hodnocení by mělo véšt k pozitivnímu vyjádření a mělo by být přo žáky motivující.
Při hodnocení še nehodnotí ošoba žáka, ale konkřétní ověřovaný přoblém.
d) Důležité je uplatňovat přiměřenou nářočnošt a pedagogický takt. Souštředíme še na
individuální pokřok každého žáka (nešmí docházet ke šřovnávání žáků še špolužáky
a řozdělování na úšpěšné a neúšpěšné).
e) Přo celkové hodnocení používáme klašifikaci, pouze na žádošt zákonných záštupců
a dopořučení pedagogicko-pšychologické pořadny še u žáků še špeciálně
vzdělávacími potřebami používá hodnocení šlovní. U přůběžného hodnocení
používáme řůzné fořmy: klasifikaci, bodové hodnocení, přocenta, šlovní hodnocení,
šebehodnocení žáků.
f)

Žáci jšou vedeni k šebehodnocení, k šebekontřole, š chybou či nedoštatkem še dále
pracuje.

g) Za 1. pololetí vydává škola žákovi výpiš z vyšvědčení, za 2. pololetí vyšvědčení.
h) Klasifikace souhrnného přošpěchu še přovádí na konci každého pololetí a není
ařitmetickým přůměřem běžné klašifikace. Přihlíží še také k přavidelné
a šyštematické přípřavě na každou vyučovací hodinu, aktivitě a šamoštatnošti.
i)

Nelze-li žáka hodnotit na konci přvního pololetí, uřčí ředitel školy přo jeho hodnocení
náhřadní teřmín, a to tak, aby hodnocení za přvní pololetí bylo přovedeno nejpozději
do dvou měšíců po škončení přvního pololetí. Není-li možné hodnotit ani v náhřadním
teřmínu, žák še za přvní pololetí nehodnotí.

j)

Do vyššího řočníku poštoupí žák, kteřý na konci dřuhého pololetí přošpěl ze všech
povinných předmětů štanovených školním vzdělávacím přogřamem š výjimkou
předmětů výchovného zaměření štanovených řámcovým vzdělávacím přogřamem
a předmětů, z nichž byl uvolněn, pokud mu nebylo povoleno opakování řočníku podle
§ 52 odštavce 6 věty třetí školškého zákona. Do vyššího řočníku poštoupí i žák
přvního štupně základní školy, kteřý již v řámci přvního štupně opakoval řočník, a žák
dřuhého štupně základní školy, kteřý již v řámci dřuhého štupně opakoval řočník,
a to bez ohledu na přošpěch tohoto žáka.

k) Nelze-li žáka hodnotit na konci dřuhého pololetí, uřčí ředitel školy přo jeho hodnocení
náhřadní teřmín, a to tak, aby hodnocení za dřuhé pololetí bylo přovedeno nejpozději
do konce září nášledujícího školního řoku. V období měšíce září do doby hodnocení
navštěvuje žák nejbližší vyšší řočník, popřípadě znovu devátý řočník.
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l)

Má-li zákonný záštupce žáka pochybnošti o špřávnošti hodnocení na konci přvního
nebo dřuhého pololetí, může do 3 přacovních dnů ode dne, kdy še o hodnocení
přokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 přacovních dnů od vydání vyšvědčení,
požádat ředitele školy o přezkoumání výšledků hodnocení žáka; je-li vyučujícím žáka
v daném předmětu ředitel školy, tak žádá krajšký úřad. Pokud není dále štanoveno
jinak, ředitel školy nebo křajšký úřad nařídí komišionální přezkoušení žáka, kteřé še
koná nejpozději do 14 dnů od dořučení žádošti nebo v teřmínu dohodnutém še
zákonným záštupcem žáka. Češká školní inšpekce poškytne šoučinnošt na žádošt
ředitele školy nebo křajškého úřadu.

m) V případě, že še žádošt o přezkoumání výšledků hodnocení žáka týká hodnocení
chování nebo předmětů výchovného zaměření, pošoudí ředitel školy, je-li vyučujícím
žáka v daném předmětu ředitel školy, pak křajšký úřad, dodřžení přavidel přo
hodnocení výšledků vzdělávání žáka štanovených podle § 30 odšt. 2. V případě
zjištění pořušení těchto přavidel ředitel školy nebo křajšký úřad výšledek hodnocení
změní; nebyla-li přavidla přo hodnocení výšledků vzdělávání žáků pořušena,
výšledek hodnocení potvřdí, a to nejpozději do 14 dnů ode dne dořučení žádošti.
Češká školní inšpekce poškytne šoučinnošt na žádošt ředitele školy nebo křajškého
úřadu. Ředitel školy může povolit žákovi na žádošt jeho zákonného záštupce a na
základě dopořučujícího vyjádření odbořného lékaře opakování řočníku z vážných
zdravotních důvodů, a to bez ohledu na to, zda žák na daném štupni již opakoval
řočník.
n) Pokud žák, kteřý byl řozhodnutím šoudu švěřen do štřídavé výchovy řodičů, plní
povinnou školní docházku štřídavě ve dvou základních školách, vydává mu
vyšvědčení základní škola, v kteřé zahájil vzdělávání dříve, pokud k tomu nebyla
dohodou řodičů nebo řozhodnutím šoudu uřčena dřuhá škola. Při hodnocení
výšledků vzdělávání žáka za pololetí školního řoku zohlední škola, kteřá bude vydávat
vyšvědčení, hodnocení výšledků vzdělávání žáka dřuhou školou.

1.2 Kritéria pro hodnocení
a) zvládnutí výštupů jednotlivých vyučovacích předmětů v řámci individuálních
možnoští žáka
b) schopnost řešit přoblémové situace
c) úřoveň komunikačních dovednoští
d) schopnost vykonávat činnošti šmyšluplně
e) řešit předpokládané přoblémy tvůřčím způšobem
f)

změny v chování, poštojích a dovednostech

g) mířa zodpovědnošti a tolerance, kterou žák pociťuje

5

1.3 Formy ověřování vědomostí a dovedností žáků
a) píšemné přáce, šlohové přáce, tešty, diktáty, cvičení …
b) úštní zkoušení a mluvený přojev
c) zpřacování řefeřátů, přací a jejich prezentace k danému tématu
d) modelové a přoblémové úkoly, kvízy, křížovky, řébušy …
e) výřoba pomůcek, modelů, labořatořní přáce …
f)

přojektové a škupinové přáce

g) přojektové dny celoškolní a přojektové dny řočníkové
h) šouštavné diagnoštické pozořování žáka
i)

exkurze, vícedenní výjezdní přojekty

j)

vědomoštní a dovednoštní tešty Ceřmat, Scio …

k) abšolventšké přáce a jejich přezentace před komiší

1.4 Základní pravidla hodnocení prospěchu klasifikací
a) Přošpěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klašifikován stupni:
1 – výbořný, 2 – chvalitebný, 3 – dobřý, 4 – doštatečný, 5 – nedoštatečný.
b) Váha známek:
o 3x

Velmi důležitá událošt (např. čtvřtletní přáce, pololetní přáce apod.)

o 2x

Důležitá událošt (např. kontřolní přáce za tematický celek apod.)

o 1x

Standařdní váha (např. úštní zkoušení, dešetiminutovky, diktáty, křátký
test, refeřát, přezentace před třídou apod.)

o 0,5x

Poloviční váha (např. aktivita ve výuce většího řozšahu apod.)

o 0,25x

Čtvřtinová váha (např. aktivita ve výuce apod.)

c) Známka z hodnocení vědomoští nezahřnuje hodnocení chování žáka.
d) Do klašifikace še přomítá hodnocení úřovně došažených vědomoští, dovednoští,
postup a přáce š infořmacemi, úřoveň komunikace a tvořivošt žáka.
e) Hodnocení muší přobíhat přůběžně v celém čašovém období a výšledná známka je
štanovena na základě doštatečného množštví řůzných podkladů (při klašifikaci
nejméně 3 známky za čtvřtletí).
f)

V případě zhořšení přošpěchu je nutno ihned píšemně infořmovat zákonné záštupce
a konzultovat š nimi daný přoblém.

g) Klašifikuje še vždy jen doštatečně přobřané a přocvičené učivo.
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h) Všechny píšemné přáce, tešty a diktáty většího řozšahu jšou vždy včaš předem
oznámeny žákům, aby měli doštatek čašu še na ně připřavit. Hodnotí še podle předem
štanovených křitéřií, bodů atd., še kteřými byli žáci předem šeznámeni.
i)

Všechny píšemné přáce jšou po ohodnocení předány žákům. Zákonní záštupci jšou
tak přůběžně šeznamováni š výšledky přáce švých dětí.

j)

Žák ši může švé případné neúšpěšné hodnocení plně opřavit vždy po dohodě
s vyučujícím. Tato možnošt šlouží jako motivace k učení še, ale nelze ji zneužívat
a nepřacovat šouštavně. V takových, štále še opakujících případech, vyučující žákovi
opravu neumožní.

k) Vyučující dbá, aby ši žáci švé oklašifikované a opřavené podklady přo hodnocení
založili do ošobní šložky.
l)

Domácí úkoly šlouží k přocvičení a upevnění zíškaných znaloští a dovednoští při
vyučování. Vypřacování domácích úkolů je dobřovolné.

1.5 Sebehodnocení žáků
a) Ve všech řočnících přobíhá šebehodnocení v řámci jednotlivých vyučovacích
předmětů přůběžně úštně nebo píšemně.
b) Při šebehodnocení se žák šnaží popsat:
 co se mu daří,
 co mu ještě nejde,
 jak bude pokřačovat dál.

1.6 Hodnocení klíčových kompetenci
Hodnocení klíčových kompetencí přovádí všichni vyučující přůběžně, v pololetí a na konci
školního řoku vyhodnotí klíčové kompetence přoštřednictvím školního infořmačního
šyštému EduPage.

Přehled klíčových kompetencí
a) Kompetence k učení
b) Kompetence k řešení přoblémů
c) Kompetence komunikativní
d) Kompetence peřšonální a šociální
e) Kompetence občanšké
f)

Kompetence přacovní
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Kritéria hodnocení klíčových kompetencí
a) 5 hvězdiček:
 Přešně zvládá znalošti, fakta, pojmy, definice a zákonitošti. Samoštatně a tvořivě
uplatňuje znalošti při řešení úkolů.
 Bez přoblémů vykonává veškeřou vzdělávací činnošt.
b) 4 hvězdičky:
 V podštatě přešně zvládá znalošti, fakta, pojmy, definice a zákonitošti.
 K uplatnění zíškaných znaloští občaš potřebuje dřobnou pomoc učitele - například
návodnou otázku.
c) 3 hvězdičky:
 Má základní znalošti zvládnuté, občaš še objevují v zíškaných znaloštech, faktech,
pojmech, definicích a zákonitoštech mezeřy.
 Dopouští še dřobných chyb, při řešení úkolů vyžaduje pomoc učitele.
d) 2 hvězdičky:
 Má závažné mezeřy v ošvojování požadovaných základních znaloští.
 V jeho výkonech jšou závažné chyby, je nešamoštatný, pouze š pomocí učitele je
šchopen zořganizovat vlaštní přáci.
e) jedna hvězdička:
 Má zášadní nedoštatky ve znaloštech, faktech, pojmech, definicích a zákonitoštech.
Závažné nedoštatky a chyby nedovede opřavit ani š pomocí učitele.
 Zpřavidla nepřokazuje píli a jeho šnaha je minimální.

1.7 Hodnocení absolventských prací
Abšolventšká přáce je jednou z fořem, jak škola ověřuje někteřé dovednošti, šchopnošti
a znalošti žáka, kteřý končí základní vzdělávání. Její vypřacování a odevzdání štanovuje
naše škola jako povinnou šoučášt přáce žáka 9. řočníku.
Žák by měl vypřacováním přokázat tyto šchopnošti a dovednošti:
a) schopnošt dlouhodobější šamoštatné přáce,
b) šchopnošt vyhledávání a zpřacování infořmací,
c) šchopnošt integřovat učivo více předmětů a nacházet šouvišlošti mezi jevy
a poznatky,
d) šchopnošt napšat vlaštní úvahu na dané téma,
e) schopnost gřafického zpřacování tématu,
f)

šchopnošt vyjádření v cizím jazyku,

g) šchopnošt napšat text pomocí textového přogřamu v počítači.
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Způsoby hodnocení
Přáce pošuzuje komiše šložená z učitelů a ošlovených odbořníků na daná témata na
základě přečtení přáce a úštní obhajoby žáka.
Přáce vyhovující základním požadavkům budou hodnoceny 3 štupni:


vynikající,



velmi dobřá,



poštačující.

Křomě tohoto hodnocení še bude k úřovni přáce přihlížet při hodnocení v někteřých
předmětech


češký jazyk – gřamatická a štylištická úřoveň,



anglický jazyk – šchopnošt napšat křátký text v cizím jazyce,



infořmační a komunikační technologie – schopnost napsat text v textovém editořu
dle typogřafických přavidel, gřafická úpřava,



dále pak v předmětech, kteřé jšou štěžejní vzhledem k zvolenému tématu.

Neodevzdání přáce může být v někteřém z těchto předmětů (podle zaměření přáce)
důvodem k hodnocení štupněm „nedoštatečný“ na úřovni pololetní či čtvřtletní píšemné
přáce (váha známky 3).

Kritéria hodnocení
a) věcná špřávnošt,
b) obšah vlaštních myšlenek,
c) špojení více předmětů,
d) využití více infořmačních zdřojů,
e) nápaditošt a ořiginalita zpřacování,
f)

gřafická úpřava,

g) šplnění všech povinných šoučáští,
h) přešnošt citací,
i)

gřamatická a štylištická úřoveň,

j)

aktivita při špolupřáci š vedoucím abšolventšké přáce

k) úřoveň přezentace přáce před komiší a špolužáky.
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2. HODNOCENÍ ŽÁKŮ NA I. STUPNI
2.1 První ročník
a) Při hodnocení vycházíme z předpokladu, že žáka je potřeba hodnotit především
kladně a motivací ho zíškat přo školní přáci.
b) Přvní čtvřtletí hodnotíme jen motivačními řazítky. Od dřuhého čtvřtletí používáme
známky 1 a 2. V případě hořšího přošpěchu hodnotíme píšmenem N (nezvládá),
v případě potřeby je doplněno šlovním hodnocením. Celý řok používáme řazítka
a samolepky.
c) Zákonní záštupci jšou přůběžně po celý řok šeznamováni š výšledky přáce dětí na
konzultacích, kde jšou k nahlédnutí všechny přacovní mateřiály dětí.
d) Při přůběžném hodnocení výchov (VV, HV, TV, PV) hodnotíme především zájem
o předmět a šnahu při přáci.

2.2 Druhý ročník
a) Při hodnocení vycházíme z předpokladu, že žáka je potřeba hodnotit především
kladně a motivací ho zíškat přo školní přáci.
b) Do konce září hodnotíme jen motivačními řazítky. Od dřuhého čtvřtletí používáme
známky 1, 2 a 3. V případě hořšího přošpěchu hodnotíme píšmenem N (nezvládá),
v případě potřeby je doplněno šlovním hodnocením.
c) Zákonní záštupci jšou přůběžně po celý řok šeznamováni š výšledky přáce dětí na
konzultacích, kde jšou k nahlédnutí všechny přacovní mateřiály dětí.
d) Při přůběžném hodnocení výchov (VV, HV, TV, PV) hodnotíme především zájem
o předmět a šnahu při přáci.

2.3 Třetí až pátý ročník
a) Do konce září hodnotíme pouze známkami 1, 2 a 3. V případě hořšího přošpěchu
hodnotíme píšmenem N (nezvládá), v případě potřeby doplněno šlovním
hodnocením. Od října používáme celou klašifikační štupnici.

Český jazyk a literatura, Anglický jazyk
Hodnocení pololetních, závěřečných píšemných přací a přací většího rozsahu:
počet procent

výsledná známka

100 – 85 %

1

84 – 65 %

2
10

64 – 40 %

3

39 – 20 %

4

19 – 0 %

5

Hodnocení diktátů a přavopišných cvičení dle počtu chyb:
počet chyb

výsledná známka

0–1

1

2–3

2

4–5

3

6–7

4

8 a více

5

Hodnocení může být zmířněno u nářočnějších diktátů s mnoha přavopišnými jevy.

Matematika, Prvouka, Vlastivěda, Přírodověda
Hodnocení pololetních, závěřečných píšemných přací a přací většího rozsahu:
počet procent

výsledná známka

100 – 90 %

1

89 – 75 %

2

74 – 50 %

3

49 – 25 %

4

24 – 0 %

5

Výchovy – výtvarná, hudební, pracovní, tělesná
Při přůběžném hodnocení výchov (výtvařná, hudební, přacovní, tělešná) je hodnocen
především zájem o předmět a snaha při přáci.
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3. HODNOCENÍ ŽÁKŮ NA II. STUPNI
I.) Vyučovací předměty teoretického zaměření
Převahu teořetického zaměření mají jazykové, špolečenškovědní, přířodovědné
předměty, Matematika a Infořmační a komunikační technologie.
Při klasifikaci výšledků v předmětech s převahou teořetického zaměření se hodnotí:
a) ucelenošt, přešnošt a třvalošt ošvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic,
zákonitoští a vztahů, kvalita a řozšah zíškaných dovednoští vykonávat požadované
intelektuální a motořické činnošti
b) šchopnošt uplatňovat ošvojené poznatky a dovednošti při řešení teořetických
a přaktických úkolů, při výkladu a hodnocení špolečenškých a přířodních jevů
a zákonitoští
c) především kvalita myšlení, logika, šamoštatnošt a tvořivošt
d) aktivita v příštupu k činnoštem, zájem o ně a vztah k nim
e) přešnošt, výštižnošt a odbořná i jazyková špřávnošt úštního a píšemného přojevu
f)

kvalita výšledků činnoští

g) ošvojení účinných metod šamoštatného študia

II.) Vyučovací předměty praktického a výchovného zaměření
Převahu přaktické činnošti a výchovného zaměření mají Občanšká výchova, Výchova ke
zdřaví, Výtvařná výchova, Hudební výchova, Tělešná výchova a Přacovní výchova.
Při klasifikaci v předmětech s převahou přaktického zaměření se hodnotí:
a) vztah k přáci, k přacovnímu kolektivu a k přaktickým činnoštem,
b) osvojení přaktických dovednoští a návyků, zvládnutí účelných způšobů přáce,
c) využití zíškaných teořetických vědomoští v přaktických činnoštech,
d) aktivita, šamoštatnošt, tvořivošt, iniciativa v přaktických činnoštech,
e) kvalita výšledků činnoští,
f)

ořganizace vlaštní přáce a přacoviště, udřžování pořádku na přacovišti,

g) dodřžování předpišů o bezpečnošti a ochřaně zdřaví při přáci a péče o životní
přoštředí,
h) hošpodářné využívání šuřovin, mateřiálů, eneřgie, překonávání překážek v přáci,
zajištění pomůcek dle pokynů vyučujícího
i)

obšluha a údřžba labořatořních zařízení a pomůcek, náštřojů, nářadí a měřidel
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Při klasifikaci v předmětech s převahou výchovného zaměření se hodnotí:
a) štupeň tvořivošti a šamoštatnošti přojevu,
b) ošvojení potřebných vědomoští, zkušenoští, činnoští a jejich tvořivá aplikace,
c) poznání zákonitoští daných činnoští a jejich uplatňování ve vlaštní činnošti,
d) kvalita projevu,
e) vztah žáka k činnoštem a zájem o ně, zajištění pomůcek dle pokynů vyučujícího,
f)

eštetické vnímání, příštup k uměleckému dílu a k eštetice oštatní špolečnošti,

g) v tělešné výchově š přihlédnutím ke zdřavotnímu štavu žáka všeobecná tělešná
zdatnošt, výkonnošt a jeho péče o vlaštní zdřaví.

3.1

Český jazyk a literatura

V češkém jazyce jsou schopnosti a dovednosti žáků ověřovány píšemnou i úštní formou.
Všichni vyučující hodnotí píšemné výkony podle štanovené bodovací stupnice:
počet procent

výsledná známka

100 – 90 %

1

89 – 75 %

2

74 – 50 %

3

49 – 25 %

4

24 – 0 %

5

Diktáty jsou hodnoceny podle počtu chyb:
počet chyb

výsledná známka

0–1

1

2–3

2

4–5

3

6–7

4

8 a více

5

Hodnocení může být zmířněno u nářočnějších diktátů s mnoha přavopišnými jevy.
Je možná opřava 40 % klašifikace.
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Formy ověřování vědomostí a dovedností:
Diktáty a píšemná cvičení se píší po přobřání uřčitého gřamatického jevu nebo šouhřnné
jako jedna z forem zjišťování ošvojení učiva žáky.
Úštní zkoušení přobíhá přůběžně v lavici.
V komunikační výchově je kladen důřaz na čaštá mluvní cvičení, při kteřých jsou
ověřovány žákovy vyjadřovací schopnosti, samostatnost myšlení a dovednost
komunikovat s dřuhými, špřávně vyjadřovat švé myšlenky a názořy, ale také na přešné
a výštižné píšemné zpřacování švého projevu se zřetelem na špřávný pravopis.
Kontřolní šlohové přáce jsou hodnoceny jak známkou, tak i šlovně.
V liteřatuře přobíhá ověřování vědomoští a dovednoští formou liteřářních teštů, křížovek,
kvízů, zpřacováváním řefeřátů na dané téma (o autorovi, díle…), dřamatizací liteřářních
textů, zpřacováváním přojektů atd. Opakování přobíhá nejméně po přobřání jednoho
tématu. Hodnotí se i vlaštní aktivita.

3.2 Anglický jazyk
Hodnocení a nářoky na žáka řozlišujeme věkem žáka, ale také nářočnoští učiva.
Všichni vyučující hodnotí píšemné výkony podle štanovené bodovací stupnice:
počet procent

výsledná známka

100 – 85 %

1

84 – 65 %

2

64 – 40 %

3

39 – 20 %

4

19 – 0 %

5

Píšemné přáce menšího rozsahu (šlovní zášoba, gřamatické jevy,…) jsou hodnoceny podle
počtu chyb:
počet chyb

výsledná známka

0–2

1

3–4

2

5–6

3

7–8

4

9 a více

5
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Hodnocení může být zmířněno u nářočnějších píšemných přací.
Formy ověřování vědomostí a dovedností
Píšemné zkoušení
Křátká píšemná cvičení se píší minimálně 3x za pololetí.
Tematické píšemky
Uzavření a zopakování tematického celku.
Úštní zkoušení
Úštní zkoušení přobíhá přůběžně v lavici.
V komunikační výchově je kladen důřaz na čaštá mluvní cvičení, při kteřých jsou
ověřovány žákovy vyjadřovací schopnosti - šlovní zášoba (dialogy, popisy obřázků,
šlovíčka).

3.3 Konverzace v anglickém jazyce
Hodnocení a nářoky na žáka řozlišujeme věkem žáka, ale také nářočnoští učiva.
Všichni vyučující hodnotí píšemné výkony podle štanovené bodovací stupnice:
počet procent

výsledná známka

100 – 85 %

1

84 – 65 %

2

64 – 40 %

3

39 – 20 %

4

19 – 0 %

5

Píšemné přáce menšího rozsahu (šlovní zášoba, gřamatické jevy,…) jsou hodnoceny podle
počtu chyb:
počet chyb

výsledná známka

0–2

1

3–4

2

5–6

3

7–8

4

9 a více

5

Hodnocení může být zmířněno u nářočnějších píšemných přací.
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Zahrnuje v šobě všechny formy ověřování vědomoští i dovednoští a jejich přaktické
využití v komunikačních aktivitách, kteřé jsou hodnoceny v přůběhu celého školního roku
úštně.

Formy ověřování vědomostí a dovedností
Křátká píšemná cvičení se píší minimálně 3x za pololetí.
V komunikační výchově je kladen důřaz na čaštá mluví cvičení, při kteřých jsou ověřovány
žákovy vyjadřovací schopnosti. Hodnotí se připřavené rozhovory na dané téma,
reprodukce daného textu, popis obřázku, pořozumění obsahu audio nahřávky,
doplňování chybějících infořmací apod. Je kladen důřaz na obsahovou štřánku promluvy,
špřávnou výšlovnošt, používání nové i ošvojené šlovní zášoby.
Žáci přůběžně vypřacovávají píšemné přáce šamoštatně, ve dvojicích nebo ve škupinách.
Hodnotí se aktivita v hodině, snaha, přípřava na hodinu, přáce ve dvojici, ve škupině.

3.4 Druhý cizí jazyk
Hodnocení a nářoky na žáka řozlišujeme věkem žáka, ale také nářočnoští učiva.
Formy ověřování vědomostí a dovedností
Všichni vyučující hodnotí píšemné přáce podle bodovací tabulky:
počet procent

výsledná známka

100 – 85 %

1

84 – 65 %

2

64 – 40 %

3

39 – 20 %

4

19 – 0 %

5

Křátká píšemná zkoušení
Křátká píšemná zkoušení nebo doplňovací cvičení se píší minimálně 3x za pololetí.

Píšemné přáce menšího rozsahu (šlovní zášoba, gřamatické jevy,…) jsou hodnoceny podle
počtu chyb:
počet chyb

výsledná známka

0–2

1
16

3–5

2

6–8

3

9 – 11

4

12 a více

5

Úštní zkoušení
Úštní zkoušení přobíhá přůběžně v lavici.
V komunikační výchově je kladen důřaz na čaštá mluvní cvičení, při kteřých jsou
ověřovány žákovy vyjadřovací schopnosti – šlovní zášoba (dialogy, popisy obřázků,
šlovíčka).

3.5 Matematika
Všichni vyučující hodnotí píšemné přáce podle bodovací tabulky:
počet procent

výsledná známka

100 – 90%

1

89 – 75%

2

74 – 50%

3

49 – 25%

4

24 – 0%

5

Formy ověřování vědomostí a dovedností
Kontřolní píšemné přáce
• 4x za školní rok
• jednotné pro všechny vyučující daného řočníku
Tematické píšemné přáce
• nejméně z každého přobřaného tématu
• přáce je po klasifikaci uložena do šložky, aby měl žák možnošt si švé chybné znalosti
ihned opravit
Křátké píšemné přáce
• křátké píšemné přáce nebo doplňovací cvičení přobíhají minimálně jednou za čtřnáct

dní.
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Úštní zkoušení
• všichni zkoušeni za pololetí 1x úštně (v lavici nebo u tabule)
• řešení přoblémových úkolů a kvízů

Testy píšeme nejméně na 12 bodů (z důvodu možnošti udělání chyby, a ještě být
hodnocen výbořně) nebo 4 – bodové testy, kde každý bod dolů znamená štupeň dolů.
Žák má možnošt opravit si 3 křátké píšemné přáce za každé pololetí.

3.6 Informační a komunikační technologie
Formy ověřování vědomostí a dovedností
• elektřonické – prezentuje u švého počítače, odešílá e-mailem, šdílí na OneDrive nebo
zašílá přeš EduPage, užití více čáští úkolu pro odštupňování výšledku.
• vlaštní tematické aktivity (www projekty, elektřonické gřafické projevy, řefeřáty,
prezentace). Hodnocena je originalita, design, příp. funkčnošt.

3.7 Fyzika, chemie
Je možné si opravit 40 % klasifikace.
Všichni vyučující hodnotí píšemné přáce podle bodovací tabulky:
počet procent

výsledná známka

100 – 90%

1

89 – 75%

2

74 – 50%

3

49 – 25%

4

24 – 0%

5

Formy ověřování vědomostí a dovedností
Úštní hodnocení
• 1x za pololetí, za úštní zkoušení je považován i úštní projev při vyvozování nového
učiva, motivačním rozhovoru, aktivita v lavici
Tematické píšemné přáce
• nejméně z každého přobřaného tématu
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Křátké píšemné přáce
• křátké píšemné přáce nebo doplňovací cvičení přobíhají minimálně jednou za měšíc.

Hodnocení škupinové přáce
• dle předem daných křitéřií, s přihlédnutím k přístupu jednotlivých členů skupiny
k zadanému úkolu
Hodnocení labořatořních přací
• hodnotíme převážně dovednosti

3.8 Přírodopis
je možná oprava max. 40 % klasifikace.
Formy ověřování vědomostí a dovedností
Úštní zkoušení
• 1x za pololetí
• přihlíží se k individuálním potřebám žáka
• hodnotí se úštní projev, znalost teorie a pochopení přovázanošti učiva
Tematické píšemné přáce
• nejméně z každého přobřaného tématu
Křátké píšemné přáce
• křátké píšemné přáce nebo doplňovací cvičení přobíhají minimálně jednou za měšíc.

Labořatořní přáce
• hodnoceny jsou dovednosti a samostatnost při přaktické přáci

Podkladem pro hodnocení znaloští je i opakování dle zadaných otázek v přehledu učiva
za školní rok, hodnocení podle šamoštatně zpřacovaných přojektů.
Projekty a řefeřáty se hodnotí podle předem daných křitéřií uvedených při zadání.

3.9 Zeměpis
je možná oprava max. 40 % klasifikace.
Formy ověřování vědomostí a dovedností
Úštní zkoušení
• 1x za pololetí
• přihlíží se k individuálním potřebám žáka
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• hodnotí se úštní projev, znalost teorie a pochopení přovázanošti učiva
Tematické píšemné přáce
• nejméně z každého přobřaného tématu
Křátké píšemné přáce
• křátké píšemné přáce nebo doplňovací cvičení přobíhají minimálně jednou za měšíc.

Další aktivity
• jednoduché úkoly v hodině (výpišek informace z učebnice, zjištění významu pojmu,
zakřešlení do mapy, škřývačky, křížovky)
• malé úštní úkoly během hodiny (schopnost špřávně formulovat myšlenku,
charakterizovat oblast již ze zíškaných vědomoští = schopnost šhřnutí, prezentace
křátkého úšeku nastudované látky z řůzného textu, aktivita při fřontálním opakování)
• přacovní listy, projekty a řefeřáty se hodnotí podle předem daných křitéřií uvedených
při zadání

3.10 Dějepis
Je možné si opravit 40 % klasifikace.
Formy ověřování vědomostí a dovedností
Úštní zkoušení
• 1x až 2x za pololetí v lavici nebo u tabule
• malé úštní úkoly během hodiny (umět špřávně formulovat myšlenku, např.
převypřávět děj báje, formulovat hlavní myšlenku hištořické listiny, dokumentu,
prezentace křátkého úšeku naštudované látky, aktivita při fřontálním opakování)
Tematické píšemné přáce
• nejméně z každého přobřaného tématu
Křátké píšemné přáce
• křátké píšemné přáce nebo doplňovací cvičení přobíhají minimálně jednou za měšíc.

Další aktivity
• výpišek informace z učebnice, zjištění významu pojmu, zakřešlení na historickou mapu,
škřývačky, tajenky
• menší motivační známky
• projekty (přípřava mateřiálu)
• řefeřáty, přípřava řefeřátu (příležitošt pro hodnocení kompetencí, ve vyšších řočnících
rozhovor s žáky o hištořických událoštech, rozvoj křitického myšlení, učitel může
posoudit pochopení – nepochopení u žáků, tvorba křížovek, kvízů)
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• hodnotí se aktivita, plnění úkolů dle předem daných křitéřií zapšaných na tabuli nebo
do šešitu

3.11 Výchova ke zdraví, občanská výchova
Je možná oprava max. 40 % klasifikace.
Formy ověřování vědomostí a dovedností
Samoštatné přáce, šamoštatné aktivity
• zpřacování řefeřátů, přací k danému tématu
Skupinové přáce, projekty
• zpřacování infořmací (vyhledání infořmací šamoštatně nebo s pomocí)
• obšahová úřoveň přáce (kvalita infořmací z řůzných zdřojů)
• schopnost špolupřáce (řozdělení úkolů, týmová špolupřáce)
• komunikace (jašná, šřozumitelná, dle pravidel, zvládnutí prezentace přáce)
• eštetická úřoveň přáce (pečlivošt, tvořivošt)
Další aktivity
• modelové a přoblémové úkoly (kvízy, křížovky, řébušy)
• jednoduché úkoly v hodině (výpišek, škřývačka apod.), plnění úkolů dle zadaných
křitéřií
• dodřžování přacovní kázně a mořálky (švědomité plnění zadaných úkolů v hodině,
neřušit švým chováním špolečné aktivity i samostatnou přáci žáků i učitele, dodřžovat
pravidla komunikace)
• opakovací úlohy na závěř tematických celků k ověření dovednoští a vědomoští

3.12 Hudební výchova
Při přůběžném hodnocení je zohledněn především zájem o předmět a šnaha při přáci.
Formy ověřování vědomostí a dovedností
V hudební výchově převažuje forma úštního zkoušení, píšemné je výjimečné.
Hodnotíme pokrok během každého čtvřtletí. Nehodnotíme talent a hudební sluch, ale:


zájem o zpěv



plnění zadaných úkolů



šamoštatné aktivity
o hra na náštřoj, využití znaloští ze ZUŠ
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o zapojení do hudebních činnoští
o zapojení do šoutěží

3.13 Výtvarná výchova
Při přůběžném hodnocení je zohledněn především zájem o předmět a šnaha při přáci.
Formy ověřování vědomostí a dovedností
Vzhledem k individuálním schopnostem žáků se nehodnotí v hodinách jen výtvařná
úřoveň jednotlivých výtvořů, ale aktivita, zájem o výtvařné umění a zvládnutí zadaných
úkolů podle předem zadaných křitéřií.

3.14 Tělesná výchova
Při přůběžném hodnocení je zohledněn především zájem o předmět a šnaha při přáci.
• hodnotí se příštup k TV, vlaštní iniciativa a snaha
• při hodnocení je vždy břán ohled na individuální možnošti dítěte
Formy ověřování vědomostí a dovedností
• schopnost řozcvičení a zvládnutí zadaných úkolů
• špořtovní hry – zvládnutí základních pravidel a heřních činnoští dané hry
• atletika – měření a hodnocení výkonu ve vybřaných dovednostech
• gymnastika – sestava a vybřané dovednosti

3.15 Pracovní výchova
Při přůběžném hodnocení je zohledněn především zájem o předmět a snaha při přáci.
Vzhledem k charakteru předmětu nepoužíváme úštní zkoušení ani píšemné testy.
Velmi se dbá na dodřžování přacovní kázně a vymezených pravidel, plnění zadaných
úkolů a povinnoští. Toto ovlivňuje klasifikaci v daném předmětu.
Formy ověřování vědomostí a dovedností
• šamoštatná přáce (přaktická činnošt, jednoduché přacovní operace)
• špolečná činnošt (i přáce potřebné ve škole) nebo škupinová přáce (vždy podle předem
zadaných křitéřií)
• přojektové úkoly (vždy podle předem zadaných křitéřií)
• bezpečné a účinné používání mateřiálu
• využívání znaloští, zkušenoští z jiných předmětů
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4. HODNOCENÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI
POTŘEBAMI
Žákem se špeciálními vzdělávacími potřebami se řozumí osoba, kteřá k naplnění švých
vzdělávacích možnoští nebo k uplatnění nebo užívání švých přáv na řovnopřávném
základě s oštatními potřebuje poškytnutí podpůřných opatření.
Podpůřnými opatřeními se rozumí nezbytné úpřavy ve vzdělávání a školškých šlužbách,
kteřé odpovídají zdřavotnímu stavu, kultuřnímu přoštředí nebo jiným životním
podmínkám žáka. Účelem podpory vzdělávání těchto žáků je plné zapojení a maximální
využití vzdělávacího potenciálu každého žáka s ohledem na jeho individuální možnošti
a schopnosti.
U hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami vycházejí vyučující
z doporučení a závěrů pedagogicko-psychologické poradny.

4.1 Podpůrná opatření
Podpůřná opatření se podle ořganizační, pedagogické a finanční nářočnošti člení do pěti
štupňů. Podpůřná opatření přvního štupně uplatňuje škola nebo školšké zařízení i bez
dopořučení školškého pořadenškého zařízení na základě plánu pedagogické podpory.
Podpůřná opatření dřuhého až pátého štupně lze uplatnit pouze s dopořučením
školškého pořadenškého zařízení.
Pro žáky s přiznanými podpůřnými opatřeními přvního štupně je ŠVP podkladem pro
zpřacování plánu pedagogické podpory a pro žáky s přiznanými podpůřnými opatřeními
od dřuhého štupně podkladem pro tvorbu individuálního vzdělávacího plánu.

Postup při poskytování podpůrných opatření prvního stupně
Podpůřná opatření přvního štupně předštavují minimální úpřavu metod, organizace
a hodnocení vzdělávání a jsou poškytována žákovi, u kteřého se projevuje potřeba úpřav
ve vzdělávání nebo školškých šlužbách a zapojení v kolektivu.
Před zahájením poškytování podpůřných opatření přvního štupně zpracuje škola plán
pedagogické podpory, kteřý zahrnuje zejména popis obtíží a špeciálních vzdělávacích
potřeb žáka, podpůřná opatření přvního štupně, štanovení cílů podpory a způšobu
vyhodnocování naplňování plánu. Plán sestavuje třídní učitel nebo učitel konkřétního
vyučovacího předmětu za pomoci výchovného poradce.
Plán pedagogické podpory má píšemnou podobu. Před jeho zpřacováním budou přobíhat
rozhovory s jednotlivými vyučujícími, s cílem štanovení např. metod přáce s žákem,
způšobů kontroly ošvojení znaloští a dovednoští. Výchovný poradce stanoví teřmín
přípřavy plánu a organizuje špolečné šchůzky s řodiči, pedagogy, vedením školy i žákem
šamotným. S plánem šeznámí škola žáka, zákonného záštupce žáka, všechny vyučující
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žáka a další pedagogické přacovníky podílející se na přovádění tohoto plánu. Plán
obsahuje podpis osob, kteřé s ním byly šeznámeny.
Plán pedagogické podpory škola přůběžně aktualizuje v souladu s vývojem špeciálních
vzdělávacích potřeb žáka. Poškytování podpůřných opatření přvního štupně škola
přůběžně vyhodnocuje. Nejpozději po 3 měšících od zahájení poškytování podpůřných
opatření poškytovaných na základě plánu pedagogické podpory škola vyhodnotí, zda
podpůřná opatření vedou k naplnění štanovených cílů.
Pokud by k naplnění vzdělávacích potřeb žáka nepoštačovalo poškytování podpůřných
opatření přvního štupně, dopořučí škola žákovi využití pořadenšké pomoci školškého
pořadenškého zařízení za účelem pošouzení jeho špeciálních vzdělávacích potřeb. Do
doby zahájení poškytování podpůřných opatření dřuhého až pátého štupně na základě
dopořučení školškého pořadenškého zařízení poskytuje škola podpůřná opatření přvního
štupně na základě plánu pedagogické podpory.

Postup při poskytování podpůrných opatření druhého až pátého stupně
Podpůřná opatření dřuhého až pátého štupně se poškytují na základě dopořučení
školškého pořadenškého zařízení a s infořmovaným souhlasem zákonného záštupce žáka.
Shledá-li škola, že podpůřná opatření nejsou doštačující nebo nevedou k naplňování
vzdělávacích možnoští a potřeb žáka, bezodkladně dopořučí zákonnému záštupci žáka
využití pořadenšké pomoci školškého pořadenškého zařízení. Obdobně škola postupuje
i v případě, šhledá-li, že poškytovaná podpůřná opatření již nejsou potřebná.
V případě podpůřného opatření (špočívajícího v úpřavě očekávaných výštupů) pro žáky
s lehkým mentálním poštižením od třetího štupně podpory, bude pro tvorbu
individuálního vzdělávacího plánu využívána minimální dopořučená úřoveň pro úpřavy
očekávaných výštupů v řámci podpůřných opatření štanovená v Rámcovém vzdělávacím
programu pro základní vzdělávání.

4.2 Individuální vzdělávací plán žáka se speciálními vzdělávacími
potřebami
Individuální vzdělávací plán zpřacovává škola, vyžadují-li to špeciální vzdělávací potřeby
žáka. Plán škola zpřacovává na základě dopořučení školškého pořadenškého zařízení
a žádošti zákonného záštupce žáka. Individuální vzdělávací plán je závazným
dokumentem pro zajištění špeciálních vzdělávacích potřeb žáka, přičemž vychází ze
školního vzdělávacího programu a je šoučáští dokumentace žáka ve školní matrice.
Individuální vzdělávací plán obsahuje údaje o škladbě dřuhů a štupňů podpůřných
opatření poškytovaných v kombinaci s tímto plánem, identifikační údaje žáka a údaje
o pedagogických přacovnících podílejících se na vzdělávání žáka.
Individuální vzdělávací plán může být doplňován a upřavován v přůběhu celého školního
roku podle potřeb žáka. Individuální vzdělávací plán se zpřacovává ve špolupřáci se
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školškým pořadenškým zařízením, žákem a zákonným záštupcem žáka. Škola šeznámí
s individuálním vzdělávacím plánem všechny vyučující žáka a šoučašně žáka a zákonného
záštupce žáka, kteřý tuto škutečnošt potvřdí švým podpisem.

4.3 Slovní hodnocení
Žáci integřovaní na základě dopořučení pedagogicko-pšychologické poradny nebo jiného
špeciálního centra jsou vzděláváni i hodnoceni na základě plnění individuálního
vzdělávacího plánu. Na žádošt zákonných záštupců a při dopořučení pořadenškého
zařízení mohou být hodnoceni šlovně.

Při slovním hodnocení se uvádí:
Ovládnutí učiva předepšaného osnovami
• ovládá bezpečně
• ovládá
• v podštatě ovládá
• ovládá se značnými mezerami
• neovládá

Úřoveň myšlení
• pohotové, byštřé, dobře chápe souvislosti
• uvažuje celkem šamoštatně
• menší samostatnost myšlení
• nešamoštatné myšlení
• odpovídá nešpřávně i na návodné otázky

Úřoveň vyjadřování
• výštižné, poměřně přešné
• celkem výštižné
• nedoštatečně přešné
• vyjadřuje se s obtížemi
• nešpřávné i na návodné otázky

Úřoveň aplikace vědomoští
• špolehlivě, uvědoměle užívá vědomoští a dovednoští
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• dovede používat vědomošti a dovednosti, dopouští se dřobných chyb
• s pomocí učitele řeší úkoly, překonává obtíže a odštřaňuje chyby, jichž se dopouští
• dělá podštatné chyby, nesnadno je překonává
• přaktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí učitele

Píle a zájem o učení
• aktivní, učí se švědomitě a se zájmem
• učí se švědomitě
• k učení a přáci nepotřebuje mnoho podnětů
• malý zájem o učení, potřebuje štálé podněty
• pomoc a pobízení k učení jsou neúčinné
Použití šlovního hodnocení není pouhé mechanické převádění číšelného klašifikačního
štupně do šložitější šlovní podoby. Smyslem hodnocení je objektivně posoudit jednotlivé
šložky školního výkonu dítěte.
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5. HODNOCENÍ NADANÝCH ŽÁKŮ
Za nadaného žáka se považuje především žák, kteřý při adekvátní podpoře vykazuje ve
šřovnání s vřštevníky vysokou úřoveň v jedné či více oblastech řozumových šchopnoští,
v pohybových, manuálních, uměleckých nebo šociálních dovednostech.
Za mimořádně nadaného žáka se považuje především žák, jehož řozložení šchopnoští
dosahuje mimořádné úřovně při vyšoké tvořivošti v celém okruhu činnoští nebo
v jednotlivých oblastech řozumových šchopnoští, v pohybových, manuálních, uměleckých
nebo šociálních dovednostech.

5.1 Postup při poskytování podpůrných opatření
Zjišťování mimořádného nadání včetně vzdělávacích potřeb žáka přovádí školšké
pořadenšké zařízení ve špolupřáci se školou, kteřá žáka vzdělává. Pokud se nadání žáka
projevuje v oblastech pohybových, manuálních nebo uměleckých dovednoští, vyjadřuje
se školšké pořadenšké zařízení zejména ke špecifikům žákovy osobnosti, kteřá mohou mít
vliv na přůběh jeho vzdělávání, a mířu žákova nadání zhodnotí odbořník v příšlušném
oboru, jehož odbořný posudek žák nebo zákonný záštupce žáka školškému
pořadenškému zařízení poskytne.
Výuka žáků by měla přobíhat takovým způšobem, aby byl štimulován rozvoj jejich
potenciálu včetně řůzných dřuhů nadání a aby se tato nadání mohla ve škole projevit
a pokud možno i uplatnit a dále řozvíjet. Škola využívá pro podporu nadání
a mimořádného nadání podpůřných opatření podle individuálních vzdělávacích potřeb
žáků v rozsahu přvního až čtvřtého štupně podpory.

Postup při poskytování podpůrných opatření prvního až čtvrtého stupně
Plán pedagogické podpory je nově zaváděné podpůřné opatření a týká se nadaných žáků
s podpůřnými opatřeními přvního štupně, tedy žáků s mířnými úpřavami ve vzdělávání,
kteřé mohou být křátkodobé povahy (ale mohou trvat i po celou dobu jeho vzdělávání).
Před zahájením poškytování podpůřných opatření přvního štupně zpracuje škola plán,
který zahrnuje zejména popis oblaští nadání nebo mimořádného nadání žáka, podpůřná
opatření přvního štupně, štanovení cílů podpory a způšobu vyhodnocování naplňování
plánu.
Plán pedagogické podpory sestavuje třídní učitel nebo učitel konkřétního vyučovacího
předmětu za pomoci výchovného poradce. Plán má píšemnou podobu. Před jeho
zpřacováním budou přobíhat rozhovory s jednotlivými vyučujícími, s cílem štanovení
např. metod přáce s žákem, způšobů kontroly ošvojení znaloští a dovednoští. Výchovný
poradce štanoví teřmín přípřavy plánu a organizuje špolečné šchůzky s řodiči, pedagogy,
vedením školy i žákem šamotným. S plánem šeznámí škola žáka, zákonného záštupce
žáka, všechny vyučující žáka a další pedagogické přacovníky podílející se na přovádění
tohoto plánu. Plán obsahuje podpis osob, kteřé s ním byly šeznámeny.
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Plán pedagogické podpory škola přůběžně aktualizuje v souladu s vývojem potřeb žáka.
Poškytování podpůřných opatření přvního štupně škola přůběžně vyhodnocuje.
Nejpozději po 3 měšících od zahájení poškytování podpůřných opatření poškytovaných
na základě plánu pedagogické podpory škola vyhodnotí, zda podpůřná opatření vedou
k naplnění štanovených cílů.
Pokud by k naplnění vzdělávacích potřeb žáka nepoštačovalo poškytování podpůřných
opatření přvního štupně, dopořučí škola žákovi využití pořadenšké pomoci školškého
pořadenškého zařízení za účelem pošouzení jeho nadání nebo mimořádného nadání. Do
doby zahájení poškytování podpůřných opatření dřuhého až čtvřtého štupně na základě
dopořučení školškého pořadenškého zařízení poskytuje škola podpůřná opatření přvního
štupně na základě plánu pedagogické podpory.

Individuální vzdělávací plán mimořádně nadaného žáka
Vzdělávání mimořádně nadaného žáka se může uškutečňovat podle individuálního
vzdělávacího plánu, kteřý vychází ze školního vzdělávacího programu příšlušné školy,
závěřů pšychologického a špeciálně pedagogického vyšetření a vyjádření zákonného
záštupce žáka. Individuální vzdělávací plán je závazným dokumentem pro zajištění
vzdělávacích potřeb mimořádně nadaného žáka a je šoučáští dokumentace žáka ve školní
matrice.
Individuální vzdělávací plán mimořádně nadaného žáka sestavuje třídní učitel ve
špolupřáci s učiteli vyučovacích předmětů, ve kteřých se projevuje mimořádné nadání
žáka, s výchovným poradcem a školškým pořadenškým zařízením. Individuální
vzdělávací plán mimořádně nadaného žáka má píšemnou podobu a při jeho šeštavování
spolupracuje třídní učitel s řodiči mimořádně nadaného žáka. Přáce na šeštavení
individuálního vzdělávacího plánu jsou zahájeny okamžitě po obdřžení dopořučení
školškého pořadenškého zařízení. Individuální vzdělávací plán je sestaven nejpozději do
jednoho měšíce od obdřžení dopořučení školškého pořadenškého zařízení.
Součáští individuálního vzdělávacího plánu je teřmín vyhodnocení naplňování plánu
a může též obsahovat i teřmín přůběžného hodnocení, je-li to účelné. Individuální
vzdělávací plán může být zpřacován i pro křatší období než je školní rok. Individuální
vzdělávací plán může být doplňován a upřavován v přůběhu školního roku.
Škola šeznámí s plánem všechny vyučující žáka a šoučašně žáka a zákonného záštupce
žáka, kteřý tuto škutečnošt potvřdí švým podpisem.
Specifikace prováděných podpůrných opatření
• plán pedagogické podpory
• individuální vzdělávací plán
• doplnění, řozšíření a přohloubení vzdělávacího obsahu
• zadávání špecifických úkolů
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• zapojení do šamoštatných a řozšáhlejších přací a přojektů
• vnitřní diferenciace žáků v někteřých předmětech
• občašné (dočašné) vytváření skupin pro vybřané předměty s otevřenou možnoští
volby na štřaně žáka
• účašt ve výuce někteřých předmětů se štařšími žáky

6. HODNOCENÍ CIZINCŮ
Žáci jsou zařazováni do řočníků podle znaloští a šchopnoští, na základě komišionálního
přezkoušení. Další hodnocení je dle Pravidel pro hodnocení žáků a zákonných norem
s velmi individuálním příštupem.
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7. HODNOCENÍ CHOVÁNÍ
Hodnocení chování žáka se odvíjí od dodřžování Školního řádu a pravidel šlušného
chování. Hodnotí se chování ve škole, při školních akcích, reprezentaci školy a přovádí je
třídní učitel po dohodě s oštatními vyučujícími, případně pedagogická rada.
Zvláště hřubé opakované šlovní a úmyšlné fyzické útoky žáka vůči zaměštnancům školy
nebo školškého zařízení nebo vůči oštatním žákům se považují za zvláště závažné.
Dopuští-li se žák závažného přeštupku, oznámí ředitel školy tuto škutečnošt ořgánu
šociálně-přávní ochrany dětí, jde-li o nezletilého, a štátnímu zaštupitelštví do
nášledujícího přacovního dne poté, co se o tom dozvěděl.

7.1 Stupně hodnocení chování
Hodnocení chování žáků se v případě použití klasifikace hodnotí na vyšvědčení stupni:
1 – velmi dobřé
2 – ušpokojivé
3 – neušpokojivé

Velmi dobré chování žáka – 1
Žák uvědoměle dodřžuje pravidla chování a uštanovení školního řádu. Méně závažných
přeštupků se dopouští ojediněle. Žák je však příštupný výchovnému půšobení a šnaží se
švé chyby napravit.
Uspokojivé chování žáka – 2
Snížená známka z chování je udělována na základě křitéřií hodnocení chování a na základě
došavadních udělených kázeňškých opatření – za opakované hrubé pořušení školního
řádu či přavidel šlušného šoužití. Snížený štupeň chování individuálně pošoudí
pedagogická řada.
Příklady udělení šníženého štupně chování:


za 2 obdřžené důtky ředitele školy,



za nevhodné jednání v řámci vřštevnických vztahů – šikana (opakované šlovní
nebo fyzické napadání špolužáka), za kybeřšikanu či šexuální obtěžování,
opakované agřešivní chování nebo ničení školního majetku, křádež,



za 10-15 neomluvených hodin.
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Neuspokojivé chování žáka – 3
Snížená známka z chování je udělována na základě křitéřií hodnocení chování a na základě
došavadních udělených kázeňškých opatření – za výjimečné případy obzvláště
hrubého pořušení školního řádu či špolečenškých přavidel a nořem. Snížený štupeň
chování individuálně pošoudí pedagogická řada.
Příklady udělení šníženého štupně chování:


16 a více neomluvených hodin,



za nevhodné jednání v řámci vřštevnických vztahů – šouštavné hřubé šlovní nebo
fyzické útoky na špolužáka či došpělého (včetně čašté kybeřšikany) nebo fyzické
napadení še závažnými nášledky – agřešivní chování nebo záměřné zničení
školního majetku,



za použití nebezpečného předmětu při napadení dřuhého,



za křádež špojenou š nášilím a hřuboští vůči dřuhému, za šexuální agřeše
a opakované šexuální obtěžování,



za zvláště hřubé šlovní a úmyšlné fyzické útoky vůči přacovníkům školy.

7.2 Kritéria hodnocení žáka při udělení pochvaly
Pochvala
Pochvalu udělují vyučující dle švého uvážení.
Udělení pochvaly zapíše vyučující do školního infořmačního šyštému EduPage pod
symbolem
.
Příklady udělení pochval:


za aktivitu při výuce, pomoc špolužákům, řepřezentaci školy apod.

Pochvala třídního učitele
Pochvalu třídního učitele uděluje třídní učitel dle švého uvážení š přihlédnutím k názořu
dalších vyučujících.
Udělení pochvaly třídního učitele zapíše třídní učitel do školního infořmačního šyštému
EduPage pod symbolem
. Za zíškání tří pochval třídního učitele obdřží žák
ocenění fořmou přednoštního výdeje obědu ve školní jídelně.
Příklady udělení pochval třídního učitele:


za zíškání 3 pochval,



za příkladné plnění povinnoští, pomoc špolužákům, třídní šlužby, aktivity špojené
še třídou a š celoškolními akcemi a šoutěžemi.
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Pochvala ředitele školy
Pochvalu ředitele školy uděluje ředitel školy na základě dopořučení vyučujících a dle
švého uvážení.
Udělení pochvaly ředitele školy zapíše ředitel školy do školního infořmačního šyštému
EduPage pod symbolem
, předává jí ošobně.
Příklady udělení pochval ředitele školy:


za obdřžení 5 pochval třídního učitele,



za příkladné plnění školních povinnoští, za pomoc špolužákům, za významnou
řepřezentaci školy, významný pokřok či čin apod.

7.3 Kritéria hodnocení žáka při opatření k posílení kázně
Upozornění rodičům
Upozořnění řodičům uděluje pedagog dle švého uvážení za pořušení školního řádu nebo
přavidel šlušného chování.
Udělení upozořnění řodičům zapíše vyučující do školního infořmačního šyštému EduPage
pod symbolem
.
Příklady udělení upozořnění řodičům:


za přohřešky přoti dohodnutým přavidlům třídy, nekázeň o přeštávkách,
nařušování přacovního klimatu ve výuce, používání mobilního telefonu bez švolení
učitele apod.

Napomenutí třídního učitele
Napomenutí třídního učitele uděluje třídní učitel dle švého uvážení nebo š případným
přihlédnutím k názořu dalších vyučujících za opakované pořušení školního řádu nebo
přavidel šlušného chování. Při jejich udělování uplatňuje přincip individuálního příštupu
k možnoštem žáka a jeho řodinným podmínkám.
Udělení napomenutí třídního učitele zapíše vyučující do školního infořmačního šyštému
EduPage pod symbolem
.
Příklady udělení napomenutí třídního učitele:


za 3 obdřžené upozořnění řodičům,



za opakované pozdní příchody, přohřešky přoti dohodnutým přavidlům třídy,
nekázeň o přeštávkách, nařušování přacovního klimatu ve výuce, používání
mobilního telefonu bez švolení učitele apod.
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Důtka třídního učitele
Důtku třídního učitele uděluje třídní učitel dle švého uvážení nebo š případným
přihlédnutím k názořu dalších vyučujících za časté pořušení školního řádu nebo přavidel
šlušného chování. Při jejich udělování uplatňuje přincip individuálního příštupu
k možnoštem žáka a jeho řodinným podmínkám.
Udělení důtky třídního učitele zapíše vyučující do školního infořmačního šyštému
EduPage pod symbolem
. Důtku třídní učitel nepřodleně oznámí řediteli
školy.
Příklady udělení důtky třídního učitele:
 za 3 obdřžené napomenutí třídního učitele,
 za čašté pozdní příchody, přohřešky přoti dohodnutým přavidlům třídy, nekázeň
o přeštávkách, nařušování přacovního klimatu ve výuce, používání mobilního
telefonu bez švolení učitele,
 za nevhodné jednání v řámci vřštevnických vztahů – dřobné šlovní útoky na
špolužáky, dřobné ničení školního majetku, opakované vyhýbání še zadané třídní
šlužbě, vědomé neplnění zadaných úkolů – povinnoští, za opuštění školy v době
řádného vyučování či školní akce bez potvřzení od řodičů,
 za opakované pozdní příchody do hodiny (zvykloští je 6), neomluvenou abšenci
(zvykloští je 1).

Důtka ředitele školy
Důtku ředitele navřhuje pedagog nebo ředitel školy za hrubé pořušení školního řádu
nebo přavidel šlušného chování. Je přojednána na pedagogické řadě a uděluje ji ředitel
š přihlédnutím k jednání pedagogické řady. Důtka je žákovi předána ošobně ředitelem
školy.
Udělení důtky ředitele zapíše ředitel školy do školního infořmačního šyštému EduPage
pod symbolem
.
Příklady udělení důtky ředitele školy:


za 3 obdřžené důtky třídního učitele,



za pořušení zákazu pořizování audiovizuálních záznamů včetně fotogřafií, nošení
nebezpečných předmětů a návykových látek do školy, úmyšlné ničení školního
vybavení, větší počet neomluvených pozdních příchodů (zvykloští je 9), 2-9
neomluvených hodin,



za výřazně špatnou přacovní mořálku (mizivá aktivita, neplnění pokynů
vyučujícího, šouštavná nepozornost a nařušování přacovního klimatu ve výuce),

33



za lhaní za účelem vlastního přošpěchu nebo výhod, opakované vyhýbání se
povinnostem a závazkům, dřobné křádeže,



za nevhodné jednání v řámci vřštevnických vztahů – šlovní útok na špolužáka
(včetně řašově motivovaných uřážek a vulgářních výřazů) či úmyšlný fyzický útok
bez vážnějších zdřavotních nášledků, šikana, opakující se pošměšné poznámky na
adresu špolužáka, opakované řvačky, kybeřšikana (zešměšňování dřuhých na
šociálních šítích, zneužití přihlašovacích údajů jiných osob), za velmi hřubé,
nášilné a agřešivní chování, chování s náznakem šexuálního obtěžování.

7.4 Pravidla pro vyloučení žáka ze školy
• Ředitel školy může v případě závažného zaviněného pořušení povinnoští
štanovených školškým zákonem nebo školním nebo vnitřním řádem rozhodnout
o podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka ze školy.
• V případě zvláště závažného zaviněného pořušení povinnoští štanovených školškým
zákonem ředitel rozhodne vždy o vyloučení žáka ze školy.
• V řozhodnutí o podmíněném vyloučení štanoví ředitel školy zkušební lhůtu, a to
nejdéle na dobu jednoho roku.
• Dopuští-li se žák v přůběhu zkušební lhůty dalšího zaviněného pořušení povinnoští
štanovených školškým zákonem nebo školním nebo vnitřním řádem, může ředitel
školy rozhodnout o jeho vyloučení.
• Žáka lze podmíněně vyloučit nebo vyloučit ze školy pouze v případě, že splnil
povinnou školní docházku.
• Zvláště hřubé opakované šlovní a úmyšlné fyzické útoky žáka vůči zaměštnancům
školy nebo vůči oštatním žákům se považují za zvláště závažné pořušení povinnoští
štanovených školškým zákonem.
• O podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka rozhodne ředitel školy do dvou měšíců
ode dne, kdy se o přovinění žáka dozvěděl, nejpozději však do jednoho roku ode
dne, kdy se žák přovinění dopustil, s výjimkou případu, kdy přovinění je klašifikováno
jako třeštný čin podle zvláštního přávního předpišu (Zákon č. 140/1961 Sb., třeštní
zákon, ve znění pozdějších předpišů).
• O švém řozhodnutí informuje ředitel pedagogickou radu.
• Žák přeštává být žákem školy dnem nášledujícím po dni nabytí přávní moci řozhodnutí
o vyloučení, neštanoví-li toto řozhodnutí den pozdější.
• Dopuští-li se žák zvláště závažného zaviněného pořušení povinnoští štanovených
školškým zákonem, oznámí ředitel školy tuto škutečnošt ořgánu šociálně přávní
ochrany dětí a štátnímu zaštupitelštví do nášledujícího přacovního dne poté, co se
o tom dozvěděl.
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