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Klasifikační řád ZŠ Pěnčín 22 
 

 Úvod 
 

Klasifikační řád školy je součástí Školního řádu ZŠ Pěnčín 22 a upravuje především oblast 

hodnocení žáků na škole. 

 

Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování 
 

  Hodnocení výsledků vzdělávání žáků vychází z posouzení míry dosažení výstupů pro 

jednotlivé předměty školního vzdělávacího programu. Hodnocení je pedagogicky zdůvodněné, 

odborně správné a doložitelné a respektuje individuální vzdělávací potřeby žáků a doporučení 

školského poradenského zařízení. 

 

Zásady pro hodnocení chování a klasifikace žáka 

 

 Hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a jeho řízení. Ve 

výchovně vzdělávacím procesu se uskutečňuje klasifikace průběžná (hodnocení dílčích 

výsledků žáka = jednotlivé známky v průběhu školního roku) a celková (výsledná 

známka za pololetí). 

 Klasifikace je jednou z forem hodnocení, její výsledky se vyjadřují stanovenou stupnicí. 

Průběžnou klasifikaci zapisujeme na škále známek 1, 1-, 2, 2-, 3, 3-, 4, 4-, 5. Návrh 

klasifikace za 1. a 3. čtvrtletí může být zapsán v této škále. V elektronické žákovské 

knížce je ke každé známce dále přiřazena její váha na škále 1-5 (váha 1 představuje 

nejnižší hodnotu známky, váha 5 představuje nejvyšší hodnotu známky). 

 V případě, že nebude mít při závěrečném hodnocení žáka klasifikační stupeň 

potřebnou vypovídací hodnotu ve vztahu k individuální situaci žáka, škola může využít 

slovní hodnocení nebo kombinaci slovního hodnocení a klasifikace.  

 V elektronické žákovské knížce využíváme dále kromě známek následující znaky: 

N = nehodnocen (žák z rozhodnutí vyučujícího není z určitého důvodu v daném 

případě hodnocen) 

A = absence v hodině 



U = uvolněn(a) - žák je rozhodnutím ředitele školy uvolněn např. z tělesné 

výchovy 

! = neodevzdaná práce 

 Při větším množství hodnocení s malou váhou lze zapsat souhrnnou známku. 

 Klasifikace souhrnného prospěchu se provádí na konci každého pololetí a není 

aritmetickým průměrem běžné klasifikace.  

 Při tvorbě výsledné klasifikace na vysvědčení je zohledňováno: průběžná klasifikace, 

aktivita, příprava na vyučování, míra plnění zadaných úkolů. Při celkové klasifikaci 

přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl v průběhu 

klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici. Přihlíží se i 

ke snaživosti a pečlivosti žáka, k jeho individuálním schopnostem. 

 Neplní-li žák s vývojovou poruchou učení základní povinnosti a neprojevuje-li snahu, 

nebude hodnocen s tolerancí. 

 Při hodnocení žáka klasifikací jsou výsledky vzdělávání žáka a chování žáka ve škole a 

na akcích pořádaných školou hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, 

které dosáhl zejména vzhledem k očekávaným výstupům formulovaným ve školním 

vzdělávacím programu jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho 

vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka. Klasifikace zahrnuje 

ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují 

jeho výkon. 

 Chování neovlivňuje klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech. 

 Při hodnocení a při průběžné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník uplatňuje 

přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi. 

 Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. 

 Ohodnocením výkonu žáka klasifikačním stupněm posuzuje učitel výsledky práce 

objektivně a přiměřeně náročně. 

 Pro určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního 

období se hodnotí učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období. Ředitel 

školy je povinen působit na sjednocování klasifikačních měřítek všech učitelů. 

 

Informování zákonných zástupců žáka 

 

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

jednotlivých předmětů: 

o průběžně prostřednictvím žákovského notýsku (1. - 3. třída), návrh čtvrtletní 

klasifikace bude sdělen rodičům prostřednictvím elektronické ŽK 



o průběžně prostřednictvím elektronické žákovské knížky v systému Bakalář 

o před koncem každého čtvrtletí (klasifikační období) 

o při informačních a třídních schůzkách (zpravidla 3x za školní rok) 

o případně kdykoliv na požádání zákonných zástupců žáka nebo na vyzvání školy. 

 V případě mimořádného zhoršení prospěchu informuje učitel zákonné zástupce žáka 

bezprostředně a prokazatelným způsobem. Případy zaostávání žáků v učení se 

projednají v pedagogické radě. 

 

Způsob získávání podkladů pro hodnocení 

 

 Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků a chování žáka 

získává učitel zejména těmito metodami, formami a prostředky: 

o soustavným diagnostickým pozorováním žáka 

o soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování 

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

didaktickými testy 

o kontrolními písemnými pracemi a praktickými zkouškami předepsanými 

učebními osnovami 

o analýzou různých činností žáka 

o konzultacemi s ostatními učiteli a podle potřeby s dalšími odborníky (PPP) 

o rozhovory se žákem a zákonnými zástupci žáka. 

 Žák 2. až 9. ročníku základní školy musí mít z každého předmětu alespoň čtyři známky 

za každé pololetí při běžné docházce žáka. Známky získávají vyučující průběžně během 

celého klasifikačního období.   

 Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace, klasifikaci zdůvodňuje a poukazuje 

na klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů, výtvorů. Po ústním vyzkoušení 

oznámí učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě. Výsledky hodnocení písemných 

zkoušek a prací a praktických činností oznámí žákovi nejpozději do 7 dnů. Velké 

písemné práce jsou vyhodnoceny max. do 14 dnů. Učitel sděluje všechny známky, které 

bere v úvahu při celkové klasifikaci, zástupcům žáka, a to zejména prostřednictvím 

zápisů do elektronické žákovské knížky/notýsku (1. a 3. třída) a zároveň sděluje známky 

žákům. Při hodnocení lze využívat i sebehodnocení žáka. 

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

školní rok, aby se nadměrně nenahromadily v určitých obdobích. 



 O termínu písemné zkoušky, která má trvat více než 40 minut, informuje vyučující žáky 

dostatečně dlouhou dobu předem. Ostatní vyučující o tom informuje formou zápisu do 

třídní knihy. V jednom dni mohou žáci konat jen jednu zkoušku uvedeného charakteru.  

 Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka průkazným 

způsobem tak, aby mohl vždy doložit správnost celkové klasifikace žáka i způsob získání 

známek (ústní zkoušení, písemné, orientační).  

 Pokud je klasifikace žáka stanovena na základě písemných nebo grafických prací, 

vyučující tyto práce uschovávají po dobu, během které se klasifikace žáka určuje nebo 

ve které se k ní mohou zákonní zástupci žáka odvolat. Opravené písemné práce musí 

být předloženy všem žákům a na požádání ve škole také zákonným zástupcům. 

 Vyučující dodržují zásady pedagogického taktu, zejména: 

o neklasifikují žáky ihned po jejich návratu do školy po nepřítomnosti delší než 

jeden týden 

 učitel klasifikuje jen probrané učivo, zadávání nové látky k samostatnému nastudování 

celé třídě není přípustné 

o před prověřováním znalostí musí mít žáci dostatek času k naučení, procvičení 

a zažití učiva 

o prověřování znalostí provádět až po dostatečném procvičení učiva. 

 Třídní učitelé (případně výchovný poradce) jsou povinni seznamovat ostatní vyučující 

s doporučením psychologických vyšetření, která mají vztah ke způsobu hodnocení 

a klasifikace žáka a způsobu získávání podkladů. Údaje o nových vyšetřeních v průběhu 

školního roku jsou třídní učitelé povinni sdělit nejpozději na nejbližší pedagogické radě.  

    

 Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků 

 

Prostor pro sebehodnocení žáků je poskytován: 

Průběžně a na konci pololetí v rámci jednotlivých předmětů. 

Na konci pololetí v rámci vyhodnocení své činnosti s třídním učitelem. 

 

 Sebehodnocení je důležitou součástí hodnocení žáků. 

 Při sebehodnocení se žák snaží popsat: 

o co se mu daří, 

o co mu ještě nejde, 

o jak bude pokračovat dál. 



 Při školní práci vedeme žáka k tomu, aby uměl ohodnotit své výkony a výsledky. 

 

Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami  

 

 Způsob hodnocení a klasifikace žáka vychází ze znalosti příznaků obtíží a uplatňuje se 

ve všech vyučovacích předmětech, ve kterých se projevuje obtíž žáka, a na obou 

stupních základní školy. 

 Při způsobu hodnocení a klasifikaci žáků pedagogičtí pracovníci zvýrazňují motivační 

složku hodnocení, hodnotí jevy, které žák zvládl. Při hodnocení se doporučuje užívat 

různých forem hodnocení. 

 Při hodnocení žáků lze přistoupit ke slovní formě hodnocení. Způsob hodnocení 

projedná třídní učitel a výchovný poradce s ostatními vyučujícími. 

 Třídní učitel sdělí vhodným způsobem ostatním žákům ve třídě podstatu individuálního 

přístupu a způsobu hodnocení a klasifikace žáka. 

 Žák zařazený do zdravotní tělesné výchovy při částečném osvobození nebo při úlevách 

doporučených lékařem se klasifikuje v tělesné výchově s přihlédnutím k druhu a stupni 

postižení i k jeho celkovému zdravotnímu stavu. 

 

Zásady hodnocení průběhu a výsledků chování  
  

Zásady pro hodnocení chování ve škole 

 

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

vyučují. Rozhoduje o ní ředitel po projednání pedagogickou radou. 

 Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel slušného chování a dodržování 

školního řádu školy během klasifikačního období. 

 Při klasifikaci chování se přihlíží k věku, morální a rozumové vyspělosti žáka. Škola 

hodnotí a klasifikuje žáky za jejich chování ve škole a při akcích organizovaných školou. 

 Nedostatky v chování žáků projednává pedagogická rada. 

 Zákonní zástupci žáka jsou o chování žáka informování třídním učitelem a učiteli 

jednotlivých předmětů: 

o průběžně prostřednictvím žákovské knížky/notýsku (1. a 3. třída) 

o před koncem každého čtvrtletí (klasifikační období) 



o okamžitě v případně mimořádného porušení školního řádu. 

   

Výchovná opatření 

 

  Výchovná opatření jsou pochvaly a jiná ocenění a opatření k posílení kázně. Udělují se 

v příslušném pololetí. 

  

Pochvaly 

  Třídní učitel, ředitel školy, zástupce obce nebo další může žákovi po projednání pedagogickou 

radou udělit za mimořádný projev humánnosti, občanské iniciativy, reprezentaci školy či obce, 

za záslužný nebo statečný čin, za dlouhodobou úspěšnou práci pochvalu nebo jiné ocenění 

(dále jen „pochvala“). Ústní nebo písemnou pochvalu uděluje žákovi před kolektivem třídy 

nebo školy třídní učitel nebo ředitel školy. Písemná pochvala se uděluje zpravidla formou 

zápisu do elektronické žákovské knížky, na zvláštním formuláři školy nebo na vysvědčení. 

Pochvaly a jiná ocenění se zaznamenávají do katalogových listů. Udělení pochvaly ředitele 

školy se zaznamenává na vysvědčení za pololetí, v němž bylo uvedeno. 

 

Pochvala třídního učitele (na vysvědčení) 

 

  Pochvala třídního učitele (na vysvědčení) se uděluje za výborné výsledky, aktivitu, 

reprezentaci školy, dobročinnost a další úctyhodné skutky na základě posouzení třídním 

vyučujícím. Pochvalu navrhuje třídní vyučující a je projednána na pedagogické radě. Pochvala 

je zanesena do katalogového listu žáka a je součástí hodnocení žáka na vysvědčení. Třídní 

vyučující může navrhnout zakoupení odměny pro žáka, jemuž byla udělena pochvala. 

 

Neformální pochvala třídního učitele 

 

  Neformální pochvalu uděluje třídní učitel za dobré výsledky a aktivitu.  Neformální pochvala 

může být udělena širšímu množství žáků ve třídě a není součástí formálního hodnocení žáka 

na vysvědčení a ve školní dokumentaci. 

Pochvala ředitele školy 

 

Pochvala ředitele školy se uděluje za vynikající práci pro školu, reprezentaci a výjimečné 

skutky. 

  



Opatření k posílení kázně 

 

 Opatření k posílení kázně žáků se ukládá za závažné nebo opakované provinění proti školnímu 

řádu. Zpravidla předchází před snížením stupně z chování. Podle závažnosti provinění se 

ukládají tato opatření. 

  

Napomenutí třídního učitel 

 

  Napomenutí třídního učitele se uděluje za nevhodné chování při vyučovacích hodinách, 

o přestávkách a na akcích pořádaných školou, za nerespektování pokynů vyučujícího, 

zapomínání v rozsahu od 10 do 15 zapomenutí. Udělení tohoto opatření je zcela v kompetenci 

třídního vyučujícího. 

  

Důtka třídního učitele 

 

  Důtka třídního učitele se uděluje za soustavné a opakované nevhodné chování, kdy žák po 

předchozím napomenutí nezlepšil své chování, nebo za jednorázové porušení školního řádu, 

zapomínání v rozsahu od 16 do 25 zapomenutí za čtvrtletí. 

Důtka ředitele školy 

 

  Důtka ředitele školy se uděluje za soustavné, opakované a nevhodné chování i přes udělení 

předchozích výchovných opatření, za závažně porušení školního řádu, neomluvené hodiny 

v rozsahu od 2 neomluvených hodin, zapomínání v rozsahu od 26 zapomenutí výše za čtvrtletí. 

Ředitel školy, zástupce nebo třídní učitel oznámí důvody udělení výchovného opatření 

písemně prokazatelným způsobem zástupci žáka. Opatření se zaznamenává do katalogového 

listu žáka, nezaznamenává se na vysvědčení. 

Za jeden přestupek se uděluje žákovi pouze jedno opatření k posílení kázně. 

 

Počty neomluvených hodin: 

 
Jeden den - ředitelská důtka 
Více jak jeden den - 2 z chování 
Více jak 25 hodin - 3 z chování 

 Hodnocení žáků na vysvědčení 

 



 Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním 

stupněm.  

 Za první pololetí se vydává škola žákovi výpis z vysvědčení; za druhé pololetí 

vysvědčení.  

 Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech 

povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem s výjimkou 

předmětů výchovného zaměření stanovených rámcovým vzdělávacím programem a 

předmětů, z nichž byl uvolněn. Do vyššího ročníku postoupí i žák prvního stupně 

základní školy, který již v rámci prvního stupně opakoval ročník, a žák druhého stupně 

základní školy, který již v rámci druhého stupně opakoval ročník, a to bez ohledu na 

prospěch tohoto žáka. 

 Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení 

náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději 

do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné hodnotit ani v náhradním 

termínu, žák se za první pololetí nehodnotí. 

 Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení 

náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději 

do konce září následujícího školního roku. V období měsíce září do doby hodnocení 

navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník, popřípadě znovu devátý ročník. 

 Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního 

nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení 

prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, 

požádat ředitele školy o komisionální přezkoušení žáka. Komisionální přezkoušení se 

koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se 

zákonným zástupcem žáka. 

 Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech 

stanovených školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace na 

vysvědčení hodnotí těmito stupni: 

1 – výborný 

2 – chvalitebný 

3 – dobrý 

4 – dostatečný 

5 – nedostatečný 

 

Celkový prospěch žáka na vysvědčení je hodnocen: 

 Prospěl s vyznamenáním 



 Prospěl 

 Neprospěl 

 Nehodnocen 

  

Žák „prospěl s vyznamenáním“- není-li v žádném z povinných předmětů hodnocen stupněm 

horším než chvalitebný, průměr z povinných předmětů nemá horší než 1,5 a jeho chování je 

velmi dobré, 

„prospěl“- není-li v žádném z povinných předmětů hodnocen stupněm nedostatečný nebo 

odpovídajícím slovním hodnocením 

„neprospěl“- je-li v některém z povinných předmětů hodnocen stupněm nedostatečný nebo 

odpovídajícím slovním hodnocením, nebo není-li z něho hodnocen na konci druhého pololetí, 

„nehodnocen“ – není-li možné žáka hodnotit z některého povinného předmětu stanovených 

školním vzdělávacím programem na konci prvního pololetí. 

 Žák, který plní povinnou školní docházku, opakuje ročník, pokud na konci druhého 

pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen. To neplatí o žákovi, který na daném 

stupni základní školy již jednou ročník opakoval; tomuto žákovi může ředitel školy na 

žádost jeho zákonného zástupce povolit opakování ročníku pouze z vážných 

zdravotních důvodů. 

 Ředitel školy může žákovi, který splnil povinnou školní docházku a na konci druhého 

pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen, povolit na žádost jeho zákonného 

zástupce opakování ročníku po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků 

a důvodů uvedených v žádosti. 

 Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou se v případě použití klasifikace 

hodnotí na vysvědčení stupni: 

1 – velmi dobré 

2 – uspokojivé 

3 – neuspokojivé 

 

 Výsledky práce v zájmových útvarech organizovaných školou se hodnotí těmito stupni: 

- pracoval úspěšně 

 

Klasifikační řád ZŠ Pěnčín 22 byl schválen školskou radou 19. 4. 2021 a projednán pedagogickou radou                                

19. 4. 2021.                                                                                                                                      

 Mgr. Martin Zicháček, ředitel školy 


