
Směrnice Pravidla hodnocení výsledků výchovy a vzdělávání žáků Základní školy 

Moutnice – dodatek Školního řádu, č.j. 161/2022.  

 

1.  Hodnocení žáků 

 

a) Zásady hodnocení 

Motto školy: „Do školy dítě chodí proto, aby se učilo. Hodnocení tohoto procesu nesmí 

zabírat zbytečný čas, který by děti mohly věnovat novým poznatkům a získávání nových 

kompetencí. Hodnocení musí děti podporovat, proto jsme se rozhodli hodnotit především 

formativně. Znamená to přesně stanovit cíle a kritéria úspěchu, získávat důkazy o učení, vést 

třídní diskuze, poskytovat zpětnou vazbu a podporovat vzájemné hodnocení a sebehodnocení 

žáků.“ 

Co děláme pro to, aby dítě bylo hodnoceno motivačně? 

 

 Hodnotíme individuálně – každý žák je neopakovatelný jedinec a každý postupuje 

procesem výuky svým tempem. Každý pokrok si zasluhuje být oceněn.  

 Hodnotíme pestře – každý způsob pozitivního hodnocení může děti motivovat. 

Využíváme emotikony, slovní hodnocení, razítka, diplomy, body, věcné hodnocení, 

sebehodnocení, zpětnou vazbu.  

 Každý žák by v každé hodině měl mít možnost získat pozitivní hodnocení.  

 Používáme také známky, a to takové, které žáky motivují. Čtyřky a pětky nemotivují 

nikoho, učitelé jsou si vědomi negativního vlivu takového hodnocení. Proto za úkoly, 

které žák nezvládne, raději uvádějí N (nestihl, nezvládl) a motivují žáka k novému 

pokusu.  

 Hodnotíme průběžně, celý proces, nikoliv jen výsledek. Každý žák má právo na zpětnou 

vazbu v průběhu výuky. Každý se může zmýlit, je třeba naučit ho pracovat s chybou.  

 Před hodnocením učitel nastaví jasná a pochopitelná pravidla – kritéria hodnocení 

konkrétního úkolu. Tak žáci ví, čeho mají dosáhnout, aby získali výbornou známku, 

případně proč ji nedostali.   

 Hodnotíme známkami a dalšími způsoby do sešitů, pracovních sešitů, vedeme si 

deníček známek, hodnotíme i formou třídních soutěží. Rodičům do Edookitu píšeme 

pravidelně každý týden slovní hodnocení, které je konkrétní a obsahuje slova uvedená 

v tabulce kritérií hodnocení.  

 Hodnotíme i práci ve skupinách – i zde se každý zapojuje podle svých možností. Při 

skupinové práci zadáme opět přesná kritéria ke získání dobrého hodnocení.  

 Cíle a smysl práce, kterou hodnotíme, jsou formulovány jazykem dětí. Vyjasníme si, že 

děti cílům rozumí, tím je učení efektivnější a hodnocení smysluplné. Vedeme s nimi 

diskuzi o hodnoceném učivu.  

 Učitelé dávají žákům zpětnou vazbu, ale i žáci poskytují učiteli zpětnou vazbu o tom, 

zda úkolu rozumí a ví, co mají dělat.  

 Výsledná sumativní známka na čtvrtletí a na vysvědčení je souhrnem všech podkladů 

učitele. Žák by měl mít objektivní přehled o tom, jak během období pracoval. Učitelé o 

výsledné známce informují rodiče prostřednictvím informačního systému, proberou ji 

s rodiči na třídnické konzultaci.  

 

 

 

 



Co ve škole při hodnocení neděláme? 

 

 Nesrovnáváme žáky a jejich školní výkony.  

 Neznámkujeme jen výjimečně, čtvrtletně.  

 Nezkoušíme jednoho žáka před tabulí -  dítě je stresované a ostatní se nudí.  

 Žáky nenálepkujeme – dvojkaři, trojkaři. Vždy hodnotíme to, co se žákovi daří, 

neupevňujeme neúspěšnou pozici.  

 Známky neprůměrujeme, nenecháme to dělat ani žáky, ani rodiče.  

 Nedáváme známky za rychlost. Někteří žáci by na pěknou známku nikdy nedosáhli.  
 

 

b) Získávání podkladů pro hodnocení 

 soustavné sledování výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování 

 systematické sledování a vyhodnocování stupně osvojených klíčových kompetencí 

 průběžné ověřování výsledků vzdělávání 

 písemné práce, slohové práce, testy, diktáty, cvičení … 

 zpracování referátu, příspěvků, výrobků k danému tématu 

 úprava sešitů a zpracování samostatných zápisů 

 modelové a problémové úkoly, kvízy, křížovky 

 analýza výsledků různých činností žáka, např. zapojení do projektů, výsledky skupinové 

práce 

 sebehodnocení žáka 

 rozhovory se žákem, se všemi žáky  

 konzultace s ostatními učiteli 

 konzultace s pracovníky Školního poradenského zařízení, pedagogicko- psychologické 

poradny a zdravotnických služeb, zejména u žáka s potřebou podpůrných opatření 

c) Kritéria hodnocení 

 

 Zvládnutí výstupů jednotlivých vyučovacích předmětů v rámci individuálních 

možností dítěte 

 Schopnost řešit problémové situace 

 Úroveň komunikačních dovedností 

 Schopnost vykonávat činnosti smysluplně a řešit předložený problém tvůrčím 

způsobem 

 Při celkovém hodnocení žáka bereme v úvahu a hodnotíme i pokrok, jaký žák za určité 

období udělal a jaká byla jeho snaha k odstranění nedostatků; 

 Prověřujeme a hodnotíme to, o čem víme, že jsme žáky učili a naučili; 

 Dbáme, aby příklady, diktované věty nebo testy určené k hodnocení žáků obsahovaly 

jen to, co bylo s žáky dostatečně procvičeno; 

 Dbáme, aby zadání úloh bylo věku žáků přiměřené tj. formulované tak, aby mu žáci  

určitého věku mohli dobře porozumět, aby o úkolu měli již nějaké povědomí, aby se již 

s podobným úkolem někdy setkali; 

 písemnou práci na shrnutí určitého celku učiva nezadáváme předčasně, ale až když žáci 

svými projevy prokazují, že jsou na písemnou práci vybaveni vědomostmi; 

 při prověřování učiva probíraného před delší dobou ho s žáky nejprve nějakou formou 

zopakujeme, a to alespoň krátce a v několika po sobě jdoucích hodinách 

 schopnost pracovat s chybou 



 všechna hodnocení vyjadřujeme jako objektivní informaci povzbudivého charakteru. 

 

d) Základní pravidla pro hodnocení 

 Stupně hodnocení prospěchu a chování v případě použití klasifikace a jejich 

charakteristika, včetně předem stanovených kritérií: 

- při průběžné i celkové klasifikaci uplatňujeme přiměřenou náročnost 

- při celkové klasifikaci přihlížíme k věkovým zvláštnostem žáka i k možnosti kolísání jeho 

výkonů způsobených objektivními příčinami např. nevolnost, tréma, psychické rozpoložení 

- hodnotíme průběžně a celkově klasifikujeme v atmosféře bezpečí, důvěry podle předem  

žákům známých pravidel hodnocení 

- klasifikováno je jen probrané a procvičené učivo 

- posuzujeme individuální pokroku žáka proti výchozímu stavu 

- klasifikace zahrnuje ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání 

- při klasifikaci používá učitel pět klasifikačních stupňů. Známku určí učitel, který 

vyučuje příslušnému předmětu 

- známka z vyučovacího předmětu nezahrnuje hodnocení žákova chování 

 Hodnocení chování  

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

na vysvědčení stupni: 

a) 1 - velmi dobré 

b) 2 - uspokojivé 

c) 3 - neuspokojivé 

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

vyučují, a s ostatním pedagogickými pracovníky a rozhoduje o ni ředitelka školy po 

projednání v pedagogické radě. 

Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování školního řádu a zachovávání základních 

pravidel slušného chování ve škole i na školních akcích. 

 Hodnocení výsledků vzdělávání  

Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených 

ŠVP se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu: 

1 - výborný 

2 - chvalitebný 

3- dobrý 

4 - dostatečný 

5 – nedostatečný 

Pro potřeby klasifikace se předměty (vzdělávací obory) dělí do tří skupin:  

 předměty s převahou teoretického zaměření,  

 předměty s převahou praktického zaměření  

 předměty s převahou výchovného zaměření.  
 

 

 

 



A:  vyučovací předměty s převahou teoretického zaměření 

 převahu teoretického zaměření mají jazykové, společenskovědní a přírodovědné předměty 

 základní obecné vymezení jednotlivých stupňů klasifikace 

 

 

kritéria  

hodnocení 

stupeň klasifikace 
1 

výborný 

2 

chvalitebný 

3 

dobrý 

4 

dostatečný 

5  

nedostatečný 

 

Očekávané 

výstupy 

vzdělávacího 

oboru 

Bezpečně 

ovládá a 

naplňuje 

očekávané 

výstupy 

Ovládá  

očekávané 

výstupy a 

naplňuje je 

s menší 

dopomocí.  

V podstatě 

ovládá 

očekávané 

výstupy. 

Naplňuje je 

pravidelně 

s pomocí učitele.  

Ovládá 

očekávané 

výstupy jen 

částečně, je 

třeba mu je 

částečně 

přizpůsobit a 

zjednodušit.   

Očekávané 

výstupy 

neovládá, i při 

zjednodušení a 

pomoci učitele si 

s nimi neví rady.  

Komunikační 

dovednosti 

Domlouvá se 

výstižně, 

přesně 

formuluje 

myšlenky, 

vhodnými 

jazykovými 

prostředky 

Domlouvá se 

celkem 

výstižně,  

formuluje 

myšlenky, 

vhodnými 

jazykovými 

prostředky 

s dopomocí 

učitele 

Domlouvá se 

nepříliš přesně a 

výstižně, 

k formulaci 

myšlenek 

potřebuje vždy 

pomoc učitele 

Domlouvá se 

nepřesně, 

pouze 

s pomocí 

učitele, 

dokáže 

formulaci 

zopakovat. 

Není schopen 

formulovat 

myšlenku, 

domlouvání se 

nedaří. Jazykové 

prostředky jsou 

velmi chudé.  

Aplikace 

vědomostí 

při řešení 

úkolů 

spolehlivě a 

uvědoměle 

užívá 

vědomostí a 

dovedností, 

pracuje 

samostatně, 

iniciativně, 

přesně a 

s jistotou 

dovede 

používat  

vědomostí a 

dovedností při 

řešení úkolů, 

malé, nepříliš 

časté chyby 

řeší za pomoci 

učitele, s touto 

pomocí snadno 

překonává potíže 

a chyby 

dělá podstatné 

chyby, 

nesnadno je 

překonává 

praktické úkoly 

nedokáže splnit 

ani za pomoci 

učitele 

Píle a zájem 

o učení 

aktivní, učí se 

svědomitě a se 

zájmem 

učí se 

svědomitě, 

s občasnými 

podněty 

v učení a práci 

nepotřebuje 

větších podnětů 

malý zájem o 

učení, 

potřebuje stále 

pomoc a 

pobídky 

veškerá pomoc a 

pobízení jsou 

zatím neúčinné 

 

 
B:  vyučovací předměty s převahou praktického zaměření 

 

 převahu praktického zaměření mají předměty tvořivých činností 

 při klasifikaci předmětů praktického zaměření se v souladu se školním vzdělávacím 

programem hodnotí: 

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

-      osvojení praktických dovedností a návyků, zvládnutí účelných způsobů 

       práce, naplňování požadovaných kompetencí 

-      využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech  

-      aktivita, samostatnost, tvořivost, iniciativa v praktických činnostech  

-      kvalita výsledků činností  



-      organizace vlastní práce a pracoviště, udržování pořádku na pracovišti 

-      dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a péče o 

       životní prostředí  

-      hospodárné využívání surovin, materiálů, energie, překonávání  

       překážek v práci 

-      obsluha a údržba laboratorních zařízení a pomůcek, nástrojů, nářadí  

       a měřidel  
 

C:  vyučovací předměty s převahou výchovného zaměření 

 

 převahu výchovného zaměření mají předměty kulturní výchova, tvořivé činnosti, tělesná 

výchova a výchova ke zdraví 

 při klasifikaci předmětů výchovného zaměření se v souladu se školním vzdělávacím 

programem hodnotí: 

- vztah žáka k činnostem a zájem o ně 

- stupeň tvořivosti a samostatnosti projevu 

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

- poznání zákonitostí daných činností a jejich uplatňování ve vlastní činnosti 

- naplňování požadovaných kompetencí  

- kvalita projevu  

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

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

výkonnost a jeho péče o vlastní zdraví   

  Zásady pro používání závěrečného slovního hodnocení 

Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených 

školním vzdělávacím programem a chování žáka jsou v případě použití slovního hodnocení 

popsány tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu 

k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního 

vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka. 

 

Slovní hodnocení zahrnuje a obsahuje: 

 

posouzení výsledku vzdělávání žáka 

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

jeho výkon 

pozitivní motivaci 

naznačení dalšího rozvoje žáka 

zdůvodnění hodnocení 

doporučení, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat 

důraz na funkci informační 

hodnocení žáka na základě individuální vztahové normy (srovnávání s předchozím 

výkonem) 

 

Pololetní a výroční slovní hodnocení je psané formou vysvědčení jako dopis žákovi, dopis 

rodičům, nebo jako neosobní popis žákovy práce, jeho možností, schopností a cest k jejich 

rozvoji. 

 Pravidla pro udělování pochval a napomenutí 



Ředitelka školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné právnické 

či fyzické osoby žákovi po projednání v pedagogické radě udělit pochvalu nebo jiné ocenění 

za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin 

nebo za dlouhodobou úspěšnou práci. 

Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních 

vyučujících žákovi po projednání na pedagogické radě školy udělit pochvalu nebo jiné 

ocenění za výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci.  

Při porušení povinností stanovených školním řádem a po projednání na pedagogické radě lze 

podle závažnosti tohoto porušení žákovi uložit: 

a) napomenutí třídním učitelem - za méně závažné porušení šk. řádu ( občasné zapomínání 

pomůcek na vyučování, nedostatečná domácí příprava, drobné vyrušování v hodině, nekázeň ) 

b) důtku třídního učitele - za závažné porušení šk. řádu ( nevhodné jednání se spolužáky a 

dospělými osobami, úmyslné poničení věci nižší hodnoty, opakované neuposlechnutí pokynů 

vyučujících, časté zapomínání pomůcek na vyučování ) 

c) důtku ředitele školy - za opakovaně závažná porušení šk. řádu - viz bod b, za úmyslné 

poškození věci vyšší hodnoty, za maximálně dvě neomluvené hodiny, za hrubé porušení 

kázně 

Ředitelka školy nebo třídní učitel neprodleně oznámí udělení pochvaly a jiného ocenění nebo 

uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho 

zákonnému zástupci. 

Udělení pochvaly a jiného ocenění a uložení napomenutí nebo důtky se nejdéle do 5 dnů 

zaznamená podle § 28 školského zákona do dokumentace školy. Udělení pochvaly a jiného 

ocenění se zaznamená na vysvědčení za pololetí, v němž bylo uděleno 

 Celkové hodnocení prospěchu na vysvědčení 

Celkové hodnocení žáka na vysvědčení se vyjadřuje stupni: 

 

a) prospěl(a) s vyznamenáním, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených ŠVP 

hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu horším než 2 - chvalitebný, průměr stupňů 

prospěchu ze všech povinných předmětů stanovených ŠVP není vyšší než 1,5 a jeho chování 

je hodnoceno stupněm velmi dobré 

 

b) prospěl(a), není-li v žádném z povinných předmětů stanovených ŠVP hodnocen na 

vysvědčení stupněm prospěchu 5 – nedostatečný 

 

c) neprospěl(a), je-li v některém z povinných předmětů stanovených ŠVP hodnocen na 

vysvědčení stupněm prospěchu 5 - nedostatečný 

 

 e) Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků 

 

– V jednotlivých učebních oblastech předem stanovíme a žákům sdělíme základní učební 

požadavky. Jasně formulujeme, jaké dovednosti si žáci mají osvojit, čemu se mají 

naučit. Žáky upozorňujeme, jaké činnosti nebo pokusy budou provádět, o čem budeme 

hovořit. 

– Žákům předkládáme reálné a dosažitelné cíle, a tak vedeme žáky k bezchybnosti a 

poctivosti. 



– Žákům důvěřujeme a sebehodnocení nepovažujeme za příležitost k podvádění. Díky 

zpětné vazbě mají učitelé i žáci přehled o tom, co a jak již zvládli. Takto vedení žáci 

nemají potřebu podvádět – podvádění pro ně ztrácí smysl, jelikož nevede ani k prožití 

pocitu úspěchu ani k cíli, kterým je dosahování co nejlepších výsledků. 

– Žáky vedeme k tomu, aby si do svých učebních materiálů zaznamenávali to, co už dobře 

ovládají (například „hvězdičkou“). Na základě takto provedeného sebehodnocení žáků 

mohou učitelé následně přistupovat k individuálnímu řešení jejich problémů a 

nejasností. 

– Používáme činnostní přístupy a metody učení, které umožňují žákům odhalovat chyby, 

hned je opravovat a brát si z nich poučení. Žákům tak průběžně umožňujeme 

uvědomění, co z probíraného učiva již ovládají. 

– Žákům umožňujeme vyjadřovat své myšlenky, názory a prezentovat své vědomosti. 

Nejdříve dáváme příležitost projevit se žákům, kteří se v daném učivu orientují jako 

první. Mohou lépe motivovat ostatní k přístupu k učivu a pochopení látky.  

– K sebehodnocení písemných cvičení přistupujeme teprve tehdy, až je žák schopen 

uvědomit si, že probírané učivo ovládá. 

– Předkládáme žákům ukázky správně vypracovaných úkolů různé obtížnosti a 

upřesňujeme,  co požadujeme na výborné ohodnocení a co je hodnoceno již jako 

chvalitebně. Žáci potřebují vědět, jakou náročnost úkolů mají k určitým ohodnocením 

zvládat. Stejně stanovíme ukazatele při hodnocení písemném bez klasifikačních stupňů. 

Žák potom ví, k čemu ve svém snažení směřuje a je mu tak dána možnost 

sebehodnocení.  

– Dodržujeme zásady a pravidla pozitivního hodnocení. 

– Při sebehodnocení se žák snaží popsat: 

- co se mu daří 

- co mu ještě nejde 

- jak bude pokračovat dál 

-  

Závěrem je nutné říci, že i žáci mohou hodnotit práci učitele. Tato reflexe vede k nastavení 

zdravého třídního klimatu a vyváženému vztahu učitel – žák. Učitel sám cítí vnitřní potřebu se 

posouvat, něco změnit, zlepšovat.  

 

Směrnice byla vydána dne: 31. 8. 2022 jako dodatek aktualizovaného Školního řádu č. 

161/2022. 

Směrnice nabývá platnosti 1. 9. 2022 

 

V Moutnicích 31. 8. 2022 

 

Mgr. Milena Emmerová, ředitelka školy 

 


