ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, KAPLICKÉHO 384, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
KAPLICKÉHO 384, 463 12 LIBEREC 23

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků
(Klasifikační řád)
Vztahující se k ŠVP Školní vzdělávací program waldorfských tříd při Základní škole, Liberec, Kaplického 384, p.o.
Č.j.: ZŠKAP/0697/2020

Obecná ustanovení
Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici.
Směrnice je součástí školního řádu školy, podle § 30 odst. (2) školského zákona. Směrnice je
umístěna na webových stránkách školy a na přístupném místě ve škole podle § 30 školského zákona, prokazatelným způsobem s ním byli seznámeni zaměstnanci, žáci (studenti) školy a byli
informováni o jeho vydání a obsahu zákonní zástupci nezletilých dětí a žáků.
Pravidla pro hodnocení žáků
Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a výchovy
Hodnocení žáků ve všech ročnících a ve všech předmětech má formu slovního hodnocení.
Škola nepoužívá klasifikaci známkami, kromě následujících případů výslovně stanovených
školským zákonem:
 v 8. a 9. ročníku pro potřeby přijímacího řízení na střední školu,
 v 5. a 7. ročníku pro potřeby přijímacího řízení na střední školu,
 při přestupu žáka na školu s hodnocením známkovou klasifikací, a to na vyžádání školy,
na kterou žák přestupuje, nebo rodičů.
V těchto případech se užívá tzv. pomocné známkové hodnocení, které se vydává na formuláři
školy stanoveným způsobem. O zásadách pomocného známkového hodnocení informuje rodiče a
žáky třídní učitel.
Obecné rysy hodnocení
Hodnocení žáka učitelem
 je založeno na vědomí provázanosti výchovy a vzdělávání,
 vychází z pozorování a poznání dítěte,
 důsledně uplatňuje individuální a osobností přístup,
 odráží vývojové zákonitosti jednotlivých věkových stupňů a respektuje přirozený rozvoj
schopnosti sebehodnocení,
 klade důraz na funkci výchovnou, informační, motivační, sociální
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důsledně se vyhýbá funkci selektivní.

Předmět a kritéria hodnocení
Učitel sleduje celkový vývoj osobnosti žáka, utváření jeho charakteru, mravní, hodnotovou
i společensko-občanskou vyzrálost, jakož i rozvoj obecných vlastností a poznávacích sil žákovy
osobnosti. Obsah vzdělávání, osvojování poznatků, znalost faktů a s nimi spojených dílčích dovedností a návyků je chápána jako prostředek rozvoje osobnosti.
Do hodnocení se promítá píle, aktivita žáka a jeho zodpovědný přístup ke vzdělávání, zohledňují se i souvislosti, které mohou ovlivnit jeho výkon. Jeho součástí mohou být i perspektivy
pro další rozvoj žáka, zdůvodnění hodnocení a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům
a jak je překonávat.
Hodnocení se zaměřuje na celkový rozvoj žáka v těchto oblastech:
 oblast myšlenkově poznávací
 oblast citově prožitková
 oblast činnostně volní
Metody a formy hodnocení
Nejčastěji používanou metodou je metoda dílčího a celkového usuzování a metoda srovnávání výsledků, projevů a vlastností jednotlivého žáka (nepoužívá se metoda vzájemného srovnávání žáků). Slovní hodnocení je jediná forma celkového hodnocení dílčích i celkových výsledků
výchovy a vzdělávání žáka. Pouze v případech již popsaných v souladu se školským zákonem se
vydává pomocné známkové hodnocení.
Získávání podkladů pro hodnocení
Podkladem pro hodnocení žáka se rozumí veškeré jeho projevy charakteru
 ústního,
 písemného (písemné práce, projekty, seminární úlohy, epochové sešity),
 výtvarného (výkresy, výrobky, úprava sešitů) a
 pohybového (koordinace, jemná motorika, orientace v prostoru…).
Dále sem patří průkazně vedené záznamy učitele o práci a chování žáka.
Podklady pro hodnocení učitel uchovává nejméně po dobu školního roku.


Klasifikace při distančním vzdělávání
a.
V případě zhoršené epidemiologické situace (umístění třídy/školy do karantény, uzavření celé školy) nebo nařízené distanční výuky je žák povinen zúčastnit se distančního vzdělávání.
b.
Žák je hodnocen pouze za odevzdanou práci. V případě, že práce neodevzdává, nemůže být hodnocen. V případě, že žák je celkově v předmětu nehodnocen, musí vykonat komisionální zkoušky.
c.
Žáci jsou v rámci distančního vzděláváni hodnoceni a převládá především
formativní hodnocení žáků.

Zásady pro používání slovního hodnocení
 Slovní hodnocení učitelů v jednotlivých předmětech se soustřeďuje zejména na vývoj a
dosažený stav žákových dovedností, míru jeho motivace k učení, píle během vyučování i
v domácí přípravě, přičemž je rozhodující zhodnocení žákových možností.
 V případě, že na jeden předmět vyučuje žáka více učitelů, píše hodnocení jeden z učitelů
po vzájemné dohodě.
 Individuálně integrovaní žáci jsou hodnoceni v souladu s individuálním vzdělávacím programem.
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Hodnocení z chování navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují, a
rozhoduje o něm pedagogická konference kolegia učitelů.
Nedostatky v chování žáků se projednávají v pedagogické konferenci. Přijaté výchovné
opatření a jeho zdůvodnění je součástí zápisu.
V průběhu školního roku jsou rodiče žáka pravidelně informováni třídním učitelem a učiteli jednotlivých předmětů o prospěchu a chování žáka. V závažných případech jsou informováni osobně nebo zápisem do žákovského sešitu, případně telefonicky.
V 8. a 9. ročníku jsou rodiče na třídních schůzkách konaných pravidelně v první polovině
ledna a první polovině června seznámeni s pomocným známkovým hodnocením.
V případě mimořádného zhoršení prospěchu nebo chování žáka informuje učitel bezprostředně rodiče žáka a iniciuje schůzku, ze které je pořízen zápis (zakládá se do dokumentace žáka). Tyto případy se projednávají na pedagogické radě.

Hodnocení výsledků vzdělávání na vysvědčení
Za každé pololetí vydává škola žákovi vysvědčení se slovním hodnocením; za první pololetí je žákovi vydán výpis z vysvědčení.
Slovní hodnocení vypracovávají učitelé jednotlivých předmětů. V případě, že předmět
bude vyučován více učiteli, vypracují slovní hodnocení za dané období příslušní učitelé po vzájemné dohodě.
Pro účely přijímacího řízení na střední školu je v 8. a 9. ročníku vydáno pomocné známkové hodnocení, které na základě svých podkladů navrhnou jednotliví učitelé.
Na konci prvního pololetí školního roku, v němž žák splní povinnou školní docházku, vydá
škola žákovi výstupní hodnocení o tom, jak žák dosáhl cílů základního vzdělávání. V případě podání přihlášky k přijetí do oborů vzdělávání, v němž je jako součást přijímacího řízení stanovena
talentová zkouška, je žákovi vydáno výstupní hodnocení do 30. října. V pátém a sedmém ročníku
vydá škola toto hodnocení žákovi, který se hlásí k přijetí ke vzdělávání ve střední škole.
Sledované schopnosti a dovednosti
Sledovanými schopnostmi a dovednostmi jsou zejména ucelenost, přesnost a trvalost osvojení poznatků, zákonitostí, pojmů a vztahů, kvalita a rozsah získaných dovedností vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti, schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti
při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení společenských a přírodních
jevů a zákonitostí, kvalita myšlení, především jeho logika, samostatnost a tvořivost, aktivita v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim, přesnost, výstižnost a odborná i jazyková správnost
ústního a písemného projevu. V neposlední řadě je brán zřetel na kvalitu výsledků činností a míru
osvojení účinných metod samostatného studia.
V předmětech prakticko-řemeslných je hodnocen zejména vztah a motivovanost k práci,
schopnost spolupráce, míra osvojení praktických dovedností a návyků, zvládnutí účelných způsobů práce, využití získaných vědomostí v praktických činnostech, aktivita, samostatnost, tvořivost, iniciativa, kvalita výsledků činností, organizace vlastní práce a ochota pomoci spolužákům,
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.
V předmětech uměleckých a pohybových se hodnotí především míra tvořivosti a samostatnosti projevu, osvojení potřebných vědomostí, dovedností, činností a jejich tvořivé užití, poznání
zákonitostí daných činností a jejich uplatňování ve vlastní činnosti, kvalita projevu, vztah žáka k
činnostem a zájem o ně, estetické vnímání, přístup k uměleckému dílu a k estetice ostatní společnosti, v tělesné výchově s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu žáka všeobecná, tělesná zdatnost,
výkonnost a jeho péče o vlastní zdraví.
Hodnocení chování
Chování žáka se hodnotí těmito výchovnými opatřeními
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 opatřeními k posílení kázně (postihy)
Udělení pochvaly nebo postihu se zaznamená do dokumentace žáka. Na vysvědčení se zaznamená udělení pochvaly či jiného ocenění za pololetí, v němž bylo uděleno.
Ředitel školy nebo třídní učitel bez zbytečného odkladu a prokazatelným způsobem oznámí
žákovi a jeho rodičům udělení pochvaly nebo postihu a zároveň důvody jejich udělení.
Pochvaly
Pochvala kolegia učitelů:
Ředitel školy může po projednání s kolegiem školy udělit pochvalu nebo jiné ocenění za
mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo za
dlouhodobou úspěšnou školní práci. Předpokladem pro udělení pochvaly kolegia učitelů za dlouhodobou úspěšnou školní práci je předchozí udělení pochvaly třídního učitele za déletrvající úspěšnou školní práci .Mezi oběma pochvalami musí uplynout nejméně 2 měsíce.
Pochvala třídního učitele:
Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních vyučujících se souhlasem kolegia školy udělit žákovi pochvalu nebo jiné ocenění za výrazný projev
školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou školní práci.
Opatření k posílení kázně
Kolegium učitelů považuje dále uvedené postihy žáků za krajní výchovné řešení, které má
však vždy sloužit k tomu, aby si žák plně uvědomil, kde překročil hranice, které v lidském společenství školy existují. Od žáka očekává škola, že uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení školního řádu či že se dopouští jen ojediněle závažnějších přestupků, je však přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit.
Při udělování výchovných opatření jsou přestupky žáka posuzovány individuálně, je brán
ohled na dosavadní chování žáka, na mimořádné okolnosti. Pokud bylo již žákovi uděleno konkrétní výchovné opatření, pak se při dalším přestupku toto výchovné opatření započítává. Konkrétní výchovná opatření mají platnost vždy na jedno pololetí daného školního roku.
Při porušení povinností stanovených tímto školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení
žákovi uložit:
 napomenutí třídního učitele
 důtku třídního učitele
 ředitelskou důtku
 snížené hodnocení chování o jeden stupeň
 snížené hodnocení chování o dva stupně.
Napomenutí třídního učitele
Uděluje třídní učitel za vážnější porušení školního řádu žákem, zejména pak za
 soustavné nedbalé plnění školních povinností
 neodůvodněné pozdní příchody do školy.
Vhodnou formu napomenutí volí třídní učitel. O udělení napomenutí informuje třídní učitel
písemně rodiče žáka.
Důtka třídního učitele
Uděluje ji třídní učitel za hrubé porušení školního řádu žákem, zejména pak za
 neomluvenou nepřítomnost v jedné vyučovací jednotce - to je obvykle jedna vyučovací
hodina, u předmětů jako např. tělesná výchova, pracovní vyučování, dílny apod. jsou to
však dvě souvislé vyučovací hodiny (dvouhodina).
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hrubé chování vůči vyučujícím, personálu školy či jiným dospělým osobám v prostorách
školy i mimo ni
 nebezpečné chování vůči spolužákům i jiným osobám.
Třídní učitel neprodleně oznámí řediteli školy udělení důtky třídního učitele.
Třídní důtka se uděluje na formuláři zavedeném ve škole, musí obsahovat jasné zdůvodnění a
musí být podepsána rodiči žáka, třídním učitelem a ředitelem školy. Originál třídní důtky se zakládá k dokumentaci žáka.
Zápis o udělení třídní důtky se musí objevit na vysvědčení žáka za příslušné pololetí.
Ředitelská důtka
Uděluje ji ředitel školy, na návrh kolegia školy, a to zejména za opakované nebo dále stupňované porušení školního řádu žákem, kterému už byla v tomtéž školním roce udělena třídní důtka.
Za jednání, které je výjimečné svou nebezpečností apod., je možné ji navrhnout i bez předchozího udělení třídní důtky.
Důtku ředitele školy lze žákovi uložit pouze po projednání v pedagogické konferenci.
Ředitelská důtka se uděluje na formuláři zavedeném ve škole, musí obsahovat jasné zdůvodnění a musí být podepsána rodiči žáka, třídním učitelem a ředitelem školy.
Originál ředitelské důtky se zakládá k dokumentaci žáka.
Snížené hodnocení z chování
Uděluje jej ředitel školy na návrh kolegia školy, a to zejména za opakované nebo dále
stupňované porušení školního řádu žákem, kterému už byla v tomtéž školním roce udělena ředitelská důtka.
Ke snížení hodnocení chování o jeden stupeň může dojít v případě, že je chování žáka v
hrubém rozporu s pravidly chování a s ustanoveními školního řádu. Žák se dopustí závažného
přestupku proti pravidlům slušného chování nebo školního řádu nebo se opakovaně dopustí méně
závažných přestupků. Zpravidla se přes důtku třídního učitele školy dopouští dalších přestupků,
narušuje výchovně vzdělávací činnost školy, případně ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje nebo
jiných osob.
Ke snížení hodnocení chování o dva stupně může dojít v případě, že chování žáka ve škole
je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování. Dopustí se takových závažných přestupků proti
školnímu řádu nebo provinění, že je jimi vážně ohrožena výchova nebo bezpečnost a zdraví jiných
osob. Záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnost školy, zpravidla se přes
důtku ředitele školy dopouští dalších přestupků.
Za jednání, které je výjimečné svou nebezpečností apod., je možné navrhnout snížené hodnocení z chování i bez předchozího udělení třídní či ředitelské důtky.
Snížené hodnocení z chování se zapisuje na formulář zavedený ve škole, musí obsahovat
jasné zdůvodnění a musí být podepsána rodiči žáka, třídním učitelem a ředitelem školy.
Originál sníženého hodnocení z chování se přikládá k vysvědčení žáka za příslušné pololetí, kopie se zakládá k dokumentaci žáka.
Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků
V průběhu školní docházky žák postupně za pomoci učitelů rozvíjí schopnost hodnocení
svých dovedností a dalších výsledků školní práce.
Škola považuje schopnost sebehodnocení žáka za důležitý cíl svého výchovného a vzdělávacího působení.
Prvky sebehodnocení jsou součástí hodnocení ve všech vyučovacích předmětech. Žáci jsou
vedeni k tomu, aby si uvědomili, že v cestě k získání dovedností je přirozené chybovat. Poznávají,
že chyba může být také důležitým prostředkem učení.

Základní škola, Liberec, Kaplického 384, příspěvková organizace
Cílem je schopnost poznat, co se již daří, na čem je třeba stále ještě pracovat a jakou cestou
se dát.
Zásady pro vytvoření pomocného známkového hodnocení
Převedení na klasifikaci ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření
Převahu teoretického zaměření mají jazykové, společenskovědní, přírodovědné předměty a
matematika.
Při klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření se v
souladu s požadavky učebních osnov hodnotí:
 ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic, zákonitostí a vztahů, kvalita a rozsah získaných dovedností vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti,
 schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických
úkolů, při výkladu a hodnocení společenských a přírodních jevů a zákonitostí,
 kvalita myšlení, především jeho logika, samostatnost a tvořivost,
 aktivita v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim,
 přesnost, výstižnost a odborná i jazyková správnost ústního a písemného projevu,
 kvalita výsledků činností,
 osvojení účinných metod samostatného studia.
Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:
Stupeň 1 (výborný)
Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a
úplně a chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a
praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí logicky správně, zřetelně se
u něho projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný a výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími
nedostatky. Je schopen samostatně studovat vhodné texty.
Stupeň 2 (chvalitebný)
Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně,
přesně a úplně. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a
produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při
řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí správně,
v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve
správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. Je schopen samostatně nebo s menší
pomocí studovat vhodné texty.
Stupeň 3 (dobrý)
Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků, faktů, pojmů,
definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných intelektuálních a motorických činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele
korigovat. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických
úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů a zákonitostí podle podnětů
učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. V
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ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují častější nedostatky, grafický projev je méně estetický a má menší
nedostatky. Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele.
Stupeň 4 (dostatečný)
Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků závažné mezery. Při provádění požadovaných intelektuálních a motorických činností je málo pohotový a má
větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je
nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní a
písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků
jeho činnosti a v grafickém projevu se projevují nedostatky, grafický projev je málo estetický.
Závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké
těžkosti.
Stupeň 5 (nedostatečný)
Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné
mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti má velmi podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických a
praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí
nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky
ve správnosti, přesnosti i výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický projev mají vážné
nedostatky. Závažné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. Nedovede samostatně studovat.
Převedení na klasifikaci ve vyučovacích předmětech s převahou praktického zaměření
Převahu praktické činnosti mají ruční práce, dřevořezba a pěstitelské práce, popř. práce s
kovem.
Při klasifikaci v předmětech uvedených v s převahou praktického zaměření v souladu s požadavky učebních osnov se hodnotí:
 vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem,
 osvojení praktických dovedností a návyků, zvládnutí účelných způsobů práce,
 využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech,
 aktivita, samostatnost, tvořivost, iniciativa v praktických činnostech,
 kvalita výsledků činností,
 organizace vlastní práce a pracoviště, udržování pořádku na pracovišti,
 dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a péče o životní prostředí,
 hospodárné využívání surovin, materiálů, energie, překonávání překážek v práci,
 obsluha a údržba laboratorních zařízení a pomůcek, nástrojů, nářadí a měřidel.
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Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:
Stupeň 1 (výborný)
Žák soustavně projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. Pohotově, samostatně a tvořivě využívá získané teoretické poznatky při praktické činnosti.
Praktické činnosti vykonává pohotově, samostatně uplatňuje získané dovednosti a návyky. Bezpečně ovládá postupy a způsoby práce; dopouští se jen menších chyb, výsledky jeho práce jsou
bez závažnějších nedostatků. Účelně si organizuje vlastní práci, udržuje pracoviště v pořádku.
Uvědoměle dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a aktivně se stará o životní
prostředí. Hospodárně využívá suroviny, materiál, energii. Vzorně obsluhuje a udržuje laboratorní
zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla. Aktivně překonává vyskytující se překážky.
Stupeň 2 (chvalitebný)
Žák projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem.
Samostatně, ale méně tvořivě a s menší jistotou využívá získané teoretické poznatky při praktické
činnosti. Praktické činnosti vykonává samostatně, v postupech a způsobech práce se nevyskytují
podstatné chyby. Výsledky jeho práce mají drobné nedostatky. Účelně si organizuje vlastní práci,
pracoviště udržuje v pořádku. Uvědoměle udržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při
práci a stará se o životní prostředí. Při hospodárném využívání surovin, materiálů a energie se
dopouští malých chyb. Laboratorní zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla obsluhuje a
udržuje s drobnými nedostatky. Překážky v práci překonává s občasnou pomocí učitele.
Stupeň 3 (dobrý)
Žák projevuje vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem s menšími
výkyvy. Za pomocí učitele uplatňuje získané teoretické poznatky při praktické činnosti. V praktických činnostech se dopouští chyb a při postupech a způsobech práce potřebuje občasnou pomoc
učitele. Výsledky práce mají nedostatky. Vlastní práci organizuje méně účelně, udržuje pracoviště
v pořádku. Dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a v malé míře přispívá k
tvorbě a ochraně životního prostředí. Na podněty učitele je schopen hospodárně využívat suroviny,
materiály a energii. K údržbě laboratorních zařízení, přístrojů, nářadí a měřidel musí být částečně
podněcován. Překážky v práci překonává jen s častou pomocí učitele.
Stupeň 4 (dostatečný)
Žák pracuje bez zájmu a vztahu k práci, k pracovnímu kolektivu a praktickým činnostem.
Získané teoretické poznatky dovede využít při praktické činnosti jen za soustavné pomoci učitele.
V praktických činnostech, dovednostech a návycích se dopouští větších chyb. Při volbě postupů a
způsobů práce potřebuje soustavnou pomoc učitele. Ve výsledcích práce má závažné nedostatky.
Práci dovede organizovat za soustavné pomoci učitele, méně dbá o pořádek na pracovišti. Méně
dbá na dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o životní prostředí. Porušuje
zásady hospodárnosti využívání surovin, materiálů a energie. V obsluze a údržbě laboratorních
zařízení a pomůcek, přístrojů, nářadí a měřidel se dopouští závažných nedostatků. Překážky v práci
překonává jen s pomocí učitele.
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Stupeň 5 (nedostatečný)
Žák neprojevuje zájem o práci a vztah k ní, ani k pracovnímu kolektivu a k praktickým
činnostem. Nedokáže ani s pomocí učitele uplatnit získané teoretické poznatky při praktické činnosti. V praktických činnostech, dovednostech a návycích má podstatné nedostatky. Nedokáže
postupovat při práci ani s pomocí učitele. Výsledky jeho práce jsou nedokončené, neúplné, nepřesné, nedosahují předepsané ukazatele. Práci na pracovišti si nedokáže zorganizovat, nedbá na
pořádek na pracovišti. Neovládá předpisy o ochraně zdraví při práci a nedbá na ochranu životního
prostředí. Nevyužívá hospodárně surovin, materiálů a energie. V obsluze a údržbě laboratorních
zařízení a pomůcek, přístrojů a nářadí, nástrojů a měřidel se dopouští závažných nedostatků.
Převedení na klasifikaci ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného a uměleckého
zaměření
Převahu výchovného a uměleckého zaměření mají výtvarná výchova a kreslení forem, hudební výchova a zpěv, tělesná výchova a eurytmie. Žák zařazený do zvláštní tělesné výchovy se
při částečném uvolnění nebo úlevách doporučených lékařem hodnotí s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu.
Při klasifikaci v předmětech s převahou výchovného zaměření se v souladu s požadavky učebních osnov hodnotí:
 stupeň tvořivosti a samostatnosti projevu,
 osvojení potřebných vědomostí, zkušeností, činností a jejich tvořivá aplikace,
 poznání zákonitostí daných činností a jejich uplatňování ve vlastní činnosti,
 kvalita projevu,
 vztah žáka k činnostem a zájem o ně,
 estetické vnímání, přístup k uměleckému dílu a k estetice ostatní společnosti,
 v tělesné výchově s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu žáka všeobecná, tělesná zdatnost,
výkonnost a jeho péče o vlastní zdraví.
Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:
Stupeň 1 (výborný)
Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní předpoklady a velmi úspěšně podle požadavků osnov je rozvíjí v individuálních a kolektivních projevech. Jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný, v hudební a tělesné výchově přesný.
Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě. Má výrazně aktivní zájem o umění,
estetiku, brannost a tělesnou kulturu a projevuje k nim aktivní vztah. Úspěšně rozvíjí svůj estetický
vkus a tělesnou zdatnost.
Stupeň 2 (chvalitebný)
Žák je v činnostech aktivní, tvořivý, převážně samostatný na základě využívání svých
osobních předpokladů, které úspěšně rozvíjí v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev
je esteticky působivý a má jen menší nedostatky z hlediska požadavků osnov. Žák tvořivě aplikuje
osvojené vědomosti, dovednosti a návyky v nových úkolech. Má aktivní zájem o umění, o estetiku
a tělesnou zdatnost. Rozvíjí si v požadované míře estetický vkus, brannost a tělesnou zdatnost.
Stupeň 3 (dobrý)
Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyužívá dostatečně
své schopnosti v individuální a kolektivním projevu. Jeho projev je málo působivý, dopouští se v
něm chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje pomoc
učitele. Nemá dostatečný aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu. Nerozvíjí v požadované míře svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost.
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Stupeň 4 (dostatečný)
Žák je v činnostech málo aktivní a tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo
uspokojivé. Úkoly řeší s častými chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se značnou pomocí učitele. Projevuje velmi malou snahu a zájem o činnosti, nerozvíjí dostatečně svůj estetický
vkus a tělesnou zdatnost.
Stupeň 5 (nedostatečný)
Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho projev
je povětšině chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o práci a nevyvíjí úsilí rozvíjet svůj estetický vkus a tělesnou
zdatnost.
V případech, kdy je nutné vytvořit pomocné známkové hodnocení, řídí se těmito pravidly:
 Klasifikaci známkami navrhují učitelé jednotlivých předmětů na základě svých podkladů
pro slovní hodnocení a v souladu s nimi.
 Klasifikační stupeň (známka) je navržen s ohledem na žákovy možnosti a individuální
předpoklady k učení, přístup k práci a učení, píli, schopnosti spolupráce.
 Intelektuální dovednosti jsou jen dílčím aspektem celku hodnocení.
Zásady pro celkové hodnocení žáka na vysvědčení
Při slovním hodnocení
Při použití slovního hodnocení se na vysvědčení užívají tyto stupně celkového hodnocení:
 prospěl (a) s vyznamenáním,
 prospěl (a),
 neprospěl (a).
Celkové hodnocení „prospěl (a) s vyznamenáním“ obdrží žák, který v daném pololetí dostal
pochvalu kolegia školy za dlouhodobou úspěšnou práci. Toto hodnocení se používá mimořádně
za výjimečné výsledky či výkony
Celkové hodnocení „prospěl (a)“ obdrží žák, kterému v daném pololetí nebyla z žádného povinného předmětu (s výjimkou předmětů výchovného zaměření) vyučujícím předepsána opravná
zkouška, anebo předepsané opravné zkoušky (maximálně 2) úspěšně vykonal.
Celkové hodnocení „neprospěl (a)“ obdrží žák, kterému v daném pololetí byla alespoň z jednoho povinného předmětu (s výjimkou předmětů výchovného zaměření) vyučujícím předepsána
opravná zkouška a žák ji nevykonal úspěšně.
Při pomocném známkovém hodnocení
Při celkovém hodnocení v případě pomocného známkového hodnocení je žák hodnocen stupni
takto:
 prospěl (a) s vyznamenáním – není-li v žádném z povinných předmětů hodnocen stupněm
prospěchu horším než 2 (chvalitebný), průměr stupňů prospěchu ze všech povinných předmětů není vyšší než 1,5 a jeho chování je hodnoceno stupněm velmi dobré,
 prospěl (a) - není-li v žádném z povinných předmětů (s výjimkou předmětů výchovného
zaměření) hodnocen stupněm prospěchu 5 (nedostatečný),
 neprospěl (a) – je-li v některém z povinných předmětů (s výjimkou předmětů výchovného
zaměření) hodnocen stupněm prospěchu 5 (nedostatečný).
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Opravné a komisionální zkoušky
Opravné a komisionální zkoušky se řídí příslušnými ustanoveními vyhlášky č. 48/2005 Sb.
o základním vzdělávání.
Třídní učitel prokazatelně, podrobně a s dostatečným předstihem seznámí žáka, který má vykonat
komisionální zkoušku, i jeho zákonné zástupce, s jejím průběhem, pravidly a hodnocením.
Komisionální zkouška se hodnotí slovním hodnocením a její výsledek je shrnutý v celkovém hodnocení: „Žák uspěl/neuspěl v komisionální zkoušce.“
Průběh a způsob hodnocení vzdělávání podle IVP, hodnocení cizinců
Ředitel školy může s písemným doporučením školského poradenského zařízení povolit
vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami nebo žákovi s mimořádným nadáním na žádost zákonných zástupců.
Způsob hodnocení žáka vychází ze znalosti příznaků jeho potíží a uplatňuje se ve všech
vyučovacích předmětech, ve kterých se tyto potíže projevují.
Při způsobu hodnocení žáků učitelé zvýrazňují motivační složku hodnocení, hodnotí jevy,
které žák zvládl. Při hodnocení se doporučuje užívat různých forem hodnocení, např. bodové ohodnocení, hodnocení s uvedením počtu chyb apod.
Žáci jsou hodnoceni slovně. Způsob hodnocení projedná třídní učitel a výchovný poradce
s ostatními vyučujícími.
Žák zařazený do zdravotní tělesné výchovy při částečném osvobození nebo při úlevách
doporučených lékařem se hodnotí v tělesné výchově s přihlédnutím k druhu a stupni postižení i k
jeho celkovému zdravotnímu stavu.
V případě plnění školní docházky v zahraničí se postupuje podle § 38 Školského zákona a
s ním souvisejících vyhlášek MŠMT.
Při hodnocení žáků, kteří nejsou státními občany ČR a plní v ČR povinnou školní docházku, se vychází z § 15 odst. 6 vyhlášky č. 48/2005 Sb.
Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
1. Způsob hodnocení a klasifikace žáka vychází ze znalosti příznaků postižení a uplatňuje se ve
všech vyučovacích předmětech, ve kterých se projevuje postižení žáka, a na obou stupních základní školy.
2. 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, např. bodové ohodnocení, hodnocení s uvedením počtu chyb apod.
3. Při klasifikaci žáků se doporučuje upřednostnit širší slovní hodnocení. Způsob hodnocení projedná třídní učitel a výchovný poradce s ostatními vyučujícími.
4. Třídní učitel sdělí vhodným způsobem ostatním žákům ve třídě podstatu individuálního přístupu a způsobu hodnocení a klasifikace žáka.
5. 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.
6. Vyučující respektuje doporučené způsoby práce a hodnocení žáka, popsané ve zprávě o psychologickém vyšetření. Volí takové způsoby prověřování znalostí žáka, ve kterých se co nejméně projevuje zdravotní postižení (např. doplňování jevů místo diktátů, ústní zkoušení místo
písemných prací či naopak, zkrácený rozsah písemných prací,…).
7. Podle druhu postižení využívá speciální metody, postupy, formy a prostředky vzdělávání a
hodnocení, kompenzační, rehabilitační a učební pomůcky, speciální učebnice a didaktické materiály.
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8. Dítětem, žákem se speciálními vzdělávacími potřebami je osoba se zdravotním postižením,
zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním.Zdravotním postižením je pro účely
školských přepisů mentální, tělesné, zrakové nebo sluchové postižení, vady řeči, souběžné postižení více vadami, autismus a vývojové poruchy učení nebo chování. Zdravotním znevýhodněním
zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc nebo lehčí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení a
chování, které vyžadují zohlednění při vzdělávání. Sociálním znevýhodněním je rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, nařízená
ústavní výchova nebo uložená ochranná výchova, nebo postavení azylanta a účastníka řízení o
udělení azylu na území České republiky.
9. Děti, žáci a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vytvoření nezbytných podmínek při vzdělávání i klasifikaci a hodnocení.
10. Při hodnocení žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíží k povaze
postižení nebo znevýhodnění. Vyučující respektují doporučení psychologických vyšetření žáků a
uplatňují je při klasifikaci a hodnocení chování žáků a také volí vhodné a přiměřené způsoby získávání podkladů.
11. U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení na
základě žádosti zákonného zástupce žáka. Výsledky vzdělávání žáka v základní škole speciální
se hodnotí slovně.
12. Pro zjišťování úrovně žákových vědomostí a dovedností volí učitel takové formy a druhy
zkoušení, které odpovídají schopnostem žáka a na něž nemá porucha negativní vliv. Kontrolní
práce a diktáty píší tito žáci po předchozí přípravě. Pokud je to nutné, nebude dítě s vývojovou
poruchou vystavováno úkolům, v nichž vzhledem k poruše nemůže přiměřeně pracovat a podávat výkony odpovídající jeho předpokladům.
13. Vyučující klade důraz na ten druh projevu, ve kterém má žák předpoklady podávat lepší výkony. Při klasifikaci se nevychází z prostého počtu chyb, ale z počtu jevů, které žák zvládl.
14. Klasifikace byla provázena hodnocením, t.j. vyjádřením pozitivních stránek výkonu, objasněním podstaty neúspěchu, návodem, jak mezery a nedostatky překonávat,
15. Všechna navrhovaná pedagogická opatření se zásadně projednávají s rodiči a jejich souhlasný či nesouhlasný názor je respektován.
16. V hodnocení se přístup vyučujícího zaměřuje na pozitivní výkony žáka a tím na podporu
jeho poznávací motivace k učení namísto jednostranného zdůrazňování chyb.
17. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných se řídí vyhláškou č.
48/2005 Sb., o základním vzdělávání, pokud není zvláštním právním předpisem stanoveno jinak.
Hodnocení nadaných dětí, žáků a studentů
1. Ředitel školy může mimořádně nadaného nezletilého žáka přeřadit do vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku. Podmínkou přeřazení je vykonání zkoušek z učiva nebo části
učiva ročníku, který žák nebo student nebude absolvovat. Obsah a rozsah zkoušek stanoví ředitel
školy.
2. Individuálně vzdělávaný žák koná za každé pololetí zkoušky z příslušného učiva, a to ve
škole, do níž byl přijat k plnění povinné školní docházky. Nelze-li individuálně vzdělávaného
žáka hodnotit na konci příslušného pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení pololetí.
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Ředitel školy zruší povolení individuálního vzdělávání, pokud žák na konci druhého pololetí příslušného školního roku neprospěl, nebo nelze-li žáka hodnotit na konci pololetí ani v náhradním
termínu.
Závěrečná ustanovení
1. Zrušuje se předchozí znění této směrnice č.j.: Č.j.: ZŠKAP/0366/2019 ze dne 23.8.2019.
Uložení směrnice v archivu školy se řídí spisovým řádem školy.
2. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen zaměstnanec: statutární zástupce školy
3. O kontrolách provádí písemné záznamy
4. Směrnice nabývá účinnosti dnem: 1.9.2020
5. Zaměstnanci školy s tímto řádem byli seznámeni na pedagogické poradě dne 25.8.2020.
6. Projednán a schválen školskou radou dne 31.8.2020
7. Žáci školy byli s tímto řádem seznámeni třídními učiteli ve dnech 1. – 7.9.2020, seznámení je zaznamenáno v třídních knihách.
8. Zákonní zástupci žáků byli informováni o vydání řádu školy informací v elektronické žákovské knížce, řád je pro ně zpřístupněn na PC v hale školy a na webových stránkách
školy.

V Liberci 24.8.2020
Mgr. Pavel Zeronik
ředitel školy
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Příloha č.1
Zásady pro používání slovního hodnocení včetně předem stanovených kritérií
O slovním hodnocení výsledků vzdělávání žáků na vysvědčení rozhoduje ředitel školy se souhlasem školské rady a po projednání v pedagogické radě.
Třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů převede slovní hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v případě přestupu žáka na školu, která hodnotí
odlišným způsobem, a to na žádost této školy nebo zákonného zástupce žáka.
Je-li žák hodnocen slovně, převede třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů
slovní hodnocení do klasifikace pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání.
U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce žáka.
Při použití slovního hodnocení se výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem hodnotí tak, aby byla zřejmá
úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům jednotlivých
předmětů školního vzdělávacího programu, ke svým vzdělávacím a osobnostním předpokladům
a věku. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka v jejich vývoji, ohodnocení přístupu žáka ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon, a naznačení dalšího rozvoje žáka; obsahuje také zdůvodnění a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat. Výsledky vzdělávání žáka na konci prvního pololetí lze hodnotit
souhrnně za všechny předměty. Slovní hodnocení lze použít i pro hodnocení chování žáka.
Zásady pro vzájemné převedení klasifikace a slovního hodnocení
Prospěch
Ovládnutí učiva
1 – výborný
2 – chvalitebný
3 – dobrý
4 – dostatečný
5 - nedostatečný

ovládá bezpečně
ovládá
v podstatě ovládá
ovládá se značnými mezerami
neovládá

Myšlení
1 – výborný
2 – chvalitebný
3 – dobrý
4 – dostatečný
5 - nedostatečný

pohotový, bystrý, dobře chápe souvislosti, samostatný
uvažuje celkem samostatně
menší samostatnost v myšlení
nesamostatné myšlení, pouze s nápovědou
odpovídá nesprávně i na návodné otázky

Vyjadřování
1 – výborný
2 – chvalitebný
3 – dobrý

výstižné a poměrně přesné
celkem výstižné
myšlenky vyjadřuje ne dost přesně
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4 – dostatečný
5 - nedostatečný
Celková aplikace vědomostí
1 – výborný

myšlenky vyjadřuje se značnými obtížemi
nedokáže se samostatně vyjádřit, i na návodné otázky
odpovídá nesprávně

4 – dostatečný
5 - nedostatečný

užívá vědomostí a spolehlivě a uvědoměle dovedností,
pracuje samostatně, přesně a s jistotou
dovede používat vědomosti a dovednosti při řešení
úkolů, dopouští se jen menších chyb
řeší úkoly s pomocí učitele a s touto pomocí snadno
překonává potíže a odstraňuje chyby
dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává
praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí

Aktivita, zájem o učení
1 – výborný
2 – chvalitebný
3 – dobrý
4 – dostatečný
5 - nedostatečný

aktivní, učí se svědomitě a se zájmem
učí se svědomitě
k učení a práci nepotřebuje větších podnětů
malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty
pomoc a pobízení k učení jsou zatím neúčinné

2 – chvalitebný
3 – dobrý

Chování
1 – velmi dobré

2 - uspokojivé

3 - neuspokojivé

Uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení
vnitřního řádu školy. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle. Žák je však přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit.
Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními vnitřního řádu školy. Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo
vnitřnímu řádu školy; nebo se opakovaně dopustí méně
závažných přestupků. Zpravidla se přes důtku třídního
učitele školy dopouští dalších přestupků, narušuje výchovně vzdělávací činnost školy. Ohrožuje bezpečnost a
zdraví svoje nebo jiných osob.
Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly
slušného chování. Dopustí se takových závažných přestupků proti školnímu řádu nebo provinění, že je jimi
vážně ohrožena výchova nebo bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnost školy. Zpravidla se přes
důtku ředitele školy dopouští dalších přestupků.

