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Základní škola a Mateřská škola Petřiny-jih, 162 00 Praha 6, Šantrochova 2/1800 

Škola pro život (vzdělání, pohyb, komunikace) 

Telefon: 235 361 223, Fax 235 352 257, 

E-mail: reditelka@petrinyjih.cz web: www.petrinyjih.cz 

 

ŠKOLNÍ ŘÁD 
V souladu se zněním ustanovení § 30, zákona č. 561/2004 Sb., následně pak novely zákona 

č. 49/2009, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon) a vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění 

povinné školní docházky, ve znění posledních úprav vydává ředitelka Základní školy a Mateřské 

školy Petřiny-jih, Praha 6, Šantrochova 2, tento Školní řád. Součástí Školního řádu jsou Pravidla 

pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. 

Tento Školní řád byl vytvořen proto, abychom společně v naší škole vytvořili bezpečné 

prostředí, přátelskou atmosféru, tvůrčí prostředí a pocit zodpovědnosti u nás všech. Zaměstnanci 

školy plně respektují zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, jakož i mezinárodní Úmluvu 

o právech dítěte. Školní řád je závazný pro všechny zaměstnance školy, žáky a jejich rodiče 

(zákonné zástupce). 

Školní řád upravuje: 

1 podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků, 

2 podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců ve škole, 

3 podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky a pravidlech 

chování žáků, 

4 provoz a vnitřní režim školy, 

5 podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně 

patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí, 

6 podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků, 

7 zákaz činnosti a propagace politických stran a hnutí, zákaz reklamy, 

8 pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, 

9 platnost školního řádu a způsoby jeho zveřejnění. 

1 Práva a povinnosti žáků 

Práva: 

1.1 Žák má právo na vzdělání a školské služby, které poskytuje škola. 

1.2 Žák má právo vyjádřit se k záležitostem spojených s výchovou a výukou, které se jej 

osobně týkají. V případě potřeby se vyjádří osobně slušnou formou, a to rozhovorem 

s příslušným pedagogem nebo ředitelem školy. 

1.3 Žák má právo na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání. 

1.4 Žák má právo na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se 

vzdělávání. 

1.5 Žáci mají právo na vytváření samosprávných orgánů. 

1.6 Žák má právo plnit povinnou školní docházku ve škole mimo území České republiky. 

Po tuto dobu je současně žákem spádové školy. 

mailto:reditelka@petrinyjih.cz
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Povinnosti: 

1.7 Žák je povinen řádně docházet do školy po dobu devíti školních roků, nejdéle však 

do konce školního roku, v němž žák dosáhne sedmnáctého roku věku, a to dle rozvrhu 

hodin, řádně se vzdělávat, účastnit se činností organizovaných školou. Účast na vyučování 

nepovinných předmětů, docházka do zájmových kroužků a do školní družiny je 

pro zařazené žáky povinná. 

1.8 Žák nosí do školy učebnice a školní potřeby podle rozvrhu vyučování a pokynů učitelů. 

Svědomitě plní uložené úkoly včetně domácí přípravy na vyučování. Jestliže se nemohl 

na vyučování náležitě připravit, omluví se učiteli na začátku vyučovací hodiny. Soustavné 

zapomínání učebnic, pomůcek a opakovaná nepřipravenost na vyučování je považováno 

za porušení Školního řádu.  

1.9 Žákovskou knížku nosí každý den. Na výzvu učitele je žák povinen žákovskou knížku 

předložit. Opakované zapomínání žákovské knížky je považováno za porušení Školního 

řádu. Záznamy v žákovské knížce kontroluje a potvrzuje svým podpisem zákonný 

zástupce. Žák nesmí přepisovat a měnit udělené známky a zápisy učitelů. 

1.10 Užívání mobilních telefonů během vyučovacích hodin je zakázáno. Povinností žáka je, aby 

v době výuky měl mobil vypnutý. Za mobil si ručí žák, který jej vnesl do školních prostor. 

1.11 Žák je povinen ve škole se slušně chovat, plnit pokyny pedagogických pracovníků, 

dodržovat Školní řád, právní předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, 

s nimiž byl seznámen. 

2 Práva a povinnosti zákonných zástupců 

Práva: 

2.1 Zákonný zástupce má právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání a chování 

svého syna/dcery od pedagogů školy osobním pohovorem mimo dobu vyučování nebo 

při třídních schůzkách. 

2.2 Zákonný zástupce má právo na poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se jeho 

syna/dcery. 

2.3 Zákonný zástupce má právo vznést stížnost k řediteli školy, pokud se domnívá, 

že v případě jeho syna/dcery škola pochybila. 

2.4 Zákonný zástupce má právo volit a být volen do Školské rady. 

Povinnosti: 

2.5 Zákonní zástupci žáků jsou povinni zajistit, aby žák docházel řádně do školy. 

2.6 Zákonní zástupci žáků mají povinnost na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit 

projednávání závažných otázek týkajících se vzdělávání a chování žáka. 

2.7 Zákonní zástupci žáků jsou povinni informovat školu o změně zdravotní způsobilosti 

dítěte, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které nejsou škole dosud 

známy. 

2.8 Zákonní zástupci jsou povinni informovat a dokládat důvody nepřítomnosti žáka 

ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými Školním řádem, a to nejpozději do tří 

kalendářních dnů třídnímu učiteli. Nepřítomnost ve škole může být omluvena jen pro 

nemoc, z vážných rodinných důvodů nebo v případě rodinné rekreace schválené ředitelem 

školy. Uvolnění na jeden až dva dny povoluje třídní učitel, na více dnů ředitel školy. 

Písemnou žádost o toto uvolnění musí zákonný zástupce žáka předložit prostřednictvím 

třídního učitele vedení školy s dostatečným předstihem, aby bylo možno žádost posoudit. 

V jednotlivých odůvodněných případech může škola požadovat lékařské potvrzení nebo 

jiný doklad o příčině žákovy nepřítomnosti ve škole. Neomluvená absence včetně 

svévolného opuštění školy v době vyučování je kvalifikováno jako porušení Školního řádu. 
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2.9 Zákonní zástupci žáků jsou povinni oznamovat škole údaje podle § 28 odst. 2 a 3 

školského zákona a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo 

bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích (změna jména, bydliště, telefonní spojení) 

2.10 Pokud dojde ke změně školy žáka, oznámí tuto skutečnost zákonný zástupce písemně, a to 

včas s adresou nové školy a zajistí odevzdání zapůjčených učebnic. 

2.11 V případě plnění povinné školní docházky v zahraničí je zákonný zástupce povinen 

oznámit řediteli školy předpokládanou dobu, způsob plnění povinné školní docházky, 

adresu pobytu žáka, případně školy v zahraničí. 

3 Pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky a pravidla 

chování žáků 

3.1 Žáci dbají ve škole i mimo školu všech pravidel slušného chování, hygieny a bezpečnosti, 

respektují pokyny pedagogických a ostatních zaměstnanců školy.  

3.2 Pedagogičtí pracovníci vedou žáky k slušnému chování, dodržování školního řádu, 

dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků vysvětlováním, příkladem, domluvou, 

napomenutím a spoluprací se zákonnými zástupci. 

3.3 Pedagogičtí pracovníci respektují a rozvíjejí osobnost žáka, vyslyší jeho názor, řídí diskusi. 

3.4 Žáci se k sobě chovají ohleduplně, slušně a neubližují si. Tělesný vzhled, věk, barva pleti, 

odlišná národnost apod. nesmí být terčem posměchu a urážek. Prokázané projevy 

diskriminace, nepřátelství, násilí, úmyslné ublížení na zdraví nebo šikanování spolužáků je 

hodnoceno sníženou známkou z chování.  

3.5 Žáci se ke všem dospělým osobám chovají slušně, zdraví učitele, ostatní pracovníky školy 

a všechny hosty. Při vstupu učitele nebo jiné dospělé osoby do učebny a při jejich odchodu 

pozdraví tím, že se v lavicích postaví.  

3.6 Žák přichází do školy vhodně a čistě oblečen a upraven. Je nepřípustné docházet do školy 

ve výstředním oblečení, které vyjadřuje sympatie k různým společenským skupinám 

a hnutím propagujících rasismus, fašismus, komunismus, antisemitismus, anarchismus 

apod. Nedodržení tohoto ustanovení lze kvalifikovat jako přestupek proti Školnímu řádu.  

3.7 Po zvonění na začátku vyučovací hodiny je každý žák na svém místě a na stole má 

připraveny všechny potřebné věci k vyučovací hodině. Při vyučovací hodině žák 

bez dovolení neopouští učebnu ani své místo, zachovává klid a kázeň, sleduje pozorně 

vyučování a spolupracuje podle pokynů učitele. Ve vyučovacích hodinách koná práce dle 

pokynů vyučujícího a svým chováním a vystupováním nenarušuje průběh vyučovací 

hodiny, práci vyučujícího a spolužáků. Soustavné narušování výuky je považováno 

za porušení Školního řádu.  

3.8 Ve školní jídelně – výdejně stravy se řídí žáci Řádem školní jídelny a pokyny dohlížejících 

učitelů. 

3.9 Ve školní družině se žáci řídí Řádem školní družiny.  

3.10 Zákonní zástupci spolupracují se školou a jejími pedagogy při výchově k řádnému chování 

svých dětí, při vzdělávání a dalších činnostech organizovaných školou. Základními 

formami spolupráce je přebírání informací od pedagogů, konzultace s nimi při hledání 

optimálního řešení výchovného problému a vznášení konstruktivních námětů 

a připomínek. Předpokladem úspěšné spolupráce je dodržování zásad a pravidel slušného 

chování. 
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4 Provoz a vnitřní režim školy 

4.1 Časový rozpis provozu školy: 

4.2 Dopolední vyučování začíná v 8:00 hod., vstup žáků do objektu školy je povolen od 7:40 

hodin. Výjimku tvoří školní družina. 

4.3 Po příchodu do školy se žák přezuje v určené šatně a odloží svrchní oděv. Žáci nesmí nosit 

do školy cenné věci, větší obnos peněz a věci nebezpečné pro zdraví. Cenné věci a peníze 

nenechávají odložené. Za ztrátu takto odložených cenností nenese škola právní 

odpovědnost. Osobní věci (vnější oděv a obuv) odkládají pouze na určených místech 

v šatnách.  

4.4 Vyučování je organizováno podle rozvrhu vyučování. Vyučovací hodina trvá 45 minut 

a končí na pokyn učitele.  

4.5 Žáci prvního až pátého ročníku mohou mít v dopoledním vyučování nejvýše 

5 vyučovacích hodin a v odpoledním vyučování nejvýše 5 vyučovacích hodin, žáci šestého 

až devátého ročníku nejvýše 6 vyučovacích hodin.  

4.6 Přestávky mezi vyučováním jsou desetiminutové, po druhé hodině dvacetiminutová. 

Přestávka mezi dopoledním a odpoledním vyučováním je šedesátiminutová. 

Rozvrh hodin a přestávek mezi výukou: 

1. hodina   8:00 –   8:45   8:45 –   8:55 

2. hodina   8:55 –   9:40   9:40 – 10:00 

3. hodina 10:00 – 10:45 10:45 – 10:55 

4. hodina 10:55 – 11:40 11:40 – 11:50 

5. hodina 11:50 – 12:35 12:35 – 12:45 

6. hodina 12:45 – 13:30 13:30 – 13:40 

7. hodina 13:40 – 14:25 14:25 – 14:35 

8. hodina 14:35 – 15:20 15:20 – 15:25 

9. hodina 15:25 – 16:10 

V pátek se koná pravidelná třídnická hodina od 8:00 a vyučování začíná v 8:25 h. 

4.7 Přestávky využívají žáci k regeneraci sil a přípravě na další vyučovací hodinu. Přecházejí-

li na další vyučovací hodinu do jiné učebny v době přestávky, činí tak spořádaně. V době 

přestávky dbají žáci pokynů službu konajícího pedagogického dohledu. 

4.8 Přestávka mezi dopoledním a odpoledním vyučováním je dána rozvrhem vyučování. 

V době čekání mohou využívat internetovou knihovnu. Při pobytu v areálu školy vždy 

dbají pokynů služby konajícího pedagogického dohledu.  

4.9 Provoz školní družiny je od 6:30 hodin do 17:00 hodin. Činnost se řídí Řádem školní 

družiny. 

4.10 Školní jídelna je otevřena pro žáky v době od 11:45 hodin do 14:00 hodin (v pátek podle 

rozvrhu hodin). Provoz se řídí Řádem školní jídelny. 

4.11 Provoz ve školní budově /podnájmy místností/ musí být ukončen do 22:00 hodin, 

zodpovídá školník a vrátný. 

4.12 Provoz v tělocvičně v pracovních dnech musí být ukončen do 22:00 hodin, zodpovídá 

školník a vrátný. 

4.13 Do tělocvičny žáci vstupují jen ve zvláštní sportovní obuvi, kterou nepoužívají venku, 

a dále ve sportovním oblečení. Oblečení na tělesnou výchovu musí být sportovního 

charakteru. Žáci musí počítat s venkovním oblečením pro všechny druhy počasí. Je 

nepřípustné cvičit v oblečení, v němž žák sedí ve třídě.  
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4.14 Zjistí-li žák ztrátu osobní věci, je povinen nahlásit tuto skutečnost okamžitě svému 

třídnímu učiteli nebo jinému pedagogickému pracovníkovi. 

4.15 Škola neodpovídá za ztrátu a odcizení věcí a předmětů, které nesouvisí s výukou nebo 

nejsou běžným a obvyklým vybavením žáka při docházce do školy.  

5 Podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich 

ochrany před sociálně-patologickými jevy a před projevy diskriminace, 

nepřátelství a násilí 

5.1 Žáci dbají všech pokynů pedagogického dohledu nebo ostatních pracovníků školy a jsou 

povinni dodržovat všechna pravidla k zajištění své bezpečnosti a ochrany zdraví, s nimiž je 

prokazatelným způsobem seznámí třídní učitel první den školy. 

5.2 Žáci se o přestávkách chovají tak, aby svou činností neohrozili bezpečnost svou a svých 

spolužáků a zamezili možnost případného úrazu nebo ničení školního majetku. Dbají 

pokynů dohledu konajících učitelů. Žáci, kteří používají WC, se v těchto prostorách 

zbytečně nezdržují a důsledně dbají na osobní hygienu a udržování pořádku.  

5.3 Do školy žák nesmí nosit věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz, ohrožovat 

mravní výchovu žáků, nebo věci, které nesouvisí s výukou. V areálu školy je zakázáno 

používání otevřeného ohně. Je nepřípustné přinášet do školy zbraně všeho druhu a jejich 

napodobeniny včetně vzduchových a plynových pistolí a dále veškeré výbušné předměty 

(petardy, prskavky apod.), injekční stříkačky, zápalky, zapalovače a nože. Věci, které 

budou žákům zabaveny, budou vydány rodičům na jejich vyžádání. Nedodržení tohoto 

ustanovení lze kvalifikovat jako přestupek proti Školnímu řádu.  

5.4 Pro vstup a k odchodu ze školy používají výhradně hlavní vchod, řídí se časovým režimem 

otvírání. Vzdalovat se v době vyučování a o přestávkách z areálu školy je zakázáno. 

V případě odchodu v průběhu vyučování je na I. stupni nutné osobní vyzvednutí žáka 

zákonným zástupcem. 

5.5 Žáci, kteří nečekají na odpolední vyučování nebo na zahájení organizované zájmové 

mimoškolní činnosti, se nesmí zdržovat v areálu školy. Za jejich bezpečnost a ochranu 

zdraví škola nenese odpovědnost.  

5.6 Pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ve školní výdejně se žáci řídí Řádem 

školní jídelny a pokyny dohlížejících učitelů.  

5.7 Pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ve školní družině se žáci řídí Řádem školní 

družiny.  

5.8 Při exkurzích, výletech, LVVZ, ŠvP a jiných činnostech pořádaných školou vystupují žáci 

ukázněně, řídí se pokyny učitelů nebo jiných pověřených osob. Při těchto akcích platí 

přiměřeně odpovídající ustanovení Školního řádu. Při cestách mimo školu dodržují 

dopravní předpisy a pravidla pro přepravu v hromadných dopravních prostředcích. 

5.9 V areálu školy je zakázáno provozovat veškeré činnosti, které by mohly vést k ohrožení 

bezpečnosti osob zde pobývajících.  

5.10 Užívání drog, pití alkoholu a kouření je v areálu školy zakázáno. 

5.11 Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během vyučování nebo o přestávkách ve třídě, 

na chodbě nebo hřišti jsou žáci povinni hlásit ihned třídnímu nebo dohlížejícímu učiteli. 

5.12 V případě výskytu pedikulózy (dětské vši, ale i dalších infekčních onemocnění) 

zaměstnanci školy bezprostředně informují rodiče všech žáků. Zbavit děti vší je povinností 

zákonných zástupců. V případě výskytu si zákonný zástupce neprodleně žáka vyzvedne 

ze školy a provede odvšivení. 
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6 Zacházení se školním majetkem 

6.1 Žák nesmí svým jednáním a chováním svévolně poškozovat majetek, který tvoří zařízení 

školy a dále věci, které mu byly svěřeny do osobního užívání (učebnice, učební pomůcky 

apod.). Nedodržení tohoto ustanovení lze kvalifikovat jako přestupek proti Školnímu řádu.  

6.2 Svévolné poškození majetku, učebních pomůcek, učebnic apod. žák uhradí v plné výši 

pořizovací ceny.  

6.3 Žákům je zakázána v budově školy jízda na koloběžkách, kolečkových bruslích 

a skateboardech z důvodu možného poškození podlahových krytin, poškození zdraví svého 

i svých spolužáků.  

6.4 S okny a roletami smí žáci manipulovat pouze na pokyn učitele. 

6.5 Žák, který bude úmyslně poškozovat majetek školy (nepřezouvá se, ničí lavice, WC, 

společné prostory školy, atd.), uhradí vzniklou škodu. O přestupku budou informováni 

zákonní zástupci žáka.  

7 Zákaz činnosti a propagace politických stran a hnutí, zákaz reklamy 

7.1 Ve škole není povolena činnost politických stran a politických hnutí ani jejich propagace.  

7.2 Ve škole je zakázána propagace extremistických skupin a hnutí. Za propagaci je 

považováno i nevhodné oblečení, které je v rozporu se Školním řádem.  

7.3 Ve škole není povolena reklama, která je v rozporu s cíli a obsahem vzdělávání, a reklama 

a prodej výrobků ohrožujících zdraví, psychický nebo morální vývoj žáků nebo přímo 

ohrožující životní prostředí. 

8 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 

8.1 Ustanovení školy k hodnocení výsledků vzdělávání žáků vychází z ustanovení zákona 

č. 561/2004 Sb., § 51 a vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb., § 14, 15, 16, 17. 

8.2 Obecné zásady hodnocení 

O způsobu hodnocení žáků rozhoduje ředitelka školy se souhlasem Školské rady. 

Hodnocení výsledků vzdělávání je vyjádřeno klasifikačním stupněm. 

Hodnocení průběhu výsledků vzdělávání a chování žáka musí být jednoznačné, 

srovnatelné s předem stanovenými kritérii, věcné, srozumitelné a všestranné. 

 Při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci uplatňuje učitel přiměřenou náročnost a takt 

vůči žákovi. 

 Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl 

v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech vzhledem k určité 

indispozici (dlouhodobá nemoc, změny v rodinných poměrech apod.), dále je potřeba při 

klasifikaci zohlednit případné vývojové poruchy a všechny speciální vzdělávací potřeby 

dítěte i výsledky vyšetření ve specializovaných školských poradenských zařízeních 

v návaznosti na integraci. 

 Učitel je povinen prokazatelným způsobem (zápis do ŽK, písemné oznámení, osobní 

pohovor apod.) oznámit zákonnému zástupci žáka veškeré problémy v prospěchu 

a chování neprodleně, kdy se objeví. Pro průběžnou klasifikaci lze používat také známky 

1-, 2-, 3-, 4-. 
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8.3 Získávání podkladů pro hodnocení 

Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků a chování žáka 

získává učitel zejména těmito metodami, formami a prostředky: soustavným sledováním 

výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování; různými druhy zkoušek /písemné, ústní, 

grafické, praktické, pohybové/; kontrolními písemnými pracemi a praktickými zkouškami; 

analýzou výsledků činnosti žáka; konzultacemi s ostatními učiteli a podle potřeby 

i s pracovníky školských poradenských zařízení a zdravotnických služeb; rozhovory se 

žákem a zákonnými zástupci žáka. 

Žák musí být z příslušného vyučovacího předmětu vyzkoušen ústně nebo písemně 

několikrát (nejméně 2× za každé čtvrtletí). 

Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace a hodnotí klady a nedostatky 

hodnocených projevů či výtvorů. Při ústním zkoušení oznámí učitel žákovi výsledek 

hodnocení okamžitě. Výsledky písemných zkoušek a prací a praktických činností 

oznamuje v nejbližším termínu. 

Termíny kontrolních písemných prací, zejména čtvrtletních, prokonzultuje učitel s třídním 

učitelem (případně učiní dopředu záznam do třídní knihy), aby se práce z více předmětů 

nekumulovaly do určitého období. 

Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o klasifikaci žáka. 

Pokud je žák dlouhodobě nemocen (více než týden), učitel individuálně žákovi rozvrhne 

doplnění učiva a zpětně toto doplnění zkontroluje. 

  

8.4 Hodnocení prospěchu 

Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech (předměty povinné, povinně 

volitelné a volitelné) je klasifikován těmito stupni: 

1 – výborný 

2 – chvalitebný 

3 – dobrý 

4 – dostatečný 

5 – nedostatečný 

Žáci jsou klasifikováni ve všech vyučovacích předmětech uvedených v učebním plánu 

příslušného ročníku. 

Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušný předmět. Zákonní zástupci žáků se 

zdravotním postižením mohou požádat o slovní hodnocení. 

Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období 

se hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období. 

Stupeň prospěchu se neurčuje na základě průměru z klasifikace za příslušné období (může 

být jedním z vodítek). Při klasifikaci se zohlední také přístup žáka, inteligenční schopnost, 

schopnost samostatné práce, píle a snaha. 

Při určování klasifikačního stupně posuzuje učitel výsledky objektivně, nesmí podléhat 

žádnému vlivu subjektivnímu ani vnějšímu. Hodnotíme to, co žák zná. Smyslem 

hodnocení není žáka „nachytat“ na tom, co neumí. 

Ředitel školy určí způsob, jakým budou třídní učitelé a vedení školy informováni o stavu 

klasifikace ve třídách. Pro čtvrtletní a pololetní klasifikaci jsou předepsány vnitřní 

formuláře, které vyplňují třídní učitelé ve spolupráci s ostatními vyučujícími. 

Případné problémy a zaostávání žáků v učení a nedostatky v jejich chování se projednávají 

v pedagogických radách, rodiče budou o tomto prokazatelným způsobem informováni. 

Na konci pololetního klasifikačního období, v termínu, který určí ředitel školy, zapíší třídní 

učitelé výsledky celkové klasifikace do předepsané pedagogické dokumentace. 

 Klasifikaci a vysvědčení zpracovává třídní učitel. 
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 Pro potřeby klasifikace se předměty dělí na:  

A) Předměty s převahou teoretického zaměření 

Při klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření se 

v souladu s požadavky učebních osnov hodnotí:  

o ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic, 

zákonitostí a vztahů, kvalita a rozsah získaných dovedností vykonávat požadované 

intelektuální a motorické činnosti, 

o schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických 

a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení společenských a přírodních jevů 

a zákonitostí, 

o kvalita myšlení, především jeho logika, samostatnost a tvořivost, 

o aktivita v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim, 

o přesnost, výstižnost a odborná i jazyková správnost ústního a písemného projevu, 

o kvalita výsledků činností, 

o 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. Myslí logicky správně, zřetelně se u něho projevuje 

samostatnost a tvořivost, je schopen zvládnout i složitější učivo. Jeho ústní a písemný 

projev je správný, přesný a výstižný. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími 

nedostatky. Je schopen samostatně studovat vhodné texty, v hodinách je aktivní. 

Stupeň 2 (chvalitebný) 

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, 

přesně a úplně.  Samostatně a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje 

osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů. 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. 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 ústním a písemném 

projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Je schopen samostatně 

studovat podle návodu učitele, v hodinách pracuje a jeho domácí příprava je dobrá. 

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.  Základní učivo 

zvládá s problémy. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé. 

Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti.  
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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. Neprojevuje 

samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a 

písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstižnosti. Závažné 

nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. Nedovede samostatně studovat. 

Nezvládá ani základní učivo. 

B) Předměty s převahou praktických činností, výchovného a uměleckého zaměření 

Při klasifikaci v předmětech uvedených v s převahou praktického zaměření, výchovného a 

uměleckého v souladu s požadavky učebních osnov se hodnotí: 

○ vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k činnostem, 

○ osvojení praktických dovedností a návyků, zvládnutí účelných způsobů práce, 

○ využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech, 

○ aktivita, samostatnost, tvořivost, iniciativa v praktických činnostech, 

○ organizace vlastní práce a pracoviště, udržování pořádku na pracovišti, 

○ 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, 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, 

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. 

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. 
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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. 

 

8.5 Hodnocení chování 

Kritéria hodnocení chování: 

○ zdvořilost (oslovování, pozdrav, prosba, poděkování, omluva, uplatňování přednosti), 

○ způsob komunikace (nemluví vulgárně, přihlásí se o slovo, neskáče do řeči, mluví 

věcně, zdrží se osobního útoku), 

○ respekt k lidem (nevysmívá se druhému, neponižuje ho, nenapadá ho slovně ani 

fyzicky, bere na něj ohled, ocení jeho přínos, zapojí ho do činnosti), 

○ úcta k hodnotám (nepoškozuje cizí majetek, nepůjčuje si věci bez dovolení, zachází 

s věcmi šetrně a stanoveným způsobem), 

○ plnění povinností (řádně dochází do školy, dodržuje stanovený čas, plní uložené úkoly, 

dodržuje organizační pokyny), 

○ prosazování práv (upozorní na nebezpečné jednání ohrožující život, zdraví nebo práva 

druhých, ohradí se proti nespravedlivému jednání, zastane se slabšího, vyjádří se věcně 

a slušně k věcem, které se týkají jeho vzdělávání a života školy, uplatňuje demokratické 

principy v třídní samosprávě nebo Žákovskému Parlamentu). 

Chování žáka je klasifikováno těmito stupni: 

1 – velmi dobré 

Žák, který se chová podle pravidel uvedených ve školním řádu, plní své povinnosti, 

ojediněle se může dopustit méně závažných přestupků (zapomínání).  

2 – uspokojivé 

Žák, který často, opakovaně zapomíná pomůcky nebo domácí přípravu. Opakovaně se 

dopouští porušování školního řádu, ublížení na zdraví, nebo má nad deset neomluvených 

hodin. Je hrubý a agresivní vůči spolužákům, pedagogům, prokazatelně šikanuje 

spolužáky. Opakovaně kouří a požívá alkohol ve škole a v jeho nejbližším okolí. 

3 – neuspokojivé 

Žák, který často, opakovaně, a to i po předchozím upozorňování, hrubě porušuje školní 

řád, narušuje výuku nevhodným chováním, neplní zadané úkoly, nedbá pokynů 

vyučujícího, za ublížení na zdraví, prokazatelnou a opakovanou šikanu nebo má třicet a 

více neomluvených hodin, opakovaně kouří a požívá alkohol. 

 

Známka z chování je vždy uzavřena k příslušnému pololetí. 

Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy 

považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených zákonem č. 561/2004 Sb. 

 

Výchovná opatření 

Výchovným opatřením jsou pochvaly a kázeňská opatření. Výchovná opatření může udělit 

nebo uložit ředitel školy nebo třídní učitel. 

Žákovi, který vykazuje kázeňské problémy závažným porušováním školního řádu, lze 

udělit výchovná opatření k posílení kázně. 

○ „P“ – pochvala – za mimořádný projev aktivity, za práci pro kolektiv. 

○ „NTU“ – napomenutí třídního učitele – uděluje třídní učitel kdykoliv během školního 

roku za méně závažné porušení školního řádu a dohodnutých pravidel. 
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○ „DTU“ – důtka třídního učitele – např. ztráta žákovské knížky, opakované porušování 

školního řádu a dohodnutých pravidel. 

○ „DŘŠ“ – důtka ředitele školy – např. opakovaná ztráta žákovské knížky, kouření a další 

hrubé porušení školního řádu. 

○ Za velmi hrubé porušení školního řádu bude snížena známka z chování. 

 

Pokud jde o závažný přestupek proti ustanovení Školního řádu, nemusí učitel dodržet 

postupnou škálu kázeňských opatření. U prokázaného záškoláctví je nutné žáka 

bezprostředně postihnout a ihned prokazatelným způsobem vyrozumět zákonného zástupce 

žáka. V rámci prevence a ochrany před sociálně patologickými jevy škola též postupuje dle 

platných předpisů a směrnic a učiní další nezbytná opatření včetně zaslání hlášení 

příslušným úřadům. 

Zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka nebo studenta vůči 

zaměstnancům školy nebo školského zařízení nebo vůči ostatním žákům nebo studentům 

se považují za zvláště závažné zaviněné porušení povinností stanovených školským 

zákonem 561/2004 Sb § 31. 

Dopustí-li se žák nebo student tohoto jednání, oznámí ředitel školy tuto skutečnost orgánu 

sociálně-právní ochrany dětí, jde-li o nezletilého, a státnímu zastupitelství do následujícího 

pracovního dne poté, co se o tom dozvěděl. 

 

8.6 Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků 

Sebehodnocení je důležitou součástí hodnocení žáků. 

Sebehodnocením se posiluje sebeúcta a sebevědomí žáků. 

Chybu je potřeba chápat jako přirozenou věc v procesu učení. Pedagogičtí pracovníci se o 

chybě se žáky baví, žáci mohou některé práce sami opravovat. Chyba je důležitý 

prostředek učení. 

Při sebehodnocení se žák snaží popsat: co se mu daří, co mu ještě nejde, jak bude 

pokračovat dál. 

Při školní práci vedeme žáka, aby komentoval svoje výkony a výsledky. 

8.7 Celkové hodnocení žáka 

Celkový prospěch žáka zahrnuje výsledky klasifikace z povinných předmětů, povinně 

volitelných předmětů a chování, nezahrnuje klasifikaci nepovinných předmětů 

a zájmových útvarů. Stupeň celkového prospěchu se uvádí na vysvědčení, a to: 

○ prospěl/a s vyznamenáním – není-li v žádném povinném předmětu hodnocen 

při celkové klasifikaci stupněm horším než chvalitebným, průměr z povinných 

předmětů nemá horší než 1,50 a jeho chování je velmi dobré 

○ prospěl/a – není-li v žádném povinném předmětu hodnocen při celkové klasifikaci 

stupněm nedostatečný 

○ neprospěl/a – je-li v některém povinném předmětu hodnocen při celkové klasifikaci 

stupněm nedostatečný nebo není-li z něho hodnocen na konci II. pololetí 

○ nehodnocen/a – není-li možné žáka hodnotit z některého z povinných předmětů 

na konci I. pololetí. 

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

povinných předmětech s výjimkou předmětů výchovného zaměření a předmětů, z nichž byl 

uvolněn. 

Do vyššího ročníku postoupí i žák prvního stupně, který již v rámci prvního stupně 

opakoval ročník, a žák druhého stupně, který již v rámci druhého stupně opakoval ročník, 

a to bez ohledu na prospěch tohoto žáka. 
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Nelze-li žáka pro závažné objektivní příčiny klasifikovat na konci prvního pololetí, určí 

ředitel školy pro jeho klasifikaci náhradní termín a to tak, aby klasifikace mohla být 

provedena nejpozději do dvou měsíců po ukončení pololetí. Není-li možná klasifikace ani 

v jednom náhradním termínu, žák se za první pololetí neklasifikuje. 

Nelze-li žáka pro závažné objektivní příčiny klasifikovat na konci druhého pololetí, určí 

ředitel školy pro jeho klasifikaci náhradní termín, a to tak, aby klasifikace mohla být 

provedena nejpozději do konce září příslušného roku. Do té doby žák navštěvuje 

podmíněně vyšší ročník, popřípadě znovu opakuje 9. ročník. Žák, který nemohl být 

klasifikován v náhradním termínu, nebo byl klasifikován nedostatečně, opakuje ročník. 

Má-li zákonný zástupce pochybnosti o správnosti klasifikace v jednotlivých předmětech 

na konci prvního nebo druhého pololetí, může do tří pracovních dnů ode dne, kdy byl 

s touto skutečností seznámen, požádat ředitele školy o komisionální přezkoušení. 

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 

již jednou ročník opakoval. Tomuto žákovi může ředitel školy na žádost zákonného 

zástupce povolit opakování ročníku pouze z vážných zdravotních důvodů. 

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

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

zástupce opakování ročníku po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků a důvodů 

uvedených v žádosti. 

8.8 Komisionální a opravné zkoušky 

Žáci devátých ročníků a žáci, kteří na daném stupni dosud neopakovali ročník, kteří 

na konci druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných předmětů s výjimkou 

předmětů výchovného zaměření, konají opravné zkoušky. Opravné zkoušky jsou 

komisionální. 

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

druhého pololetí, může (dle § 52 odst. 4 Zákona 49/2009) do 3 pracovních dnů ode dne, 

kdy se o hodnocení dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne vydání 

vysvědčení, požádat ředitele školy o přezkoumání výsledků hodnocení žáka. Je-li 

vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, požádá zákonný zástupce krajský úřad. 

Pokud není dále stanoveno jinak, ředitel školy nebo krajský úřad nařídí komisionální 

přezkoušení žáka, které se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu 

dohodnutém se zákonným zástupcem žáka. 

V případě, že se žádost o přezkoumání výsledků hodnocení žáka týká chování nebo 

předmětů výchovného zaměření (dle §52 odst. 5), posoudí ředitel školy, je-li vyučujícím 

žáka v daném předmětu ředitel školy, krajský úřad, dodržení pravidel pro hodnocení 

výsledků vzdělávání žáků stanovených podle § 30 odst. 2 Školského zákona. V případě 

zjištění porušení těchto pravidel ředitel školy nebo krajský úřad výsledek hodnocení změní. 

Nebyla-li pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků porušena, výsledek hodnocení 

potvrdí, a to nejpozději do 14 dnů ode dne doručení žádosti. 

Komisi pro přezkoušení žáka jmenuje ředitel školy. Komise je tříčlenná, tvoří ji předseda, 

zkoušející učitel, jímž je zpravidla vyučují daného předmětu a přísedící. Klasifikační 

stupeň určí komise většinou hlasů. O komisionální zkoušce se pořizuje protokol. Komise 

žáka přezkouší neprodleně, nejpozději do 14 dnů. Výsledek přezkoušení oznámí ředitel 

školy prokazatelným způsobem zákonnému zástupci žáka. 

Žák může v jednom dni konat opravnou zkoušku pouze z jednoho předmětu. 

Žák koná opravné zkoušky nejpozději do konce příslušného školního roku. Termín stanoví 

ředitel školy. Nemůže-li se žák dostavit ze závažných důvodů, umožní ředitel školy 

vykonání opravných zkoušek v náhradním termínu nejpozději do 15. září příslušného roku. 

Do té doby je žák zařazen do nejbližšího vyššího ročníku, popřípadě znovu do devátého. 

Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se nedostaví k opravné zkoušce 

ve stanoveném termínu, neprospěl. 
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8.9 Plnění povinné školní docházky ve škole mimo území ČR nebo v zahraniční škole 

na území ČR 

Citace z vyhlášky o základním vzdělávání – změna 256/2012 - § 18 

 

§ 18 

(1) Žák, který plní povinnou školní docházku ve škole mimo území České republiky, 

může na základě žádosti zákonného zástupce žáka konat za období nejméně jednoho pololetí 

školního roku, nejdéle však za období dvou školních roků, zkoušku v kmenové škole nebo 

ve škole zřízené při diplomatické misi České republiky (dále jen „zkoušející škola“). Zkouška se 

koná: 

a) ve všech ročnících ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura, 

stanoveného Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání, 

b) v posledních dvou ročnících prvního stupně ze vzdělávacího obsahu vlastivědné povahy 

vztahujícího se k České republice vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět, stanoveného 

Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání, 

c) na druhém stupni ze vzdělávacího obsahu vztahujícího se k České republice vzdělávacího 

oboru Dějepis a ze vzdělávacího obsahu vztahujícího se k České republice vzdělávacího 

oboru Zeměpis, stanovených Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.  

(2) Před konáním zkoušky předloží zákonný zástupce žáka řediteli zkoušející školy 

vysvědčení žáka ze školy mimo území České republiky, včetně jeho překladu do českého jazyka, 

a to za období, za které se zkouška koná. V případě pochybností o správnosti překladu je ředitel 

zkoušející školy oprávněn požadovat předložení úředně ověřeného překladu. Po vykonání 

zkoušky vydá ředitel zkoušející školy žákovi vysvědčení. 

(3) Pokud žák zkoušku podle odstavce 1 nekoná, doloží zákonný zástupce žáka řediteli 

kmenové školy plnění povinné školní docházky žáka předložením vysvědčení žáka ze školy 

mimo území České republiky za období nejvýše dvou školních roků, včetně jeho překladu 

do českého jazyka, v termínech stanovených ředitelem kmenové školy. V případě pochybností 

o správnosti překladu je ředitel kmenové školy oprávněn požadovat předložení úředně ověřeného 

překladu. Kmenová škola žákovi vysvědčení nevydává. 

(4) Pokračuje-li žák, který konal zkoušky podle odstavce 1, v plnění povinné školní 

docházky v kmenové škole, zařadí ho ředitel kmenové školy do příslušného ročníku podle 

výsledků zkoušek. 

(5) Pokračuje-li žák, který nekonal zkoušky podle odstavce 1, v plnění povinné školní 

docházky v kmenové škole, zařadí ho ředitel kmenové školy do příslušného ročníku po zjištění 

úrovně jeho dosavadního vzdělání a znalosti vyučovacího jazyka. 

§ 18a 

(1) Žák, který plní povinnou školní docházku formou individuální výuky v zahraničí, 

může na základě žádosti zákonného zástupce žáka konat za období nejméně jednoho pololetí 

školního roku, nejdéle však za období dvou školních roků, zkoušku ve zkoušející škole. Zkouška 

se koná z každého povinného předmětu vyučovaného v příslušných ročnících školního 

vzdělávacího programu zkoušející školy, s výjimkou předmětů volitelných. Po vykonání 

zkoušky vydá ředitel zkoušející školy žákovi vysvědčení. 

(2) Pokud žák zkoušku podle odstavce 1 nekoná, doloží zákonný zástupce žáka řediteli 

kmenové školy plnění povinné školní docházky žáka předložením čestného prohlášení 

zákonného zástupce o vzdělávání žáka v době pobytu v zahraničí, a to za období nejvýše dvou 

školních roků, v termínech stanovených ředitelem kmenové školy. Kmenová škola žákovi 

vysvědčení nevydává. 
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(3) Pokračuje-li žák, který konal zkoušky podle odstavce 1, v plnění povinné školní 

docházky v kmenové škole, zařadí ho ředitel kmenové školy do příslušného ročníku podle 

výsledků zkoušek. 

(4) Pokračuje-li žák, který nekonal zkoušky podle odstavce 1, v plnění povinné školní 

docházky v kmenové škole, zařadí ho ředitel kmenové školy do příslušného ročníku po zjištění 

úrovně jeho dosavadního vzdělání a znalosti vyučovacího jazyka. 

§ 18b 

(1) Žák, který plní povinnou školní docházku v zahraniční škole na území České 

republiky podle § 38 odst. 1 písm. c) školského zákona, s výjimkou škol podle § 18c, koná 

za období nejméně jednoho pololetí školního roku, nejdéle však za období dvou školních roků, 

zkoušku v kmenové škole. Zkouška se koná ze vzdělávacího obsahu podle § 18 odst. 1. 

(2) Před konáním zkoušky předloží zákonný zástupce žáka řediteli kmenové školy 

vysvědčení žáka ze zahraniční školy na území České republiky, včetně jeho překladu do českého 

jazyka, a to za období, za které se zkouška koná. V případě pochybností o správnosti překladu je 

ředitel kmenové školy oprávněn požadovat předložení úředně ověřeného překladu. Po vykonání 

zkoušky vydá ředitel kmenové školy žákovi vysvědčení. 

(3) Pokračuje-li žák v plnění povinné školní docházky v kmenové škole, zařadí 

ho ředitel kmenové školy do příslušného ročníku podle výsledků zkoušek. 

§ 18c 

(1) Žákovi, který plní povinnou školní docházku ve škole mimo území České republiky 

podle § 38 odst. 1 písm. a) školského zákona a nekonal zkoušky, vydá ředitel kmenové školy 

vysvědčení, jestliže 

a) ve vzdělávacím programu školy mimo území České republiky je na základě mezinárodní 

smlouvy nebo v dohodě s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy zařazen vzdělávací 

obsah podle § 18 odst. 1 a žák byl z tohoto obsahu hodnocen, nebo 

b) žák je zároveň žákem poskytovatele vzdělávání v zahraničí, který v dohodě s Ministerstvem 

školství, mládeže a tělovýchovy poskytuje občanům České republiky vzdělávání 

ve vzdělávacím obsahu podle § 18 odst. 1 a který žáka z tohoto vzdělávacího obsahu hodnotil. 

(2) Žákovi, který plní povinnou školní docházku v zahraniční škole na území České 

republiky podle § 38 odst. 1 písm. c) školského zákona, v jejímž vzdělávacím programu je 

na základě mezinárodní smlouvy zařazen vzdělávací obsah podle § 18 odst. 1, byl z tohoto 

vzdělávacího obsahu hodnocen zahraniční školou na vysvědčení a v souladu s mezinárodní 

smlouvou nekonal zkoušky, ředitel kmenové školy vydá vysvědčení.  

(3) Ředitel kmenové školy vydá vysvědčení podle odstavce 1 nebo 2 za období nejméně 

jednoho pololetí školního roku, nejdéle však za období dvou školních roků. Hodnocení 

ze vzdělávacího obsahu podle § 18 odst. 1 se na tomto vysvědčení uvede v případech podle 

odstavce 1 písm. a) a odstavce 2 v souladu s vysvědčením vydaným školou mimo území České 

republiky nebo zahraniční školou na území České republiky a v případě podle odstavce 1 písm. 

b) v souladu s osvědčením vydaným zahraničním poskytovatelem vzdělávacího obsahu podle 

§ 18 odst. 1. 

(4) Pokračuje-li žák, kterému ředitel kmenové školy podle odstavce 1 nebo 2 vydal 

vysvědčení, v plnění povinné školní docházky v kmenové škole, zařadí jej ředitel kmenové školy 

do příslušného ročníku na základě tohoto vysvědčení. 
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§ 18d 

(1) Žáka, který plnil povinnou školní docházku ve škole zřízené při diplomatické misi 

České republiky nebo konzulárním úřadu České republiky a pokračuje v plnění povinné školní 

docházky v kmenové škole, zařadí ředitel kmenové školy do příslušného ročníku podle 

dosavadních výsledků vzdělávání doložených vysvědčením. 

(2) Žáka, na kterého se vztahuje povinná školní docházka a který nekonal zkoušky 

podle § 18 až 18b z jiných než touto vyhláškou stanovených důvodů, zařazuje ředitel kmenové 

školy do příslušného ročníku po zjištění úrovně jeho dosavadního vzdělání a znalosti 

vyučovacího jazyka. 

Zkouška je komisionální  

Termín zkoušky určí ředitel školy po dohodě se zákonným zástupcem nejpozději do dvou měsíců 

po skončení období, za které se zkouška koná. Není-li možno žáka přezkoušet ze závažných 

důvodů, stanoví ředitel školy náhradní termín, nejpozději do čtyř měsíců po skončení období, 

za které se zkouška koná. 

Po vykonání zkoušky vydá škola žákovi vysvědčení. Na vysvědčení žák není hodnocen 

z chování. Na vysvědčení se uvede text: „ Žák/yně plní povinnou školní docházku podle § 38 

školského zákona „. 

8.10 Klasifikace žáků se zdravotním postižením a se speciálními vzdělávacími potřebami 

 U žáků klade učitel důraz na ten druh projevu žáka (ústní nebo písemný), ve kterém má 

předpoklady podat lepší výkon. Při klasifikaci nevychází učitel z prostého počtu chyb, ale 

z počtu jevů, které žák zvládl. Škola vychází z odborných doporučení příslušných lékařů 

a psychologů.  Zákonní zástupci žáků se zdravotním postižením diagnostikovaným 

odborným pracovištěm mohou požádat o slovní hodnocení. O slovní hodnocení požádají 

ředitelku školy, která tuto skutečnost přenese na příslušné vyučující. 

 Při slovním hodnocení se uvádí: 

A/ zvládnutí učiva předepsaného vzdělávacím programem (ovládá bezpečně, - klasifikační 

stupeň 1, ovládá, - klasifikační stupeň 2, podstatně ovládá, - klasifikační stupeň 3, ovládá se 

značnými mezerami, - klasifikační stupeň 4, neovládá – klasifikační stupeň 5), 

 

B/ úroveň myšlení (pohotové, -bystré, dobře chápe souvislosti - 1; uvažuje celkem 

samostatně - 2; menší samostatnost myšlení - 3; nesamostatné myšlení - 4; odpovídá 

nesprávně i na návodné otázky - 5), 

 

C/ úroveň vyjadřování (výstižné, - 1; poměrně přesné - 2; celkem výstižné - 3; nedostatečně 

přesné - 4; vyjadřuje se s obtížemi - 5), 

 

D/ úroveň aplikace vědomostí (spolehlivě, uvědoměle užívá vědomostí a dovedností - 1; 

dovede používat vědomosti a dovednosti, dopouští se drobných chyb - 2; s pomocí učitele 

řeší úkoly, překonává obtíže a odstraňuje chyby, jichž se dopouští - 3; dělá podstatné chyby, 

nesnadno je překonává - 4; praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí učitele - 5), 

 

E/ píle a zájem o učení (aktivní, učí se svědomitě a se zájmem - 1; učí se svědomitě - 2; 

k učení a práci nepotřebuje mnoho podnětů - 3; malý zájem o učení, potřebuje stálé 

podněty - 4; pomoc a pobízení k učení jsou neúčinné - 5). 
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9 Platnost školního řádu a způsoby jeho zveřejnění 

9.1 Školní řád je platný od 1. září 2014. 

9.2 Tento školní řád byl projednán a schválen pedagogickou radou školy dne 1. září 2014 

a Školskou radou při ZŠ a MŠ Petřiny-jih, Praha 6, Šantrochova 2/1800 dne 27. srpna 

2014. 

9.3 Školní řád bude prokazatelným způsobem projednán s žáky a budou s ním seznámeni 

zákonní zástupci. 

Školní řád je veřejně k dispozici u třídních učitelů, u ředitelky školy; je vyvěšen 

na webových stránkách školy www.petrinyjih.cz. 

9.4 Školní řád je závazný pro žáky školy, zákonné zástupce a zaměstnance ZŠ a MŠ Petřiny-

jih. 

9.5 V případě potřeby bude školní řád doplněn nebo upraven a po projednání v pedagogické 

radě a školské radě bude obnovena jeho platnost. 

V Praze dne 1. září 2014 

 Mgr. Vladimíra Koreňová v. r., 

 ředitelka školy 

Školní řád byl upraven v bodech 2.8 a 8.7 odst. 3. 

Platnost od 8. února 2019                                       

 Mgr. Milena Koreňová 

 


