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Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2013 

Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1.9.2013 
Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu, 

nebo vydáním nové verze. 

 

Část  I.: Úvodní  ustanovení 
 
Školní řád je součástí povinné dokumentace školy podle Zákona č.561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání.  

 

Část  II.: Ustanovení  pro  žáky 
 

A) Práva  žáků 

 
Žák má právo na  

1. vzdělání a účast ve výuce podle rozvrhu hodin a na využití školských služeb organizace 

poskytování těchto služeb (zejména školní stravování, výchovné poradenství). Informace 

o organizaci poskytování jednotlivých školských služeb jsou přístupné na www stránkách 

školy. 

2. informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání, a to prostřednictvím žákovských 

knížek 

3. odpočinek během přestávek a po vyučování 

4. přístup k informacím, které podporují jeho rozvoj 

5. poskytnutí pomoci v případě, že se ocitne v nesnázích, že neporozuměl učivu nebo 

potřebuje doplnit své znalosti 

6. ochranu před informacemi, které škodí jeho vývoji a nevhodně ovlivňují jeho morálku 

7. vyjádření svého názoru (vhodnou a přiměřenou formou) ve věcech, které se ho týkají 

8. sdělení svého názoru třídnímu učiteli, ostatním vyučujícím, výchovnému poradci, řediteli 

školy a zástupci ředitele školy 
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9. ochranu před fyzickým či psychickým násilím a nedbalým zacházením 

10. ochranu před všemi formami zneužívání 

11. ochranu před kontaktem s návykovými látkami. 

 

B) Chování žáků 

 
1. Ve škole dodržují žáci zásady bezpečnosti, hygieny a slušného chování. Jakékoliv 

projevy,které se vyznačují záměrem někomu ublížit, ohrozit jej či zastrašovat, budou 

kázeňsky potrestány. Stejně tak budou potrestány fyzické útoky v podobě bití,vydírání a 

loupeží, poškozování věcí i útoky slovní v podobě nadávek, pomluv nebo vyhrožování. 

2. Všechny dospělé osoby, se kterými se žáci setkají v prostorách školy, pozdraví slušně a 

hlasitě pozdravem “Dobrý den”. 

3. Všichni žáci se přezouvají v šatně. Tam si také odkládají kabáty nebo bundy. 

4. Žáci nenosí do školy cenné předměty a předměty, které nepotřebují k výuce. Toto 

ustanovení se týká i větších peněžních obnosů. Pokud má žák svůj mobilní telefon,může 

jej ve škole používat pouze v době mimo vyučovací hodiny. Během vyučovací hodiny 

bude mít telefon vypnutý. Povinnosti žáků je během vyučování odkládat mobilní 

telefony, MP3 přehrávače, a další cenné předměty na místě k tomu určeném, aby k jejich 

ztrátě nebo poškození nedošlo.  

5. Ve vyučovacích hodinách se žáci chovají ukázněně a nenarušují průběh hodiny 

nevhodným chováním. 

6. Žáci se mohou o přestávkách pohybovat po chodbách, při tom dbají pokynů učitelů 

vykonávajících dozor. 

7. Po chodbách, schodech i ve třídách žáci neběhají.  

8. Při vstupu dospělé osoby do třídy na začátku nebo během vyučovací hodiny pozdraví 

žáci tím, že se v lavicích postaví a vyčkají pozdravu dospělé osoby, na který odpoví. 

9. Pokud žák zjistí ztrátu osobní věci, okamžitě nahlásí tuto skutečnost vyučujícímu nebo 

učiteli, který koná dozor, a také třídnímu učiteli. 

10. Žákům je zakázáno držení, distribuce a používání návykových látek, stejně jako pití 

alkoholických nápojů či kouření. 

11. Ve školní jídelně se žáci řídí pokyny dozírajících učitelů a pracovníků školní jídelny. 

Žáci dodržují pravidla slušného stolování. 

12. V odborných učebnách, školní dílně, tělocvičně a na školním pozemku se žáci řídí řády 

platnými pro tyto prostory. 

13. Zapomene-li žák jakoukoliv učební pomůcku, učebnici, žákovskou knížku (žáci 1. a 2. 

třídy) nebo domácí úkol, omluví se ihned na začátku vyučovací hodiny. 

14. Po skončení poslední vyučovací hodiny zkontrolují žáci svá pracovní místa 

a případně odstraní nepořádek v lavicích a jejich okolí. 

 

 C) Docházka do školy 

 
1. Žáci se zúčastňují výuky podle rozvrhu hodin. Do školy přicházejí včas, aby si stačili 

připravit potřebné pomůcky před začátkem vyučování. 

2. Nepřítomnost žáků omlouvají rodiče buď písemně (v žákovské knížce), nebo telefonicky 

třídnímu učiteli. Onemocnění a nepřítomnost z důvodů, které nebyly předem známy, 

omluví nejpozději do tří dnů. Předem známou nepřítomnost je nutno omluvit v předstihu. 
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3. O uvolnění z jedné vyučovací hodiny žádají žáci vyučujícího hodiny, 

o kterou se jedná. O uvolnění na jeden až dva dny žádají třídního učitele, 

o uvolnění na více jak dva dny žádají ředitele školy a to vždy prostřednictvím rodičů a 

předem. 

4. V odůvodněných případech je škola oprávněná vyžadovat na omluvu nepřítomnosti žáka 

lékařské potvrzení. 

5. Žák může být na základě doporučení lékaře osvobozen z výuky tělesné výchovy nebo 

jiného předmětu. V takovém případě požádají rodiče žáka ředitele školy o vydání 

rozhodnutí. Svou žádost doloží lékařským potvrzením. V případě dočasného osvobození 

od výuky  (lékařský zákaz některých činností na dobu určitou) odevzdá žák lékařské 

potvrzení třídnímu učiteli, který informuje učitele daného vyučovacího předmětu. V obou 

výše uvedených případech jsou tito žáci přítomni ve vyučovacích hodinách. Pokud je 

předmět, z jehož výuky je žák osvobozen rozhodnutím ředitele školy, zařazen na poslední 

vyučovací hodinu, může být žák na základě písemné žádosti rodičů z hodiny uvolněn.  

6. Při absenci vyšší než 30% (každý předmět se posuzuje samostatně), a nedostatečné    

klasifikaci může ředitel školy nařídit prodloužení klasifikačního období.  

7. Žáci se zúčastňují akcí, které  jsou školou organizovány mimo prostory školy. I při 

takovýchto akcích žáci dodržují ustanovení tohoto řádu. 

 

D)  Zacházení se školním majetkem, učebnicemi, školními pomůckami 

 
1. Učebnice a pomůcky, které jsou žákům poskytovány školou, používají žáci  tak, aby 

nedocházelo k jejich poškozování. Učebnice chrání obalem. Dbají při tom pokynů 

vyučujících. 

2. Všechny věci tvořící zařízení učebny udržují žáci v pořádku a dbají na to, aby 

nedocházelo k jejich poškozování. 

3. Pokud žák způsobí svévolně škodu na majetku školy, může být vyžadována odpovídající 

náhrada. 

 

E) Vnitřní režim školy 

 
1. Školní budova je pro vstup žáků otevřena od 7.20 do 8.00 hodin. Od 8.00 hodin jsou 

vchody do školní budovy uzavřeny tak, že nejdou otevřít zvenčí. Cizí osoby mohou do 

budovy školy vpouštět pouze pracovníci školy. Při příchodu do školy se žáci řídí 

případnými pokyny školníka, který vykonává dozor u vstupního prostoru pro žáky 6.- 

9.třídy. 

2. Do školy přicházejí žáci nejpozději 10 minut před zahájením vyučování. Před první 

vyučovací hodinou se žáci připraví na vyučování. 

3. Pokud žákům začíná některý den vyučování druhou vyučovací hodinou, přicházejí do 

školy v 8.45 hodin. Odemčení vchodu zajišťuje školník. 

4. Po zazvonění oznamujícím začátek vyučovací hodiny se žáci posadí na své místo a čekají 

na vyučujícího. Při vyučování v tělocvičně nebo odborných učebnách odvádějí žáky 1.- 

5.ročníku vyučující, žáci 6.- 9. ročníku čekají před uvedenou místností. 

5. Po schodištích a chodbách chodí žáci vpravo. V prostoru schodiště se nezdržují. 

6. V době vyučování  (včetně přestávek)  mohou žáci opustit školní budovu pouze se 

svolením vyučujícího nebo třídního učitele. 
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7. Po skončení poslední vyučovací hodiny uklidí žáci své pracovní místo a židle zvednou na 

lavice. 

8. Žáci, kteří se nestravují ve školní jídelně, opustí školu ihned po vyučování. Ostatní žáci 

ihned po obědě. Žáci, kteří docházejí do školní družiny, přejdou po skončení vyučování 

do družiny a dále se řídí pokyny vychovatelky. v  době mimo vyučování mohou žáci 

pobývat v prostorách školy pouze se souhlasem a za dozoru vyučujícího nebo jiné 

dospělé osoby. 

9. Při výuce předmětu pracovní činnosti používají žáci podle pokynů učitele pracovní oděv 

a obuv. V hodinách tělesné výchovy používají obuv a oděv vhodné pro tuto činnost. 

 

F) Ochrana  zdraví 

 
1. Do školy žáci nenosí věci, které  by mohly způsobit úraz či jinak ohrozit zdraví. 

2. Ve škole se žáci chovají tak, aby neohrožovali zdraví nebo život svůj či ostatních. 

3. Žáci se vždy řídí poučením o bezpečnosti a ochraně zdraví, se kterým je seznamují jejich 

učitelé. 

4. Utrpí-li žák ve škole úraz v době mimo vyučovací hodinu, ihned oznámí 

( pokud je schopen ) tuto skutečnost buď učiteli vykonávajícímu dozor, nebo dospělé 

osobě, která se nachází nejblíže. 

5. Pokud není žák schopen oznámit, že utrpěl úraz, učiní tak některý ze spolužáků – svědek 

úrazu. 

 

G) Povinnosti třídní služby 

 
1. Službu ve třídě vykonává dvojice žáků určovaná třídním učitelem na dobu jednoho 

týdne. 

2. Služba kontroluje pořádek ve třídě během přestávek, umývá tabule a pokud si vyučující 

nestanoví jinak, přináší pomůcky do vyučování. 

3. Při zahájení první vyučovací hodiny nahlásí služba vyučujícímu nepřítomné  žáky.  

4. Služba přenáší třídní knihu při výuce v odborných učebnách. 

5. Nepříjde-li vyučující do 5 minut po zazvonění do třídy, nahlásí to služba zástupci 

ředitele, při jeho nepřítomnosti řediteli školy. 
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Část III.: Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání žáků  

 

A. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na 

akcích pořádaných školou:  

 
1. Pedagogičtí pracovníci zajišťují, aby žáci, studenti, zákonní zástupci dětí a nezletilých 

žáků, popř. osoby, které vůči zletilým žákům a studentům plní vyživovací povinnosti, 

byli včas informováni o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka. 

2. V prvním pololetí se vydává žákovi výpis z vysvědčení. Na konci roku vysvědčení. 

3. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka je na vysvědčení vyjádřeno klasifikačním 

stupněm, nebo slovním hodnocením. 

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

povinných předmětů. Do vyššího ročníku postoupí žák I. stupně, který již v rámci I. 

stupně opakoval ročník, a žák II. stupně, který již v rámci II. stupně opakoval ročník, a 

to bez ohledu na prospěch tohoto žáka. 

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

náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za I. pololetí bylo provedeno nejpozději do 

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

termínu, tak se za I. pololetí nehodnotí.  

6. Nelze-li žáka hodnotit na konci II. pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení 

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

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

navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník, popř. znovu devátý ročník.  

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

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

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

požádat ředitele školy o komisionální přezkoušení žáka. Je-li vyučujícím žáka v 

daném předmětu ředitel školy, požádá krajský úřad. Komisionální přezkoušení se koná 

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

zástupcem žáka. 

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

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

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

žádost jeho zákonného zástupce povolit opakování ročníku pouze z vážných 

zdravotních důvodů. 

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

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

zástupce opakování ročníku po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků a 

důvodů uvedených v žádosti. 

10. Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. 

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

považují za závažné porušení povinností stanovených tímto řádem. 

 

B. Pochvaly a kázeňská opatření  

 
1. Ředitel školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné 

osoby žákovi po projednání v pedagogické radě udělit pochvalu nebo jiné ocenění za 
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mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný 

čin nebo za dlouhodobou úspěšnou práci.  

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

vyučujících žákovi udělit pochvalu nebo jiné ocenění za výrazný projev školní 

iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci.  

3. Za porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto 

porušení uložit:  

a. napomenutí třídního učitele  

b. důtku třídního učitele 

c. důtku ředitele školy  

 

C. Pravidla pro udělování pochval a jiných ocenění a ukládání napomenutí a 

důtek: 

  
Pochvaly  

1. Třídní učitel uděluje pochvaly především za práci pro třídní kolektiv, pro školu, za 

výborné chování a prospěch, za reprezentaci školy apod.  

2. Ředitel školy uděluje pochvalu především za mimořádný čin – projev lidskosti, 

statečnosti, reprezentaci školy a dlouhodobé výborné studijní výsledky.  

Kázeňská opatření – udělovat až po projednání se zákoným zástupcem žáka, snažit se zjistit 

příčiny špatného chování. Hodnocení kázeňských prohřešků musí být spravedlivé, objektivně 

srovnatelné a vychází z individuálního přístupu ke každému žákovi.  

1. Napomenutí třídního učitele  

a. 3-4 zápisy v ŽK (zapomínání, nepřipravenost na vyučování), 

b. opakovaný pozdní příchod do školy.  

2. Důtka třídního učitele  

a. 3-7 zápisů v ŽK (zapomínání, nepřipravenost na vyučování), 

b. podvod v ŽK,  

3. Důtka ředitele školy  

a. 4-10 zápisů v ŽK (zapomínání, nepřipravenost na vyučování), 

b. opakované podvody v ŽK, 

c. úmyslné zranění spolužáka, psychické a fyzické týrání, 

d. úmyslné poškození vybavení školy, vandalismus, 

e. odchod ze školy bez vědomí učitele, 

f. 1 – 5 neomluvených hodin.  

4. Druhý stupeň z chování  

a. opakované prohřešky zmíněné u důtky ředitele školy, 

b. 6 – 10 neomluvených hodin.  

c. hrubé chování k zaměstnanci školy, slovní nebo fyzické napadení  

 

5. Třetí stupeň z chování  

a. opakovaně zmíněné prohřešky, 

b. více než 10 neomluvených hodin.    

 

Třídní učitel neprodleně oznámí řediteli školy uložení důtky třídního učitele. Důtku ředitele 

školy lze žákovi uložit pouze po projednání v pedagogické radě.  
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Ředitel školy nebo třídní učitel neprodleně oznámí udělení pochvaly a jiného ocenění nebo 

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

zákonnému zástupci.  

Udělení pochvaly a jiného ocenění a uložení napomenutí nebo důtku se zaznamená do 

dokumentace školy.  

 

D. Stupně hodnocení prospěchu a chování v případě použití klasifikace, zásady 

pro používání slovního hodnocení  

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

hodnotí na vysvědčení stupni: 

a. 1 – velmi dobré, 

b. 2 – uspokojivé, 

c. 3 – neuspokojivé.  

2. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech se v 

případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu:  

a. 1 – výborný, 

b. 2 – chvalitebný, 

c. 3 – dobrý, 

d. 4 – dostatečný, 

e. 5 – nedostatečný.  

3. Při hodnocení touto stupnicí jsou výsledky vzdělávání žáka a chování žáka ve škole a na 

akcích pořádaných školou hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělávání žáka, které 

dosáhl zejména vzhledem k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách 

jednotlivých předmětů, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k jeho věku.  

4. Při hodnocení žáka podle odstavců 1 a 2 se na prvním stupni použije pro zápis stupně 

hodnocení číslice, na druhém stupni se použije označení stupně hodnocení podle odstavců 1 a 

2.  

5. Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni: 

a. prospěl(a) s vyznamenáním, 

b. prospěl(a), 

c. neprospěl(a).  

6. Žák je hodnocen stupněm  

a. prospěl(a) s vyznamenáním, není-li v žádném z povinných předmětů hodnocen na 

vysvědčení 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, 

b. prospěl(a), není-li v žádném z povinných předmětů hodnocen na vysvědčení stupněm 

prospěchu 5 – nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením, 

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

stupněm prospěchu 5 – nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením.  

7. Žáci s vývojovou poruchou učení mohou být na žádost jejich zákonných zástupců 

hodnocení slovně. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých předmětech a chování žáka ve 

škole a na akcích pořádaných školou jsou v případě použití slovní hodnocení popsány tak, aby 

byla zřejmá úroveň vzdělávání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům 

formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů, k jeho vzdělávacím a 

osobnostním předpokladům a k jeho věku. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků 

vzdělávání žáka v jejich vývoji, ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v 
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souvislostech, které ovlivňují jeho výkon. Obsahuje také zdůvodnění hodnocení a doporučení, 

jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat. Hodnocení je vždy 

individuální.  

 

E. Komisionální a opravné zkoušky  

 
1. Žáci devátých ročníků a žáci, kteří na daném stupni základní školy dosud neopakovali 

ročník, kteří na konci druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných předmětů, s 

výjimkou předmětů výchovného zaměření, konají opravné zkoušky.  

2. Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu 

stanoveném ředitelkou školy. Žák může v jednom dni skládat pouze jednu opravnou zkoušku. 

Opravné zkoušky jsou komisionální.  

3. Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně, nebo se k jejímu konání nedostaví, 

neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín opravné 

zkoušky nejpozději do 15. září následujícího školního roku. Do té doby je žák zařazen do 

nejbližšího vyššího ročníku, popřípadě znovu do devátého ročníku.  

4. V odůvodněných případech může krajský úřad rozhodnout o konání opravné zkoušky 

a komisionálním přezkoušení na jiné základní škole. Zkoušky se na žádost krajského úřadu 

účastní školní inspektor.  

5. Komisi pro komisionální přezkoušení nebo opravnou zkoušku jmenuje ředitel školy, v 

případě, že je vyučujícím daného předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad.  

6. Komise je tříčlenná a tvoří ji: 

a. předseda, kterým je ředitel školy, popřípadě jím pověřený učitel, nebo v případě, že 

vyučujícím daného předmětu je ředitel školy, krajským úřadem jmenovaný jiný pedagogický 

pracovník školy, 

b. zkoušející učitel, jimž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák zařazen, 

popřípadě jiný vyučující daného předmětu, 

c. přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu.  

7. Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení. Výsledek 

přezkoušení stanoví komise hlasováním. Výsledek přezkoušení se vyjádří slovním 

hodnocením nebo stupněm prospěchu. Ředitel školy sdělí výsledek přezkoušení 

prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému zástupci žáka. V případě změny hodnocení na 

konci prvního nebo druhého pololetí se žákovi vydá nové vysvědčení.  

8. O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy.  
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F. Způsob získávání podkladů pro hodnocení  

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

mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou dispozici.  

2. Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků pedagogickými pracovníky 

je jednoznačné, srozumitelné, srovnatelné s předem stanovenými kritérii, věcné, všestranné, 

pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doložitelné.  

3. Žák základní školy musí mít z každého předmětu alespoň čtyři známky za každé 

pololetí. Známky získávají vyučující průběžně během celého klasifikačního období. 

Jednotlivé předmětové komise mají stanovena kritéria zásad klasifikace pro každý předmět a 

seznamují s nimi žáky na začátku školního roku. Není přípustné ústně přezkušovat žáky 

koncem klasifikačního období z látky celého tohoto období. Zkoušení je prováděno zásadně 

před kolektivem třídy, nepřípustné je individuální přezkušování po vyučování v kabinetech. 

Výjimka je možná jen při diagnostikované vývojové poruše, kdy je tento způsob doporučen 

ve zprávě psychologa.  

4. Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace, klasifikaci zdůvodňuje a 

poukazuje na klady a nedostatky hodnocení projevů, výkonů, výtvorů. Učitel sděluje všechny 

známky, které bere v úvahu při celkové klasifikaci, zástupcům žáka zejména prostřednictvím 

zápisů do žákovské knížky současně se sdělováním známek žákům.  

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

školní rok, aby se nadměrně nenahromadily v určitých obdobích.  

6. O termínu písemné zkoušky, která má trvat více než 25 minut, informuje vyučující 

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

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

7. Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka průkazným 

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

známek – ústní, písemné zkoušení. V případě dlouhodobé nepřítomnosti nebo rozvázání 

pracovního poměru v průběhu klasifikačního období předá tento klasifikační přehled 

zastupujícímu učiteli nebo vedení školy.  

8. V případě, že má žák povolen individuální studijní plán, obsahuje tento plán také 

podmínky získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci.  

9. Zákonné zástupce žáka informuje o prospěchu a chování: třídní učitel a učitelé 

jednotlivých předmětů v polovině prvního a druhého pololetí a také vždy, kdy o to zákonní 

zástupci požádají.  

10. Informace jsou rodičům předávány převážně při osobním jednání na třídních 

schůzkách. Rodičům, kteří se nemohli dostavit na určený termín, poskytnou vyučující 

možnost individuální konzultace. Údaje o klasifikaci a hodnocení chování žáka jsou 

sdělovány pouze zástupcům žáka, nikoli veřejně.  

11. Třídní učitelé (výchovný poradce) mají povinnost seznámit ostatní vyučující s 

doporučením psychologických vyšetření, které mají vztah ke způsobu hodnocení a klasifikace 

žáka a způsobu získávání podkladů. Údaje o nových vyšetřeních jsou součástí zpráv učitelů 

(nebo výchovného poradce) na pedagogické radě.  

12. Klasifikace chování 

a. Klasifikace chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě 

vyučují, a rozhoduje o ní ředitel po projednání v pedagogické radě. Pokud třídní učitel tento 

postup nedodrží, mají možnost podat návrh na pedagogické radě i další vyučující. Kritériem 

pro klasifikaci chování je dodržování pravidel chování (školní řád). 

b. Při klasifikaci chování se přihlíží k věku, morální a rozumové vyspělosti žáka. 
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Část IV.: Závěrečná ustanovení 
 
a) Kontrola provádění ustanovení této směrnice je součástí směrnice Vnitřní kontrolní 

systém. 

b) Uložení směrnice v archivu školy se řídí Spisovým a skartačním řádem školy.  

c) Směrnice nabývá účinnosti dnem :2.9.2013 

 

 

Ve Velké Polomi  dne   ………………. 

 

 

 

  

 

 

Mgr. Tomáš Olivka,  ředitel školy 

 

 

 

Školská rada schválila školní řád dne : 

 

 

…………………………………….. 

Podpis předsedy školské rady 


