
   
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Školní řád  
 

Platný pro školní rok 2020/2021 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Základní škola Opava, Edvarda Beneše 2 – příspěvková organizace 
ŠKOLNÍ ŘÁD  

Pedagogická rada projednala dne 22. 9. 2020 

Schválen školskou radou  

Účinnost ode dne: 16. 10. 2020 
Změny ve směrnici jsou prováděny formou vydání nové směrnice. 

 
 
 



   

 2 

Obsah : 
 
I. Vnitřní režim školy 
 
II. Ustanovení pro žáky: 
      a) práva žáků, 

b) chování žáků, 
c) docházka do školy, 
d) zacházení se školním majetkem, 
e) žákovská služba. 

      
III.   Hodnocení žáků 
 
IV. Ustanovení pro zákonné zástupce žáků 
  
 

I. Vnitřní režim školy 
 
a) Škola se otevírá pro žáky v 7. 00 hod. Žáci přicházejí do školy tak, aby byli ve třídě nejpozději 5 
minut před vyučováním. V šatně se přezují do vhodné domácí obuvi. 
 
b) Dojíždějící žáci se mohou do 7.45 zdržovat v herně školního klubu. 
 
c) V 8.00 se hlavní vchod zamyká. Přijde-li žák do školy po osmé hodině, zazvoní na zvonek a 
prochází přes sekretariát školy do třídy. 
 
d) V době vyučování smí žáci opustit budovu pouze se souhlasem vyučujícího. Žák, který opouští 
budovu, dbá na to, aby zavřel dveře do šaten a vstupní haly školy (dveře s bzučákem).  
 
e) Do odborných učeben, tělocvičen a na pozemek odcházejí žáci ze tříd po prvním zvonění a vstupují 
v doprovodu učitele. Své osobní věci si berou s sebou. V hodinách tělesné výchovy používají žáci 
vhodnou sportovní obuv, ve které nepřišli do školy.    
 
f) Po skončení vyučování odcházejí žáci 1. stupně spolu s vyučujícím do šatny, kde se přezují a 
odcházejí ze školní budovy. Žáci 2. stupně odcházejí do šaten po poslední hodině samostatně, dodržují 
pravidla bezpečnosti. V šatnách se přezují a odcházejí ze školy.  
 
g) Dobu mezi dopoledním a odpoledním vyučováním tráví žáci pouze ve školní jídelně a určených 
prostorách, kde je zajištěn pedagogický dohled – školní družina, školní klub a prostory školy, které 
určí vyučující na začátku školního roku nebo při změně rozvrhu hodin.  Za chování a bezpečnost žáků 
mimo tyto určené prostory škola nenese odpovědnost. Po skončení odpoledního vyučování odvádí 
učitel žáky do šatny, kde počká, až opustí školu. Žáci, kteří mají odpolední vyučování na zimním 
stadionu, odcházejí na výuku ze školní jídelny v doprovodu učitele. 
 
h) O přestávkách mohou žáci navštěvovat bufet, pohybovat se po chodbách budov prvního a druhého 
stupně, ne však v prostorách tělocvičen a dílen.     
 
i) Za příznivého počasí mají žáci právo trávit velkou přestávku v atriích školy a na školním hřišti. 
 
j) Žáci, kteří se stravují ve školní jídelně, přecházejí do jídelny s osobními věcmi. K odkládání 
svrchního oděvu využívají věšáky a aktovky ukládají do polic. Dohled nad žáky ve školní jídelně 
zajišťují zaměstnanci jídelny.  
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k) Škola zohledňuje v režimových požadavcích nařízení Vlády České republiky, Ministerstva 
zdravotnictví, Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy a krajské hygienické stanice. Také definuje 
podmínky stravování a výdeje stravy, stejně tak doplňkovou činnost. 
 
l) Školní družina (ŠD) je určena žákům 1. stupně. ŠD je otevřena pro žáky od 6.00 do 7.50 a od 11.40 
do 17.00. Žáci se řídí vnitřním řádem ŠD. Vychovatelky ŠD přivádějí před vyučováním žáky do 
hlavní budovy školy v 7.50. Ihned po skončení vyučování přivádějí učitelky žáky do šaten, kde si je 
převezmou vychovatelky.  
 
m) Školní klub (ŠK) je určen pro žáky školy a je součástí ŠD. ŠK je otevřen pro žáky od 6.15 do 7.50  
a od 11.40 nebo 12.35 do 17.00. Žáci se řídí vnitřním řádem ŠK. 
 
n) Po dobu pobytu ve škole a na školních akcích je zajištěn pracovníky školy dohled nad žáky 
v souladu s § 3 vyhlášky č. 48/2005 Sb.  

 
o) Při vzdělávání dětí/žáků dodržují pedagogové zásady a pravidla bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, které pro tuto oblast stanovuje platná školská a pracovně-právní 
legislativa a předpisy. Školní řád metodicky vychází z Metodického pokynu MŠMT, 
manuálu MŠMT: Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021, 
vzhledem ke Covid-19“ a platného znění zákona č. 258/2000 Sb. (zákon o ochraně 
veřejného zdraví). 
 
 
 
 

II. Ustanovení pro žáky 
 

a) Práva  žáků 
 

Žák má právo: 
 
1. Na vzdělání, účast ve výuce podle rozvrhu a na zabezpečení přístupu k informacím, které podporují 
jeho duchovní a morální rozvoj.  
 
2. Na odpočinek a volný čas. 
 
3. Na vyjádření vlastního názoru ve všech věcech, které se ho týkají. Svůj názor musí vyjadřovat 
přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušnosti a dobrého občanského soužití.   
 
4. Sdělit svůj názor všem pedagogickým pracovníkům školy. Může je také požádat o pomoc v případě, 
že neporozuměl učivu, potřebuje doplnit své znalosti nebo má osobní problémy.       
 
5. Na konzultace a pomoc výchovného poradce, speciálního pedagoga a metodika prevence školy. 
 
6. Na zvláštní péči v odůvodněných případech jako je onemocnění, zdravotní postižení, výjimečný 
talent. 
 
7. Na ochranu před fyzickým nebo psychickým násilím, nedbalým zacházením, před sociálně 
patologickými jevy. Má právo na využití preventivních programů, které mu slouží k poskytnutí 
potřebné podpory ve zmíněných oblastech.   
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8. Na ochranu před všemi formami sexuálního zneužívání a před kontaktem s narkotiky a 
psychotropními látkami. 
 
9. Na život a práci ve zdravém životním prostředí. 
 
10. Na opakovanou edukaci, ze strany školy, v rovině prevence šíření infekčních chorob a 
dodržování pravidel osobní hygieny. 
 
11. Na vytváření prostředí, ze strany školy, pro dodržování zásad hygieny. 
 
12. Na prostředí, ve kterém se předchází šíření infekčních chorob a dodržují se aktuální 
nařízení celorepublikového, plošného či lokálního charakteru. 
 
13. Na ochranu zdraví a bezpečí. 
 
 
b) Chování  žáků 
 
1. Žáci jsou povinni chránit své zdraví i zdraví svých spolužáků a pracovníků školy. Dodržovat 
pravidla hygieny a bezpečnosti ve škole i mimo školu. Respektovat práva vrstevníků na bezpečí, 
ochranu zdraví, ochranu osobní integrity.  Každý úraz ve škole nebo na akci pořádané školou ohlásí 
žáci vyučujícímu, třídnímu učiteli nebo vedení školy. 
 
2. Žáci dodržují zásady slušného chování dle norem etické výchovy, která je od roku 2016 součástí 
ŠVP. Zdraví učitele, zaměstnance školy a jiné dospělé osoby.  
 
3. Žáci se aktivně účastní vyučování a nenarušují nevhodně jeho průběh. V případě, že se žák chová 
při vyučování způsobem, který znemožňuje nebo narušuje vzdělávání ostatních žáků, může učitel 
vyloučit žáka z vyučovací hodiny. Pod dohledem a vedením jiného pracovníka školy bude vzděláván 
samostatně do doby, než se ukázní, nebo budou vyzváni zákonní zástupci k vyzvednutí dítěte ze školy. 
 
4. Do školy nesmí žáci nosit věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo ohrožovat mravní 
výchovu žáků. 
 
5. Nesmí také nosit cenné předměty, které nepotřebují k výuce a větší obnos peněz. V případě, že musí 
přinést do školy peníze na školní akci, odevzdají je učiteli dohodnutým způsobem. 
 
6. Pokud dojde ke ztrátě věci, žák tuto skutečnost okamžitě oznámí vyučujícímu nebo učiteli, který 
vykonává dozor a také třídnímu učiteli.  
 
7. Nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek, pití alkoholu a kouření (včetně 
elektronických cigaret a látek, které svým tvarem a chutí evokují návykové látky) je žákům školy 
zakázáno. Taktéž je zakázáno vstupovat do školy pod vlivem návykových látek. 
 
8. Ve škole i mimo školu dodržují žáci pravidla slušného chování a dbají na dobré občanské soužití a 
jméno školy. 
 
9. Žák školy pomáhá slabším a postiženým spolužákům. 
 
10. Žák je zodpovědný za svoje studijní výsledky. 
 
11. Žákům je dovoleno nosit do školy mobilní telefony. V průběhu vyučovacích hodin, o přestávkách, 
na školních akcích jsou telefony vypnuty a je přísně zakázáno jejich používání. Použití je možno  
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pouze se souhlasem učitele (nutný telefonní hovor, SMS zpráva či použití v hodině jako školní 
pomůcky).  
 
12. Ve vnitřních prostorách školy je zakázáno nosit pokrývku hlavy (kapuce, čepice). 
 
13. V prostorách školy a na školních akcích je zakázáno pořizování fotografií a videozáznamů bez 
svolení učitele. 
 
14. Žákům je zakázáno manipulovat s okenními žaluziemi a horními díly oken. 
 
15. Žákům 2. stupně je zakázáno bez svolení učitele vstupovat do tříd a prostor 1. stupně. Výjimkou je 
přístup k tělocvičnám po 1. zvonění. 
 
16. Projevy šikanování mezi žáky, tj. fyzické násilí, omezování osobní svobody, ponižování, 
zneužívání informačních technologií k znevažování důstojnosti apod., kterých by se dopouštěl kdokoli 
vůči komukoli (žáci i dospělí), jsou v prostorách školy a při všech školních akcích přísně zakázány a 
jsou považovány za hrubý přestupek proti školnímu řádu. V případě takovýchto projevů postupuje 
škola dle vnitřních strategických dokumentů a má dle platných zákonů ohlašovací povinnost vůči 
dalším institucím (OSPOD, PČR, státní zastupitelství…) 
 
c) Docházka do školy 
 
1. Žák je povinen účastnit se výuky podle rozvrhu hodin. Na vyučování žák přichází včas. 
 
2. Nepřítomnost žáka ve škole omlouvá jeho zákonný zástupce. 
 
3. Škola má právo vyžadovat na omluvu nepřítomnosti žáka lékařské potvrzení. 
 
4. Žáci navštěvují lékaře v době vyučování jen v nejnutnějším případě. 
 
5. Při účasti na akcích, které pořádá škola, žáci dodržují ustanovení školního řádu a dbají pokynů 
vyučujících. 
 
6. Výuka cizích jazyků a sportovní příprava ledního hokeje:  
 
6.1 Výuka cizích jazyků probíhá podle ŠVP Zlatá brána. Rozšířená výuka cizích jazyků se vyučuje od 
4. ročníku. Žáci jsou přijímání na základě přihlášky rodičů a posouzení školy.    
 
6.2 Možnost volby cizího jazyka a druhého cizího jazyka je podmíněna organizačními možnostmi 
školy. 
 
6.3 Sportovní příprava ledního hokeje je vyučována podle ŠVP Zlatá brána od 4. ročníku. Žáci jsou 
k této výuce přijímání na základě přihlášky zákonných zástupců a doporučení trenérů ledního hokeje. 
 
6.4 Škola zajišťuje dopravu na zimní stadion. Rozpis dopravy je součástí dokumentace školy. 
 
6.5 Mezi školou a hokejovým klubem HC Slezan Opava je uzavřena smlouva o podmínkách 
spolupráce. Smlouva je součástí dokumentace školy. 
 
6.6 Na základě výrazně zhoršeného prospěchu nebo z kázeňských důvodů může být žák ze skupiny 
s RVJ nebo ze sportovní přípravy ledního hokeje přeřazen do běžné třídy. 
 



   

 6 

 
7. Ve všech školních prostorách a na školních akcích (mimo zvláštní povolení) není dovoleno jezdit na 
kole, koloběžce, kolečkových bruslích, skateboardech  a obdobných zařízeních. 
 
8. V hodinách pracovního vyučování používají žáci pracovní oděv a v hodinách tělesné výchovy 
sportovní oblečení. 

9) Žák je povinen účastnit se v situacích vyplývajících z platných nařízení tzv. distanční formy 
výuky. 
 
d) Zacházení se školním majetkem 
 
1. Žák má právo bezplatně užívat zařízení školy, pomůcky a učebnice v souvislosti s výukou. 
 
2. Při používání školního zařízení, pomůcek a učebnic se žáci řídí pokyny vyučujících. 
 
3. Žák je povinen udržovat v pořádku a nepoškozené všechny věci, které tvoří zařízení třídy, školy, 
učebnice a svěřené pomůcky. 
 
4. Za škodu na majetku, kterou způsobí žák úmyslně nebo z nedbalosti, bude vyžadována odpovídající 
náhrada. 
 
e) Žákovská služba 
 
Třídní učitel určí službu pro: uzamykání šaten – 1. stupeň 
                                                 pořádek ve třídě 
 
Služba pro uzamykání šaten je povinna: 
 

• uzamknout šatnu po příchodu žáků do školy v 8.00, 
• uzamknout šatnu po odchodu žáků v průběhu vyučování, 
• uzamknout šatnu po odchodu na školní akci, školní hřiště, pozemek, pokud si v šatně žáci 

nechávají osobní věci. 
Služba nesmí půjčovat klíče od šaten ostatním žákům. 
 
Povinnosti služby pro pořádek ve třídě: 
 

• dbát na pořádek ve třídě, 
• před každou hodinou připravit tabuli, 
• nahlásit vedení školy nepřítomnost vyučujícího pět minut po začátku hodiny, 
• zajistit pomůcky, stěhování třídy podle pokynů vyučujícího. 

 
 
 

III.  Hodnocení žáků 
 
OBSAH 
 
  1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a klasifikace žáků základní školy 
  2. Opravné zkoušky 
  3. Zásady klasifikace prospěchu 
  4. Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci, kriteria hodnocení, sebehodnocení 
  5. Klasifikace chování 
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6. Výchovná opatření 
  7. Klasifikace a hodnocení žáků s vývojovými poruchami 
   
1. Pravidla hodnocení a klasifikace žáka základní školy se řídí zákonem 561/2004 Sb. (školský 
zákon) a vyhláškou 48/2005 Sb. 
   
1.1. Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni: 

 
   1 – výborný, 
   2 – chvalitebný, 
   3 – dobrý, 
   4 – dostatečný, 
   5 - nedostatečný. 
 
Klasifikaci výsledků vzdělávání žáka v jednotlivých předmětech a chování žáka lze doplnit slovním 
hodnocením, které bude obsahovat i hodnocení klíčových kompetencí vymezených RVP pro základní 
vzdělávání.  
 
Při dílčí klasifikaci lze používat motivační známky - jedna podtržená,  jednička s hvězdičkou (výrazně 
úspěšně zvládnuté učivo). V prvním až pátém ročníku lze také používat při hodnocení razítka, 
samolepky. Známka s mínusem – označuje upozornění, že učitel hodnotí žáka mírně hůře, než 
vystihuje stupeň hodnocení, známka s plusem – označuje upozornění, že učitel hodnotí žáka mírně 
lépe, než vystihuje stupeň hodnocení. 
 
Při hodnocení žáků cizinců, kteří plní v ČR povinnou školní docházku, se úroveň znalostí českého 
jazyka považuje za závažnou souvislost podle odstavců 2 a 4 § 15 výše uvedené vyhlášky. 
 
1.2. Při hodnocení prospěchu žáka může být u žáka použito slovní hodnocení. O použití slovního 
hodnocení rozhodne ředitel školy.  Přechází-li žák na jinou školu, je klasifikován podle odstavce 1. 
                                                                 
1.3. Chování žáka je klasifikováno těmito stupni: 

 
   1 - velmi dobré, 
   2 – uspokojivé, 
   3 - neuspokojivé. 
   
1.4. Celkový prospěch žáka je hodnocen: 
 

prospěl s vyznamenáním, 
 prospěl, 
 neprospěl, 

nehodnocen. 
 
1.5. Žák je hodnocen stupněm: 
 
a) „prospěl s vyznamenáním", není-li v žádném povinném předmětu stanoveném ŠVP hodnocen při 
celkové klasifikaci stupněm horším než "chvalitebný", průměr z povinných předmětů nemá horší než 
1,5 a jeho chování je velmi dobré; 
 
b) „prospěl", není-li v žádném z povinných předmětů hodnocen při celkové klasifikaci stupněm 
"nedostatečný"; 
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c) „neprospěl", je-li v některém povinném předmětu hodnocen při celkové klasifikaci stupněm 
„nedostatečný" nebo odpovídajícím slovním hodnocením nebo není-li z něho hodnocen na konci 
druhého pololetí, 
d) „nehodnocen“, není-li možné žáka hodnotit z některého z povinných předmětů stanovených ŠVP 
na konci prvního pololetí. 
 
1.6. U žáka se smyslovou nebo tělesnou vadou, vadou řeči, prokázanou specifickou vývojovou 
poruchou učení nebo chování se při jeho hodnocení a klasifikaci přihlédne k charakteru postižení. 
Klasifikace těchto žáků se řídí ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb. a vyhláškou 73/2005 a 27/2016 
Sb. U žáka prvního až devátého ročníku s prokázanou specifickou vývojovou poruchou učení nebo 
chování rozhodne ředitel školy o použití širšího slovního hodnocení na základě žádosti zástupce žáka.       
 
1.7. Do vyššího ročníku postupuje žák, který při celkové klasifikaci na konci druhého pololetí nebo při 
opravných zkouškách dosáhl stupně hodnocení alespoň "prospěl". Do vyššího ročníku postupuje i žák, 
který je klasifikován z jednoho nebo více předmětů nedostatečně, ale již na daném stupni školy ročník 
opakoval.      
 
1.8. 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 žáka mohla být provedena 
nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné klasifikovat ani v náhradním 
termínu, žák se za první pololetí neklasifikuje a místo stupně prospěchu se na vysvědčení uvede 
„nehodnocen“.     
 
1.9. 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 žáka mohla být provedena 
nejpozději do konce září. Do té doby žák navštěvuje podmíněně nejbližší vyšší ročník, popřípadě 
znovu devátý ročník. Žák, který nemohl být ze závažných objektivních, zejména zdravotních důvodů 
klasifikován ani v náhradním termínu, opakuje ročník. 
 
 1.10. Má-li zástupce žáka pochybnosti o správnosti klasifikace v jednotlivých předmětech na konci 
prvního nebo druhého pololetí, může do tří pracovních dnů ode dne, kdy bylo žákovi vydáno 
vysvědčení, požádat ředitele školy o jeho komisionální přezkoušení; je-li vyučujícím daného předmětu 
ředitel školy, může zástupce žáka požádat o komisionální přezkoušení krajský úřad. Ředitel 
neprodleně zástupci žáka sdělí, kdy bude žák přezkoušen.       
 
1.11. Komisi pro přezkoušení žáka jmenuje ředitel školy; v případě, že je vyučujícím ředitel, jmenuje 
komisi krajský úřad. Komise je tříčlenná. Tvoří ji předseda, kterým je zpravidla ředitel školy nebo jím 
pověřený učitel, zkoušející učitel, jímž je zpravidla vyučující daného předmětu a přísedící, kterým je 
jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací oblasti stanovené RVP ZV. 
Výsledek přezkoušení stanoví komise hlasováním. O komisionální zkoušce se pořizuje protokol.       
 
1.12. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu 
dohodnutém se zákonným zástupcem žáka. Výsledek přezkoušení, který je konečný, sdělí ředitel školy 
prokazatelným způsobem zástupci žáka, další přezkoušení žáka je nepřípustné.       
 
2. Opravné zkoušky       
 
2.1. Žákovi školy, který je na konci druhého pololetí klasifikován nejvýše ve dvou předmětech 
stupněm „nedostatečný", ředitel školy umožní vykonat opravné zkoušky.       
 
2.2. Žák koná opravné zkoušky nejpozději do konce školního roku (v posledním týdnu hlavních 
prázdnin). Termín stanoví ředitel školy. Nemůže-li se žák z vážných důvodů dostavit k opravným 
zkouškám, umožní mu ředitel školy vykonání opravných zkoušek nejpozději do 15. září; do té doby  
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navštěvuje podmíněně nejbližší vyšší ročník. Žák může v jednom dni skládat pouze jednu opravnou 
zkoušku.       
 
2.3. Nedostaví-li se žák k opravným zkouškám ve stanoveném termínu bez odůvodněné omluvy, 
klasifikuje se v předmětu, z něhož měl vykonat opravnou zkoušku, stupněm „nedostatečný“.       
 
2.4. Opravné zkoušky jsou zkoušky komisionální.    
 
    
 
3. Zásady klasifikace prospěchu  
 
3.1. Při hodnocení podle stupňů prospěchu jsou výsledky vzdělávání žáka hodnoceny tak, aby byla 
zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům jednotlivých 
předmětů ŠVP, ke svým vzdělávacím a osobnostním předpokladům a věku.  
 
3.2. Klasifikace zahrnuje ohodnocení přístupu žáka ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují 
jeho výkon. 
 
3.3. Při hodnocení za období, ve kterém probíhala distanční nebo rotační výuka, bude při klasifikaci 
žáků postupováno v souladu s příslušnou metodikou MŠMT. 
 
4. Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci, kriteria hodnocení, sebehodnocení   
 
4.1. Podklady pro hodnocení a klasifikaci získávají vyučující zejména: soustavným diagnostickým 
pozorováním žáků, sledováním jeho výkonů a připravenosti na vyučování, různými druhy zkoušek 
(písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové), kontrolními písemnými pracemi, analýzou výsledků 
různých činností žáků, konzultacemi s ostatními vyučujícími a podle potřeby i psychologickými a  
zdravotnickými pracovníky.  
 
4.2. Žák 2. až 9. ročníku základní školy musí mít z každého předmětu alespoň dvě známky za každé 
pololetí. Známky získávají vyučující průběžně během celého klasifikačního období.   
Není přípustné ústně přezkušovat žáky koncem klasifikačního období z látky celého tohoto období. 
Ústní 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. 
 
4.3. Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace, klasifikaci zdůvodňuje a poukazuje na klady a 
nedostatky hodnocených projevů, výkonů, výtvorů. Po ústním vyzkoušení oznámí učitel žákovi 
výsledek hodnocení okamžitě. Výsledky hodnocení písemných zkoušek a prací a praktických činností 
oznámí žákovi nejpozději do 14 dnů. Učitel sděluje všechny známky, které bere v úvahu při celkové 
klasifikaci, zástupcům žáka, a to zejména prostřednictvím zápisů do žákovské knížky - současně se 
sdělováním známek žákům.       
 
4.4. Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní rok, 
aby se nadměrně nenahromadily v určitých obdobích.    
 
4.5. O termínu písemné zkoušky, která má trvat více než 25 minut, informuje vyučující žáky 
dostatečně dlouhou dobu předem. O termínech čtvrtletních prací informuje ostatní vyučující formou 
zápisu do elektronické třídní knihy (obecná událost). V jednom dni mohou žáci konat jen jednu 
zkoušku uvedeného charakteru. 
 
 



   

 10 

 
4.6. Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka průkazným způsobem tak, aby 
mohl vždy doložit správnost celkové klasifikace žáka i způsob získání známek (ústní zkoušení, 
písemné,...). V případě dlouhodobé nepřítomnosti nebo rozvázání pracovního poměru v průběhu 
klasifikačního období předá tento klasifikační přehled zastupujícímu učiteli nebo vedení školy.    
 
 
4.7. Vyučující zajistí zapsání známek do aplikace Škola OnLine (uzávěrka učitele za každé čtvrtletí a 
pololetí). Do aplikace jsou zapisovány známky z jednotlivých předmětů, udělená výchovná opatření a 
další údaje o chování žáka, jeho pracovní aktivitě a činnosti ve škole. 
 
 
4.8. Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. Při dlouhodobějším pobytu 
žáka mimo školu (lázeňské léčení, léčebné pobyty, dočasné umístění v ústavech apod.) vyučující 
respektuje známky žáka, které škole sdělí škola při instituci, kde byl žák umístěn. Žák se znovu 
nepřezkušuje.       
 
4.9. 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 jen na základě průměru z klasifikace za příslušné období.     
 
4.10. Případy zaostávání žáků v učení a nedostatky v jejich chování se projednají v pedagogických 
radách.  
 
4.11. Na konci klasifikačního období, v termínu, který určí ředitel školy, nejpozději však 24 hodin 
před jednáním pedagogické rady o klasifikaci, provedou vyučující uzávěrku učitele v aplikaci Škola 
online a připraví návrhy na umožnění opravných zkoušek, na klasifikaci v náhradním termínu apod.       
 
4.12. Zákonné zástupce žáka informuje o prospěchu a chování žáka třídní učitel a učitelé jednotlivých 
předmětů v polovině prvního a druhého pololetí. Na požádání zákonného zástupce třídní učitel nebo 
učitel sdělí informace o průběžném hodnocení kdykoliv.       
 
4.13. Informace jsou zákonným zástupcům předávány převážně při osobním jednání na třídních 
schůzkách nebo konzultačních hodinách, na které jsou písemně zváni a zápisem průběžného 
hodnocení do žákovské knížky. Zákonným zástupcům, kteří se nemohli dostavit na školou určený 
termín, poskytnou vyučující možnost individuální konzultace. Údaje o klasifikaci a hodnocení chování 
žáka jsou sdělovány pouze zástupcům žáka, nikoli veřejně. V případě mimořádných 
epidemiologických opatření lze třídní schůzky a konzultace realizovat online.     
 
4.14. V případě mimořádného zhoršení prospěchu žáka informuje zákonného zástupce vyučující 
předmětu prostřednictvím třídního učitele bezprostředně a prokazatelným způsobem. Výrazné 
zhoršení prospěchu může být důvodem vyřazení žáka ze skupiny s rozšířenou výukou jazyků. Za 
výrazné zhoršení se považuje dostatečná klasifikace z cizího jazyka a dalšího předmětu (mimo 
výchovy) dvě pololetí po sobě. K přeřazení dochází na konci klasifikačního období a je prokazatelně a 
včas oznámeno zákonným zástupcům žáka.     
   
4.15. Vyučující dodržují zásady pedagogického taktu, zejména: 
 

• neklasifikují žáky ihned po jejich návratu do školy po nepřítomnosti delší než jeden týden, 
žáci nemusí dopisovat do sešitů látku za dobu nepřítomnosti, pokud to není jediný zdroj 
informací, 

• účelem zkoušení není nacházet mezery ve vědomostech žáka, ale hodnotit to, co umí, 
• klasifikuje jen probrané učivo, zadávání nové látky k samostatnému nastudování celé třídě 

není přípustné (neplatí po dobu distanční výuky), 
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• před prověřováním znalostí musí mít žáci dostatek času k naučení, procvičení a zažití učiva, 
• prověřování znalostí provádět až po dostatečném procvičení učiva.         

 
4.16. Třídní učitelé a výchovní poradci jsou povinni seznamovat 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 a výchovných poradců na 
pedagogické radě.          
 
4.17. Kriteria hodnocení, sebehodnocení žáků 
 
 
 
Klasifikace předmětů s převahou teoretického zaměření 
 
Převahu teoretického zaměření mají v učebním plánu předměty ve vzdělávací oblasti jazyk a jazyková 
komunikace, matematika a její aplikace, člověk a příroda, člověk a společnost – dějepis, informační a 
komunikační technologie. Hodnocení žáků se vztahuje zejména k dosahování očekávaných výstupů. 
 
Při klasifikaci výsledků v těchto vyučovaných předmětech se posuzuje zejména: 
 

• ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, pojmů a definic,  
• schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických 

úkolů, při hodnocení společenských a přírodních jevů a zákonitostí, 
• aktivita a přístup k jednotlivým činnostem ve vyučování, 
• plnění pokynů učitele při práci v hodinách a domácí přípravě, 
• aktivita a spolupráce se spolužáky v práci ve skupinkách, schopnost zhodnotit práci svou i 

svých spolužáků, 
• kvalitu komunikativních dovedností – přesnost, výstižnost, odborná i jazyková správnost 

ústního i písemného projevu, 
• kvalitu výsledků činností, 
• osvojení účinných metod samostatného studia – umět se učit. 

 
Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kriterií: 
 
Stupeň 1 (výborný) 
Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně, úplně a chápe 
vztahy mezi nimi. Samostatně uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a 
praktických úkolů. V hodinách pracuje aktivně a plní pokyny učitele, při kooperativním vyučování 
spolupracuje se spolužáky. Jeho ústní i písemný projev je správný, přesný a výstižný. 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, 
úplně a chápe vztahy mezi nimi. S menší pomocí učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při 
řešení teoretických a praktických úkolů. V hodinách pracuje aktivně a pokyny učitele plní někdy 
s menšími nedostatky, při kooperativním vyučování spolupracuje se spolužáky. Ústní a písemný 
projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků jeho 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 požadovaných poznatků, faktů, pojmů a definic 
nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických  
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úkolů se dopouští chyb. V hodinách většinou pracuje aktivně a pokyny učitele plní s menšími 
nedostatky, při kooperativním vyučování má problémy při spolupráci se spolužáky.  V ústním a 
písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho 
činnosti se projevují častější nedostatky. Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele. 
 
Stupeň 4 (dostatečný) 
Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů a definic 
závažné nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a 
praktických úkolů se dopouští závažných chyb. V hodinách nepracuje aktivně, pokyny učitele se 
většinou neřídí, při kooperativním vyučování je většinou pasivní a nespolupracuje se spolužáky.  V 
ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě 
výsledků jeho činnosti se projevují velké nedostatky. Samostatné studium zvládá s potížemi i přes 
pomoc učitele. 
 
Stupeň 5 (nedostatečný) 
Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně a má v nich závažné mezery. V uplatňování osvojených 
poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se dopouští velmi závažných chyb. 
V hodinách nepracuje aktivně, neplní pokyny učitele, při kooperativním vyučování je pasivní a 
nespolupracuje se spolužáky.  V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, 
přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují závažné nedostatky. I přes pomoc 
učitele není schopen samostatně studovat. 
 
Klasifikace v předmětech s převahou praktického zaměření 
Převahu praktického zaměření mají v učebním plánu předměty ve vzdělávací oblasti člověk a svět 
práce, praktika v rámci volitelných předmětů. Hodnocení žáků se vztahuje zejména k dosahování 
očekávaných výstupů. 
 
Při klasifikaci výsledků v těchto vyučovaných předmětech se posuzuje zejména: 
 

• vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem, 
• osvojení praktických dovedností a návyků, 
• kvalita výsledků činností, 
• využití teoretických vědomostí v praktických činnostech,  
• aktivita a přístup k jednotlivým činnostem ve vyučování,  
• plnění pokynů učitele při práci v hodinách a domácí přípravě, 
• organizace své práce, udržování pořádku na pracovišti, 
• dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví a péče o životní prostředí. 

 
Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kriterií: 
 
Stupeň 1 (výborný) 
Žák projevuje kladný vztah k práci, k praktickým činnostem, ke spolužákům. Bezpečně ovládá 
postupy a způsoby práce; dopouští se jen menších chyb, výsledky práce jsou bez závažnějších 
nedostatků. Pohotově, tvořivě a samostatně využívá získané teoretické poznatky při praktické činnosti. 
V hodinách pracuje aktivně a plní pokyny učitele. Organizuje si vlastní práci a udržuje pořádek na 
pracovišti. Dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a aktivně se stará o životní 
prostředí. 
 
Stupeň 2 (chvalitebný) 
Žák projevuje kladný vztah k práci, k praktickým činnostem, ke spolužákům. Bezpečně ovládá 
postupy a způsoby práce; dopouští se jen menších chyb, výsledky práce jsou bez závažnějších 
nedostatků. Samostatně, ale méně tvořivě a s menší jistotou využívá získané teoretické poznatky při 
praktické činnosti. V hodinách pracuje aktivně a pokyny učitele plní někdy s menšími nedostatky.  
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Organizuje vlastní práci a udržuje pořádek na pracovišti. Dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci a aktivně se stará o životní prostředí. 
 
Stupeň 3 (dobrý) 
Žák projevuje vztah k práci k praktickým činnostem, ke spolužákům s menšími výkyvy. Při práci se 
dopouští chyb a při postupech a způsobech práce potřebuje někdy pomoc učitele. Výsledky práce mají 
nedostatky. Za pomoci učitele využívá získané teoretické poznatky při praktické činnosti. V hodinách 
pracuje málo aktivně a pokyny učitele plní s menšími nedostatky. Vlastní práci organizuje méně 
účelně a udržuje pořádek na pracovišti. Dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a 
v malé míře se stará o životní prostředí.  
 
Stupeň 4 (dostatečný) 
Žák pracuje malým zájmen o práci, praktické činnosti, o spolužáky. V praktických činnostech se 
dopouští závažných chyb a při volbě postupů a způsobů práce potřebuje soustavnou pomoc učitele. 
Výsledky práce mají závažné nedostatky. Za pomoci učitele využívá získané teoretické poznatky při 
praktické činnosti. Jeho aktivita v hodinách je velmi malá a pokyny učitele plní s velkými nedostatky. 
Práci dokáže zorganizovat jen za soustavné pomoci učitele a příliš nedbá o pořádek na pracovišti. 
Méně dbá na dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a málo se stará o životní 
prostředí.  
 
Stupeň 5 (nedostatečný) 
Žák neprojevuje zájem o práci, nemá vztah k ní, k praktickým činnostem ani ke spolužákům. 
V praktických činnostech, dovednostech a návycích má zásadní nedostatky. Nedokáže postupovat při 
práci ani s pomocí učitele. Výsledky jeho jsou nedokončené, neúplné a nepřesné, neobsahují 
předepsané ukazatele. Ani s pomocí učitele nedokáže uplatnit získané teoretické poznatky při 
praktické činnosti. V hodinách je velmi pasivní a pokyny učitele neplní. Práci si nedokáže 
zorganizovat a nedbá o pořádek na pracovišti. Neovládá předpisy o bezpečnosti  a ochraně zdraví a 
nedbá o ochranu životního prostředí.  
 
 
Klasifikace v předmětech s převahou výchovného zaměření 
Převahu výchovného zaměření mají v učebním plánu předměty ve vzdělávací oblasti umění a kultura, 
člověk a zdraví, člověk a jeho svět – občanská výchova. Hodnocení žáků se vztahuje zejména 
k dosahování  očekávaných výstupů. 
 
Při klasifikaci výsledků v těchto vyučovaných předmětech se posuzuje zejména: 
 

• vztah k předmětu, 
• osvojení potřebných vědomostí, dovedností a činností, 
• kvalita výsledků činností (při jejím posuzování učitel zohlední žákovo osobní maximum), 
• aktivita a přístup k jednotlivým činnostem ve vyučování, spolupráce se spolužáky,  
• plnění pokynů učitele při práci v hodinách a domácí přípravě, 
• estetické vnímání, přístup k uměleckému dílu, 
• dodržování zásad bezpečnosti a fair play v Tv. 

 
Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kriterií: 
 
Stupeň 1 (výborný) 
Žák projevuje kladný vztah k předmětu. Bez problémů zvládá jednotlivé dovednosti. Výsledky jeho 
činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky. Je velmi aktivní v jednotlivých činnostech, 
spolupracuje se spolužáky. Pokyny učitele plní přesně.  V tělesné výchově má smysl pro fair play a 
ovládá základní pravidla bezpečnosti. 
 



   

 14 

Stupeň 2 (chvalitebný) 
Žák projevuje kladný vztah k předmětu. Bez větších problémů zvládá jednotlivé dovednosti. Kvalita 
výsledků jeho činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků.  Je aktivní v jednotlivých činnostech, 
spolupracuje se spolužáky. Pokyny učitele zpravidla plní přesně. V tělesné výchově má smysl pro fair 
play a ovládá základní pravidla bezpečnosti. 
 
Stupeň 3 (dobrý) 
Nemá příliš kladný vztah k předmětu. Při osvojování jednotlivých vědomostí a dovedností má 
problémy. Kvalita výsledků jeho činnosti má nedostatky.  Je málo aktivní v jednotlivých činnostech, 
málo spolupracuje se spolužáky. Pokyny učitele neplní přesně. V tělesné výchově projevuje smysl pro 
fair play jen někdy a příliš neovládá základní pravidla bezpečnosti. 
 
Stupeň 4 (dostatečný) 
Nemá kladný vztah k předmětu. Při osvojování jednotlivých vědomostí a dovedností má velké 
problémy. Kvalita výsledků jeho činnosti má nedostatky.  V jednotlivých činnostech není aktivní, 
nespolupracuje se spolužáky. Pokyny učitele neplní. V tělesné výchově nemá smysl pro fair play a 
porušuje základní pravidla bezpečnosti. 
 
Stupeň 5 (nedostatečný) 
Má záporný vztah k předmětu. Není schopen osvojit si jednotlivé vědomosti a dovednost. Kvalita 
výsledků jeho činnosti zásadní nedostatky.  V jednotlivých činnostech je pasivní, nespolupracuje se 
spolužáky. Neplní pokyny učitele. V tělesné výchově nerespektuje zásady fair play a pravidla 
bezpečnosti. 
 
Žáci jsou vedeni k objektivnímu posuzování vlastních výkonů, výsledků a práce v jednotlivých 
předmětech a činnostech. K sebehodnocení používají uvedená kriteria hodnocení.  
 
5. Hodnocení chování       
 
5.1. Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují, a s 
ostatními učiteli a rozhoduje o ní ředitel po projednání v pedagogické radě. Pokud třídní učitel tento 
postup nedodrží, mají možnost podat návrh v pedagogické radě i další vyučující. Kritériem pro 
klasifikaci chování je dodržování pravidel chování stanovených školním řádem během klasifikačního 
období.     
 
5.2. Při klasifikaci chování se přihlíží k věku, morální a rozumové vyspělosti žáka; k uděleným 
opatřením k posílení kázně se přihlíží pouze tehdy, jestliže tato opatření byla neúčinná. Kritéria pro 
jednotlivé stupně klasifikace chování jsou následující:       
 
Stupeň 1 (velmi dobré)  
Žák 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.          
 
Stupeň 2 (uspokojivé)  
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 a ředitele školy dopouští 
dalších přestupků, narušuje výchovně vzdělávací činnost školy. Ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje 
nebo jiných osob.      
 
Stupeň 3 (neuspokojivé)  
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  
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bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnost 
školy. Zpravidla se přes důtku ředitele školy dopouští dalších přestupků.       
 
5.3 Klasifikace z chování stupněm 2 a 3 může být důvodem přeřazení žáka ze třídy nebo skupiny 
s rozšířenou výukou do běžné třídy. K přeřazení dochází na konci klasifikačního období a je 
prokazatelně a včas oznámeno zákonným zástupcům žáka.  
 
6. Výchovná opatření       
 
6.1. Výchovná opatření jsou pochvaly a jiná ocenění a opatření k posílení kázně.       
 
6.2. Třídní učitel, ředitel školy může žákovi po projednání v pedagogické radě udělit za mimořádný 
projev humánnosti, občanské a školní iniciativy, za záslužný nebo statečný čin, za úspěšnou práci 
pochvalu nebo jiné ocenění (dále jen „pochvala"). Ústní nebo písemnou pochvalu uděluje žákovi před 
kolektivem třídy nebo školy třídní učitel nebo ředitel školy. Písemná pochvala se uděluje zpravidla 
formou zápisu do žákovské knížky, na zvláštním formuláři školy, výjimečně v doložce na vysvědčení. 
Pochvaly a jiná ocenění se zaznamenávají do třídních výkazů.       
 
6.3. Opatření k posílení kázně žáků se ukládá za závažné nebo opakované provinění proti školnímu 
řádu. Toto opatření předchází zpravidla před snížením stupně z chování. Podle závažnosti provinění se 
ukládá některé z těchto opatření: napomenutí třídního učitele, důtka třídního učitele, důtka ředitele 
školy. Třídní učitel může žákovi podle závažnosti provinění udělit napomenutí nebo důtku; udělení 
důtky neprodleně oznámí řediteli školy. Ředitel školy uděluje důtku po projednání v pedagogické 
radě. Napomenutí a důtky se mohou udělovat před kolektivem třídy.  
 
6.4. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči ostatním žákům a pracovníkům školy se 
vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených zákonem  561/2004/Sb. 
 
6.5. Ředitel školy nebo třídní učitel oznámí důvody udělení výchovného opatření písemně 
prokazatelným způsobem zástupci žáka. Opatření se zaznamenává do katalogového listu žáka, 
nezaznamenává se na vysvědčení.      
 
6.6. Za jeden přestupek se uděluje žákovi pouze jedno opatření k posílení kázně.          
                                                                        
7. Klasifikace a hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami      
 
7.1. U žáka se smyslovou nebo tělesnou vadou, vadou řeči, prokázanou specifickou vývojovou 
poruchou učení nebo chování se při jeho hodnocení a klasifikaci přihlédne k charakteru postižení. 
Vyučující respektují doporučení psychologických vyšetření žáků a uplatňují je při klasifikaci a 
hodnocení chování žáků a také volí vhodné a přiměřené způsoby získávání podkladů.       
 
7.2. Dětem a žákům, u nichž je diagnostikována specifická vývojová porucha učení, je nezbytné po 
celou dobu docházky do školy věnovat speciální pozornost a péči.      
 
7.3. 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.                                                                            
                                                                        
7.4. 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.       
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7.1. Klasifikace byla provázena hodnocením, tj. vyjádřením pozitivních stránek výkonu, objasněním 
podstaty neúspěchu, návodem, jak mezery a nedostatky překonávat.       
 
7.6. Děti, u kterých je diagnostikována dyslexie nebo dysortografie, mohou být se souhlasem rodičů 
během celého jejich vzdělávání hodnoceny z mateřského jazyka a z jiných jazyků slovně (a to jak v 
průběhu školního roku, tak na pololetním a závěrečném vysvědčení). U dětí s diagnostikovanou 
dyskalkulií bude totéž platit pro matematiku a další předměty, kde výsledky mohou být touto 
poruchou ovlivněny. Dítě lze hodnotit slovně (průběžně i na vysvědčení) po dohodě s rodiči a 
odborníkem prakticky ve všech předmětech, do nichž se porucha promítá. Jakmile žák překoná 
nejvýraznější obtíže, je vhodné postupně přecházet k běžné klasifikaci. Klasifikovat lze i známkou s 
tím, že se specifická porucha dítěte vezme v úvahu a odrazí se v mírnější známce o jeden stupeň, tak i 
o několik stupňů. Při uplatňování všech těchto možností vyučující postupují velmi individuálně, s 
využitím všech dostupných informací, zejména informací z odborných vyšetření a ve spolupráci s 
rodiči.       
 
7.7. Ředitel školy může povolit, aby pro dítě se specifickými poruchami učení byl vypracován pro 
kterýkoliv předmět příslušnými vyučujícími individuální výukový plán, který se může radikálně lišit 
od výuky v daném postupném ročníku, přitom však bude poskytovat dítěti v příslušných předmětech 
ucelené a dítětem zvládnutelné základy. Individuální plány mají charakter smlouvy mezi vedením 
školy, vyučujícím a rodiči dítěte; vypracovávají se krátce a rámcově v písemné formě. Výsledky se 
hodnotí slovně.      
 
7.8. Všechna navrhovaná pedagogická opatření se zásadně projednávají se zákonnými zástupci žáka a 
jejich souhlasný či nesouhlasný názor je respektován.       
 
7.9. V hodnocení se přístup vyučujícího zaměřuje na pozitivní výkony žáka. 
 
 

IV.  Ustanovení pro zákonné zástupce žáků 
 
1. Zákonní zástupci žáků mají právo informovat se na chování a prospěch svého dítěte u vyučujících a 
třídních učitelů v době určených třídních schůzek a konzultačních hodin nebo po předchozí domluvě s 
učitelem. V souvislosti s informacemi o dětech není dovoleno narušovat vyučování. 
 
2. Zákonní zástupci žáků mají právo být voleni do školské rady. 
 
3. Škola uspořádá v průběhu školního roku minimálně 2 třídní schůzky nebo konzultační dny pro 
všechny zákonné zástupce. V září se konají třídní schůzky žáků prvních tříd. Na podzim každého roku 
se konají třídní schůzky pro zákonné zástupce vycházejících žáků. 
 
4. Zákonní zástupci žáků mají právo vznášet připomínky a podněty k práci školy u vyučujících nebo u 
vedení školy. 
 
5. Zákonní zástupci dbají na řádné plnění školní docházky a školní přípravu. Minimálně jednou týdně 
zkontrolují elektronickou žákovskou knížku. V 1. ročníku kontrolují žákovskou knížku v papírové 
podobě a kontrolu potvrdí podpisem. Rodiče žáků 2. – 9. ročníku, kteří nemají přístup k aplikaci Škola 
OnLine, budou informováni o výsledcích svých dětí výpisy jednou za 2 týdny, případně v žákovské 
knížce v papírové podobě. 
 
6. Zákonní zástupci žáků jsou ze zákona povinni informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, 
zdravotních obtížích dítěte/žáka, nebo jiných závažných skutečnostech, které mohou mít vliv na 
průběh vzdělávání. (§ 22 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. školský zákon) a dále omluvit nepřítomnost 
dítěte ve škole do 3 dnů od začátku nepřítomnosti dítěte ve škole. Omluvenky zasílají prostřednictvím  



   

 17 

 
aplikace Škola OnLine. Pokud nemají přístup k aplikaci, obdrží omluvný list, případně žákovskou 
knížku v papírové podobě.  
 
7. Předem známou nepřítomnost je nutno omluvit před jejím započetím. 
 
8. Nepřítomnost žáka na: 
 

• 1 hodinu omlouvá vyučující dané hodiny, 
• 2 dny omlouvá třídní učitel, 
• 3 a více dnů ředitel školy na základě písemné žádosti na formuláři „Žádost o uvolnění žáka ze 

školního vyučování“ (formulář poskytne třídní učitel nebo je k dispozici na školním webu). 
Písemná žádost se podává i v případě, že se dítě účastní akce, kterou pořádá jiná 
organizace.  
 

9. Při přestupu žáka na jinou školu oznámí zákonný zástupce žáka tuto skutečnost ředitelství kmenové 
školy písemně na formuláři „Oznámení o přestupu žáka na jinou školu“ (formulář poskytne třídní 
učitel nebo je k dispozici na školním webu). 
 

10. Odhlašování ze školního stravování. 
Dle zákona č. 561/2004 Sb. § 122 odst. 2 se poskytuje žákům hmotné zabezpečení, které zahrnuje 
školní stravování po dobu pobytu ve škole. Za pobyt ve škole se považuje i první den neplánované 
absence (např. nemoc, ošetření, rodinné důvody). Na další dny je zákonný zástupce povinen žáka ze 
stravování odhlásit. 
 
11. Zákonní zástupci mají právo na vytváření podmínek ze strany školy, na dodržování osobní 
hygieny a prevence šíření infekčních chorob. 
 
 
Školní řád byl projednán pedagogickou radou 22. 9. 2020 a schválen školskou radou. 
 
 
V Opavě 22. 9. 2020 
 
 
…………………………. 
Mgr. Simona Horáková 
ředitelka školy   


