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Příloha školního řádu č. 1 

 

 

KLASIFIKACE A HODNOCENÍ ŽÁKŮ 
 

Hodnocení a klasifikace žáků se může provádět těmito způsoby: 

1. Zkoušením žáků  - ústní nebo písemnou formou. 

2. Zkoušením formou testů, které jsou tvořeny dle potřeby zjišťování znalostí a vědomostí. 

3. Hodnocením zadaných seminárních prací, studií, podnikatelských záměrů apod. 

4. Hodnocením praktických činností.  

5. Hodnocením dílčích i celkových výstupů z projektů realizovaných ve skupinové či 

v individuální práci.  

 

Četnost hodnocení v průběhu klasifikovaného období: 
 

Četnost hodnocení je závislá na hodinové dotaci klasifikovaného předmětu a jeho charakteru. 

Minimální četnost hodnocení u předmětu s jednohodinovou dotací je 2x k 1. čtvrtletí 

příslušného školního roku a 3x k pololetí. 

Všichni pedagogičtí pracovníci jsou povinni žáka ohodnotit celkovou známkou k datu 

klasifikační porady, tj. 2x za pololetí, pokud žákovi nebyla klasifikace odložena. 

Klasifikace je prováděna průběžně a to jak v prezenční výuce, tak v distanční. 

 

 

Stupnice hodnocení v jednotlivých předmětech: 
 

Učitel žáky seznámí se stupnicí hodnocení v daném předmětu. 

Po ústním zkoušení je učitel povinen zhodnotit ústní projev žáka a zdůvodnit klasifikaci. 

Učitel je také povinen své hodnocení zdůvodnit na požádání. 

 

a) Hodnocení stupnicí známek 1 – 5 

1 - výborný 

2 - chvalitebný 

3 - dobrý 

4 - dostatečný 

5 - nedostatečný  

 

Používají učitelé těchto předmětů: ČJL, LSE, MAT, MCV, FYZ, MSE, TV, IKT, PEK -2. 

roč., Ekologie, ZPV (žák musí prospět ze všech částí předmětu ZPV (che, bio, fyz), aby 

celkově prospěl). 

 

b) Procentové hodnocení  - stupnice A (maturitní) 

0   – 42%   - odpovídá prospěchu nedostatečný 

43 - 57%   - odpovídá prospěchu dostatečný 

58 – 72%   - odpovídá prospěchu dobrý  

73 -  86%   - odpovídá prospěchu chvalitebný 

87 – 100%    - odpovídá prospěchu výborný 

 

Používají učitelé těchto předmětů: SLU, ZCR, PRX, AJ, KAJ, ČJL, EKO, MRK, MNG, 

KRJ-4.roč.,  
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c) Procentové hodnocení  - stupnice B - mírnější 

0   – 39%   - odpovídá prospěchu nedostatečný 

40 - 57%   - odpovídá prospěchu dostatečný 

58 – 72%   - odpovídá prospěchu dobrý  

73 -  86%   - odpovídá prospěchu chvalitebný 

87 – 100%    - odpovídá prospěchu výborný 

 

Používají učitelé ostatních předmětů 

 

d) Hodnocení předmětu PEK v 1. ročníku vychází z tabulek rychlosti a přesnosti: 

Tabulka rychlosti vychází z počtu úhozů za minutu a po měsících: 

Měsíc  Výborný Chvalitebný  Dobrý  Dostatečný 

září  70  60   45  30 

říjen  80  70   55  40 

listopad  90  80   65  50 

prosinec  100  90   75  60 

leden  110  100   85  70 

únor  120  110   95  80 

březen  130  120   105  90 

duben  140  130   115  100 

květen  150  140   125  110 

červen  160  150   135  120 

 

Tabulka přesnosti vychází z procenta chyb: 

Známka   Procento chyb   Procento chyb 

   s možností opravy   bez  možnosti opravy 

výborný   0 – 0,15    0 – 0,20 

chvalitebný   0,16 – 0,30    0,21 – 0,40 

dobrý   0,31 – 0,50    0,41 – 0,60 

dostatečný   0,51 – 0,80    0,61 – 0,90 

nedostatečný  nad 0,80    nad 0,90 

 

e) Celkové hodnocení žáka a postup do vyššího ročníku  

a) Celkový prospěch žáka zahrnuje výsledky klasifikace z povinných předmětů, povinně 

volitelných předmětů a chování, nezahrnuje klasifikaci z nepovinných předmětů. Stupeň 

celkového prospěchu se uvádí na vysvědčení.  

b) Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných 

a povinně volitelných předmětů s výjimkou předmětů, z nichž byl uvolněn.  

c) Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitelka školy pro jeho hodnocení 

náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do konce 

června. Není-li možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí. 

Není-li žák hodnocen z povinného předmětu vyučovaného pouze v prvním pololetí ani v 

náhradním termínu, neprospěl.  

d) Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitelka školy pro jeho hodnocení 

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

září následujícího školního roku. Do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník. 

Není-li žák hodnocen ani v tomto termínu, neprospěl.  

e) Ředitelka školy může žákovi, který na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být 

hodnocen, povolit na žádost jeho zákonného zástupce nebo vlastní žádost u zletilého žáka 
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opakování ročníku po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků a důvodů uvedených v 

žádosti.  

f) Základní podmínkou uzavření klasifikace je přítomnost nejméně na 78 % odučených hodin 

každého předmětu (absence menší než 22 %). Nebude-li tato podmínka splněna, bude žák konat 

dodatečnou zkoušku z dosud probraného učiva daného pololetí. Splnění této podmínky zjistí 

vyučující 1 týden před uzavřením klasifikace. Nesplnění této podmínky sdělí vyučující 

neprodleně žákovi. 

g) Žák je povinen doplnit si zameškaná písemná zkoušení v termínu stanoveném vyučujícím 

daného předmětu. Pokud se žák na doplnění zkoušení ve stanoveném termínu nedostaví, je 

hodnocen nedostatečnou. 
 

f) Komisionální přezkoušení 

Řídí se podle školského zákona § 69 a vyhlášky MŠMT č. 13/2005 Sb., § 6. 

Komisionální zkoušku koná žák v těchto případech: 

a) koná-li opravné zkoušky, 

b) požádá-li zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka o jeho komisionální 

přezkoušení z důvodu pochybností o správnosti hodnocení. Žák může být v příslušném 

pololetí z daného předmětu přezkoušen pouze jednou. 

c) ředitel školy nařídí komisionální přezkoušení žáka, jestliže zjistí, že vyučující porušil 

pravidla hodnocení. 
 

Termín komisionálního přezkoušení stanoví ředitel školy bez zbytečného odkladu, zpravidla v 

den doručení žádosti. Komise pro komisionální zkoušky je nejméně tříčlenná. Jejím předsedou 

je ředitel školy nebo jím pověřený učitel, zkoušející učitel vyučující žáka danému předmětu a 

přísedící, který má odbornou kvalifikaci pro výuku téhož nebo příbuzného předmětu. Členy 

komise jmenuje ředitel školy. Výsledek zkoušky vyhlásí předseda zkušební komise veřejně v 

den konání zkoušky. 
 

g) Klasifikace v náhradním termínu – dodatečná zkouška 

a) Předmětem vyzkoušení v náhradním termínu je učivo předmětného klasifikačního období. 

Výsledek zkoušení je doplněním podkladů učitele ke klasifikaci žáka, které byly získány v 

průběhu klasifikačního období. Klasifikační stupeň určuje zkoušející učitel. Výsledná známka 

za klasifikační období je pak stanovena běžným způsobem s ohledem na všechna hodnocení 

žáka za dané období.  

b) O vyzkoušení se provádí zápis, ve kterém jsou uvedeny dílčí otázky, jejich hodnocení a 

výsledný klasifikační stupeň zkoušky. Je-li součástí zkoušky písemná práce žáka, stává se 

přílohou zápisu.  
 

h) Stupeň hodnocení - nehodnocen        

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

termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do konce června. 

Není-li možné žáka hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí. Není-

li žák hodnocen z povinného předmětu vyučovaného pouze v prvním pololetí ani v náhradním 

termínu, neprospěl. 

 

Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého 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. Do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník. Není-li 

žák hodnocen ani v tomto termínu, neprospěl. 
 

Žák, který na konci druhého pololetí neprospěl nejvýše z 2 povinných předmětů, nebo žák, 

který neprospěl na konci prvního pololetí nejvýše z 2 povinných předmětů vyučovaných pouze 
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v prvním pololetí, koná z těchto předmětů opravnou zkoušku nejpozději do konce příslušného 

školního roku v termínu stanoveném ředitelem školy. Opravné zkoušky jsou komisionální. 

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 konce září následujícího školního roku. Do doby náhradního termínu opravné 

zkoušky navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník. 
 

i) Uvolnění z vyučování         

Ředitel školy může ze závažných důvodů, zejména zdravotních, uvolnit žáka na žádost zcela 

nebo zčásti z vyučování některého předmětu; žáka se zdravotním postižením může také uvolnit 

z provádění určitých činností, popřípadě rozhodnout, že tento žák nebude v některých 

předmětech hodnocen. Žák nemůže být uvolněn z předmětu rozhodujícího pro odborné 

zaměření absolventa. V předmětu tělesná výchova ředitel školy uvolní žáka z vyučování na 

základě písemného doporučení registrujícího praktického lékaře nebo odborného lékaře. Žák 

není z předmětu, z něhož byl zcela uvolněn, hodnocen. 
 

j)  Průběh a způsob hodnocení žáků ve vzdělávání podle individuálního plánu  

Klasifikace a hodnocení se řídí klasifikačním řádem školy. Termíny jednotlivých zkoušek 

budou vyučující průběžně zapisovat do studijního plánu. Studijní plán je povinnou přílohou 

Individuálního vzdělávacího plánu a musí být žákovi, u nezletilých žáků i jeho zákonnému 

zástupci, prokazatelně předán. Závěrečné termíny pololetních klasifikací jsou uvedeny 

v Individuálním vzdělávacím plánu i ve studijním plánu. 
 

k)   Hodnocení chování  

1  -  velmi dobré 

2  -  uspokojivé 

3  -  neuspokojivé 
 

Chování žáků se hodnotí dle závažnosti přestupků školního řádu a plnění základních povinností 

žáků a je schvalováno pedagogickou radou. Stupeň hodnocení chování není výchovným 

opatřením. Současně s klasifikací nižším stupněm z chování může být uděleno výchovné 

opatření. Toto výchovné opatření může také předcházet vlastní klasifikaci již v průběhu 

školního roku. Podle počtu a závažnosti udělených výchovných opatření je žákovi stanovena 

pedagogickou radou známka z chování. 
 

l)  Výchovná opatření 
Výchovnými opatřeními jsou pochvaly (třídního učitele, ředitele školy) a opatření k posílení 

kázně žáků. Výchovná opatření se zaznamenávají do třídních výkazů. O udělení výchovného 

opatření musí být prokazatelně informován zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý 

žák.  
 

Udělování výchovných opatření při nedodržení školního řádu: 

 Napomenutí třídního učitele    

 Důtka třídního učitele    

 Důtka ředitele školy  

 Podmíněné vyloučení žáka, vyloučení žáka ze školy 

Ředitel školy může v případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených zákonem 

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v 

platném znění (dále jen školský zákon) nebo školním řádem rozhodnout o podmíněném 

vyloučení nebo o vyloučení žáka ze školy. V případě zvláště závažného zaviněného porušení 

povinností stanovených tímto zákonem, ředitel vyloučí žáka ze školy. 
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V rozhodnutí o podmíněném vyloučení stanoví ředitel školy zkušební lhůtu, a to nejdéle na 

dobu jednoho roku. Dopustí-li se žák v průběhu zkušební lhůty dalšího porušení povinností 

stanovených školským zákonem nebo školním řádem, může ředitel školy rozhodnout o jeho 

vyloučení. O svém rozhodnutí informuje ředitel pedagogickou radu. 

Zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči zaměstnancům školy nebo 

vůči ostatním žákům se považují za zvláště závažné. Dopustí-li se žák takového jednání, oznámí 

ředitel školy nebo školského zařízení tuto skutečnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí, jde-

li o nezletilého, a státnímu zastupitelství u zletilého žáka, do následujícího pracovního dne poté, 

co se o tom dozvěděl. 
 

Udělování výchovných opatření podle počtu neomluvených hodin: 

 Napomenutí třídního učitele   (2 neomluvené vyučovací hodiny) 

 Důtka třídního učitele   (3 - 7 neomluvených vyučovacích hodin) 

 Důtka ředitele školy (8  - 14 neomluvených vyučovacích hodin) 

 Podmíněné vyloučení ze studia a vyloučení ze studia 

O tomto výchovném opatření může rozhodnout ředitel školy při opakované 

důtce ředitele školy 

m)  Informovanost rodičů, zákonných zástupců žáka 

Učitel provádí zápis klasifikace do databázového systému školy Bakaláři. Učitelé jsou 

povinni zadat do systému aktuální hodnocení žáků, a to jak známky, váhu dané známky a 

datum vložení nejdéle do 3 pracovních dnů od hodnocení. Tyto údaje jsou přístupné 

zákonným zástupcům i žákům na základě jedinečného kódovaného přihlašovacího přístupu. 

Vlastní záznamy vede vyučující tak, aby byl schopen podat informace o frekvenci a 

struktuře hodnocení, a záznamy uchová po dobu 6 měsíců po skončení daného školního 

roku. Do celkové klasifikace na konci klasifikačního období zahrnuje dle charakteru 

předmětu v přiměřené míře též zájem o předmět, úroveň domácí přípravy, míru aktivity 

žáka ve vyučovacích hodinách a jeho schopnosti samostatného myšlení a práce. 
 

Při výrazném zhoršení prospěchu učitel tuto skutečnost oznámí třídnímu učiteli a 

zákonnému zástupci. Oznámení zákonnému zástupci provede telefonicky nebo písemně. 

Hrozí-li žákovi z některého předmětu hodnocení nedostatečně, učitel daného předmětu 

nebo po dohodě třídní učitel o této skutečnosti informuje rodiče nebo zákonného zástupce 

a to včas, tak aby žák měl ještě možnost si známku napravit. Třídní učitel podává též 

průběžně informace zákonnému zástupci žáka o zhoršeném chování nebo absenci. 

Informace o prospěchu a chování žáků se podávají minimálně 2x ročně na třídních 

schůzkách rodičů, prostřednictvím studijních průkazů, elektronicky programem Bakalář, 

v případě výrazného zhoršení prospěchu nebo chování osobním jednáním. 
 

      Celkové hodnocení žáků a výchovná opatření se řídí vyhláškou MŠMT č. 13/2005 Sb.  

§ 3 – 10. 

 

 

 

V Náchodě dne 30. 8. 2021                                    

 

 

                                                                                           Mgr. Dana Jarolímová 

                                                                                           ředitelka školy 


