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2. Charakteristika školy

2.1. Úplnost a velikost školy
ZŠ Křižanovice je školou málotřídní, v současné době dvojtřídní s ročníky 1.-5., kapacita 
školy je 62 žáků. Součástí školy je i MŠ s kapacitou 25 dětí, která sídlí v budově vzdálené asi 
400 metrů od ZŠ.
Další součásti školy jsou školní jídelna - výdejna ZŠ a školní jídelna - výdejna MŠ a školní 
družina. Škola nemá vlastní tělocvičnu, při výuce Tv využívá místní sokolovny. 
Škola se nachází uprostřed obce v těsné blízkosti malého parčíku. Tato zelená plocha velmi 
příznivě působí na psychiku žáků i učitelů. Škola je snadno dostupná ze všech částí obce.

2.2 Vybavení školy (materiální, prostové, technické, hygienické)
Škola má 2 poschodí. V prvním poschodí se nachází vstupní hala, nově vybavená šatna 
pro žáky a jídelna. V přístavbě prvního poschodí jsou umístěny toalety pro žáky i 
pedagogický sbor, dále se zde nachází školní byt, který je využíván pro školní družinu. Celé 
druhé poschodí tvoří učebny, které má škola k dispozici dvě, ředitelna a kabinet. Učebny jsou 
světlé, prostorné (9 x 6 m), nově vybavené moderním polohovacím nábytkem a novými 
skříňovými sestavami. V jedné z učeben jsou umístěny notebooky s připojením na internet, 
které jsou využívány hlavně při výuce informatiky Druhá učebna je vybavena televizí a  DVD
rekordérem. Vybavení školy učebnicemi a učebními pomůckami je na velmi dobré úrovni. V 
rámci finančních možností jsou učebnice a učební pomůcky pravidelně obměňovány a 
modernizovány. 
Co se týká hygienických podmínek školy, zdravé venkovské prostředí umožňuje žákům časté 
vycházky, které jsou pravidelně zařazovány jako jedna z forem výuky. Sociální zařízení pro 
žáky i učitele je na velmi vysoké úrovni, plně vyhovuje hygienickým normám EU. K relaxaci 
o přestávkách slouží koutek živé přírody a zadní část jedné z učeben, která je vybavena 
kobercem, gymnastickými míči a dalšími pomůckami pro aktivní i pasívní relaxaci.
V přízemí budovy se nachází úklidová místnost a plynová kotelna. Školní dvorek s přilehlou 
kůlnou je využíván jako skladovací prostor pro druhotné suroviny, hlavně starý papír. 

2.3 Charakteristika pedagogického sboru
Pedagogický sbor má v současné době 3 členy. Tvoří ho ředitel školy, který je zároveň 
třídním učitelem, třídní učitelka a učitelka češtiny, angličtiny a Hv.
Ředitel školy,  který je zároveň třídním učitelem ve 3., 4. a 5. ročníku, je absolventem 
PedF UJEP Brno, obor učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Má dlouholetou praxi na málotřídních 
školách, na zdejší škole působí od roku 1994, od roku 1996 je ve funkci ředitele.
Třídní učitelka 1. a 2. ročníku je absolventkou PdF UP Olomouc, obor speciální pedagogika.
Má rovněž dlouholetou praxi na 1. stupni ZŠ, na zdejší škole působí od roku 1997. Její 
specializace škola využívá při diagnostice specifických poruch učení a při zajišťování 
logopedické péče. Paní učitelka rovněž zastává funkci výchovného poradce.
Třetí členkou pedagogického sboru je aprobovaná učitelka, která je absolventkou PedF MU 
Brno, obor učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Zároveň je i absolventkou konzervatoře, obor housle, 
takže jejích schopností využíváme při výuce Hv a při nácviku veřejných vystoupení našich 
žáků. Na naší škole působí od roku 2016. 
Z nepovinných předmětů naše škola nabízí Náboženství, jehož výuku zajišťuje paní 
katechetka ze sousední obce.

Náš malý pedagogický sbor je schopný týmové práce, vzájemně vstřícné komunikace a 
spolupráce. Průměrný věk pedagogů na naší škole je 49 let, z toho vyplývá, že sbor je 



dostatečně zkušený a zároveň ještě relativně mladý a schopný pružně reagovat na veškeré 
změny.
O provozní záležitosti se stará školnice a uklízečka v jedné osobě, která zároveň zajišťuje       
výdej obědů. Má střední vzdělání, na škole působí od roku 2012.

2. Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce

1. Budování vztahu k životnímu prostředí v obci – sběr druhotných surovin
2. Trvalá výstavka žákovských prací na obecním úřadě
3. „Naše krásná škola“ - prezentace žákovských prací v prostorách školní budovy
4. „Náš region“ - poznávání okolí při pravidelných cyklistických vyjížďkách

Témata předmětových projektů volí vyučující podle věkových skupin, podle náplně učiva 
nebo reagují na aktuální dění v obci. Projekty jsou buď ročníkové nebo školní. Seznam 
projektů je součástí osnov jednotlivých předmětů a je každým rokem aktualizován Škola 
nerealizuje mezinárodní spolupráci.

Další aktivity školy

1. Každoroční plavecký výcvik všech žáků školy
2. Nabídka zájmových kroužků – literární, výtvarný, dramatický
3. Příprava žáků na přijímací zkoušky na SŠ
4. Spolupráce s Jazykovou přípravkou Brno – příprava na výuku cizích jazyků
5. Organizace MDD, dětského karnevalu
6. Veřejná vystoupení žáků školy – setkání rodáků, vánoční besídka, Den matek, vítání 

občánků
7. Účast na výtvarných soutěžích
8. Výuka na DDH Vyškov
9. Dvoudenní výlety s noclehem do Haluzic
10. „Noc ve škole“ - spaní ve škole s hrami
11. Dlouhodobá spolupráce s okolními školami (výlety, exkurze)
12. Výuka nepovinného předmětu Náboženská výchova
13. Divadelní představení, koncerty, návštěvy muzeí
14. Den otevřených dveří

2.5 Spolupráce s rodiči a jinýmí subjekty (školskou radou, školskými poradenskými 
zařízeními, místními a regionálními institucemi aj.)

Spolupráce s rodiči je zajištěna formou třídních schůzek, dále škola nabízí možnost 
každodenních konzultací rodičů s vyučujícími. O všech školních akcích jsou rodiče 
v dostatečném předstihu písemně informováni. 
Od š.r. 2005 / 2006 na základě zákona č. 561 / 2004 Sb. byla zřizovatelem školy ustavena 
školská rada, která má 3 členy, po jednom zástupci zřizovatele, pedagogických pracovníků a 
zákonných zástupců žáků.
Škola dále spolupracuje s řadou dalších institucí a organizací (obecní úřad, místní Sokol, 
hasiči, ZUŠ Slavkov a Bučovice, DDM Slavkov a Bučovice, Historické muzeum Slavkov aj.).



V oblasti stravování spolupracujeme s místní firmou Gastroservis, která pro naši školu 
dodavatelsky zajišťuje obědy pro žáky i učitele.

3. Charakteristika ŠVP „Naše škola“

3.1 Zaměření školy

Pojetí školního vzdělávacího programu

Školní vzdělávací program vychází z koncepce vzdělávání, která klade hlavní důraz ve své 
vzdělávací práci na komunikaci, kooperaci a práci s informacemi.
Program je orientován na žáka, respektuje jeho osobní maximum a individuální potřeby. 
Umožňuje efektivní profesionální a promyšlenou práci učitele. Má všem ve škole vytvořit 
zázemí, které rozvíjí tvořivost a současně zohledňuje individuální možnosti. Má vybavit 
každého žáka vším potřebným pro úspěšné pokračování školní docházky na II.stupni ZŠ nebo
na střední škole.
V našem pojetí je škola místem, které žáky motivuje a podporuje k aktivnímu učení se.
Chceme, aby se žáci naučili pro další školní život důležitým kompetencím učit se, řešit 
problémy a osvojili si sociální dovednosti. 
Jako venkovská škola stavíme na malém počtu žáků, klidné atmosféře a rodinném prostředí. 
Škola je zaměřena na všeobecný rozvoj osobnosti žáka a na vybudování kladného vztahu k 
obci a k regionu. Prostředkem k realizaci těchto priorit je nám rodinné prostředí, malý počet 
žáků, klidná atmosféra, škola rodinného typu, pozitivní vztahy mezi lidmi, pozitivní vztahy 
žák – učitel, vztah k tradicím a k regionu, enviromentální výchova.

3.2 Výchovně vzdělávací strategie
Jsou to postupy všech učitelů, kterými rozvíjíme klíčové kompetence žáků.

Základní vzdělávání má žákům pomoci získávat a postupně zdokonalovat klíčové kompetence
a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace 
blízké životu a na praktické jednání. 

Klíčové kompetence

Klíčové kompetence představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot
důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti. 

Smyslem a cílem vzdělávání  je vybavit  všechny žáky souborem klíčových kompetencí  na
úrovni,  která  je  pro  ně  dosažitelná,  a  připravit  je  tak  na  další  vzdělávání  a  uplatnění  ve
společnosti. Osvojování klíčových kompetencí je proces dlouhodobý a složitý, který má svůj
počátek v předškolním vzdělávání, pokračuje v základním a středním vzdělávání a postupně
se dotváří  v dalším průběhu života.  Úroveň klíčových kompetencí,  které žáci dosáhnou na
konci  I.  stupně  základního  vzdělávání,  nelze  ještě  považovat  za  ukončenou,  ale  získané



klíčové kompetence tvoří  neopomenutelný základ žáka pro jejich rozvoj na II.  stupni, pro
celoživotní učení, vstup do života a do pracovního procesu.

Klíčové  kompetence  nestojí  vedle  sebe  izolovaně,  různými  způsoby  se  prolínají,  jsou
multifunkční, mají nadpředmětovou podobu a lze je získat vždy jen jako výsledek celkového
procesu vzdělávání. Proto k jejich utváření a rozvíjení musí směřovat a přispívat veškerý
vzdělávací obsah i aktivity a činnosti, které ve škole probíhají.

Ve  vzdělávacím obsahu  RVP ZV je  učivo  chápáno  jako  prostředek  k  osvojení  činnostně
zaměřených  očekávaných  výstupů,  které  se  postupně  propojují  a  vytvářejí  předpoklady k
účinnému a komplexnímu využívání získaných schopností a dovedností na úrovni klíčových
kompetencí.

V  etapě  základního  vzdělávání  jsou  za  klíčové  považovány:  kompetence  k  učení;
kompetence  k řešení  problémů;  kompetence  komunikativní;  kompetence  sociální  a
personální; kompetence občanské; kompetence pracovní.

Kompetence k učení

V průběhu základního vzdělávání žák:

vybírá  a  využívá  pro  efektivní  učení  vhodné  způsoby,  metody  a  strategie,  plánuje,
organizuje  a řídí  vlastní  učení,  projevuje  ochotu  věnovat  se  dalšímu  studiu  a
celoživotnímu učení

vyhledává a třídí  informace a na základě jejich pochopení,  propojení a systematizace je
efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě

operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje
do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří
komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a sociokulturní jevy

samostatně  pozoruje  a  experimentuje,  získané  výsledky  porovnává,  kriticky  posuzuje
a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti

poznává  smysl  a  cíl  učení,  má  pozitivní  vztah  k  učení,  posoudí  vlastní  pokrok  a  určí
překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení
zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich

Kompetence k řešení problémů

V průběhu základního vzdělávání žák:

vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i  mimo ni, rozpozná a pochopí problém,
přemýšlí  o  nesrovnalostech  a  jejich  příčinách,  promyslí  a  naplánuje  způsob  řešení
problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností 

vyhledá informace vhodné k řešení problémů,  nachází  jejich shodné, podobné a odlišné
znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení,
nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému



samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické,
matematické a empirické postupy

ověřuje  prakticky  správnost  řešení  problémů  a  osvědčené  postupy  aplikuje  při  řešení
obdobných nebo nových problémových  situací,  sleduje  vlastní  pokrok při  zdolávání
problémů

kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost
za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí

   zapojuje se do různých soutěží

Kompetence komunikativní 

V průběhu základního vzdělávání žák:

formuluje  a  vyjadřuje  své myšlenky a názory v logickém sledu,  vyjadřuje  se  výstižně,
souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu

naslouchá  promluvám  druhých  lidí,  porozumí  jim,  vhodně  na  ně  reaguje,  účinně  se
zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje

rozumí  různým  typům  textů  a  záznamů,  obrazových  materiálů,  běžně  užívaných  gest,
zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na
ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského
dění

využívá  informační  a  komunikační  prostředky  a  technologie  pro  kvalitní  a  účinnou
komunikaci s okolním světem

využívá  získané  komunikativní  dovednosti  k  vytváření  vztahů  potřebných  k
plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi

Kompetence sociální a personální 

V průběhu základního vzdělávání žák:

účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce
ve skupinách na  základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně
ovlivňuje kvalitu společné práce

podílí se na utváření příjemné atmosféry v kolektivu, na základě ohleduplnosti a úcty při
jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě
potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá

přispívá  k  diskusi  v  malé  skupině  i  k  debatě  celé  třídy,  chápe  potřebu  efektivně
spolupracovat  s druhými  při  řešení  daného  úkolu,  oceňuje  zkušenosti  druhých  lidí,
respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají

vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný
rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a
sebeúcty 

Kompetence občanské 

V průběhu základního vzdělávání žák:



respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do
situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit
se proti fyzickému i psychickému násilí 

chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých
práv a povinností ve škole i mimo školu

rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou pomoc
a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví
člověka

respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní
postoj  k uměleckým  dílům,  smysl  pro  kulturu  a  tvořivost,  aktivně  se  zapojuje  do
kulturního dění a sportovních aktivit

chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky
na kvalitní životní prostředí a rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví

Kompetence osobnostně sociální a environmentální výchova

V průběhu základního vzdělávání žák:
 projevuje  pozitivní city v chování, v jednání a v používání životních situací
 vnímá citlivé vztahy k lidem, k prostředí, které ho obklopuje, a k přírodě
 chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje

požadavky na kvalitní životní prostředí a rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany 
zdraví

   dokáže správně roztřídit odpady

Kompetence pracovní

V průběhu základního vzdělávání žák:

používá bezpečně a účinně materiály,  nástroje a vybavení,  dodržuje vymezená pravidla,
plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky

přistupuje  k  výsledkům  pracovní  činnosti  nejen  z  hlediska  kvality,  funkčnosti,
hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví
druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot

využívá  znalosti  a  zkušenosti  získané  v  jednotlivých  vzdělávacích  oblastech  v  zájmu
vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost

3.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení plánu pedagogické podpory:
PLPP sestavuje ředitel školy s pedagogickým pracovníky. Forma je elektronická. PLPP je
vyhodnocen jednou za rok. Zodpovídá ředitel školy.
Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami je žák, který k naplnění svých vzdělávacích 
možností nebo k uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními 
potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. Tito žáci mají právo na bezplatné poskytování 
podpůrných opatření z výčtu uvedeného v § 16 školského zákona. Podpůrná opatření realizuje
škola a školské zařízení.



Podpůrná opatření se podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti člení do pěti 
stupňů.
Podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje škola nebo školské zařízení i bez doporučení
školského poradenského zařízení na základě plánu pedagogické podpory (PLPP). Podpůrná
opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením ŠPZ. Začlenění 
podpůrných opatření do jednotlivých stupňů stanoví Příloha č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb.

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení individuálního vzdělávacího plánu:
IVP sestavuje třídní učitel za spolupráce pedagogů vyučujících další předměty. Forma je 
písemná. Zodpovídá třídní učitel.

Pravidla pro zapojení dalších subjektů:
Škola spolupracuje s PPP Vyškov a SPC Brno. Podoba spolupráce je spíše formální, 
doporučení práce s těmito dětmi jsou vyhodnocena v závěrečné zprávě z těchto institucí.

Zodpovědné osoby a jejich role v systému péče o žáky se speciálními vzdělávacími 
potřebami:

Pro úspěšné vzdělávání těchto žáků je potřebné zabezpečit (případně umožnit):
-uplatňování  principu diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při organizaci 

činností a při stanovování obsahu, forem i metod výuky;
- všechna stanovená podpůrná opatření při vzdělávání žáků;
-při vzdělávání  žáka, který nemůže vnímat řeč sluchem, jako součást podpůrných opatření

vzdělávání v komunikačním systému, který odpovídá jeho potřebám a s jehož užíváním má
zkušenosti;

-při vzdělávání  žáka, který při komunikaci využívá prostředky alternativní nebo 
augmentativní komunikace, jako součást podpůrných opatření vzdělávání v komunikačním 
systému, který odpovídá jeho vzdělávacím potřebám;

- v odůvodněných případech odlišnou délku vyučovacích hodin pro žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami nebo dělení a spojování vyučovacích hodin ;

- pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona případné prodloužení základního 
vzdělávání na deset ročníků;

- formativní hodnocení vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami;
- spolupráci se zákonnými zástupci žáka, školskými poradenskými zařízeními a odbornými

pracovníky školního poradenského pracoviště, v případě potřeby spolupráci s odborníky 
mimo oblast školství (zejména při tvorbě IVP);

- spolupráci s ostatními školami.

Vzdělávání žáků s vývojovými poruchami učení

Žáky, u kterých se projevují příznaky některé z vývojových poruch učení, posíláme se 
souhlasem rodičů na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny. Na základě vyšetření 
a doporučení poradny jsou pak tyto děti zařazovány do reedukační péče. Dětem zajišťují 
individuální péči učitelé. Každý týden probíhá jedna vyučovací hodina (nebo část vyučovací 
hodiny) pravidelné dyslektické nápravy se souhlasem a za spolupráce rodičů. V případě, že 
pedagogicko - psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum diagnostikuje 
vývojovou poruchu učení , je na žádost zákonných zástupců dítěte vypracován individuální 
vzdělávací plán, podle kterého se s dítětem v průběhu školního roku pracuje (jedná se o 
integraci). V něm uvádíme závěry a doporučení z vyšetření v PPP, na co se konkrétně v 



reedukaci zaměříme, pomůcky, které se budou při nápravě používat, způsob hodnocení, 
termín reedukační péče, jméno učitele, který bude s dítětem pracovat. Při klasifikaci těchto 
dětí přihlížíme k vývojové poruše a hodnotíme s tolerancí.

Vzdělávání žáků s poruchami chování

Jedná se o žáky hyperaktivní, popřípadě s edukativními problémy, kteří nerespektují některé
normy společenského chování, jsou nepřizpůsobiví, impulsivní a snadno unavitelní.
Ve spolupráci a na doporučení pedagogicko-psychologické poradny se budou žáci vzdělávat 
podle zpracovaného individuálního výchovně-vzdělávacího plánu. V procesu vytváření 
klíčových kompetencí bude nutné klást zvýšený důraz na samostatné rozhodování, kritické 
myšlení, jednání bez podléhání manipulacím a výchovu k práci a ke spolupráci.
Učitel musí s žáky stanovit přesná pravidla chování a způsob komunikace ve třídě i mimo
vyučování s tímto žákem.

Vzdělávání žáků s více vadami

bude probíhat ve třídách formou individuální integrace. Žáci se budou vzdělávat podle
zpracovaného učebního plánu běžných tříd a na základě individuálních vzdělávacích plánů. 
Ve spolupráci a na doporučení příslušných speciálně pedagogických center nebo pedagogicko
– psychologických poraden budou realizovány změny v učebním plánu, týkající se těchto 
žáků. Na základě posouzení SPC nebo PPP o závažnosti postižení bude požadována 
přítomnost osobního asistenta, který bude pomáhat žákovi (jednomu či více) při přizpůsobení 
se školnímu prostředí, bude pomáhat učitelům při komunikaci s takovým to dítětem, pomáhat 
při komunikaci dítěte s ostatními žáky a také při komunikaci školy s rodiči postiženého žáka.

Specifikace provádění podpůrných opatření a úprav vzdělávacího procesu žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami 
v oblasti organizace výuky:

Škola musí využívat výukové postupy vhodné pro rozmanité učební styly žáků a různé 
způsoby organizace výuky, plánovat výuku tak, aby vycházela ze zájmů, zkušeností a potřeb 
žáků různých kultur, etnik a sociálního prostředí.

v oblasti metod výuky:

Škola musí uplatňovat princip diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při 
organizaci činností, při stanovování obsahu, forem i metod výuky.

v oblasti úpravy obsahu vzdělávání:

Na žádost zákonných zástupců dítěte je vypracován individuální vzdělávací plán, podle 
kterého se s dítětem v průběhu školního roku pracuje.

v oblasti hodnocení:

Při klasifikaci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami přihlížíme ke speciální vzdělávací 
potřebě a hodnotíme s tolerancí.



Přehled předmětů speciálně pedagogické péče:

rozvoj grafomotorických dovedností, logopedická péče

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení plánu pedagogické podpory:

PLPP sestavuje ředitel školy s cekým týmem pedagogů. Forma PLPP je v elektronické 
podobě. Vyhodnocován je dle potřeb školy.

Podmínky vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními:
Pro úspěšné vzdělávání těchto žáků je potřebné zabezpečit (případně umožnit):

-uplatňování  principu diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při organizaci 
činností a při stanovování obsahu, forem i metod výuky;

- všechna stanovená podpůrná opatření při vzdělávání žáků (39);
-při vzdělávání  žáka, který nemůže vnímat řeč sluchem, jako součást podpůrných opatření

vzdělávání v komunikačním systému, který odpovídá jeho potřebám a s jehož užíváním má
zkušenost (40);

-při vzdělávání  žáka, který při komunikaci využívá prostředky alternativní nebo 
augmentativní komunikace, jako součást podpůrných opatření vzdělávání v komunikačním 
systému, který odpovídá jeho vzdělávacím potřebám (41);

- v odůvodněných případech odlišnou délku vyučovacích hodin pro žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami nebo dělení a spojování vyučovacích hodin (42);

- pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona případné prodloužení základního 
vzdělávání na deset ročníků (43);

- formativní hodnocení vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami;
- spolupráci se zákonnými zástupci žáka, školskými poradenskými zařízeními a odbornými

pracovníky školního poradenského pracoviště, v případě potřeby spolupráci s odborníky 
mimo oblast školství (zejména při tvorbě IVP);

- spolupráci s ostatními školami.

39 § 16 odst. 2 školského zákona.
40 § 16 odst. 7 školského zákona.
41 § 16 odst. 8 školského zákona.
42 § 26 odst. 1 školského zákona.
43 § 46 odst. 3 školského zákona.

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení individuálního vzdělávacího plánu:

IVP sestavuje třídní učitel za pomoci ostatích vyučujících. Forma IVP je písemná. IVP je
vyhodnocován vždy k pololetí.

3.4 Zabezpečení výuky žáků nadaných a mimořádně nadaných

Pravidla pro zapojení dalších subjektů:

Škola nemá zapojené další subjekty do systému péče o nadané a mimořádně nadané žáky 
školy.



Nadaným žákem se rozumí jedinec, který při adekvátní podpoře vykazuje ve srovnání s 
vrstevníky vysokou úroveň v jedné či více oblastech rozumových schopností, v pohybových, 
manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech.
Za mimořádně nadaného žáka se v souladu s vyhláškou č. 27/2016 Sb. považuje žák, jehož
rozložení schopností dosahuje mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu 
činností nebo v jednotlivých oblastech rozumových schopností, v pohybových, manuálních, 
uměleckých nebo sociálních dovednostech.

Zodpovědné osoby a jejich role:

Třídní učitel a vyučující ostatních předmětů vyhledávají náročnější úkoly v jednotlivých
předmětech tak, aby to odpovídalo nadání dítěte.

Specifikace provádění podpůrných opatření a úprav vzdělávacího procesu nadaných a
mimořádně nadaných žáků:

předčasný nástup dítěte ke školní docházce: Je-li dítě psychicky i fyzicky zralé pro nástup 
školní docházky, mohou se zákonní zástupci dostavit s doporučením od dětského lékaře a z 
PPP k zápisu do základní školy. Jedná se o dítě, které dovrší šesti let věku v daném školním 
roce.

Zadávání specifických úkolů, projektů: Nadaným žákům jsou v jednotlivých předmětech 
zadávány specifické úkoly, které mají náročnější charakter řešení než je vytyčené základní 
učivo.

3.5 Začlenění průřezových témat

1. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Tématické okruhy
1. stupeň

1. 2. 3. 4. 5.

OSOBNOSTNÍ ROZVOJ

Rozvoj schopností 
poznávání

PRV
ČJ

VV MAT

Sebepoznání a sebepojetí PRV
TV

ČJ PRV
ČJ

PŘÍR

Seberegulace a 
sebeorganizace

PRV ČJ PŘÍR
TV

Psychohygiena PRV

Kreativita INF ČJ

SOCIÁLNÍ ROZVOJ 

Poznávání lidí PRV
ČJ
PČ

TV AJ PŘÍR
AJ



Mezilidské vztahy PRV
TV

PRV VL

Komunikace PRV INF AJ AJ

Kooperace a kompetice PRV

MORÁLNÍ ROZVOJ

Řešení problémů a 
rozhodovací dovednosti

PRV VL
PČ

Hodnoty, postoje, praktická
etika

2. VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Tématické okruhy
1. stupeň

1. 2. 3. 4. 5.
Občanská společnost a 
škola

PRV
TV
VV
ČJ
PČ
POČ

TV
VV
ČJ
PČ
POČ

PRV
TV
VV
ČJ

ČJ AJ
ČJ

Občan, občanská 
společnost a stát

PRV
POČ

PRV
INF
ČJ
POČ

ČJ VL
TV
ČJ

VL
PŘÍR
ČJ

Formy participace občanů 
v politickém životě

VL VL

Principy demokracie jako 
formy vlády a způsobu 
rozhodování

ČJ

3. VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Tématické okruhy
1. stupeň

1. 2. 3. 4. 5.

Evropa a svět nás zajímá PRV
HV
ČJ

PRV
INF
ČJ

PRV
HV
AJ
VV
PČ

ČJ
PČ

VL
HV
ČJ
PČ

Objevujeme Evropu a 
svět

ČJ MAT VL VV
TV

Jsme Evropané ČJ TV PŘÍR

4. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Tématické
okruhy

1. stupeň

1. 2. 3. 4. 5.



Kulturní 
diference

HV HV
VV

VL
VV

Lidské 
vztahy

PRV
HV

PRV
HV
PČ

PRV
TV
PČ

PŘÍR
HV
AJ
VV

VL
AJ
HV
VV

Etnický 
původ

PRV HV
VV

VL
HV
VV

Multikultur
alita

INF AJ TV
PČ

VL

Princip 
sociálního 
smíru a 
solidarity

VL ČJ

5. ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Tématické okruhy
1. stupeň

1. 2. 3. 4. 5.

Ekosystémy PRV
VV
ČJ

PRV PČ PŘÍR
AJ
VV

VL
PŘÍR
AJ
VV

Základní podmínky života HV
VV
PČ

PRV
PČ

PRV VL
PŘÍR
VV

VL
PŘÍR

Lidské aktivity a 
problémy životního 
prostředí

PRV
TV

TV
VV
ČJ

VV
ČJ
PČ

VL
PŘÍR
TV

PŘÍR
VV
ČJ

Vztah člověka k prostředí HV
POČ

PRV
VV
POČ

PRV
VV

PŘÍR
VV
ČJ
MAT

VL
TV
VV
ČJ
PČ
MAT

6. MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Tématické okruhy
1. stupeň

1. 2. 3. 4. 5.

Kritické čtení a vnímání PRV INF PRV HV



mediálních sdělení       ČJ VV
ČJ

VV ČJ

Interpretace vztahu 
mediálních sdělení a 
reality     

PRV VV ČJ

Stavba mediálních sdělení TV TV
VV

TV
VV

Vnímání autora 
mediálních sdělení 

HV HV ČJ

Fungování a vliv médií ve 
společnosti     

VL
ČJ

HV

VL
ČJ

Tvorba mediálního 
sdělení 

AJ

Práce v realizačním týmu ČJ

Realizace obsahu tématických okruhů průřezového tématu projektem

1. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 

Tématické okruhy
1. stupeň

1. 2. 3. 4. 5.

OSOBNOSTNÍ ROZVOJ

Rozvoj schopností 
poznávání

Sebepoznání a sebepojetí

Seberegulace a 
sebeorganizace

Psychohygiena

Kreativita

SOCIÁLNÍ ROZVOJ 

Poznávání lidí

Mezilidské vztahy

Komunikace

Kooperace a kompetice

MORÁLNÍ ROZVOJ

Řešení problémů a 
rozhodovací dovednosti

Hodnoty, postoje, praktická 



etika

2. VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Tématické okruhy
1. stupeň

1. 2. 3. 4. 5.

Občanská společnost a 
škola

Občan, občanská 
společnost a stát

Formy participace občanů
v politickém životě

Principy demokracie jako 
formy vlády a způsobu 
rozhodování

3. VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Tématické okruhy
1. stupeň

1. 2. 3. 4. 5.
Evropa a svět nás zajímá PŘ PŘ

Objevujeme Evropu a svět
Jsme Evropané

4. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Tématické
okruhy

1. stupeň
1. 2. 3. 4. 5.

Kulturní 
diference
Lidské 
vztahy
Etnický 
původ
Multikultura
lita
Princip 
sociálního 
smíru a 
solidarity

5. ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Tématické okruhy
1. stupeň

1. 2. 3. 4. 5.



Ekosystémy
Základní podmínky života
Lidské aktivity a problémy 
životního prostředí
Vztah člověka k prostředí

6. MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Tématické okruhy
1. stupeň

1. 2. 3. 4. 5.
kritické čtení a vnímání 
mediálních sdělení
interpretace vztahu 
mediálních sdělení a reality
stavba mediálních sdělení
vnímání autora mediálních 
sdělení
fungování a vliv médií ve 
společnosti
tvorba mediálního sdělení
práce v realizačním týmu



4. Učební plán

 

Celkem povinně hodin 20 22 24 26 26 118 (102+16)

oblasti  předměty 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. součet

Jazyk a 
jazyková 
komunikace

Český jazyk a lit. 9 8+2 6+1 5+1 5+1 38 (33+5)

Cizí jazyk (Aj) - - 3+1 3+2 3+2 14 (9+5)

Matematika a
její aplikace

Matematika 4 4+1 4+1 4+1 4+1 24 (20+4)

Informační a 
komunikační
technologie

Informatika - - - 1 - 1

Člověk 

a jeho svět

Prvouka 2 2 2+1 - - 7 (6+1)

Vlastivěda - - - 1 1+1 3 (2+1)

Přírodověda - - - 2 2 4

Umění 

a kultura

Hudební výchova 1 1 1 1 1 5

Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 7

Člověk 

a zdraví

Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10

Člověk 

a svět práce

Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 5



Rozdělní disponibilních hodin mezi vzdělávací oblasti: 

Jazyk a jazyková komunikace: 10 hodin (ČJ – 5 hod., Aj – 5 hod.)

Matematika a její aplikace: 4 hodiny

Člověk a jeho svět: 2 hodiny (Prv – 1, Vl - 1)

CELKEM: 16 hodin

Poznámky:

Disponibilní hodiny jsou použity k posílení jednotlivých předmětů tak, aby bylo možno 
naplňovat výchovné a vzdělávací strategie a vznikl rozvrh hodin, ve kterém lze realizovat 
výuku pěti ročníků na škole tvořené pouze dvěma třídami.

Vzdělávací obsah je realizován formou samostatných vyučovacích předmětů pojmenovaných 
podle vzdělávacích oblastí daných RVP ZV.

Výuka jednotlivých předmětů probíhá v celcích odpovídajících délkou vyučovací hodině (45 
minut). V případě potřeby jsou hodiny spojovány do celků maximálně 2 vyučovacích hodin. 
Během školního roku mohou být realizovány krátkodobé (jednodenní) i dlouhodobé (týdenní 
až měsíční) projekty nebo kurzy.

V rámci Tělesné výchovy probíhá výuka plavání vždy v rozsahu 10 vyučovacích hodin v 
každém z pěti ročníků, tzn. všichni žáci naší školy absolvují celkem 50 hodin plavání.

5. Učební osnovy

viz příloha

6. Kritéria hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení jsou zpracována na základě vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb., 
o základním vzdělávání a § 51 školského zákona.
Způsoby hodnocení žáků: klasifikace, slovní hodnocení, kombinace obou způsobů.
Cílem a základem každého hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu, tj. co se naučil, 
zvládnul, v čem se zlepšil, v čem chybuje a jak postupovat dále. 
 
Hodnocení by mělo vést k pozitivnímu vyjádření a mělo by být pro žáky motivující. Je 
důležité si uvědomovat, že při hodnocení se nehodnotí osoba žáka, ale konkrétní ověřovaný 
problém. Důležité je uplatňovat přiměřenou náročnost a pedagogický takt. Soustředíme se 
na individuální pokrok každého žáka (nesmí docházet ke srovnávání žáků se spolužáky a 
rozdělování na úspěšné a neúspěšné).
Při průběžném hodnocení (sešity, ŽK) je možné používat tzv. půlstupňů (1- apod.).



Hodnocení a klasifikace

-v předmětech s převahou naukového zaměření 

Převahu naukového zaměření mají jazykové, společenskovědní, přírodovědné předměty a 
matematika.

Při klasifikaci v těchto předmětech  se hodnotí ucelenost, přesnost a trvalost osvojení 
požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic, zákonitostí a vztahů, kvalita a rozsah 
získaných dovedností a schopnost vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti. 
Schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických 
úkolů, při výkladu a hodnocení společenských a přírodních jevů a zákonitostí. Kvalita 
myšlení, především jeho logika, samostatnost a tvořivost, aktivita v přístupu k činnostem, 
zájem o ně a vztah k nim. Přesnost, výstižnost a odborná i jazyková správnost ústního a 
písemného projevu, kvalita výsledků činností a osvojení účinných metod samostatného studia.

Stupeň 1 (výborný)
Žák samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti. Myslí logicky správně. 
Ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně a přesně, chápe 
vztahy mezi nimi a smysluplně propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích 
oblastí. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný, výstižný, účinně se zapojuje do 
diskuze. Je schopen samostatně studovat vhodné texty, řešit problémy a obhajovat svá 
rozhodnutí. Plně respektuje demokratické principy, uvědoměle a aktivně pracuje v týmu, jeho 
působení je velmi přínosné. Je téměř vždy schopen sebehodnocení a hodnocení ostatních 
členů.

Stupeň 2 (chvalitebný)
Žák s menšími podněty učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti. Myslí správně, 
v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, 
definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně, chápe vztahy mezi nimi a s menšími 
chybami propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí. Ústní a písemný 
projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků je 
zpravidla bez podstatných nedostatků. Zapojuje se do diskuze. Je schopen s menší pomocí 
studovat vhodné texty, řešit problémy a obhajovat svá rozhodnutí.
Respektuje demokratické principy, v podstatě uvědoměle a aktivně pracuje pro tým, jeho 
působení je přínosné. Je většinou schopen sebehodnocení a hodnocení ostatních členů.

Stupeň 3 (dobrý)
Žák se v uplatňování osvojovaných poznatků a dovedností dopouští chyb. Uplatňuje poznatky
a provádí hodnocení jevů podle podnětů učitele. Má nepodstatné mezery v ucelenosti, 
přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a zákonitostí, 
s většími chybami propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí. 
Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. Jeho myšlení je vcelku 
správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. Částečně se zapojuje do diskuze. 
Je schopen studovat podle návodu učitele. Občas nerespektuje demokratické principy, v týmu 
pracuje ne příliš aktivně, jeho působení je přínosné v menší míře. Je schopen sebehodnocení a
hodnocení ostatních členů. 



Stupeň 4 (dostatečný)
U žáka se v uplatňování osvojených poznatků a dovedností vyskytují závažné chyby. 
Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. Žák má v ucelenosti, 
přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků závažné mezery, chybně propojuje 
do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí. V logice myšlení se vyskytují 
závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky 
ve správnosti, přesnosti a výstižnosti, málo se zapojuje do diskuze. Závažné chyby dovede 
žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké těžkosti. Demokratické 
principy respektuje jen občas, práce v týmu se pouze účastní. Jeho působení není příliš 
přínosné. Sebehodnocení a hodnocení ostatních členů je schopen málokdy.

Stupeň 5 (nedostatečný)
U žáka se v uplatňování osvojených vědomostí a dovedností vyskytují velmi závažné chyby. 
Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty 
učitele. Žák si požadované poznatky neosvojil, nesmyslně propojuje do širších celků poznatky
z různých vzdělávacích oblastí. Neprojevuje samostatnost v myšlení. V ústním a písemném 
projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti, i výstižnosti, nezapojuje se 
do diskuze. Chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. Vůbec nerespektuje demokratické 
principy, nepracuje pro tým. Svou činností narušuje spolupráci, jeho působení není pro tým 
přínosné. Správného sebehodnocení a hodnocení ostatních členů není schopen.

-  v předmětech s převahou praktického zaměření 

Převahu praktické činnosti má na 1.st. základní školy jen pracovní vyučování.

Při klasifikaci se hodnotí vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. 
Osvojení praktických dovedností a návyků, zvládnutí účelných způsobů práce, využití 
získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech a aktivita, samostatnost, tvořivost,
iniciativa v praktických činnostech. Kvalita výsledků činností, organizace vlastní práce a 
pracoviště, udržování pořádku na pracovišti a dodržování předpisů  o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci a péče o životní prostředí. Hospodárné využívání surovin, materiálů, energie, 
překonávání překážek v práci, obsluha a údržba laboratorních zařízení a pomůcek nástrojů, 
nářadí a měřidel.
 
Stupeň 1 (výborný)
Žák soustavně projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým 
činnostem. Pohotově, samostatně a tvořivě využívá získané teoretické poznatky při praktické 
činnosti. Praktické činnosti vykonává pohotově, samostatně uplatňuje získané dovednosti a 
návyky. Bezpečně ovládá postupy a způsoby práce; dopouští se jen menších chyb, výsledky 
jeho práce jsou bez závažnějších nedostatků. Účelně si organizuje vlastní práci, udržuje 
pracoviště v pořádku. Uvědoměle dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 
a aktivně se stará o životní prostředí. Hospodárně využívá suroviny, materiál, energii. Aktivně
překonává vyskytující se překážky.

Stupeň 2 (chvalitebný)
Žák projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. 
Samostatně, ale méně tvořivě a s menší jistotou využívá získané teoretické poznatky při 
praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává samostatně, v postupech a způsobech práce se



nevyskytují podstatné chyby. Výsledky jeho práce mají drobné nedostatky. Účelně si 
organizuje vlastní práci, pracoviště udržuje v pořádku. Uvědoměle udržuje předpisy 
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a stará se o životní prostředí. Při hospodárném 
využívání surovin, materiálů a energie se dopouští malých chyb. Překážky v práci překonává 
s občasnou pomocí učitele.

Stupeň 3 (dobrý)
Žák projevuje vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem s menšími 
výkyvy. Za pomoci učitele uplatňuje získané teoretické poznatky při praktické činnosti. 
V praktických činnostech se dopouští chyb a při postupech a způsobech práce potřebuje 
občasnou pomoc učitele. Výsledky práce mají nedostatky. Vlastní práci organizuje méně 
účelně, udržuje pracoviště v pořádku. Dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci a v malé míře přispívá k tvorbě a ochraně životního prostředí. Na podněty učitele je 
schopen hospodárně využívat suroviny, materiály a energii. Překážky v práci překonává jen 
s častou pomocí učitele.

Stupeň 4 (dostatečný)
Žák pracuje bez zájmu a vztahu k práci, k pracovnímu kolektivu a praktickým činnostem. 
Získané teoretické poznatky dovede využít při praktické činnosti jen za soustavné pomoci 
učitele. V praktických činnostech, dovednostech a návycích se dopouští větších chyb. 
Při volbě postupů a způsobů práce potřebuje soustavnou pomoc učitele. Ve výsledcích práce 
má závažné nedostatky. Práci dovede organizovat za soustavné pomoci učitele, méně dbá 
o pořádek na pracovišti. Méně dbá na dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci a o životní prostředí. Porušuje zásady hospodárnosti využívání surovin, materiálů 
a energie. Překážky v práci překonává jen s pomocí  učitele.

Stupeň 5 (nedostatečný)
Žák neprojevuje zájem o práci a vztah k ní, ani k pracovnímu kolektivu a k praktickým 
činnostem. Nedokáže ani s pomocí učitele uplatnit získané teoretické poznatky při praktické 
činnosti. V praktických činnostech, dovednostech a návycích má podstatné nedostatky. 
Nedokáže postupovat při práci ani s pomocí učitele. Výsledky jeho práce jsou nedokončené, 
neúplné, nepřesné, nedosahují předepsané ukazatele. Práci na pracovišti si nedokáže 
zorganizovat, nedbá na pořádek na pracovišti. Neovládá předpisy o ochraně zdraví při práci a 
nedbá na ochranu životního prostředí. Nevyužívá hospodárně surovin, materiálů a energie. 

         -   ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření

Převahu výchovného zaměření mají; výtvarná výchova, hudební výchova a zpěv, tělesná a 
sportovní výchova.

Žák zařazený do zvláštní tělesné výchovy se při částečném uvolnění nebo úlevách 
doporučených lékařem klasifikuje s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu.

Při klasifikaci se hodnotí stupeň tvořivosti a samostatnosti projevu, osvojení potřebných 
vědomostí, zkušeností, činností a jejich tvořivá aplikace, poznání zákonitostí daných činností 
a jejich uplatňování ve vlastní činnosti, kvalita projevu, vztah žáka k činnostem a zájem o ně, 
estetické vnímání, přístup k uměleckému dílu a k estetice ostatní společnosti. V tělesné 
výchově se musí přihlédnout ke zdravotnímu stavu žáka, k jeho všeobecné, tělesné zdatnosti,  
výkonnosti a péči o vlastní zdraví.



 

Stupeň 1 (výborný)
Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní 
předpoklady a velmi úspěšně je rozvíjí. Vždy používá bezpečně a účinně materiály,nástroje 
a vybavení. Jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný a přesný. Osvojené 
vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě. Aktivně se zajímá o umění a estetiku. Jeho 
tělesná zdatnost má vysokou úroveň.

Stupeň 2 (chvalitebný)
Žák je v činnostech aktivní, převážně samostatný, využívá své osobní předpoklady, které 
úspěšně rozvíjí. Používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení. Jeho projev je 
esteticky působivý, originální a má jen menší nedostatky. Osvojené vědomosti, dovednosti 
a návyky aplikuje méně tvořivě. Má zájem o umění a estetiku. Je tělesně zdatný.

Stupeň 3 (dobrý)
Žák je v činnostech méně aktivní, samostatný a pohotový. Nevyužívá dostatečně své 
schopnosti v individuálním a kolektivním projevu. Materiály, nástroje a vybavení používá 
bezpečně a účinně pouze někdy. 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 aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu.

Stupeň 4 (dostatečný)
Žák je v činnostech málo aktivní i tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo 
uspokojivé. Materiály, nástroje a vybavení většinou nepoužívá bezpečně a účinně. Úkoly řeší 
s častými chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se značnou pomocí učitele. Projevuje
velmi malý zájem a snahu.

Stupeň 5 (nedostatečný)
Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Materiály, 
nástroje a vybavení nepoužívá téměř nikdy bezpečně a účinně. Jeho projev je většinou chybný
a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti nedovede aplikovat. 
Neprojevuje zájem o práci.

Hodnocení a klasifikace žáků se spec. vzdělávacími potřebami

Způsob hodnocení a klasifikace žáka vychází ze znalosti příznaků postižení a uplatňuje se ve 
všech vyučovacích předmětech, ve kterých se projevuje postižení žáka, a na obou stupních 
základní školy.

Žák zařazený do zdravotní tělesné výchovy při částečném osvobození nebo při úlevách 
doporučených lékařem se klasifikuje v tělesné výchově s přihlédnutím k druhu a stupni 
postižení i k jeho celkovému zdravotnímu stavu.

Při klasifikaci žáků se doporučuje upřednostnit širší slovní hodnocení. Způsob hodnocení 
projedná třídní učitel a výchovný poradce s ostatními vyučujícími. Vhodným způsobem pak 



také třídní učitel sdělí ostatním žákům ve třídě podstatu individuálního přístupu a způsobu 
hodnocení a klasifikace žáka.
Při způsobu hodnocení a klasifikace žáků pedagogičtí pracovníci zvýrazňují motivační složku 
hodnocení, hodnotí jevy, které žák zvládl. Při hodnocení se doporučuje užívat různých forem 
hodnocení, např. bodové ohodnocení, hodnocení s uvedením počtu chyb apod.

A. v předmětech s převahou naukového zaměření 

Stupeň 1 (výborný)

- ovládá bezpečně požadovaná fakta, pojmy, definice a poznatky
- myšlení pohotové, dobře chápe souvislosti, myslí logicky správně
- je schopen samostatně studovat vhodné texty
- pracuje uvědoměle a aktivně v týmu, jeho působení je velmi přínosné
- je schopen téměř vždy sebehodnocení a hodnocení ostatních členů
- vyjadřuje se výstižně a poměrně přesně
- umí a používá kompenzační pomůcky
- pracuje spolehlivě s upraveným textem 
- po zadání práce pracuje samostatně

Stupeň 2 (chvalitebný)
- v podstatě uceleně ovládá požadovaná fakta, pojmy, definice a poznatky
- myslí logicky správně
- je schopen s menší pomocí samostatně studovat vhodné texty
- pracuje částečně aktivně v týmu, jeho působení je přínosné
- je schopen téměř vždy sebehodnocení a hodnocení ostatních členů
- vyjadřuje se méně výstižně, ale poměrně přesně
- umí a dovede použít kompenzační pomůcky
- pracuje spolehlivě s upraveným textem 
- po zadání práce učitelem pracuje s jistotou

Stupeň 3 (dobrý)
- má nepodstatné mezery v ucelenosti, přesnosti a úplnosti požadovaných faktů, pojmů,     
definic a poznatků
- myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v logice se vyskytují chyby
- je schopen studovat vhodné texty podle návodu učitele
- pracuje částečně aktivně v týmu, jeho působení je částečně přínosné
- je schopen sebehodnocení a hodnocení ostatních členů s dopomocí učitele
- vyjadřuje se obtížně a nepřesně
- dovede použít kompenzační pomůcky s návodem učitele
- pracuje spolehlivě s upraveným textem 
- nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat

Stupeň 4 (dostatečný)
- má závažné mezery v ucelenosti, přesnosti a úplnosti požadovaných faktů, pojmů, definic a  
poznatků
- v myšlení se vyskytují závažné chyby
- je nesamostatný v práci s vhodnými texty 
- práce v týmu se pouze účastní, jeho působení je občas přínosné
- málokdy je schopen sebehodnocení a hodnocení ostatních členů 
- jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti
- kompenzační pomůcky používá s návodem učitele obtížně a s chybami



- má velké obtíže při práci s upraveným textem 
- závažné chyby dovede s pomocí učitele opravit
Stupeň 5 (nedostatečný)
- požadované poznatky si neosvojil
- samostatnost v myšlení neprojevuje
- je nesamostatný v práci s vhodnými texty ani s podněty učitele
- žák nepracuje pro tým
- správného sebehodnocení a hodnocení ostatních členů není schopen
- jeho ústní a písemný projev má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti
- kompenzační pomůcky nedovede použít ani s návodem učitele 
- s upraveným textem nedovede pracovat
- chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele 

B. ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného působení

Stupeň 1 (výborný)
- v činnostech je velmi aktivní se zájmem o umění, estetiku, tělesnou zdatnost
- pracuje velmi tvořivě, samostatně, plně využívá osobní předpoklady a velmi úspěšně je 
rozvíjí
- jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný a přesný
- osvojené dovednosti, vědomosti a návyky aplikuje tvořivě

Stupeň 2 (chvalitebný)
- v činnostech aktivní, převážně samostatný
- úspěšně rozvíjí své osobní předpoklady
- projev je esteticky působivý, originální a má jen menší nedostatky
- osvojené dovednosti , vědomosti a návyky aplikuje samostatně, má zájem o umění, estetiku, 
tělesnou zdatnost

Stupeň 3 (dobrý)
- v činnostech je méně aktivní, samostatný, pohotový, občas i pasivní
- nevyužívá dostatečně své schopnosti v individuálním a kolektivním projevu
- jeho projev je málo působivý, dopouští se v něm chyb
- jeho dovednosti a vědomosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje pomoc 
učitele
- nemá aktivní zájem o umění, estetiku, tělesnou zdatnost

Stupeň 4 (dostatečný)
- v činnostech je málo tvořivý, často pasivní
- rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo uspokojivé
- úkoly řeší s častými chybami
- dovednosti a vědomosti aplikuje jen se značnou pomocí učitele
- projevuje velmi malý zájem a snahu 

Stupeň 5 (nedostatečný)
- v činnostech je skoro vždy pasivní
- rozvoj schopností je neuspokojivý
- jeho projev je většinou chybný a nemá estetickou hodnotu
- minimální osvojené dovednosti a vědomosti nedovede aplikovat
- neprojevuje zájem o práci, práci druhým znemožňuje 



Celkové hodnocení

Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni:

- prospěl(a) s vyznamenáním
Žák prospěl s vyznamenáním, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním 
vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu horším než 
2 – chvalitebný, průměr stupňů prospěchu ze všech povinných předmětů stanovených školním
vzdělávacím programem není vyšší než 1,5 a jeho chování je hodnoceno stupněm velmi 
dobré; v případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a 
klasifikace postupuje škola podle pravidel hodnocení žáků podle § 14 odst. 1 písm. e)

- prospěl(a)
Žák prospěl, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím 
programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 – nedostatečný nebo 
odpovídajícím slovním hodnocením.

- neprospěl(a)
Žák neprospěl, je-li v některém z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím 
programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 – nedostatečný nebo 
odpovídajícím slovním hodnocením.

Způsob získávání podkladů pro hodnocení

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 indispozici.

Podklady pro hodnocení a klasifikaci získávají vyučující zejména: soustavným diagnostickým
pozorováním žáka, 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.

Žák 2. až 5. ročníku základní školy musí mít z každého předmětu alespoň dvě známky za 
každé pololetí, z toho nejméně jednu za ústní zkoušení. Známky získávají vyučující průběžně 
během celého klasifikačního období. Není přípustné ústně přezkušovat žáky koncem 
klasifikačního období z látky celého tohoto období. Výjimku tvoří vědomosti nutné 
k zvládnutí zkoušené látky. Zkoušení je prováděno zásadně před kolektivem třídy, 
nepřípustné je individuální přezkušování po vyučování v kabinetech. Výjimka je možná 
pouze při diagnostikované vývojové poruše, kdy je tento způsob doporučen ve zprávě 
psychologa.

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, prací a 
praktických činností oznámí žákovi nejpozději do 7 dnů.



Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní 
rok, aby se nadměrně nenahromadily v určitých obdobích. 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 přílohy třídní knihy. V jednom dni 
mohou žáci konat jen jednu zkoušku uvedeného charakteru.

Vyučující zajistí zapsání známek také do třídního katalogu a dbá o jejich úplnost. Do katalogu
jsou zapisovány známky z jednotlivých předmětů, udělená výchovná opatření a další údaje o 
chování žáky, jeho pracovní aktivitě a činnosti ve škole.

Pokud je klasifikace žáka stanovena na základě písemných nebo grafických prací, vyučující 
tyto práce uschovávají po dobu, během které se klasifikace žáka určuje nebo ve které se k ní 
mohou zákonní zástupci žáka odvolat – tzn. celý školní rok včetně hlavních prázdnin, 
v případě žáků s odloženou klasifikací nebo opravnými zkouškami až do 30.10. dalšího 
školního roku. Opravené písemné práce musí být předloženy všem žákům a na požádání ve 
škole také zákonným zástupcům.

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.

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.
Případy zaostávání žáků v učení a nedostatky v jejich chování se projednají v pedagogické 
radě.

Zákonné zástupce žáka informuje o prospěchu a chování žáka: třídní učitel a učitelé 
jednotlivých předmětů v polovině prvního a druhého pololetí; třídní učitel nebo učitel, jestliže
o to zákonní zástupci žáka požádají.

V případě mimořádného zhoršení prospěchu žáka informuje rodiče vyučující předmětu 
bezprostředně a prokazatelným způsobem.

Třídní učitelé jsou povinni seznamovat ostatní učitele s doporučením psychologických 
vyšetření, které mají vztah ke způsobu hodnocení a klasifikace žáka a způsobů získávání 
podkladů. Údaje o nových vyšetřeních jsou součástí zpráv učitelů (nebo výchovného poradce)
na pedagogické radě.

Vyučující dodržují zásady pedagogického taktu. Neklasifikují žáky ihned po jejich návratu do
školy po nepřítomnosti delší než jeden týden, nenutí žáky dopisovat do sešitů látku za dobu 
nepřítomnosti, pokud to není jediný zdroj informací, účelem zkoušení pro ně není nacházet 
mezery ve vědomostech žáka, ale hodnotit to, co umí, klasifikují jen probrané učivo a 
nezadávají novou látku k samostatnému nastudování celé třídě. Před prověřováním znalostí 
dají žákům dostatečný časový prostor k naučení, procvičení a zažití učiva a prověřování 
znalostí provádí až po dostatečném procvičení učiva.



Hodnocení žáků, kteří nejsou státními občany ČR

Při hodnocení žáků, kteří nejsou občany ČR a plní v ČR povinnou školní docházku, 
se dosažená úroveň znalosti českého jazyka považuje za závažnou souvislost, která ovlivňuje 
výkon žáka. Při hodnocení těchto žáků ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Český 
jazyk a literatura určeného Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání se 
na konci tří po sobě jdoucích pololetí po zahájení docházky do školy v ČR vždy považuje 
dosažená úroveň znalosti českého jazyka za závažnou souvislost, která ovlivňuje výkon žáka.

Sebehodnocení

Žák se prostřednictvím učitelova hodnocení postupně učí, jaké jsou meze a perspektivy jeho 
výkonu, sféry jeho úspěchů a úspěšného uplatnění. Vyučující vytváří vhodné prostředí a 
příležitosti, aby žák mohl poučeně a objektivně hodnotit sebe a svoji práci. Žák je veden 
k tomu, aby dokázal objektivně popsat co se mu daří, co mu ještě nejde a jak bude pokračovat
dál.Oba názory jsou průběžně konfrontovány, žáci si zkouší některé práce i sami opravovat. 

Učitel a žák na konci klasifikačního období společně hodnotí průběh výkonů žáka tak, aby se 
shodli na výsledné známce. Autonomní hodnocení se nesmí stát prostředkem nátlaku na 
učitele. Cílem je ideální shoda obou hodnocení tak, aby byla pro žáka motivační do dalšího 
období.



Slovní hodnocení

Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených 
školním vzdělávacím programem a chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou jsou
v případě použití slovního hodnocení popsány tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělávání žáka , 
které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách
jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobním 
předpokladům a k věku žáka. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka 
v jejich vývoji, ohodnocení píle žáka a jeho přístup ke vzdělávání i v souvislostech, které 
ovlivňují jeho výkon, a naznačení dalšího rozvoje žáka. Obsahuje tak zdůvodnění hodnocení 
a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat.

O slovním hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení rozhoduje ředitel školy 
se souhlasem školské rady a po projednání v pedagogické radě. U žáka s vývojovou poruchou
učení rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení na základě žádosti zákonného 
zástupce žáka. 

Třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů převede slovní hodnocení 
do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v případě přestupu žáka na školu, která 
hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této školy nebo zákonného zástupce žáka. Stejný 
postup je zachován i pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání.

Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených 
školním vzdělávacím programem a chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou jsou
v případě použití slovního hodnocení popsány tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, 
které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům, k jeho vzdělávacím a osobnostním 
předpokladům a k věku žáka. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka 
v jejich vývoji, ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které 
ovlivňují jeho výkon, a naznačení dalšího rozvoje žáka. Obsahuje také zdůvodnění hodnocení 
a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat. Je možné 
použít i hodnocení kombinované, tzn. klasifikace + slovní hodnocení. 

Zásady pro převedení slovního hodnocení do klasifikace a naopak

Prospěch
1 – výborný ovládá bezpečně
2 – chvalitebný ovládá
3 – dobrý v podstatě ovládá
4 – dostatečný ovládá se značnými mezerami
5 –  nedostatečný neovládá



Úroveň myšlení
1 – výborný pohotový, bystrý, dobře chápe souvislosti
2 – chvalitebný uvažuje celkem samostatně
3 – dobrý menší samostatnost v myšlení
4 – dostatečný nesamostatné myšlení
5 - nedostatečný odpovídá nesprávně i na návodné otázky

Úroveň vyjadřování
1 – výborný výstižné a poměrně přesné
2 – chvalitebný celkem výstižné
3 – dobrý myšlenky vyjadřuje ne dost přesně
4 – dostatečný myšlenky vyjadřuje se značnými obtížemi
5 - nedostatečný i na návodné otázky odpovídá nesprávně

Celková aplikace vědomostí, řešení úkolů, chyby, jichž se žák dopouští
1 – výborný užívá vědomostí a dovedností spolehlivě a 

uvědoměle, pracuje samostatně, přesně a s 
jistotou

2 – chvalitebný dovede používat vědomosti a dovednosti při 
řešení úkolů, dopouští se jen menších chyb

3 – dobrý řeší úkoly s pomocí učitele a s touto pomocí 
snadno překonává potíže a odstraňuje chyby

4 – dostatečný dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává
5 - nedostatečný praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí

Píle a zájem o učení
1 – výborný aktivní, učí se svědomitě a se zájmem
2 – chvalitebný učí se svědomitě
3 – dobrý k učení a práci nepotřebuje větších podnětů
4 – dostatečný malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty
5 - nedostatečný pomoc a pobízení k učení jsou zatím neúčinné

Chování
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.

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 školy dopouští dalších přestupků, narušuje
výchovně vzdělávací činnost školy. Ohrožuje 
bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob.

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 bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně 
narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací 
činnost školy. Zpravidla se přes důtku ředitele 
školy dopouští dalších přestupků.

Komisionální přezkoušení

Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo 
druhého pololetí, může do tří pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně 
dozvěděl, nejpozději však do tří pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele školy 
o komisionální přezkoušení žáka.

Komisi pro komisionální přezkoušení  jmenuje ředitel školy; v případě, že vyučujícím daného
předmětu je ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad.
Komise je tříčlenná a tvoří ji:
- 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,
- zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák zařazen, popřípadě
jiný vyučující daného předmětu,
- přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací oblasti 
stanovené Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení. Výsledek 
přezkoušení stanoví komise podle §15 odst. 3. 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.

O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy.

Žák může v jednom dni vykonat přezkoušení pouze z jednoho předmětu. Není-li možné žáka 
ze závažných důvodů ve stanoveném termínu přezkoušet, stanoví orgán jmenující komisi 
náhradní termín přezkoušení.

Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitel školy v souladu se školním vzdělávacím
programem.

Vykonáním přezkoušení není dotčena možnost vykonat opravnou zkoušku.



Opravná zkouška

Žák koná opravnou zkoušku v případě, že byl na konci druhého pololetí klasifikován stupněm
nedostatečně nejvýše ve dvou předmětech.

Komisi pro opravnou zkoušku jmenuje ředitel školy; v případě, že je vyučujícím daného 
předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad.

Termíny opravných zkoušek určí ředitel školy tak, aby byly vykonány nejpozději do 31. 
srpna. Pokud se žák v tomto termínu z vážných důvodů nemůže k opravné zkoušce dostavit, 
lze povolit vykonání opravné zkoušky nejpozději do 15. září. Do té doby žák navštěvuje 
podmínečně nejbližší vyšší ročník.

Žák může v jednom dnu skládat pouze jednu opravnou zkoušku
O termínu konání opravné zkoušky informuje třídní učitel písemně zákonného zástupce. Žák, 
který se bez vážných důvodů ve stanoveném termínu k opravné zkoušce nedostaví a do dvou 
dnů se neomluví, je klasifikován z daného předmětu stupněm prospěchu nedostatečný.

Postup do dalšího ročníku

Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných 
předmětů stanovených vzdělávacím programem s výjimkou předmětů výchovného zaměření 
stanovených rámcovým vzdělávacím programem a předmětů, z nichž byl uvolněn. Do vyššího
ročníku postoupí i žák prvního stupně základní školy, který již v rámci prvního stupně 
opakoval ročník, a žák druhého stupně základní školy, který již v rámci druhého stupně 
opakoval ročník, a to bez ohledu na prospěch tohoto žáka.

7. Autoevaluace školy: vlastní hodnocení školy vypracuje ředitel školy 1 x za 3 roky.



AUTOEVALUACE ŠKOLY

Zaměření
autoevaluace

Podmínky ke 
vzdělávání

Spolupráce 
s rodiči, 
školskou 
radou a OÚ

Výsledky 
vzdělávání žáků

Personální 
oblast

Školní klima

Cíle Udržení alespoň 
stávajících 
podmínek ke 
vzdělávání na 
škole v souladu 
ŠVP s RVP, 
zajištění 
materiálních, 
technických, 
ekonom., 
hygienických a 
dalších 
podmínek ke 
vzdělávání

Zlepšení 
spolupráce 
s rodiči, s 
radou rodičů 
při SRPŠ, 
školskou 
radou, starosty 
spádových OÚ,
zástupci 
sponzorů atd. 
s cílem 
zlepšení 
spokojenosti 
rodičů s prací 
školy

Dosažení co 
nejkvalitnějších 
vzdělávacích 
výsledků 
odpovídajících 
individuálním 
možnostem žáků
– umožnit 
každému dítěti 
zažít pocit 
úspěšnosti a 
seberealizace při 
školní práci, 
minimalizovat 
výchovné 
problémy

Zajišťování 
odborného 
růstu ped. 
pracovníků 
v oblasti 
vzdělávání 
vedoucích 
pracovníků 
školy, 
v oblasti 
vyučování 
cizích jazyků, 
SIPVZ a 
v oblastech 
vedoucích 
k prohloubení 
vyučované 
specializace

Spokojenost žáků 
ve škole
spokojenost 
zaměstnanců

Kriteria Zajišťování 
kvalifikovaného 
personálního 
obsazení ped. i 
provozních 
pracovníků, 
získávání 
dostatků 
finančních 
zdrojů na provoz
ZŠ ze strany KÚ
a OÚ, usilovat o 
zájem žáků 
z jiných 
spádových 
obvodů 
navštěvovat ZŠ 
Strýčice – tím 
zajistit celkový 
počet žáků školy
nad hranicí pro 
udělení výjimky 
z počtu žáků

Zajištění 
maximální 
naplněnosti 
školy v rámci 
možností 
demografie 
spádové 
oblasti, udržení
vysoké 
úspěšnosti 
přijímacích 
řízení při 
přechodu žáků 
na střední 
školy

Prostřednictvím 
kvalifikovaných 
pedagogických 
pracovníků 
postupně 
zlepšovat 
vzdělávací 
výsledky žáků, 
využívat 
individuální 
přístup při práci 
se žáky, vést 
vyučovací 
proces v souladu
se ŠVP, využívat
kvalitní práci 
výchovného 
poradce a služeb 
poradenských 
zařízení

Účast na 
akcích DVPP 
a SIPVZ – 
vyhledávání a 
využívání 
získaných 
poznatků ve 
výuce

Spokojený žák
spokojený 
zaměstnanec



Nástroje Pozorování, 
rozbory 
dokumentace, 
pohovory 
s učiteli, 
vychovatelkou 
školní družiny, 
učitelkami MŠ,
rodiči, zástupci
OÚ, sponzorů, 
zástupci SRPŠ,
školské rady 
atd. dotazníky 
pro žáky, 
rodiče, učitele, 
srovnávací 
prověrky, 
hospitace

Rozhovory, 
rozbory 
dokumentace,
dotazník, 
zápis do 1. 
ročníku, zápis
do školní 
družiny, 
veřejná 
vystoupení 
žáků apod.

Analýza 
žákovských 
prací, rozbory 
hodnocení žáků

Pozorování, 
rozhovor, 
semináře, 
tématické 
práce

Pozorování
dotazník „Klima 
školy“ rozhovor

Časový 
harmonogram

Trvale Spolupráce 
s rodiči,
4x ročně 
schůzky 
SRPŠ
2x ročně 
schůzka 
s radou rodičů
při SRPŠ
2x ročně 
setkání 
s učitelkami 
MŠ
+ 1x za 3 
roky 
dotazníky pro
žáky, rodiče, 
zaměstnance, 
absolventy 
školy (image, 
kultura, 
klima, SWOT
analýza školy 
apod.) 

Trvale 
s využitím 
čtvrtletních 
hodnocení 
výchovně 
vzdělávacích 
výsledků žáků 
na 
pedagogických 
radách

Trvale 
s finančním 
vyúčtováním 
DVPP a 
SIPVZ vždy 
k 31.12. a 
s přehledem 
vzdělávacích 
akcí ve 
výroční 
zprávě

Trvale, 
pozorování, 
rozhovor, + 1x za
3 roky dotazník 
„Klima školy“ 
(pro žáky i 
zaměstnance)
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