Klasifikační řád ZŠ a MŠ Brno, Chalabalova 2, p. o.

Klasifikační řád ZŠ a MŠ Brno, Chalabalova 2, p. o.
V návaznosti na § 51, § 52 § 53, § 54 § 55, zákona č. 561/2004, Vyhlášky ze dne 18. 1. 2005
o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění školní docházky, dále jen Školský
zákon a ŠVP, a ve snaze vymezit jasná pravidla pro klasifikaci a hodnocení žáků vydává ředitel
ZŠ a MŠ Brno, Chalabalova 2, p. o. následující Vnitřní klasifikační řád školy.

Článek I.
Zásady klasifikace – metodický pokyn pro učitele:
-

při hodnocení, průběžné a celkové klasifikaci uplatňuje přiměřenou náročnost
a pedagogický takt vůči žákovi;
při celkové klasifikaci přihlíží k věkovým zvláštnostem žáků i k tomu, že žák mohl
v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici.

Pro potřeby klasifikace se předměty dělí na předměty:
-

s převahou teoretického zaměření;
s převahou praktických činností;
s převahou výchovného a odborného zaměření.

Článek II.
Stupně hodnocení a klasifikace

2.1 Chování
1. velmi uspokojivé
2. uspokojivé
3. neuspokojivé
Stupeň 1 (velmi uspokojivé) – Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a aktivně prosazuje
ustanovení vnitřního řádu školy. Má kladný vztah ke kolektivu třídy a školy, přispívá k jeho
upevňování a k utváření pracovních podmínek pro vyučování a výchovu mimo vyučování.
Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle.
Stupeň 2 (uspokojivé) – Chování žáka je v podstatě v souladu s pravidly chování a s ustanoveními vnitřního řádu školy. Dopustí se závažnějšího přestupku nebo se opakovaně dopouští méně
závažných přestupků. Nepřispívá aktivně k upevňování kolektivu. Žák je přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit.
Stupeň 3 (neuspokojivé) – Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům chování nebo
vnitřnímu řádu školy, zpravidla se přes důtku ředitele školy dopouští dalších přestupků, narušuje činnost kolektivu nebo se dopouští poklesků v mravném chování.
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Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace chování:
Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení uložit
žákovi:
-

napomenutí třídního učitele;
důtku třídního učitele – TU neprodleně oznámí řediteli školy a zapíše do matriky;
důtku ředitele školy – lze žákovi uložit pouze po projednání pedagogickou radou.

Ředitel školy nebo TU má povinnost oznámit rodičům uložení napomenutí nebo důtky prokazatelným způsobem.
Postihování chování žáka mimo školu:
-

Rodiče je třeba vést k tomu, aby plně odpovídali za své děti v oblasti výchovné.
Škola hodnotí a klasifikuje žáky především za jejich chování ve škole.
Jsou-li však závažné a prokazatelné důvody udělit žákovi výchovné opatření vedoucí k posílení kázně, je objektivní hodnotit žáka za chování zejména ve škole
a v závažných případech, jejichž projednávání se účastnila přímo škola, přihlédnout
při hodnocení i k chování mimo školu.

2.2 Prospěch
Prospěch žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených ŠVP je klasifikován těmito stupni:
•
•
•
•
•

1 – výborný
2 – chvalitebný
3 – dobrý
4 – dostatečný
5 – nedostatečný

2.3 Celkové hodnocení žáka na vysvědčení se vyjadřuje stupni
a) prospěl (prospěla) s vyznamenáním
b) prospěl (prospěla)
c) neprospěl (neprospěla)

2.4 Hodnocení žáků, kteří nejsou občany ČR a plní v ČR povinnou školní
docházku, nebo žáků, kteří navštěvovali školu mimo území ČR
a) Dosažená úroveň znalosti českého jazyka se považuje za závažnou souvislost, která
ovlivňuje výkon žáka.
b) Při hodnocení těchto žáků ve vzdělávacím obsahu oboru Český jazyk a literatura určeného RVZ ZV 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, hodnotíme v tomto období slovně.
c) Žák, který navštěvoval školu mimo území ČR, se po návratu v prvním pololetí neklasifikuje, na konci druhého pololetí vykoná rozdílovou zkoušku.

MŠ a ZŠ Chalabalova

2

Klasifikační řád ZŠ a MŠ Brno, Chalabalova 2, p. o.
Při hodnocení podle odstavce 2.1 a 2.2 jsou výsledky vzdělávání žáka a chování žáka ve škole
a na akcích pořádaných školou hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které
dosáhl zejména vzhledem k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů ŠVP, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka. Klasifikace zahrnuje ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které
ovlivňují jeho výkon.
Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních vyučujících žákovi po projednání s ředitelem školy udělit pochvalu nebo jiné ocenění za výrazný
projev školní iniciativy nebo za déle trvající úspěšnou práci.
Udělení pochvaly a jiného ocenění a uložení napomenutí nebo důtky se zaznamenává do dokumentace školy.

Článek III.
Klasifikace

3.1 Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného působení
Stupeň 1 (výborný)
Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá osobní předpoklady a velmi úspěšně se rozvíjí. Jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný, přesný. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě.
Stupeň 2 (chvalitebný)
Žák je v činnostech aktivní, převážně samostatný, využívá své osobní předpoklady, které
úspěšně rozvíjí. Jeho projev je esteticky působivý, originální a má jen menší nedostatky. Žák
tvořivě aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti a návyky. Má zájem o umění, estetiku, tělesnou zdatnost.
Stupeň 3 (dobrý)
Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Neužívá dostatečně svých
schopností v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je málo působivý, dopouští se
v něm chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje
pomoc učitele. Nemá aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu.
Stupeň 4 (dostatečný)
Žák je v činnostech málo aktivní a tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo
uspokojivé. Úkoly řeší s častými chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se značnou
pomocí učitele. Projevuje velmi malý zájem a snahu.
Stupeň 5 (nedostatečný)
Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho projev je
většinou chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti
nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o práci.
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3.2 Klasifikace ve vyučovacích předmětech teoretického zaměření a praktických činností
Stupeň 1 (výborný)
Žák ovládá požadované poznatky, fakta, definice a zákonitosti uceleně, přesně a plně chápe
vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální a praktické činnosti. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických
úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí logicky správně, zřetelně se u něj
projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný, výstižný,
grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní. Je schopen samostatně studovat vhodné texty.
Stupeň 2 (chvalitebný)
Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně,
přesně a úplně. Pohotově vykonává požadované intelektuální a praktické činnosti. Samostatně
a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti
při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí
správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný projev mívá menší
nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez
podstatných nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. 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, definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných intelektuálních a praktických činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za po-moci učitele
korigovat. V uplatňování osvojovaných poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů podle podnětů
učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby.
V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě
výsledků jeho činnosti se projevují častější nedostatky, grafický projev je méně estetický a má
menší nedostatky. Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele.
Stupeň 4 (dostatečný)
Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků závažné mezery. Při
provádění požadovaných intelektuálních a praktických činností je málo pohotový a má větší
nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je
nesamostatný. V logice myšlení se projevují závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní
a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků
jeho činnosti a v grafickém projevu se projevují nedostatky, grafický projev je málo estetický.
Závažné chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké těžkosti.
Stupeň 5 (nedostatečný)
Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné
mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a praktické činnosti má velmi
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podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí, dovedností, při řešení teoretických
a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s pomocí učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má závažné
nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický projev mají závažné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele.

3.3 Slovní nebo kombinované hodnocení
U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního nebo kombinovaného hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce žáka.
Slovně je žák hodnocen pouze v těch předmětech, kde se porucha může projevit nejvýrazněji.
Při celkové klasifikaci se u žáka v 1.–9. ročníku, u něhož se na základě odborného vyšetření
zjistila dyslexie, dysortografie nebo dysgrafie, slovně hodnotí prospěch v jazyce českém,
v psaní, v případě prokázané dyskalkulie, v matematice. Obdobně se postupuje v dalších předmětech, ve kterých se může porucha projevit nejvýrazněji.
Škola 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. Škola, která hodnotí slovně, převede pro účely přijímacího řízení ke
střednímu vzdělání slovní hodnocení do klasifikace.
Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených
ŠVP a chování žáka ve škole a 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 formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů ŠVP,
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 přístup ke
vzdělání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon, a naznačení dalšího rozvoje žáka.
Při použití slovního hodnocení se uvádí charakteristiky pěti následujících oblastí:
1. Ovládnutí učiva předepsaného osnovami:
-

ovládá bezpečně;
ovládá;
podstatné ovládá;
ovládá se značnými mezerami;
neovládá.

2. Úroveň myšlení:
-

pohotové, bystré, dobře chápe souvislosti;
uvažuje celkem samostatně;
menší samostatnost v myšlení;
nesamostatné myšlení;
odpovídá nesprávně i na návodné otázky.
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3. Úroveň vyjadřování:
-

výstižné, poměrně přesné;
celkem výstižné;
nedostatečně přesné;
vyjadřuje se s potížemi;
nesprávné i na návodné otázky.

4. Úroveň aplikace vědomostí:
-

spolehlivě, uvědoměle užívá vědomosti a dovednosti, pracuje samostatně, přesně
a s jistotou;
dovede používat vědomosti a dovednosti, dopouští se jen menších chyb;
s pomocí učitele řeší úkoly, překonává potíže a odstraňuje chyby, jichž se dopouští;
dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává;
praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí učitele.

5. Píle a zájem o učení:
-

aktivní, učí se svědomitě a se zájmem;
učí se svědomitě;
k učení a práci nepotřebuje větších podnětů;
malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty;
pomoc a pobízení k učení zatím neúčinné.

Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných i nepovinných předmětech stanovených
ŠVP 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 formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů ŠVP,
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 vývoje žáka. Obsahuje také zdůvodnění hodnocení a doporučení, jak předcházet
případným neúspěchům žáka a jak je překonávat.

3. 4 Celkové hodnocení žáka na vysvědčení
Žák je hodnocen stupněm:
prospěl s vyznamenáním, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených ŠVP hodnocen na vysvědčení stupněm horším než 2 (chvalitebný), průměr stupňů prospěchu ze všech povinných předmětů stanovených ŠVP není vyšší než 1,5 a jeho chování je hodnoceno stupněm
velmi dobré.
prospěl, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených ŠVP hodnocen na vysvědčení
stupněm 5 (nedostatečný).
neprospěl, je-li v některém z povinných předmětů stanovených ŠVP hodnocen na vysvědčení
stupněm 5 (nedostatečný), nebo není-li z něho hodnocen na konci druhého pololetí.
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nehodnocen, není-li možné žáka hodnotit z některého z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem na konci prvního pololetí.
Dle § 50 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon) může ředitel školy ze zdravotních nebo jiných závažných
důvodů uvolnit žáka na žádost jeho zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu.
V předmětu tělesná výchova ředitel školy uvolní žáka z vyučování na žádost rodičů
a na písemné doporučení registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost nebo odborného
lékaře. Na první nebo poslední vyučovací hodinu může být žák uvolněn se souhlasem zákonného zástupce bez náhrady. Pokud bude žák uvolněn na celé pololetí nebo celý školní rok,
nebude z daného předmětu hodnocen na vysvědčení a nebude muset konat žádné dodatečné
přezkoušení. Na vysvědčení bude mít zapsáno uvolněn nebo uvolněna.
Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za prvního pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou
měsíců po ukončení prvního pololetí. Není-li možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák
se za první pololetí nehodnotí.
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. V období měsíce září do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník, popřípadě znovu devátý ročník.

Článek IV.
Komisionální přezkoušení
Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl,
nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvětlení, požádat ředitele školy o komisionální přezkoušení žáka. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení
žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem. Komisi pro přezkoušení žáka
jmenuje ředitel školy, je tříčlenná a tvoří ji předseda, který je zpravidla ředitel školy nebo jím
pověřený učitel, který je zpravidla vyučujícím daného předmětu, a přísedící, kteří mají aprobaci
pro týž nebo příbuzný předmět. Klasifikační stupeň určí komise většinou hlasů. O komisionální
zkoušce se pořizuje protokol, výsledek přezkoušení, který je konečný, sdělí ředitel školy prokazatelným způsobem zástupci žáka.

Článek V.
Opravné zkoušky
Žáci devátých ročníků a žáci, kteří na daném stupni základní školy dosud neopakovali ročník,
kteří na konci druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných předmětů s výjimkou
předmětů výchovného zaměření, konají na základě žádosti rodičů opravné zkoušky. Opravné
zkoušky jsou komisionální. Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu
konání nedostaví, neprospěl.
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Ve smyslu evropského nařízení GDPR jsou všichni pedagogové povinni zachovávat
mlčenlivost a chránit před zneužitím data a osobní údaje žáků školy, informace
o zdravotním stavu žáků a výsledky poradenské pomoci školského poradenského
zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku. Dále neposkytovat žádné údaje subjektům, které na ně nemají zákonný nárok, nepotřebné údaje
vyřazovat a dál nezpracovávat.

Klasifikační řád ZŠ a MŠ Brno, Chalabalova 2, p. o. nabývá účinnosti dnem 3. 9. 2018.

PhDr. Vladimír Moškvan, ŘŠ
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