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Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 

I. 
Úvod 

 
Tato pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků vychází z platných zákonů a vyhlášek týkajících 
se školství, zejména ze zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č.13/2005 sb., o středním vzdělávání a  vzdělávání v konzervatoři, 
které dále rozvádí a konkretizuje. 
 

II. 
Klasifikace 

 
Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení. Za první pololetí lze vydat místo vysvědčení výpis 
z vysvědčení. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikací. Vyučující je 
vždy plně odpovědný za svou klasifikaci. Musí být schopen ji vždy vysvětlit a doložit ředitelce školy, 
žákům a rodičům. 
 

1. Vzdělávací předměty (včetně volitelných předmětů) 

a) Klasifikační stupně: 
 1 – výborný 
 2 – chvalitebný 
 3 – dobrý 
 4 – dostatečný 
 5 – nedostatečný 
 
Není-li možné žáka hodnotit z některého předmětu, uvede se na vysvědčení u příslušného předmětu 
místo stupně prospěchu slovo „nehodnocen(a)“. 
Pokud je žák z vyučování některého předmětu zcela uvolněn, uvede se na vysvědčení u příslušného 
předmětu místo stupně prospěchu slovo „uvolněn(a)“. 
 

b) Klasifikace v předmětech 

Stupeň 1 (výborný) 
Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a plně chápe 
vztahy mezi nimi. Osvojené poznatky uplatňuje samostatně, tvořivě a systematicky. Případné drobné 
chyby po upozornění opravuje pohotově a správně. Myslí logicky a je schopen správně vyřešit zadaný 
problém. Jeho ústní a písemný projev je kultivovaný, přesný a výstižný. 
 
Stupeň 2 (chvalitebný) 
Odlišnost od stupně 1 spočívá v drobných, nepříliš podstatných nedostatcích jeho „výkonu“, v jeho 
menší samostatnosti. Vyučující je nucen dávat doplňující otázky, na které ovšem žák vcelku správně 
reaguje. Drobné chyby, po upozornění, sám opraví, na navádějící otázky dokáže vcelku správně 
odpovědět.  
 
Stupeň 3 (dobrý) 
Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti s jistými, nepříliš podstatnými 
mezerami. Vyučující je nucen dávat doplňující otázky, na které ovšem žák reaguje s výraznějšími 
chybami. Schopnost logického odvození je spíše nedostatečná. 
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Stupeň 4 (dostatečný) 
Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků závažnější mezery. Není 
schopen uvažovat systematicky, jeho ústní projev je nevýrazný a nesouvislý. Písemný projev je 
chaotický, neucelený a nepřesný. 
 
Stupeň 5 (nedostatečný) 
Žák má v požadovaných poznatcích závažné a značné mezery. Své vědomosti není schopen uplatnit ani 
s podněty vyučujícího. Neprojevuje samostatnost v myšlení, logicky uvažuje nesprávně. Písemný projev 
vykazuje značné nedostatky jak ve správnosti, tak i v přesnosti, výstižnosti i v kultuře projevu. 
 
Před encyklopedickými znalostmi je třeba preferovat schopnost logické úvahy, dedukce, syntézy, 
schopnost orientovat se v dané problematice i vzhledem k hledání informačních pramenů. Tímto 
směrem je nutné vést zkoušení (zadávat problémové otázky, třeba i s možností využití informačních 
pramenů). 
 
Pro své osobní poznámky může vyučující používat i mezistupně. V případě, že udělená známka má jinou 
výpovědní hodnotu (malé známky, známky z kompozic, z celkového opakování apod.), je vyučující 
povinen o tom informovat žáka i zákonného zástupce žáka.  
 

c) Četnost klasifikace 

V této oblasti je nutné respektovat specifičnost jednotlivých vzdělávacích předmětů i jejich týdenní 
dotaci. Vzhledem k nutnosti zkvalitňovat i kulturu mluveného projevu se předpokládá, že 
v předmětech, jejichž charakter je úzce spjat s kulturou mluveného slova (český jazyk, společenskovědní 
základ, cizí jazyky atd.), vyučující dostatečně vymezí prostor pro klasifikovatelné ústní projevy (zkoušení, 
referáty atd.). 
 

1 hodina týdně 2 známky za pololetí (minimálně) 
2 hodiny týdně 4 známky za pololetí (minimálně) 
3 - 5 hodin týdně 6 známek za pololetí (minimálně) 
 

2. Výchovné předměty 

Mezi výchovné předměty patří tělesná výchova a hudební a výtvarný obor. V těchto předmětech se 
hodnotí přístup, estetické cítění a projev, schopnost pohybového učení (technika) i schopnosti 
organizační. V celkovém hodnocení se promítají všechna výše uvedená kritéria vyváženě. 
Je-li žák z předmětu tělesná výchova ředitelkou školy zcela uvolněn, je nehodnocen. Na vysvědčení se 
uvádí výraz „uvolněn“. 
 

III. 
Hodnocení chování (§15 vyhl. 48/2005) 

 
Klasifikační stupně z chování jsou tyto: 
 
Stupeň 1 (velmi dobré) 
Udělení tohoto stupně je nutnou podmínkou pro udělení pochvaly. 
 
Stupeň 2 (uspokojivé) 
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Tento stupeň se uděluje za hrubé porušení školního řádu, popř. za opakovaná porušení školního řádu 
ve chvíli, kdy se výchovná opatření minula účinkem. Druhému stupni by měla předcházet důtka 
ředitelky školy. 
 
Stupeň 3 (neuspokojivé) 
Tento stupeň se uděluje za velmi hrubé porušení školního řádu nebo norem chování, které by mohlo 
vést k ohrožení zdraví, života nebo majetku. Dále v okamžiku, kdy selhaly jednotlivé stupně výchovných 
opatření. Předchozí snížení známky z chování na 2. stupeň není podmínkou. Tento stupeň se zpravidla 
pojí s podmíněným vyloučením či vyloučením ze studia. 
 

IV. 
Hodnocení žáka při distanční výuce 

 
1. Při distančním vzdělávání, zajišťovaném jakoukoli formou, žák vždy dostane zpětnou vazbu o 
výsledcích svého vzdělávání a plnění zadaných úkolů. Hodnocení je uplatňováno především formativní 
formou průběžného hodnocení, jak klasifikačním stupněm, tak slovním hodnocením. Po uzavření 
určitých celků učiva je provedeno sumativní hodnocení výsledků žáka při osvojování učiva tohoto celku. 
2. Vzhledem k tomu, že distanční vzdělávání klade na žáky vysoké nároky v oblasti motivace, vytrvalosti, 
schopnosti organizovat si vlastní čas a přimět se k práci, je přiměřeným způsobem zredukován počet 
požadovaných podkladů pro hodnocení. Podle délky období distančního vzdělávání je vždy po návratu 
do školy je stanoveno adaptační období v rámci kterého nejsou žáci klasifikováni. Práce žáků je 
individualizovaná využíváním portfoliového hodnocení a významnou součástí hodnocení je také 
vrstevnické hodnocení a sebehodnocení. 
3. Zákonní zástupci jsou při distančním vzdělávání informováni průběžně, pravidelně ve stanovených 
intervalech, prostřednictvím 
- komunikační platformy školy (Bakalář), případně 
- skupinovým chatem, videohovory, které nahrazují klasické třídní schůzky, případně 
- písemnou korespondencí, telefonicky, osobně. 
 

V. 
Celkové hodnocení žáka na vysvědčení 

 

1. Stupně hodnocení 

prospěl(a) s vyznamenáním, 
prospěl(a), 
neprospěl(a). 
nehodnocen(a). 

 

Prospěl s vyznamenáním, není-li klasifikace nebo slovní hodnocení po převodu do klasifikace v žádném 
povinném předmětu horší než stupeň 2 (chvalitebný), průměrný prospěch není horší než 1, 50 a chování 
je hodnoceno jako velmi dobré. 
Prospěl, není-li klasifikace nebo slovní hodnocení po převodu do klasifikace v některém povinném 
předmětu vyjádřena stupněm 5 (nedostatečný). 
Neprospěl, je-li klasifikace nebo slovní hodnocení po převodu do klasifikace v některém povinném 
předmětu vyjádřena stupněm 5 (nedostatečný). 
Nehodnocen, žák je nehodnocen, pokud ho není možné hodnotit z některého předmětu na konci 
prvního pololetí ani v náhradním termínu 
 
2. Slovní hodnocení 
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Požádá-li písemně ředitelku školy zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka se speciálními 
vzdělávacími potřebami s potvrzením ŠPZ, může ředitelka (se souhlasem školské rady) rozhodnout o 
slovním hodnocení v předmětech, jichž se porucha učení týká, nebo s ním souvisí. Předloží-li žák 
potvrzení o poruše učení a bude hodnocen klasifikačními stupni, bude vyučující k poruše žáka 
při klasifikaci přihlížet a při zkoušení volit vhodné formy ověřování jeho znalostí.  
 

3. Komisionální zkouška 

Komisionální zkoušku koná žák v těchto případech: 
- koná-li opravné zkoušky, 
- koná-li komisionální přezkoušení 

 
Komisionální zkoušku může žák konat v jednom dni nanejvýše jednu. 
Opravnou zkoušku může žák ve druhém pololetí konat nejdříve v měsíci srpnu příslušného školního 
roku, pokud se zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka nedohodne s ředitelkou školy na 
dřívějším termínu. V případě žáka posledního ročníku vyhoví ředitelka školy žádosti o dřívější termín 
vždy. 

 Komise pro komisionální zkoušky je nejméně tříčlenná. Jejím předsedou je ředitelka školy nebo jím 
pověřený učitel, zkoušející učitel vyučující žáka danému předmětu a přísedící, který má odbornou 
kvalifikaci pro výuku téhož nebo příbuzného předmětu. Pokud je ředitelka školy zároveň vyučujícím, 
jmenuje předsedu komise rada školské právnické osoby. Členy komise jmenuje ředitelka školy. Výsledky 
zkoušky vyhlásí předseda veřejně v den konání zkoušky. 

 Podrobnosti týkající se konání komisionální zkoušky včetně složení komise pro komisionální zkoušky, 
termínu konání zkoušky stanoví ředitelka školy a zveřejní je na přístupném místě ve škole. 
 

VI. 
Získávání podkladů pro hodnocení 

 
1. Podklady pro hodnocení získávají vyučující zejména: soustavným diagnostickým pozorováním žáků; 
sledováním jejich výkonů a připravenosti na vyučování; různými druhy zkoušek (písemné, ústní, 
grafické, praktické, pohybové) a kontrolními písemnými pracemi; analýzou výsledků různých činností 
žáků; konzultacemi s asistentkami a ostatními vyučujícími a podle potřeby i psychologickými a 
zdravotnickými pracovníky, zejména u žáků s trvalejšími psychickými potížemi a poruchami; rozhovory 
se žáky jejich zákonnými zástupci. 
 

2. Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace, poukazuje na klady a nedostatky hodnocených 
projevů, výkonů, výtvorů. Při ústním vyzkoušení oznámí učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě. 
Výsledky hodnocení písemných zkoušek, prací a praktických činností oznámí žákovi nejpozději do 14 
dnů. 
 
3. Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka, případy zaostávání žáků v učení a 
nedostatky v jejich chování jsou projednávány na pedagogické radě. Na konci klasifikačního období, 
v termínu, který určí ředitelka školy, zapíší učitelé příslušných předmětů výsledky klasifikace do 
Bakaláře a připraví návrhy na umožnění opravných zkoušek, na klasifikaci v náhradním termínu apod. 
 
4. Zákonné zástupce žáka informují o prospěchu a chování žáka třídní učitelé nebo učitelé jednotlivých 
předmětů na třídních schůzkách nebo konzultacích, nebo jiným způsobem, jestliže o to zákonní zástupci 
žáka požádají. 
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5. Pokud  v některém předmětu přesáhne počet zmeškaných hodin za pololetí více než 30 %, může 
vyučující tohoto předmětu rozhodnout o doklasifikační zkoušce bez ohledu na získané klasifikační 
podklady. O formě zkoušky rozhoduje vyučující daného předmětu. 

 
6. Přechází-li žák do jiné školy, zašle ředitelka školy škole, na níž žák přechází, dokumentaci o žákovi a 
záznam o jeho chování a prospěchu za neukončené klasifikační období (na základě písemné žádosti 
školy). Informace o žákovi ve výchovně vzdělávacím procesu je nutné chápat jako důvěrné a mohou být 
proto poskytnuty pouze zákonným zástupcům. Rozhodnutím ředitelky školy mohou být dílčí informace 
poskytnuty jiným státním orgánům na základě písemné žádosti (Policie ČR, soud, sociální péče apod.). 
 

VII. 
Individuální vzdělávací plán 

 
Ředitelka školy může povolit na základě žádosti vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu na 
základě písemného doporučení ŠPZ žákovi se speciálními vzdělávacími nebo s mimořádným nadáním, 
nebo v případě, že je žák sportovním reprezentantem ČR nebo z jiných závažných důvodů. 
V individuálním vzdělávacím plánu je určena zvláštní organizace výuky a délka vzdělávání při zachování 
obsahu a rozsahu vzdělávání stanovaného školním vzdělávacím programem. 
Ředitel školy seznámí žáka a zákonného zástupce nezletilého žáka s průběhem vzdělávání podle 
individuálního vzdělávacího plánu a s termíny zkoušek. Individuální vzdělávací plán, podepsaný 
ředitelkou školy, žákem a zákonným zástupcem nezletilého žáka, se stává součástí osobní dokumentace 
žáka. 
 
Ředitelce školy je nutno předkládat zde uvedené žádosti co nejdříve. Nejpozději však do prvních 14 dnů 
klasifikačního období:  
- uvolnění z výuky tělesné výchovy (žádost odůvodněna a potvrzena lékařem),  
- pokud se žák nemůže z různých důvodů účastnit výuky aktivně (např. rekonvalescence) 
- studium podle individuálního studijního plánu z důvodů zdravotních či reprezentace ČR atd. (žádost 
potvrzena lékařem nebo institucí, s vyjádřením třídního učitele nebo doporučena psychologickou 
poradnou s vyjádřením výchovného poradce a školního psychologa),  
- přerušení studia na dobu až 2 let ze zdravotních důvodů nebo studia v zahraničí (žádost potvrzena 
lékařem nebo institucí, s vyjádřením třídního učitele).  
Při neočekávaných událostech (úrazy či jiné závažné změny zdravotního stavu) mohou být žádosti 
předkládány i v průběhu školního roku. V případě, že dojde ke zhoršení či změně zdravotního stavu v 
průběhu školního roku, je žák povinen podat žádost nejpozději do 14 dnů po návratu do školy z ošetření 
či léčení. 
Tyto žádosti není možné podávat zpětně. 
 

VIII. 
Některá další ustanovení (§69 zákona č. 561/2004 Sb.) 

 

1. Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí příslušného ročníku prospěl ze všech 
povinných předmětů. 
 
2. 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 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. 
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3. 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. 
4. Žák, který na konci druhého pololetí neprospěl nejvýše ze 2 povinných předmětů, nebo žák, který 
neprospěl na konci pololetí nejvýše ze 2 povinných předmětů vyučovaných pouze v prvním pololetí, 
koná z těchto předmětů opravnou zkoušku nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu 
stanoveném ředitelem školy. Opravné zkoušky jsou komisionální. 
 
5. Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl.  
 
6. Má-li zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého 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 vysvědčení, požádat ředitelku školy o 
přezkoumání výsledků hodnocení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitelka školy, krajský 
úřad. Pokud není dále stanoveno jinak, ředitelka školy nebo krajský úřad nařídí komisionální 
přezkoušení žáka, které se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém 
se zletilým žákem nebo zákonným zástupcem žáka. Česká školní inspekce poskytne součinnost na 
žádost ředitelky nebo krajského úřadu. 
 
7. V případě, že se žádost o přezkoumání výsledků hodnocení týká hodnocení chování nebo předmětů 
výchovného zaměření, posoudí ředitelka školy, je-li vyučujícím v daném předmětu výchovného 
zaměření ředitelka školy, krajský úřad, dodržení pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků podle 
§ 30 odst. 2. V případě zjištění porušení těchto pravidel ředitelka školy nebo krajský úřad výsledek 
hodnocení změní; nebyla-li pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků porušena, výsledek 
hodnocení potvrdí, a to nejpozději do 14 dnů ode dne doručení žádosti. Česká školní inspekce poskytne 
součinnost na žádost ředitelky nebo krajského úřadu. 
 
8. V odůvodněných případech může krajský úřad rozhodnout o konání opravné zkoušky 
a komisionálního přezkoušení na jiné škole. Zkoušky se na žádost krajského úřadu účastní školní 
inspektor. 

 
IX. 

Výchovná opatření (§17 vyhl. 48/2005) 
 

Výchovnými opatřeními jsou v souladu s § 31 školského zákona pochvaly a kázeňská opatření k posílení 
kázně žáků školy. 
 
Ocenění žáků: 
pochvala třídního učitele je udělována za vzornou a zároveň úspěšnou reprezentaci školy na soutěžích 
okresního a regionálního charakteru nebo za výrazný projev školní iniciativy či déletrvající úspěšnou 
práci. 
pochvala ředitelky školy - je udělována za vzornou a zároveň úspěšnou reprezentaci školy na soutěžích 
krajského, celostátního a mezinárodního charakteru. Pochvala ředitelky školy může být ve výjimečných 
případech udělena žákovi, který se svým chováním i mimo gymnázium zasloužil o dobré jméno školy a 
byl vzorem ostatním žákům, nebo který svou prací výrazně pomohl při akcích pro rozvoj školy. Třídní 
učitel zaznamená pochvalu ŘŠ do dokumentace. 
 
Kázeňská opatření: 
napomenutí třídního učitele - uděluje třídní učitel za drobné přestupky proti vnitřnímu řádu školy 
bezprostředně po činu. Zaznamená do dokumentace a písemně oznámí zákonnému zástupci žáka. 
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důtka třídního učitele (DTU) - uděluje třídní učitel za závažnější přestupek nebo za opakování méně 
závažných přestupků po předchozím napomenutí třídního učitele. Zaznamená do dokumentace a 
písemně oznámí zákonnému zástupci žáka. 
důtka ředitelky školy (DŘŠ) - navrhuje třídní učitel za závažný přestupek proti vnitřnímu řádu školy nebo 
za další menší přestupky po udělené důtce třídního učitele. Toto výchovné opatření je nutno projednat 
na (mimořádné) schůzi pedagogické rady. Třídní učitel důtku Zaznamená do dokumentace a písemně 
oznámí zákonnému zástupci žáka. 
Podmíněné vyloučení ze studia a vyloučení ze studia – navrhuje třídní učitel ředitelce školy za závažný 
přestupek proti školnímu řádu nebo za další přestupky po udělené důtce ředitelky školy. Tato 
skutečnost bude zapsána do evidence v Bakaláři a zákonní zástupci žáka jsou písemně informováni. 
 
Výše uvedená kázeňská opatření jsou udělována vzestupně, tzn. od napomenutí třídního učitele až po 
3. stupeň z chování. Napomenutí třídního učitele však nemusí být výchovným opatřením nejnižším, 
pokud třídní učitel, ředitelka školy nebo pedagogická rada zhodnotí žákův přestupek jako závažnější.  
Při aplikaci těchto výchovných opatření se postupuje v souladu se Zákonem č. 561/2004 Sb., § 31, 
odstavcem 2, 3 a 4, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon). Po uplatnění tohoto výchovného opatření je chování klasifikováno jako neuspokojivé. 
 
Přestupkem proti školnímu řádu mj. je:  
• pozdní příchod,  
• nepřezouvání se,  
• úmyslné poškozování majetku školy a jiných žáků,  
• neslušné a nevhodné chování vůči zaměstnancům školy.  
 
Za závažná porušení školního řádu se mimo jiné považuje: 

 fyzické napadení spolužáka či zaměstnance školy, 

 šikana, jak fyzická tak i psychická, 

 podvodné omlouvání absence, 

 úmyslné ničení majetku školy či majetku jiných žáků, 

 odcizení majetku školy nebo majetku spolužáků či majetku zaměstnanců školy, 

 nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek, 

 prokázané požívání alkoholických nápojů během výuky a na akcích pořádaných školou, 

 soustavná neomluvená absence 

 plagiátorství při prezentaci vlastních prací (podvod), 

 opakované nebo hrubé porušení předpisů BOZP a PO aj. 
 
NEOMLUVENÁ ABSENCE:  
1 – 8 VH - DTU 
9 - 16 VH – DŘŠ 
17 - 25 VH – snížený stupeň z chování - uspokojivé 
26 - 35 VH – snížený stupeň z chování -  neuspokojivé + podmíněné vyloučení 
36 a více – vyloučení ze studia za zanedbání školní docházky  
 
Důvodem udělení výchovných opatření v pravomoci ředitelky školy je obvykle neúčinnost předchozích 
opatření nebo vysoká závažnost porušení školního řádu, pravidel slušného chování a etických norem. 
Přestupky se vztahují na jedno klasifikační období.  
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X. 
Závěrečná ustanovení 

 

Žák může zanechat vzdělávání na základě písemného sdělení doručeného ředitelce školy. Součástí 
sdělení nezletilého žáka je souhlas jeho zákonného zástupce. Žák přestává být žákem školy dnem 
následujícím po dni doručení tohoto sdělení ředitelce školy, popřípadě dnem uvedeným ve sdělení 
o zanechání vzdělávání, pokud jde o den pozdější. 
 
Žák, který nepostoupil do vyššího ročníku, přestává být žákem školy posledním dnem příslušného 
školního roku, nebo po tomto dni dnem následujícím po dni, kdy nevykonal opravnou zkoušku, nebo 
neprospěl při hodnocení v náhradním termínu, anebo dnem následujícím po dni nabytí právní moci 
rozhodnutí o nepovolení opakování ročníku. 
 

 

 

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků byla schválena pedagogickou radou dne 26. 8. 2021, 
školskou radou dne 16. 6. 2021 a nabývají platnosti a účinnosti 1. 9. 2021. 
 
 
 
 
V Ostravě, dne 11. června 2021      PaedDr. Ivona Klímová, MBA 
                      ředitelka školy 

 


