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1 Úvodní ustanovení

Tento školní řád vydává ředitelka školy v souladu s § 30 zákona č. 561 /2004 Sb. o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon) v platném znění

1.1 Každý žák školy je povinen dodržovat tato zásadní pravidla:

a) při všech činnostech pořádaných školou dbá na svoji bezpečnost i na bezpečnost svých

spolužáků

b) chová se slušně ke všem zaměstnancům školy, zdraví

c) neubližuje svým spolužákům

d) šetří veškeré zařízení školy a neničí je

1.2 Práva žáků a jejich zákonných zástupců vyplývají z § 21 zákona 561/2004 Sb. Mají
právo na:

a) vzdělávání a školské služby podle tohoto zákona

b) informace o průběhu a výsledcích vzdělávání

c) zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků a studentů, volit a být do nich voleni,

pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy nebo školskou

radu s tím, že ředitel školy nebo školská rada jsou povinni se stanovisky a vyjádřeními

těchto samosprávných orgánů zabývat a své stanovisko k nim odůvodnit.

d) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich

vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající

jejich věku a stupni vývoje

e) na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v

záležitostech týkajících se vzdělávání podle tohoto zákona.

1.3 Povinnosti žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých
žáků: Žáci jsou povinni:

a) řádně docházet do školy nebo školského zařízení a řádně se vzdělávat

b) dodržovat školní a vnitřní řád a předpisy a pokyny školy a školského zařízení k ochraně



zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni

c) dodržovat hygienické, protiepidemiologické a organizační pokyny školy z důvodu

prevence šíření onemocnění COVID - 19

d) plnit pokyny pedagogických pracovníků škol a školských zařízení vydané v souladu s

právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem

Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni:

a) zajistit, aby žák docházel řádně do školy nebo školského zařízení

b) zajistit, aby se žák v případě uzavření školy z důvodu výskytu onemocnění COVID – 19

účastnil distanční výuky zajišťované školou

c) doložit škole při zahájení školní docházky čestné prohlášení o bezinfekčnosti d) na

vyzvání ředitele školy vyzvednout své dítě ze školy pokud je u něj podezření na výskyt

infekčního onemocnění

e) na vyzvání ředitele školy nebo školského zařízení se osobně zúčastnit projednání

závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka

f) informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních

obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh

vzdělávání

g) dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami

stanovenými tímto školním řádem

h) oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 a 3 a další údaje, které

jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a žáka, a změny v těchto

údajích hlásit škole co nejdříve

1.4 Zákaz diskriminace a další práva žáků

Každé dítě má stejná práva a možnosti bez jakékoliv diskriminace na základě rasy, barvy

pleti, pohlaví, etnického nebo sociálního původu, majetku, tělesné či duševní

nezpůsobilosti, rodu a jiného postavení dítěte.

Jedná se o:

a) Právo svobodně se vyjadřovat a být vyslyšeny

b) Právo na ochranu soukromí

c) Právo na přístup k informacím a na ochranu před škodlivými informacemi



d) Právo na plnohodnotný život a pomoc

e) Právo na ochranu zdraví

f) Právo na vzdělání

g) Právo na ochranu před drogami a jinými škodlivými látkami

1.5 Ochrana osobnosti ve škole (učitel, žák)

a) Pedagogičtí pracovníci mají povinnost zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím

osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí, žáků a studentů a výsledky

poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského

pracoviště, s nimiž přišli do styku.

b) Právo žáků a zákonných zástupců žáků na přístup k osobním údajům, na opravu a

výmaz osobních údajů a právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů se řídí

směrnicí ředitele školy k ochraně osobních údajů.

c) Zpracování osobních údajů žáků za účelem propagace školy (webové stránky,

propagační materiály, fotografie) je možné pouze s výslovným souhlasem zákonných

zástupců žáka.

d) Žáci mají během vyučování vypnuté mobilní telefony, fotoaparáty a jinou záznamovou

techniku, která slouží k pořizování obrazových a zvukových záznamů. Pořizování

zvukových a obrazových záznamů osob (učitel, žák) bez jejich svolení je v rozporu s

občanským zákoníkem (§ 84 a § 85). Narušování vyučovacího procesu mobilním

telefonem (případně jinou technikou), bude hodnoceno jako přestupek proti školnímu

řádu.

e) Zákonní zástupci žáků přebírají právní odpovědnost (§ 84 a § 85 občanského

zákoníku) za předání zvukových a obrazových záznamů pořízených během školních

akcí dalším osobám.

2 Podrobný popis povinností žáků

2.1 Docházka do školy

a) Žák chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin.

b) Přihlášený žák navštěvuje školní družinu.

c) Při výskytu nebezpečné nebo nakažlivé nemoci v rodině navštěvuje žák školu pouze se



souhlasem lékaře, při výskytu pedikulózy (veš dětská) zajistí rodina odvšivení žáka.

Žák zůstává po dobu výskytu nemoci v domácím ošetřování, aby nedocházelo k šíření

pedikulózy mezi ostatní žáky.

2. 2 Omlouvání nepřítomnosti:

Nepřítomnost žáků omlouvají rodiče ústně, telefonicky nebo písemně do tří dnů. V den

příchodu žáka do školy po ukončení nepřítomnosti žák předloží třídnímu učiteli písemnou

omluvenku. Uvolnění z výuky po dobu až 1 týdne povoluje třídní učitel. Uvolnění žáka na

dobu delší než 1 týden povoluje na základě písemné žádosti rodičů ředitelka školy.

Učitel má právo nepřijmout omluvenku, která se nezakládá na pravdě (pokud sdělení rodičů

učitel nevěří, může svolat schůzku s rodiči, žákem a zástupci školy (výchovný

poradce/metodik prevence/vedení) a žádat vysvětlení, ze setkání udělat zápis .

2.3 Chování žáků ve škole a při činnostech pořádaných školou

a) Žák přichází do školy vhodně a čistě upraven.

b) S ohledem na zajištění hygienických požadavků při výchovně vzdělávací činnosti a s

ohledem na zdraví své i ostatních osob je žák povinen být přezutý.

c) Žák přichází do školy připraven na vyučování a vybaven potřebnými pomůckami. d)

Žák (vzhledem ke svým rozumovým schopnostem) zdraví všechny dospělé osoby v

budově školy, chová se k nim podle zásad společenského chování.

e) Žák šetrně zachází se školním majetkem, šetří elektrickou energií, vodou, hygienickými

potřebami.

f) Žák má povinnost zacházet šetrně s půjčenými učebnicemi, ostatními školními

učebními pomůckami a video-, audio- i výpočetní technikou, s kterou bude pracovat.

Udržuje své místo, třídu a ostatní školní prostory v čistotě a pořádku.

g) Před hodinou tělesné výchovy a pracovního vyučování se žák převléká na určeném

místě.

h) Při vyučovací hodině se žák řídí pokyny učitele, bez pokynu vyučujícího neopouští své

místo, třídu.

i) Čas o přestávkách využívá žák zejména k relaxaci, řídí se pokyny pedagogického

dozoru.

j) Po skončení vyučování uklidí žák své pracovní místo.

k) Ve školní jídelně dodržuje žák zásady hygieny a společenská pravidla chování a

stolování.



l) Žáci školy chrání zdraví své i zdraví svých spolužáků. Nedopouští se šikanování. m)

Žákům není dovolena manipulace s ovládáním topných těles, žaluzií a otevírání oken bez

pokynu učitele.

n) Žákům je ve škole, v jejím okolí a při všech akcích pořádaných školou zakázáno

požívání alkoholu, kouření, zneužívání návykových látek.

o) Ve speciálních učebnách se žáci řídí řádem příslušné učebny.

2.4 Nevhodné chování žáků při vyučování, které znemožňuje vzdělávání ostatních

V případě, že se žák chová při vyučování způsobem, který znemožňuje nebo narušuje

vzdělávání ostatních žáků, škola může přistoupit k opatření, které takovémuto chování zamezí.

Žákovi bude i nadále umožněn přístup ke vzdělávání a bude nad ním zajištěn dohled podle §

29 školského zákona. Učitel tedy může nevhodně se chovajícího žáka vyloučit z vyučovací

hodiny do doby, než se žák ukázní s tím, že bude pod dohledem a bude se dále vzdělávat

(např. pod vedením jiného pedagoga nebo na základě zadané samostatné práce pod dohledem

jiného zaměstnance školy, který bude zletilý a bude se školou v pracovně-právním vztahu).

Takové opatření nebude mít sankční, ale organizační charakter (čímž není vyloučen postih

žáka za dané chování zákonným kázeňským opatřením, např. důtkou třídního učitele), nebude

upírat žákovi právo na vzdělávání, resp. možnost plnit svou povinnou školní docházku (žák

bude vzděláván v souladu s ŠVP a stanoveným rozvrhem hodin, nikoli však společně se

třídou, ale samostatně), bude reagovat na konkrétní chování žáka a situaci ve třídě, bude

omezeno na dobu nezpůsobilosti žáka ke vzdělávání v kolektivu.

Pokud žákovo chování a jednání ohrožuje bezpečnost a zdraví jeho, ostatních žáků nebo

jiných osob, je škola povinna zajistit takovému žákovi neodkladnou lékařskou péči (uvědomit

o tom zákonného zástupce žáka), a to na základě § 29 odst. 2 školského zákona, který stanoví,

že školy a školská zařízení mimo jiné zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a

studentů při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských

služeb. Dle konkrétních okolností je třeba přivolat i orgán Policie ČR apod

2.5 Hrubé porušování kázně

Za hrubé porušení zásad slušného chování žáka, které je rovněž v rozporu s platnými
zákony, je považováno zejména:

a) Držení, distribuce a zneužívání návykových látek



b) Požívání alkoholických nápojů

c) Úmyslné ničení či poškozování cizího majetku a veřejně prospěšného zařízení

d) Krádeže cizího majetku

e) Veškeré projevy rasismu, xenofobie a netolerance a dále jednání směřující k ponižování

osobnosti jedince a omezování osobní svobody

f) Veškeré projevy šikany

g) Týrání zvířat

h) Kouření

Škola bude apelovat na žáky, aby se výše uvedenému porušování zásad slušného
chování vyhýbali.

Výše uvedené hlavní zásady školního řádu jsou závazné a platné pro všechny žáky
školy a tito jsou povinni se podle nich řídit, chovat a jednat.

Dojde-li k porušení těchto zásad ze strany žáka, budou informováni rodiče. Každý
případ bude řádně prošetřen.

3. Způsob hodnocení výsledků žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základní škole speciální a v praktické

škole jednoleté, praktické škole dvouleté jsou přílohou tohoto školního řádu.

4. Provoz školy

4.1 Všeobecná ustanovení:

a) Školní budova se otevírá v 6. 00 pro školní družinu, v 7. 40 pro ostatní žáky.

b) Vyučovací hodiny:

8.00 – 8.45

8.55 – 9.40



10.00 – 10.45

10.55 – 11.40

11.50 – 12.35

12.45 – 13.30

13:40 – 14:25 (pouze praktická škola)

c) Malá přestávka je v délce trvání deseti minut, velká přestávka (po druhé vyučovací

hodině) v délce trvání dvaceti minut. Všechny mimořádné akce konané v budově

školy povoluje vedení školy. Pedagogové ohlásí mimořádný pobyt žáků ve škole po

ukončení vyučování provozním pracovníkům.

d) Vyučování se řídí platným rozvrhem. Jakoukoli změnu v rozvrhu povoluje ředitelka

školy. Každou schválenou změnu vyučovací doby žáků navštěvujících ŠD ohlásí

příslušný vyučující vychovatelce, která má ten den službu v ŠD.

e) Po skončení vyučování vyprovází učitel poslední vyučovací hodiny žáky do šatny a

zodpovídá za jejich řádný odchod z budovy školy. Žáky ŠD předává osobně

vychovatelkám, které mají službu v družině. Klienty DTS předává vyučující osobně

pracovníkovi DTS. Není-li vychovatel DTS v době skončení vyučování ve škole

přítomen, předává vyučující žáky zaměstnanci pověřenému dozorem v šatně, který je

osobně předá vychovateli DTS. Děti, které si denně vyzvedávají po vyučování rodiče,

předá vyučující osobně rodičům. Žáci, kteří odcházejí po vyučování sami domů, musí

mít písemné potvrzení od rodičů.

f) Všichni pracovníci zodpovídají za hospodárné zacházení s elektrickou energií, vodou a

plynem. K šetrnosti vedou také svěřené žáky.

g) Pro všechny pracovníky školy je závazný platný Pracovní řád pro zaměstnance škol a

školských zařízení a Pracovní řád pro zaměstnance školy. Žáci se řídí Školním řádem. 4.2.
Bezpečnost a ochrana zdraví žáků

a) Při přecházení žáků na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy se žáci řídí

pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Před takovýmito akcemi

doprovázející učitel žáky zvlášť poučí o bezpečnosti. Pro společné zájezdy tříd, výuku

plavání platí zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými jsou žáci předem seznámeni.

b) Při výuce v tělocvičně, v dílnách a odborných učebnách zachovávají žáci specifické

bezpečnostní předpisy pro tyto prostory, dané vnitřními řády jednotlivých učeben.



Vyučující daného předmětu jsou povinni s ním seznámit žáky při první vyučovací

hodině školního roku a dodatečně poučit žáky, kteří při první hodině chyběli. O

poučení žáků provede učitel záznam do třídní knihy. Řády odborných učeben tvoří

přílohu školního řádu.

c) Při jízdě na kolech je třeba dodržovat dopravní předpisy a mít kola řádně vybavena. d)

Pro účast na některých vzdělávacích činnostech školy, např. při výuce plavání, účasti žáka

ve škole v přírodě a na zotavovací akci a sportovních akcích se vyžaduje zdravotní

způsobilost (podle Z 258/2000 Sb.§ 9 a 10 o ochraně veřejného zdraví), kterou posuzuje a

posudek vydává praktický lékař pro děti a dorost, u kterého je žák registrován.

e) V případě, že zákonný zástupce žáka bude po škole vyžadovat podávání léků žákovi,

případně jiný zdravotní výkon bude se postupovat následně - zákonný zástupce

Školní řád Základní školy speciální a Praktické školy
Jihlava, příspěvkové organizace

předloží ředitelce školy ke schválení písemnou žádost, která bude vždy doplněna

doporučením ošetřujícího lékaře. (Vzor žádosti je u ředitelky ZŠ).

4.3 Poučení žáků o BOZP

Poučení na počátku školního roku provádí třídní učitel, který žáky seznámí zejména:

a) se školním řádem

b) pravidly jednání při vstupu do školy a opouštění školy

c) povinností hlášení cizí osoby, která se pohybuje ve škole bez doprovodu známé

dospělé osoby

d) povinností hlášení podezřelého chování i ze strany spolužáků (držení zbraní, násilí,

výhrůžky a jiné podezřelé aktivity)

e) pravidly jednání v krizové situaci

f) se zásadami bezpečného chování ve třídě, na chodbách, schodištích, v šatně, při

odchodu ze školy a příchodu do školy a na veřejných komunikacích,

g) se zákazem přinášet do školy věci, které nesouvisejí s vyučováním,

h) s postupem při úrazech,

i) nebezpečím vzniku požáru a s postupem v případě požáru.

j) poučení na počátku první vyučovací hodiny přichází v úvahu pouze u některých

předmětů, zejména, tělesné výchovy, praktických činností a podobně. Vyučující

seznámí žáky s pravidly bezpečného chování a upozorní je na možné ohrožení života,

zdraví či majetku.

k) poučení před činnostmi, které se provádí mimo školní budovu. (Jde o takové činnosti,



jakými jsou vycházky, výlety, exkurze, branná cvičení, plavecké výcviky.) Seznámení

se všemi pravidly chování, případnými zákazy apod. a poučení o správném vybavení

žáků provede třídní učitel nebo ten, kdo bude nad dětmi vykonávat dohled.

l) postup při úrazu žáka

každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během vyučování ve třídě, tělocvičně, na

chodbě nebo hřišti jsou žáci povinni hlásit ihned svému vyučujícímu nebo jinému

zaměstnanci školy, kteří jsou dále povinni postupovat takto:

i. zjistit poranění, popř. ho konzultovat se zdravotníkem školy,

ii. informovat ředitele školy nebo zástupce ředitele školy,

iii. zavolat lékařskou službu nebo zajistit doprovod dospělou osobou k lékaři,

iv. oznámit skutečnost zákonným zástupcům žáka, požádat je o převzetí dítěte, v. provést
zápis do knihy úrazů popř. vyplnit záznam o úrazu,
vi. informovat třídního učitele, není-li pedagogický pracovník sám třídním učitelem vii.

pokud se obtíže žáka po školním úrazu objeví následně v domácím prostředí, je povinen

zákonný zástupce žáka nahlásit bezprostředně tuto skutečnost třídnímu učiteli, zákonný

zástupce je povinen bezprostředně informovat školu, pokud v souvislosti se školním úrazem

vyhledá s dítětem lékařskou pomoc

4.4 Ochrana před rizikovým chováním

a) Všichni pedagogičtí pracovníci, zejména školní metodik prevence, průběžně sledují

konkrétní podmínky a situaci ve škole z hlediska výskytu sociálně patologických

jevů, uplatňují různé formy a metody umožňující včasné zachycení ohrožených

žáků.

b) Školní metodik prevence zajišťuje spolupráci s rodiči v oblasti prevence, informuje

je o preventivním programu školy a dalších aktivitách. Školní metodik prevence

spolupracuje s dalšími institucemi na sociálně právní ochranu dětí a mládeže.

c) Žáci školy mají přísný zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových

látek v areálu školy. Porušení tohoto zákazu se bere jako hrubé porušení školního

řádu. Ředitel školy využije všech možností daných mu příslušným zákonem

včetně možnosti dát podnět k zahájení trestního stíhání osob, které se na porušení

tohoto zákazu podílely. Ředitel školy nebo jím pověřený pracovník bude

informovat zákonné zástupce žáků, u nichž bylo zjištěno porušení tohoto zákazu, o

zjištěních a zároveň je seznámí s možností odborné pomoci.

d) Projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování

apod., kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným

žákům nebo skupinám (zejména v situacích, kdy jsou takto postiženi žáci mladší a



slabší), jsou v prostorách školy a při školních akcích přísně zakázány a jsou

považovány za hrubý přestupek proti školnímu řádu. Ředitelka školy bude v

takovém případě postupovat dle Metodické doporučení k primární prevenci

rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízením čj.

21291/2010-28 a Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k

prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních čj. 21149/2016

Příloha č. 1 Školního řádu Základní školy speciální a Praktické školy Jihlava,

příspěvkové organizace

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v
Základní škole speciální a Praktické škole Jihlava,

příspěvkové organizaci

platná pro školní rok 2020/2021

Schváleno školskou radou dne: 16. 5. 2020

Projednáno pedagogickou radou školy dne: 31. 8. 2020

Zákonní zástupci žáků a zletilí žáci seznámeni s obsahem na plenární schůzi dne: 1. 9. 2020



Účinnost od: 1. 9. 2020

Základní škola

1 Obecná ustanovení

Všichni žáci základní školy jsou hodnoceni formou slovního hodnocení (§ 51 odst.4 zákona

č.561/2004 Sb. v platném znění – Školský zákon, vyhláška 27/2016 Sb. o o vzdělávání žáků se

speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, vyhlášky č. 48/2005 Sb. O základním

vzdělávání) v platném znění. Hodnocení provádí třídní učitel na předepsaném tiskopise. Za

správnost tiskopisu zodpovídá zástupce ředitele školy.

1) Každé pololetí se vydá žákovi vysvědčení; za první pololetí lze místo vysvědčení vydat

žákovi výpis z vysvědčení.

2) Hodnocení výsledků vzdělávání žáka v ZŠ se provádí slovně. Slovní hodnocení je

využíváno tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k

očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů ŠVP, k

jeho osobnostním a vzdělávacím 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.

3) V souladu se zákonem č.561/2004 Sb. v platném znění se hodnotí také chování žáků ZŠ v

souladu se stupnicí na čtvrté straně vysvědčení. Doporučuje se motivující hodnocení

chování i formou širšího slovního hodnocení.

4) Absolvent vzdělávacího oboru "základní škola" získává po absolvování devíti ročníků

základní vzdělání. Tato skutečnost bude uvedena na zadní straně tiskopisu vysvědčení v

kolonce Doložka o získání stupně základního vzdělání.

5) Absolvent vzdělávacího oboru "základní škola speciální" získává po absolvování deseti

ročníků základy vzdělání. Tato skutečnost bude uvedena na zadní straně tiskopisu

vysvědčení v kolonce Doložka o získání stupně základního vzdělání.

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



povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem s výjimkou předmětů

výchovného zaměření a předmětů, z nichž byl uvolněn.

7) 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.

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

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

dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné hodnotit ani v náhradním

termínu, žák se za první pololetí nehodnotí. Toto ustanovení neplatí v případě dlouhodobé

nemoci žáka.

9) 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 (desátý) ročník. Toto

ustanovení neplatí v případě dlouhodobé nemoci žáka.

10) 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 ředitele školy o přezkoumání výsledků hodnocení žáka; je-li

vyučujícím v daném předmětu ředitel školy, krajský úřad. Komisionální přezkoušení se

koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným

zástupcem žáka.

2 Cíle základního vzdělávání

Základním cílem školy je, aby si žáci za pomoci speciálně pedagogické péče osvojili základní

vědomosti, dovednosti a návyky, které jim umožní orientaci v okolním světě a maximální

zapojení do společenského života. U těžce postižených žáků škola usiluje o zvyšování kvality

jejich života a o co nejvyšší míru jejich samostatnosti. Každé dítě by mělo být vybaveno

odpovídajícími klíčovými sociálními kompetencemi, které mu umožní žít a pracovat s

ostatními, navazovat vztahy, přizpůsobovat se změnám, chápat souvislosti a uplatnit své

schopnosti. Při výchovně vzdělávacím procesu je využíváno emocionality a velké citové

vnímavosti žáků, které jsou oporou při vzdělávání postižených dětí.

3 Zásady a podklady pro hodnocení



3.1 Zásady pro hodnocení

● Při průběžném i celkovém hodnocení uplatňuje učitel vůči žákovi přiměřenou náročnost

a pedagogický takt.

● Při celkovém hodnocení posuzuje učitel žákovy výkony komplexně, v souladu se

specifikou předmětu a přihlíží k věkovým a mentálním zvláštnostem žáka.

● Při určování stupně hodnocení posuzuje učitel výsledky práce žáka objektivně, nesmí

podléhat žádnému vlivu subjektivnímu ani vnějšímu.

● Hodnocení zahrnuje ohodnocení snahy žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v

souvislostech, které ovlivňují jeho výkon (zdravotní stav apod.).

● Třídní učitel seznamuje rodiče žáka s výsledkem každého hodnocení a poukazuje na

klady i nedostatky hodnocených projevů, vypracování, výkonů a výtvorů.

● U předmětů převážně naukových je žák hodnocen za konkrétní písemné nebo ústní

znalosti.

● U předmětů převážně výchovných klade vyučující vyšší důraz na hodnocení aktivity,

kladného vztahu k danému předmětu apod. V tom případě je povinen se způsobem

hodnocení prokazatelně seznámit žáky a rodiče na začátku školního roku.

● Třídní učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každém hodnocení žáka.

● V případech závažného zhoršení prospěchu, hrozby nehodnocení předloží třídní učitel,

bezodkladně řediteli písemně návrh na sdělení rodičům žáka. Ředitel zabezpečí

průkazné doručení příslušného sdělení.

● Při problémovém chování žáka informuje třídní učitel ředitele bezprostředně. Závažné

případy projedná třídní učitel s ředitelem školy a informuje zákonného zástupce žáka.

● O prospěchu a chování žáka jsou třídním učitelem informováni zákonní zástupci žáka

zejména ústně při denním osobním kontaktu, písemně v denním záznamníku

(žákovské knížce) a na třídních schůzkách rodičů.

3.2 Způsob pro získávání podkladů pro hodnocení

● Pedagogové získávají podklady pro hodnocení žáků zejména:

- diagnostickým pozorováním žáka,

- sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování,

- hodnocením úrovně vypracování zadaných úkolů a prací,

- různými druhy projevů (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové), -



analýzou výsledků činnosti žáka,

- konzultacemi s ostatními učiteli, podle potřeby i s lékařem, psychologem,

pracovníkem SPC,

- rozhovory se žákem a zákonnými zástupci žáka.

● Třídní učitel je povinen vést si pečlivě průběžné hodnocení žáků.

4. Slovní hodnocení

4.1 Zásady pro používání slovního hodnocení

a) zachycuje výsledek vyučování a učení hodnoceného žáka, není účelem srovnávat

jednoho žáka s druhým,

b) pracuje s chybami žáka jako přirozenou součástí učení, nezaznamenává je, ale snaží se

je překonat,

c) je konkrétní slovní vyjádření o dosažené úrovni žáka ve vztahu k cíli vyučování a k

možnostem žáka,

d) vyjadřuje posouzení žáka v jeho vlastním vývoji ve vztahu k minulosti i s naznačením

dalších možností vývoje a překonání případných nedostatků.

4.2 Kritéria slovního hodnocení:

a) věcnost (tj. zabývá se podstatnými jevy),

b) srozumitelnost,

c) úplnost, tj. nepomine žádnou podstatnou informaci,

d) pozitivní formulace - hodnocení by mělo motivovat žáky kladně (např. místo „jsi slabý

v ...“ lze napsat „měl by ses zlepšit v ...“ apod.).

e) popisuje zejména:

- konkrétní dosaženou úroveň znalostí a dovedností,

- žákovy pokroky v hodnoceném období,

- vztah žáka k jednotlivým předmětům a činnostem,

- aktivitu žáka při výuce,

- komunikační schopnosti žáka.

4.3 Celkové hodnocení žáka na vysvědčení v případě použití slovního hodnocení



Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni:

a) prospěl(a),

b) prospěl(a) s vyznamenáním,

c) neprospěl(a),

d) nehodnocen (a).

Škola převede slovní hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v

případě přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem nebo pro účely přijímacího

řízení ke střednímu vzdělávání, a to na žádost této školy nebo zákonného zástupce žáka.

4.4 Hodnocení chování klasifikačními stupni

● Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou se v případě použití klasifikace

hodnotí na vysvědčení stupni:

1 – velmi dobré,

2 – uspokojivé,

3 – neuspokojivé.

● Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování školního řádu a obecných pravidel

slušného chování a jednání během hodnotícího období.

● O sníženém stupni 2 a 3 z chování rozhoduje ředitel na návrh třídního učitele po

projednání v pedagogické radě.

● Výchovná opatření:

a) pochvala (běžná do žákovské knížky) – uděluje kdykoli kterýkoli učitel,

nezapisuje se do katalogového listu,

b) pochvala (na vysvědčení) – uděluje třídní učitel nebo ředitel školy po projednání

v pedagogické radě za mimořádný projev humánnosti, občanské a školní

iniciativy, za záslužný nebo statečný čin, za dlouhodobou mimořádně úspěšnou

práci, tuto pochvalu je nutno zapsat do katalogového listu žáka,

c) napomenutí třídního učitele ukládá třídní učitel, oznámí řediteli školy,

d) důtku třídního učitele - ukládá třídní učitel, oznámí řediteli školy,

e) důtku ředitele školy - ukládá ředitel školy po projednání v pedagogické radě, o



udělení ředitelské důtky informuje ředitel školy zástupce žáka vždy také

dopisem,

f) výchovná opatření c), d), e) je nutno zapsat do katalogového listu žáka,

g) ředitel školy nebo třídní učitel neprodleně oznámí udělení pochvaly a jiného

ocenění nebo uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným

způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci.

5 Sebehodnocení žáků

Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků:

V souladu s cíli základního vzdělávání budou žáci vedeni k sebehodnocení. Smyslem

sebehodnocení je připravit a postupně dovést děti k osvojení si dovedností. Cílem metody

sebehodnocení je poskytnout žákům příležitost, jak poučeně hodnotit sebe a svou práci, jaká

opatření a jaký směr volit na své vzdělávací cestě k dosahování vyšší míry úspěšnosti. Učitelé

základní školy speciální vedou žáky k sebehodnocení v míře odpovídající jejich rozumovým

schopnostem.

● Zásady sebehodnocení

Žák by se měl v rámci sebehodnocení snažit:

a) vyhodnotit stav a míru osvojení si určité informace (znalosti),

b) vyhodnotit míru své schopnosti praktického použití osvojené informace,

c) dokázat si uvědomit, zda vůbec, či jak velký pokrok udělal při dosahování jednotlivých

stanovených cílů,

d) brát ohled na sebevědomí dětí, důstojnost žáka,

● Prostředky sebehodnocení

a) Reflexe práce ve skupině, děti samy hovoří o tom, jak práce probíhala, čím kdo přispěl,

jak řešily problémy, proč co udělaly,

b) konzultace učitel – rodič – žák.



6 Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

V Základní škole speciální a Praktické škole Jihlava, příspěvkové organizaci zpracovávají

třídní učitelé během měsíce září v případě potřeby pro žáky individuální vzdělávací plány

(dále IVP). Při vytváření vycházejí ze Školního vzdělávacího programu. Respektují

individuální schopnosti, dovednosti a potřeby žáků tak, aby bylo docíleno maximálního

rozvoje rozumových a fyzických schopností žáků. Při vytváření IVP tř. učitelé vycházejí také

z podrobné speciálně pedagogické diagnostiky, kterou každoročně na žáky zpracovávají. Na

tvorbě IVP se vždy podílejí všichni pedagogičtí pracovníci, kteří s žákem pracují, a rodiče,

kterým je dána možnost stanovit priority ve vzdělávání jejich dítěte. IVP respektují vývojovou

úroveň žáka a jeho zdravotní stav. Během školního roku jsou výstupy žáků pravidelně

měsíčně evidovány a vyhodnocovány. Následně se stanoví další speciálně pedagogické

metody a postupy práce s žákem.

6.1 Individuální vzdělávací plán

1) V případě potřeby se pro žáky školy stanoví Individuální vzdělávací plán

2) Individuální vzdělávací plán vychází ze školního vzdělávacího programu školy, závěrů

speciálně pedagogického vyšetření, popřípadě psychologického vyšetření školským

poradenským zařízením, popřípadě doporučení registrujícího praktického lékaře pro

děti a dorost nebo odborného lékaře nebo dalšího odborníka, a vyjádření, zákonného

zástupce žáka nebo zletilého žáka. Je závazným dokumentem pro zajištění speciálních

vzdělávacích potřeb žáka.

3) Individuální vzdělávací plán je součástí dokumentace žáka.

4) Individuální vzdělávací plán obsahuje:

a) údaje o obsahu, rozsahu, průběhu a způsobu poskytování individuální speciálně

pedagogické nebo psychologické péče žákovi včetně zdůvodnění,

b) údaje o cíli vzdělávání žáka, časové a obsahové rozvržení učiva, včetně

případného prodloužení délky středního nebo vyššího odborného vzdělávání,

volbu pedagogických postupů, způsob zadávání a plnění úkolů, způsob

hodnocení, úpravu konání závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek nebo

absolutoria,

c) vyjádření potřeby dalšího pedagogického pracovníka nebo další osoby podílející

se na práci se žákem a její rozsah; u žáka střední školy se sluchovým

postižením a studenta vyšší odborné školy se sluchovým postižením se uvede

potřebnost nezbytných tlumočnických služeb a jejich rozsah, případně další



úprava organizace vzdělávání,

d) seznam kompenzačních, rehabilitačních a učebních pomůcek, speciálních

učebnic a didaktických materiálů nezbytných pro výuku žáka nebo pro konání

příslušných zkoušek,

e) jmenovité určení pedagogického pracovníka školského poradenského zařízení,

se kterým bude škola spolupracovat při zajišťování speciálních vzdělávacích

potřeb žáka,

f) návrh případného snížení počtu žáků ve třídě běžné školy, kde se žák vzdělává,

g) předpokládanou potřebu navýšení finančních prostředků nad rámec prostředků

státního rozpočtu poskytovaných podle zvláštního právního předpisu,

h) závěry speciálně pedagogických, popřípadě psychologických vyšetření.

5) Individuální vzdělávací plán je vypracován zpravidla před nástupem žáka do školy,

nejpozději však 1 měsíc po nástupu žáka do školy nebo po zjištění speciálních

vzdělávacích potřeb žáka. Individuální vzdělávací plán může být doplňován a

upravován v průběhu celého školního roku podle potřeby.

6) Za zpracování individuálního vzdělávacího plánu odpovídá ředitel školy. Individuální

vzdělávací plán se vypracovává ve spolupráci se školským poradenským zařízením a

zákonným zástupcem žáka nebo zletilým žákem.

7) Ředitel školy seznámí s individuálním vzdělávacím plánem zákonného zástupce žáka

nebo zletilého žáka, který tuto skutečnost potvrdí svým podpisem.

8) Školské poradenské zařízení sleduje a dvakrát ročně vyhodnocuje dodržování postupů a

opatření stanovených v individuálním vzdělávacím plánu a poskytuje žákovi, škole i

zákonnému zástupci žáka poradenskou podporu. V případě nedodržování stanovených

opatření informuje o této skutečnosti ředitele školy.

9) Ustanovení odstavců 6 a 7 se vztahují na změny v individuálním vzdělávacím plánu

obdobně.

10) Pro žáky, kteří nejsou vzděláváni podle IVP vytváří pedagogové měsíční individuální

výchovně vzdělávací plány (IVVP), při jejichž zpracování vychází ze stejných zdrojů,

respektují vývojovou úroveň žáků a spolupracují s rodiči jako při tvorbě IVP.

7 Závěrečné ustanovení

Pravidla pro hodnocení žáků jsou součástí školního řádu a konkretizují ustanovení



Vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné

školní docházky v platném znění.

Kterýkoli pracovník školy, žák nebo rodič může dát řediteli školy návrh na změnu tohoto

hodnotícího řádu. Po projednání v pedagogické radě rozhodne ředitel školy o případných

změnách stávajícího hodnotícího řádu.

Pravidla pro hodnocení ve střední škole

Pravidla pro hodnocení žáků střední školy vycházejí z vyhlášky č. 13/2005 Sb. v platném

znění

I Obecná ustanovení

1. Při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci, učitel musí přihlížet k mentálnímu postižení

studentů a přiměřeně k němu uplatňovat náročnost a pedagogický takt vůči žákovi. 2. Při

celkové klasifikaci musí učitel přihlížet k psychologickým zvláštnostem mentálně

postižených, ke kolísání jejich výkonnosti v důsledku mentálního postižení a k ostatním

pedagogicko - psychologickým aspektům jejich postižení.

3. Pro potřeby klasifikace se předměty dělí na tyto skupiny

a) předměty s převahou teoretického zaměření a předměty s převahou praktických

činností

b) předměty s výchovným zaměřením

4. Pod pojmem předměty jsou chápány předměty povinné – základní a předměty nepovinné.

II Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na vysvědčení
1 Stupně prospěchu :

V jednotlivých povinných a nepovinných předmětech je prospěch klasifikován těmito
stupni

1 - výborný

2 - chvalitebný



3 - dobrý

4 - dostatečný

5 - nedostatečný

Pokud je použito slovní hodnocení, jsou výsledky žáků popsány tak, aby byla zřejmá

dosažená úroveň vzdělání žáka ve vztahu ke stanoveným cílům vzdělání a k jeho vzdělávacím

a osobnostním předpokladům.

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 (§67 odst. 2 zákona

č.561/2004 Sb.), uvede se na vysvědčení u příslušného předmětu místo stupně prospěchu

slovo „uvolněn(a)“

2 Chování

Při hodnocení chování je třeba brát v úvahu výkyvy v chování v důsledku mentálního

postižení, afektivní projevy chování ap. nejsou důvodem ke snížení stupně z chování.

Důvodem ke snížení stupně z chování je hrubé porušení školního řádu (stupeň 2) a hrubé a
opakované porušení školního řádu (stupeň 3), se kterým musí být žáci na začátku každého

školního roku prokazatelně seznámeni (zápis v třídní knize).

Chování je klasifikováno těmito stupni:

1 - velmi dobré

2 - uspokojivé

3 - neuspokojivé

Výchovná opatření

a) Pochvala ředitele školy

Ředitel školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné právnické či

fyzické osoby žákovi po projednání v pedagogické radě udělit pochvalu nebo jiné ocenění za

mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo

za dlouhodobou úspěšnou práci

b) Pochvala třídního učitele

Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních

vyučujících žákovi po projednání s ředitelem školy udělit pochvalu nebo jiná jiné ocenění za

výrazný projev školní iniciativy nebo za déle trvající úspěšnou práci



c) Výchovná opatření k posílení kázně

c/1 napomenutí třídního učitele, napomenutí učitele praktických cvičení - ukládá se

po opakovaném neplnění povinností jako jsou pozdní příchody do školy, neplnění domácích

úkolů, opakované zapomínání základních školních potřeb apod. c/2 důtka třídního učitele -
ukládá se po uložení kárných opatření nižšího stupně a po opakovaném neplnění školních

povinností

c/3 důtka ředitele školy- ukládá se jako následek závažného porušení školního řádu –

kouření a pití alkoholu v prostorách školy, krádeže, záškoláctví, svévolné poškození

školního vybavení, závažné porušení bezpečnostních předpisů, neuposlechnutí pokynů

učitele na akcích pořádaných školou apod. Důtku ředitele školy lze žákovi uložit

pouze po projednání v pedagogické radě.

c/4 podmínečné vyloučení ze školy, vyloučení ze školy - ředitel školy může v případě
zaviněného závažného porušení povinností stanovených školským zákonem nebo

školním řádem rozhodnout o podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka ze školy.

Důvodem pro podmíněné vyloučení nebo vyloučení ze školy mohou být konkrétně

např. zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči spolužákům nebo

pracovníkům školy, úmyslné poškozování majetku školy, spolužáků nebo zaměstnanců

školy, krádeže, ohrožování bezpečnosti spolužáků, jejich ponižování, porušení zákazu

konzumace alkoholu a drog v areálu školy, neomluvená absence, špatné výsledky ve

vzdělání (zvláště pokud jsou opakovaně nedostatečné či zaviněné nezájmem, častou

absencí atd.) apod. O podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka ze školy rozhodne

ředitel školy nejpozději do dvou měsíců od dne, kdy se o provinění žáka dozvěděl,

nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy se žák provinění dopustil, s výjimkou

případu, kdy je žákovo chování klasifikováno podle trestního zákona jako trestný čin.

V rozhodnutí o podmíněném vyloučení stanoví zkušební lhůtu, a to nejdéle na dobu

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

povinností stanovených školským zákonem nebo školním řádem, může ředitel

rozhodnout o jeho vyloučení. O svém rozhodnutí informuje ředitel pedagogickou radu.

Žák nebo student přestává být žákem školy dnem následujícím po rozhodnutí ředitele

školy.

Uložení důtky učitelé neprodleně oznámí řediteli školy.

Ředitel školy nebo třídní učitel neprodleně oznámí udělení pochvaly a jiného ocenění nebo
uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a
zákonnému zástupci nezletilého žáka či žáka s omezenou právní způsobilostí.



Udělení pochvaly a jiného ocenění a uložení napomenutí nebo důtky se projednává v
pedagogické radě a zaznamenává do katalogového listu žáka

3 Celkové hodnocení žáka na vysvědčení

Celkový prospěch je hodnocen stupni:

* prospěl(a) s vyznamenáním

Není-li klasifikace nebo slovní hodnocení po převodu do klasifikace v žádném

povinném předmětu horší než stupeň 2 – chvalitebný a průměrný prospěch z povinných

předmětů není horší než 1,5 a chování je hodnoceno jako velmi dobré

* prospěl(a)

Není-li klasifikace nebo slovní hodnocení po převodu do klasifikace v některém

povinném předmětu vyjádřena stupněm 5 - nedostatečný

* neprospěl(a)

Je-li klasifikace nebo slovní hodnocení po převodu do klasifikace v některém

povinném předmětu vyjádřena stupněm 5 – nedostatečný, nebo není-li žák hodnocen z

některého předmětu na konci druhého pololetí

* nehodnocen(a)

Žák je nehodnocen, pokud ho není možné hodnotit z některého předmětu na konci

prvního pololetí ani v náhradním termínu

4 Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci

- soustavné diagnostické pozorování

- soustavné sledování výkonů žáků a jejich připravenost na výuku

- různé druhy zkoušení přiměřené mentální úrovni žáků (písemné, ústní, praktické,

grafické, pohybové). Při těchto zkoušeních je třeba důsledně individualizovat

- praktické zkoušky - mají formu posuzování praktických dovedností během celého školního

roku

- analýza výsledků činností žáka

- konzultace s ostatními učiteli

- žák musí být z předmětu vyzkoušen ústně nebo písemně alespoň třikrát za každé



pololetí, z toho nejméně dvakrát ústně

- výsledek každé klasifikace učitel žákovi oznamuje a vysvětlí mu důvod

hodnocení, zároveň se snaží kladně jej motivovat k další práci, zásadně se

nezaměřuje pouze na zhodnocení nedostatků

- výsledky písemných prací je učitel povinen žákům sdělit nejpozději do 14i dnů -

učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci, klasifikace ústního a

písemného zkoušení je zaznamenávána pro vychovatele a rodiče do žákovské knížky

III Klasifikace žáka

- žáci se klasifikují ve všech vyučovacích předmětech, které jsou uvedeny v učebních plánech

příslušného ročníku praktické školy dvouleté – učební dokumenty schválené MŠMT č.j. 32

090/2004-24 ze dne 9. prosince 2004 a praktické školy jednoleté – učební dokumenty

schválené MŠMT č. j. 32 089/2004-24 ze dne 9. prosince 2004 s platností od 1. září 2005

počínaje 1. ročníkem.

- klasifikační stupeň určí učitel vyučující příslušný předmět

- v případě, že předmět vyučuje více učitelů, příslušný klasifikační stupeň určí všichni

vyučující po vzájemné dohodě. V případě, že nedojde ke shodě, klasifikační stupeň

určí ředitel školy případně zástupce ředitele.

- stupeň prospěchu se zásadně neurčuje jako průměr klasifikace za příslušné období, ale jako

vyhodnocení veškerých podkladů pro klasifikaci, přičemž se opět musí individuálně

přihlédnout ke stupni mentálního postižení, případně jiných postižení

- o stavu klasifikace třídní učitel informuje ostatní učitele a vedení školy na pravidelných

čtvrtletních pedagogických poradách

- na pg. poradách se také projednávají případná zaostávání žáků ve výuce, projednávají se

i případné nedostatky v chování a jejich řešení

- třídní učitel je povinen na konci klasifikačního období, které stanoví ředitel školy na pg.

poradě (viz zápis z pg. rady), zapsat do katalogových listů výsledky klasifikace v jednotlivých

předmětech.

IV Celkové hodnocení žáka

- celkový stupeň se hodnotí stupni uvedenými v oddíle II., odstavec 3 - celkový prospěch

zahrnuje výsledky klasifikace z povinných předmětů, povinně volitelných předmětů a chování

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



náhradní termín, a to tak, aby jeho 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

- nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení

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

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

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

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

který neprospěl na konci prvního 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 a řídí se § 6 Vyhlášky č.13/2005 o středním vzdělávání a vzdělávání v

konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů. Žák, který nevykoná opravnou zkoušku

úspěšně nebo se k jejímu vykonání nedostaví, neprospěl. Ze závažných důvodů může

ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín nejpozději do konce září následujícího

školního roku.

- 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 ředitele školy o přezkoumání výsledků hodnocení žáka; je-li

vyučujícím v daném předmětu ředitel školy, krajský úřad. Přezkoumání výsledků

hodnocení žáka se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu

dohodnutém se zletilým žákem nebo zákonným zástupcem nezletilého žáka

- V odůvodněných případech může krajský úřad rozhodnout o konání opravné zkoušky a

přezkoumání výsledků hodnocení žáka na jiné střední škole. Zkoušky se na žádost

krajského úřadu účastní školní inspektor.

V Měřítka hodnocení žáků ve vyučovacích předmětech s převahou
výchovného působení a praktických činností

* Stupeň 1 (výborný)

- žák je v činnostech velmi aktivní, pracuje s minimální dopomocí, snaží se v rámci svých

možností pracovat tvořivě, jeho projev je svým způsobem originální, je schopen s minimální

dopomocí pracovat i na obtížnějších úkolech, dokáže se bez problému zapojit do činnosti,

osvojené vědomosti, dovednosti a návyky dokáže aplikovat



* Stupeň 2 (chvalitebný)

- žák je v činnostech aktivní, pracuje s dopomocí, projevuje snahu pracovat tvořivě, je

schopen pod vedením pracovat i na obtížnějších úkolech, osvojení vědomostí, dovedností a

návyků je spojeno s delším časovým úsekem, po jejich zvládnutí je schopen je pod vedením

aplikovat

* Stupeň 3 (dobrý)

- žák je v činnosti méně aktivní, neprojevuje ani snahu se zapojovat, musí pracovat pod
neustálým dozorem a s dopomocí, sám není schopen aktivně a tvořivě přistupovat k
jednotlivým činnostem. Osvojování vědomostí, dovedností a návyků je velmi pomalé, po
osvojení není schopen sám je aplikovat

* Stupeň 4 (dostatečný) a stupeň 5 (nedostatečný)

- v těchto předmětech se tímto stupněm neklasifikuje

VI Měřítka klasifikace v předmětech s převahou teoretického zaměření

* Stupeň 1 (výborný)

Žák je schopen v relativně krátkém časovém úseku zvládnout učivo dané osnovami pro

jednotlivé předměty, v rámci svých možností chápe souvislosti, pojmy, definice a chápe

vztahy mezi nimi. Je schopen pracovat samostatně, spolupracuje aktivně při výkladu, snaží se

o správný a přesný písemný a ústní projev, je schopen svými slovy popsat určitý jev, situaci.

Dokáže uplatňovat osvojené poznatky, dovednosti.

Je schopen samostatně (po instruktáži) pracovat s učebnicí a učebním textem.

* Stupeň 2 (chvalitebný)

Žák je schopen v relativně krátkém časovém úseku zvládnout učivo dané osnovami pro

jednotlivé předměty, pro pochopení souvislostí, pojmů a definic potřebuje více prostoru na

procvičení, vztahy mezi nimi chápe jen částečně. Je schopen pracovat s minimální dopomocí,

aktivně přistupuje k výkladu, písemný a ústní projev není přesný, popsat určitý jev písemně a

ústně zvládá s drobnými obtížemi.

S učebnicí a učebním textem pracuje s částečnou dopomocí a občasnou

kontrolou. Osvojené poznatky, dovednosti dokáže uplatňovat s drobnými

chybami.

* Stupeň 3 (dobrý)



Žák má v učivu daném osnovami nepodstatné mezery. Osvojení pojmů a definic je otázkou

dlouhodobého procvičování, vztahy mezi nimi chápe s obtížemi, částečně. Pracuje s

dopomocí a s chybami, které dovede po upozornění korigovat. K výkladu přistupuje méně

aktivně. Písemný a ústní projev je s chybami, popsat určitý jev písemně a ústně dokáže pouze

s částečnou dopomocí učitele. S učebnicí a učebním textem pracuje pouze s pomocí učitele.

Osvojené poznatky, dovednosti uplatňuje a provádí podle podnětů učitele. Myšlení

není tvořivé.

* Stupeň 4 (dostatečný)

Žák má v učivu daném osnovami závažné mezery. Osvojení pojmů, definic a chápání vztahů

mezi nimi chápe s velkými obtížemi, uplatňování osvojených poznatků jak intelektuálních tak

praktických je málo pohotový, projevují se nedostatky a vyskytují se závažné chyby. Pracuje s

dopomocí se závažnějšími chybami, které je částečně schopen po upozornění učitelem

opravit. K výkladu a k praktickým činnostem přistupuje s minimální aktivitou, písemný a

ústní projev má vážné nedostatky.

Práce s učebnicí a učebním textem zvládá pouze s učitelem.

* Stupeň 5 (nedostatečný)

Žák si požadované učivo neosvojil ani v základních bodech osnov, má v poznatcích závažné a

značné mezery. Pojmy, definice a vztahy mezi nimi nechápe, nedokáže aplikovat osvojené

dovednosti a návyky. Pracuje pouze s pomocí učitele, chyby nedokáže sám opravit. K výkladu

a pracovním činnostem přistupuje pasivně.

VII Individuální vzdělávací plán
Ředitel školy může s písemným doporučením školského poradenského zařízení povolit

nezletilému žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s mimořádným nadáním na

žádost jeho zákonného zástupce a zletilému žákovi na jeho žádost vzdělávání podle

individuálního vzdělávacího plánu. Ve středním vzdělávání může ředitel školy povolit

vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu i z jiných závažných důvodů.

1) V individuálním vzdělávacím plánu povoleném z jiných závažných důvodů je určena

zvláštní organizace výuky a délka vzdělávání při zachování obsahu a rozsahu vzdělávání

stanoveného školním vzdělávacím programem.

2) Ředitel školy seznámí žáka a zákonného zástupce nezletilého žáka s průběhem vzdělávání
podle individuálního vzdělávacího plánu a s termíny zkoušek. Individuální vzdělávací
plán, podepsaný ředitelem školy, žákem a zákonným zástupcem nezletilého žáka a



zákonným zástupcem žáka s omezenou právní způsobilostí, se stává součástí osobní
dokumentace žáka.

VIII Opravné zkoušky

Opravné zkoušky jsou komisionální a řídí se § 6 Vyhlášky 13/2005 o středním vzdělávání a

vzdělávání v konzervatoři. Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu

vykonání nedostaví, neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit

náhradní termín nejpozději do konce září následujícího školního roku.

- o opakování ročníku informuje ředitel rodiče nebo zákonné zástupce písemně do týdne -

proti tomuto rozhodnutí se mohou rodiče (zástupci) studenta odvolat do 3 dnů od sdělení

rozhodnutí a požádat ředitele školy o přezkoumání výsledků hodnocení, které se řídí §69

odst. 9 -11 zákona 561/2004 Sb.

Pokud student opravnou zkoušku úspěšně nezvládne, opakuje ročník.

Komisionální zkouška

1) komisionální zkoušku koná žák v těchto případech:

a) koná-li opravné zkoušky – viz výše

b) koná-li komisionální přezkoušení

2) Komise pro komisionální přezkoušení je nejméně tříčlenná. Jejím předsedou je ředitel

školy nebo jím pověřený učitel, zkoušející učitel vyučujícího žáka danému předmětu a

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

Pokud je ředitel školy zároveň vyučujícím, jmenuje předsedu komise krajský úřad. Členy

komise jmenuje ředitel školy. Výsledky zkoušky vyhlásí předseda veřejně v den konání

zkoušky

3) V případě pochybností o správnosti hodnocení žáka podle odstavce 1 písmene b) nebo

odstavce 2 může být žák v příslušném pololetí z daného předmětu komisionálně zkoušen

pouze jednou

4) Komisionální zkoušku podle odstavce 1 písmene a) a b) a podle odstavce 2 může žák konat

v jednom dni nejvýše jednu.


