
Vnitřní klasifikační řád pro hodnocení žáků
ZS Amos s il. p. o., Cihelní 162016, Bruntál

úvodní ustanovení

Tento vniťní klasifikační řád upravuje pravidla pro hodnocení a klasiíikaci žáků v ZáHadni
škole Amos, školská právnická osoba, Cihelrd 162016. Klasifikační řád je závauý
pro všechny pedagogické pracovníky této školy. Případy, které tento klasiíikační řád neobsa}ruje,
řeší v rámci platných právních noťem a v rámci své pravomoci ředitel školy.

Systém kontroly urovně vzdéIávani žákťl

r 1. Za tnovď, vzóé|ávini žaků v záHadni škole odpovídá ředitel školy. Ten v mezích
platných pnívních norem určuje strategii vzdélávémi a stanovuje způsob kontroly.

l 2. Reditel školy lx ročně ve výroční zprávé o činnosti školy zptacovává analýnt urovně
vzdéLávani v ZŠ. Výroční zprávu předkládá ve stanoveném termínu zřizovateli, školské
rulé a následně vždy nejpozději do 15. 10. příslušného kalendrářního roku Krajskému
uřadu Moravskoslezského kraje.

r 3. Ředitel školy pravidelně 4x ročně svolává pedagogickou radu, která se především
zabyvá pruběžným hodnocením úspěšnosti vzdéláva*ich strategií školy na zakJadě
hodnocení řídních učitelů výsledků svých žákl.i, souvisejících s jejich prospěchem
a chovráním. Pedagogieká rada prosfiednictvím ťídních uěitelek a návrhu vyrrčujících
vždy při hodnocení žáků zohledňuje doporučení příslušných institucí (PPP, SPC, SVP,
dětslcých a odborných lékařů). Pedagogická rada provádí rozbor a hodnocení
vzdělávacích výsledků v uplynulém období v jednotlivých ročrdcích a řeší qichovné
problémy vážnějšího charakteru. Pedagogická rt,áa rorměž přijímá na zí,kladě svého
jednání usnesení, kteréje vždy pro všechny pedagogy školy závazné.

l 4, Evaluace qýuky včetně hodnocení vlasfiťho, aktrrálního průběhu pedagogického
procesu je prováděna během každé hospitace ředitelem školy.

o 5. pro poffeby evaluace vzdělávacích výsledků stanovuje ředitel školy jasná pravidla pro
hodnocení a klasifikaci žáků právě tímto Vnitřním klasifikačním řádem školy.

Ten vyc}uízí především ze zákona č. §61/200 4 ze dne 24. zaíí 20a4 o předškolním , zátklaónlm,
středním, vyšším odborném a jiném vzďětávirni (školslcý zákon) - Hodnocení výsledků
vzdé|ávéni žáků v § 51 - § 53 a z vyhlášky č. 4BDaOS o záktadním vzdělávání
a některých náleátostech plnění povinné školní docházky v § 14 - § 22 v platném měrn.

1. Hodnocení a klasiíikace

. 1.1. K ,,rněření" úrovně vzdělanosti žálrri (hloubka šíře a aplikace získaných znalostí,
dovedností, schopností, píle a snalry) slouží učitelům hodnocení a klasiíikace.

. 7.2. Hodnocení je komplexní posouzení a vyjádření urovně vzdělanosti žráka, jeho
aktivnímu přístupu k učení a rovněž i přihlédnutí k jeho sociokulfumím rnožnostem.
Spnívně prováděné hodnocení inspiruje, vnitřně motivuje a ďadává zpětrou vazbu
subjektům vzdělávacího proce§u poťebnou pro provedení případných korekcí.

z. štoni rao stranallzpočtu20



Základú škola Amos, školská právnická Cihelní 162016,792 01 Bruntái

1.3. Klasiíikace je vyjádření stupně urovně vzdělanosti žráka klasifikační stupnicí.
Je pořebn;im nasfuojem §rovnávfuú, jednotícím měřítkem, které umožňuje činit některá
pofiebná zobecnění.

Zásady klasiíikace

2.1. Při pruběžné i celkové klasifikaci pedagogiclcý pracomík (dále jen učitel) uplatňuje
přiměřenou naročnost a pedagogický takt vuči žrikovi.
2.2. Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvlaštrrostem žika í k tomu,
že žěů< mohl v pruběhu klasifikačního oMobí zakolísat v učebních výkonech
pro určitou zdtavotni či sociální indispozici.
2.3. Pro poťeby klasifikace se předměty dělí do ří skupin:

a) předměty s převa}rou teoretického zarrŘřeu,
b) předměty s převahou praktického zaméíeni,
c) předměty s převahou rýchovného zaměření.

Kritéria pťo jednotlivé klasifikační sfupně jsou formulovrána především
pro celkovou klasiťrkaci výsledků práce žaka. Učitel však současně nepřeceňuje
žádné z uvedených kritérií, posuzuje žákovy qikony komplexně, v souladu
se specifikou daného předměfu.

2.4. Hodnocent žéka v 1. - 5. ročníku se v Ziákladní škole Amos, š. p. o. se provádí
forrrrou klasifikačních stupňů. Při hodnocení prospěchužáka se speciálními vzdělávacími
pofrebami či na záú<ladé příslušnými institucemi přiaraných podpůrných opaďení
v 1. * 5. ročníku, může bfi, po dohodě se zákonným zástupcem žiů<a a ťídní učitelkou
a na zékladé výslovného doporučení odborníků z oboru, použito ve všech naukových
vyučovacích předmětech slovní * formativní hodnocení. Při hodnocení žáků s přiznaným
lehlcým mentá]ním postižením, vzdělávajících se v h]armím vzdělávacím proudr1 všíchni
učitelé při hodnocení žráků vycbi.r;í rozsahu minimální doporučené urovně pro úpravu
očekávaných výsfupů v rámci podpůmých opaťení stanovených Rámcovým vzdělávacím
progftlmem pro zrákladní vzdéIávani, které jsou zakomponované ve školním vzdělávacím
progfirmu Amosek.

Zíslcívání podkladů prc hodnocení a klasiíikaci

3.1 Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků a chovárť
žáka ziskáv á učitel zejména těmito metodami, formami a prosťedky :

a) soustavným diagnostic§ým pozorováním žiku
b) soustavným sledováním v}konů žáka ajeho připravenosti na vyrčovarť,
c) různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové),
d) kontrolními písemnými pracemi a prakticlcými zkouškami,
e) analýzou výsledků činnosti žáka,
0 konzultacemi s ostatrúmi učiteli a podle potřeby i s pracovníky pedagogicko-

psychologických poraden a zdravotriclcých služeb,
g) roáovory se žákem aákonnými zástapcížáka.

Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žaka.
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klasiíikacežál<a

4.1. Žaci se klasifikují ve všech vyrčovacích předmětech uvedených v učebním plánu
příslušného ročníku, není-li roáodnuto o důvodech odkladu klasiťrkace.
4.2. Klasifikační stupeň určuje učitel, lcteď vyuěuje příslušn;ý předmět.
4.3. V předmětq ve kterém vyrčuje více učitelů, rnčí v}sledný sfupeň za klasiťrkační
období příslušní učitelé po vájemné dohodě. Nedojde-li k dohodě, stanoví
se qýsledný stupeň roáodnutím ředitele školy.
4.4. Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasiťftačního
období se hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jíclĚ žit< dosáhl za celé klasiíikační
období. §fupeň prospěchu se neurčuje na zékladé průměru z klasifikace
za příslušné období.
4.5. Při určování klasiťrkačniho stupně posuzuje učitel výsledky práce objektivně, nesmí
podléhat žridnému vlivu subjektivnímu ani vnějšímu.
4.6. Reditel školy rnčí způsob, jakým budou ťídní učitelé a vedení školy informovrini
o stavu klasifikace ve ťídě.
4.7. Připaáy zaosávéní žriků v učení a nedostatky v jejich choviání se projednávají
průběfuě při pracovních poradách pŤedevším na pedagogických radách.
4.8. Na konci klasifikačního období, v termínu, který určí ředitel školy, zapíší učitelé
příslušných předmětu výsledky celkové klasifikace do katalogov/ch listu a případně
připraví návrhy na opravné zkoušky a klasifikaci v náhradním terrnínu.

5. Klasilikace ve vyučovacích přodmětech s přtvahou teoretického zaměření

. 5.1. převahu teorďického zaměření mají jazykové, společenskovědní a přírodovědné
předměty, Při Hasifikaci výsledků v těchto vyrrčovacích předmětech vychazí vyučující
z požadavků učebních osnov a standardu základního vzdéliŇ. Při klasifikaci sleduje
zejména:

a) ucelenost přesnost a ťvalost osvojení požadovaných poanatků, faktůo pojmů,
definic, zákonitostí a vzlahtt,

b) kvalifu a rozsah získaných dovedností vykonávat požadované intelekturální
a motorické ěinnosti,

c) schopnost uplatiovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretic§ých
a praktic\ých úkolů, při výHadu a hodnocení společenských a přírodních jevu
a zákonitostí,

d) kvatitu myšlení, především jeho logiku, samostatrrost a tvořivost,
e) aktivitu v přístupu k činnostem, zé$em o ně a vrtahk nim,
0 přesnost, výstižnost a odbornou i jazykovou správnost ústního a písemného

projevu,
g) kvalitu výsledků činností,
h) osvojení účinných metod samostatného studia.

; 5.2. výchovně vzdélávací vysledky žáků se klasiťrkují podle kriterií pro jednotlivé
klasifikační stupně:

Stupeň 1(.ťborný)

Žák ovláňá požadované poznatky, fakt& pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a úplně
a chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelekturální a praktické činnosti.
Sarrrostatně a tvofivě uplalňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických
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apraktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zrákonitostí. Myslí logicky §právně, Zřetelně
§e u něj projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný
a l}stižrý. Grafický projev je přesný a estetic§ý. Výsledky jeho ěinnosti jsou kvalitní.
Je schopen samosra-tně studovat vhodné texty.

Stupeň 2 (chvqlilebný)

Žet<ovládápožadované pomatky, fakla, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně
a úplně. Pohotově vykonává požadované intelektu.ílní a praktické činnosti, Samostatně
a produ}íivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při
řešení teoreticlqých a praktických úkolů, při v/kladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí
správně, vjeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný projev mívá menší
nedostatky ve správnostio přesnosti a výstižrosti. Kvalita výsledku činnosti je gpravidla
bez podstatných nedostatků. Graficlcý projev je estetický, bez větších nepřesností. Je schopen
samostafrrě nebo s menší pomocí sfudovat vhodné tex§.

Stupeň 3 ídobď)

ŽaYmav ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poanatků, faktů, pojmů, deťrnic
a zákonitosť nepodstatné mezery. Při vykonávárlt požadovaných intelekfurálních apraktických
činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele
korigovat. V uplatňovriní osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretic§ých a praktických
úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje pozratky a provádí hodnocení jevů podle podnětu učitele.
Jeho myšlení je vcelku správné, ale miálo tvořivé, vjeho logice se vyslrytují chyby. Vustním
a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a qýstiárosti. V kvalitě vlsledků
jeho činnosti se projevují ěastejší nedostatky, grafický projev je méně estetický a má menší
nedostatky. Je schopen samostafirě studovat podle návodu učitele.

Sfupeň 4 ídostatečný)

ŽaY ma vucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků závahÉ mezery.
Při vykonávání požadovaných intelekturilních a prakti§kých činností je mtálo pohotový a má větší
nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických
a prakticlcých úkolů se vyskytují ávahté chyby. Při vyrťívání pomatků pro výklad a hodnocení
jevu je nesamostahý. Vlogice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé.
Jeho ústní a písemný projev mávažné uedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižrosti. V kvaliÉ
výsledků jeho činnosti a v grafickém projew se projevují nedostatky, graťrc§ý projev je máto
estetický. Závažné chyby dovede žák s pomocí uěitele opravit. Při samostatrrém studiu má velké
těžkosti.

Sfupeň 5 (nedostatečný)

Žárk si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v ruch závažné a mtašné
úezeíy. Jeho dovednost vykonrávat požadované intelekfuání a praktické činnosti má velmi
podstatné nedostatky. V uplatňoviání osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických
a praktických ukolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výktadu a hodnocení jevů
a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje samostatnost
v myŠlenÍ, vyslqrtují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má
za\ražné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. kvatita výsledků jeho činnosti
a graťrcký projev mají váňné nedostatky. Závažné nedostatky a chyby nedovede žák opravit
ani s pomocí učitele. Nedovede samostatně studovat.
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6. Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou prnktického zaměření

. 6.1. Převahu praktické činnosti mánazakJadní škole pracovní výchova

a) vztahkprací, k pracovnímu kolektivu a k praktickfu činnostem
b) osvojení prakticlcých dovedností a návyků, zvládnutí účelných zpusobů práce
c) vwžití získaných teoretic§ých vědomostí v praktick/ch činnostech
d) aktivita samostatnost, tvořivost, iniciativa v prakticlcých činnostech
e) kvalita výsledků činnosti
D orgarizace vlasfid práce a pracoviště, udržoviání pořádku na pracovišti
g) dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdtavi při práci a péče o životlť

prostředí
h) hospodrámé vylňivani surovin, materiálů energie, překonávriní pfukážek

v práci

o 6.2. výchovně vzdéIávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:

Stupeň 1 í,qýborný)

Ža*, soustavně projevuje kladný vňah k práci, k pracormímu kolektivu a k praktickým
činnostem. Pohotově, salrrostatně a tvořivě vytňívá získané teoretické poznatky při praktické
činnosti. Praktické činnosti vykonavá pohotově, samostafirě uplatňuje získané dovednosti
anávyky. Bezpečně ovláiá postupy a 4pusoby práce, dopouští se jen menších chyb, výsledky
jeho prtáce jsou bez ávafuějších nedostatků. Úreně si organizuje vlasnd práci, udržuje
pracoviště v pořádku. Uvědoměle dodžuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
a aktivně se stará o životd prosťedí.

Stupeň 2 íchvalitebný)

že* soustarmě projevuje kladný vzlah k práci, k pracovnímu kolektivu & k praktick;im
činnostem. Samostatně, ale méně tvořivě a s menší jistotou využivá získaté teoretické pozratky
při praktické činnosti. Praktické činnosti vykonívá samostatně, v postupech a 4působech práce
§e nevyskytují podstatné chyby. Výsledky jeho práce mají drobné nedostatky. Úeemě
si organizuje vlasfiť práci, pracoviště udržuje v pořádku. Uvědoměle udrárje předpisy
o bezpečnosti a ochraně z.dtaví při práci a stará se o životní prosfiedí.

Stupeň 3 (.dobrý)

Žat projevuj e vztah k pníci, k pracovnímu kolektiw a k praktichým činnostem s menšími
výkyvy. Za pomoci učitele uplatňuje získané teoretické poaratky při praktické činnosti.
V pralcticlcých činnostech se dopouští chyb a při posfupech a 4působech prtíce poťebuje
občasnou pomoc učitele. Výsledky jeho pnáce mají nedostatky. Vlastd práci si organizuje méně
ričelně, udržuje pracoviště v pořadku. Dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdtavípři práci
a v malé míře přispívá k ochraně životrdho prosfredí.

Sfupeň 4 í.dostatečný)

Žák pracuje bez zájmu a vztáu k práci, k pracormímu kolektivu a praktickým činnostem"
Získané teorďické poznatky dovede vy}ůít při praktické činnosti jen z.a soustavné pomoci
učitele. V praktických činnostech, dovednostech a návycích se dopouští větších chyb.
Při volbě postupů a 4působů práce potřebuje soustavnou pomóc učitele. Ve qisledcích práce má
závahté nedostatky. Praci dovede organizovat za soustamé pomoci učitele, méně dbá
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o pořádek na pracovišti. Méně dbá na dodržovrání předpisů o bezpečnosti a ochraně zďtaví
při práci a o ávotní prosťedí.

Stupeň 5 (nedostatďný)

Žák neprojewje zalem o praci a yzlah kní, ani kpracovnímu kolektivu a kprakticlcým
činnostem. Nedokráže ani s pomocí uěitele uplatnit získané teoretické poznatky při praktické
činnosti. V praktických činnostech, dovednostech a návycích má podstafiré nedostatky.
Nedokáže postupovat při prráci ani s pomocí učitele. Výsledky jeho práce jsou nedokončenéo
neúplné, nepřesné, nedosahují předepsané ukazatele. Práci íB pracovišti si nedokáže
zmgatizwat nedbá na pořádek na pracovišti. Neovladá předpisy o ochraně ziravi při práci
a nedbá na ochrarrrr životrúho prosťedí.

7. Klasiíikace ve qručovacích předmětech s převahou výchovného zaměření

o 7.1. převahu výchovného zaměření mají výtvanrá qichova" hudební qýchova
a tělesná lýchova. Při klasifikaci se v souladu s požadavky učebních osnov hodnotí:

i) stupeň tvořivosti a samostatnosti projevu
j) osvojení poťebných vědomostí, zkušeností, činností a jejich tvořivá aplikace
k) poznání zákonitostí daných činností a jejich uplatňovárť ve vlasfid činnosti
1) kvalita projevu
m) váah žaka k činnostem azájemo né
n) estetické vnímání, pffsfup k uměleckému dílu a k estetice ostatní společnosti
o) v tělesné výchově s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu žáka všeobecná tělesrr.í

zdatnost qýkonnost apéče o vlastní zdtaví

o 7.2. výchovně vzdélávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:

Stupeň 1 {,ťbonrý)

Ž* je v činnostech velmi aktivni. Pracuje tvořivě, samostatně, plně vytlžívá své osobní
předpoklady a velmi úspěšně je rcwíjí. Jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný,
přesný. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje fuořivě. Má qý_razně aktivní zajem
o uměnÍ, estetiku a tělesnou kulturu a projevuje k nim aktivní vztah. Úspěšně rozvíjí svůj
estetic§i vkus a tělesnou zdatlrost.

Stupeň 2 (chvalitebný)

ŽX je v činnostech akti\mí, převážně sarrrostatný. Vyuává své osobní předpoklady,
které lispěšně rcnijí. Jeho projev je esteticky působivý, origiíxilní a má jen menší nedostatky
z hÍediska požadavků o§nov. Žak Wanvě aplikuje osvojené vědomosti, áove.dnosti a návyký.
Má aktivní zájem o umění, estetiku, tělesnou zdatnost. Rozvíjí v požadované míře svůj estetiolcý
vkus a tělesnou zdatnost.

Stupeň 3 (dobrý)

ŽX j" v činnostech méně aktivní, tvofivý, samostatrrý a pohotoqý. Nevyuává dostatečně své
schopnosti v individualním 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
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pomoc uČitele. Nemá dostatďný aktivní zEQm o umění, estetiku a tělesnou kulturu. Nerozvíjí
v požadované míře svuj estetický vkus a tělesnou zdahost.

Stupeň 4 (dostatečný)

ŽX 1e v činnostech mrá]o alrtivní a Woři\.ý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo
uspokojivé. Úkoly řeší s časfými chybami. VědomoŠti a dovednosti aplikujó jen se anačnou
pomocí učitele. Projevuje velmi malý zalem a snahu o činnosti, nerozvíjí v dostateěné míře svůj
estetický vkus a tělesnou zdatrrost

§fupeň 5 (.nedos.tatďný)

Žt* 1e v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho projev
je většinou chybný a nemá estetickou hodnofu. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti
nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o priici a nevyvíjí úsilí rozvíjet svůj estetický vkus
a tělesnou zdatnost.

8. Klasiíikace chování

. 8.1. Klasifikaci chování žák:.i navrhuje řídní učitel po projednání s učiteli,
kteří ve ťídě vyučují. Rozhoduje o ní ředitel školy po projednání v pedagogické radě.

. 8.2. kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel chovrání během
klasifikačního období. Pravidla chování žákajsou stanovena školním řádem.

. 8.3. Při klasifikaci chování se přihlíží k věku" morální a rozumové vyspělosti žtika;
k uděleným opafrením k posílení káwĚ se přihlíž pot}ze tehdy, jestliže tato opafiení byla
neúčinná.

. 8.4. Škola hodnotí a klasifikuje žÁky především za jejíc]rt chování ve škole. K chovrání
mimo školu přihlíží při hodnocení a klasifrkaci jejich chování pouz€ ve viážných
případech a vždy po projednání se zákonn;ý,rni zástupci ži{ka pro posílení společného
výchovného působení nažika. Jedná se zejména o tyto situace:

a) prokaeatelné spáchaní trestného činu nebo závafuého přesfupku
b) prokazatelné a nezpochybnitelné soustavné hrubé porušování školního řádu.

o 8.5. Kritéria pro jednotlivé sfupně klasifikace chovrání:

Stupeň 1 (,velmi dobré'|

Ž* pnlit* a dodrárje pravidla chovrání stanovená školním řrádem. Projevuje kladný vztah
k ostatním lidem a chová se k nim podle zásad slušného chování. Aktivně přispívá k utvaření
příjemného pracovniho prostředí. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle.
Zek je však přísfupný qýchovnému působení a snaží se své pochybení napravit.

Stupeň 2 (uspokojivé)

Chování žáka je v podstatě v souladu s pravidly chovriní stanovených školním řádem. Dopouští
s_e závažnějších přesfupků nebo se opakovaně dopoušť méně ravažných přestupků.
Zékse nechová k ostatním lidem vždy podle zásad slušného chování, ve škole nepřispívá akíivně
k utváření příjemného pracovního prosťedí ani k utvráření dobrych mezilids§ich váahů.
ZptavidIa se přes udělenou důtku řídního učitele dopouští dalších přestupků. Ohrožuje
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bezpečnost azdraví svoje nebo jiných osob. Žrák je však přísfupný výchovnému působení a snaží
se §vé chyby napfavit.

Sfupeň 3 (,neuspokojivé)

Chování žáů<ave škole i mimo školu je v ro?poru s pravidly chování stanoven;fmi školním řádem
a vrozporu spravidly slušného chování. Ž,ékzáměrně narušuje pracovní pro§fiedí amezilidské
vztahy. Dopustí se takových zavažných provinění, že jejimi vrižně ohrožena výohova ostatních
žáků. Ohrožuje soustavně bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob.
Nerespektuje udělená předchozí kázeň§ká opafrení a zptavidla §e přes udělenou důtku ředitele
školy dopouští dalších přesfupků. Žák se nesnaží své chyby napravit a není přístupný
výchovnému působení.

Yýchovná opatření

9.1. Výchovnrá opatření jsou pochvaly a jináocenění a opaťení k posílení kázrň.
9.2. Pochvalu nebo jiné ocenění může žákovi udělit řídní učitel, ředitel školy. Pochvala
se uděluje zejména za záshĚný, obecně prospěšný nebo statečný čin,
za mimořídný projev humanity, za dlouhodobou úspěšnou ptácí, za dosažení výborných
studijních výsledků, za splnění qiznamného úkolq zareprezentasi školy nebo za pomoc
škole při plnění výchovně vzdělávacích úkolů. Pochvala se uděluje písemně
na samostatrém tiskopisu nebo na vysvědčení.
9.3. Třídní učitel může, po projednrání v pedagogické radě, žákovi podle závažnosti
provinění udělit napomenutí nebo důtku. Udělení důtky neprodleně ozruimí řediteli školy.
Reditel školy může žákovi na návrh třídního učitele a po následném projednrání
v pedagogické radě udělit důtku ředitele školy.
9.4. Ředitel školy nebo řídní učitel oznrimí důvody udělení qýchovného opafiení
pokazatelným zpusobem zástupci žáú<ado 10 díxi ode dne udělení.

. 9.5. Třídní učitel zaznamenáváudělení qfchovného opatření do katalogového lisfu žáka.

10. Komisionálnípřezkoušení,opravnózkoušky.

. Žákvykonává komisionrátní přezkoušení a opravné zkoušky dle § 22a § 23 vyhlášky č.
48/2005 Sb., o zákJadnim vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní
docházlry v platném arění.

Hodnocení a klasilikace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

11.1. Při qýuce, zjišťovrání vědomostí a dovedností žÁka se speciálními vzdělávacími
potřebami a při hodnocení a klasifikaci žaka s vývojovými poruchami učení je učitel
povinen postupovat podle pokynu tvtŠUr Čn a. j.23472192-21, k zajištění péče o děti
se speciálními vzdělávacími potřebami a vývojovými poruchami učení v zakJadni škole.
1í.2. U žiáka se smyslovou nebo tělesnou vadou, vadou řeči, prokazanou specifickou
vývojovou poruchou učení nebo chování se při jeho hodnoceni a klasifikaci přihlédne k
charakteru postižení. U žáků s qývojovou poruchou klade učitel důraz na ten drulr
projew žráka (písemný nebo ústní), ve kterém má předpoklady podat lepší qýkon.

9.

a

a

11.
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Při klasifikaci nevychrází uěitel z prostého počtu chyb, ale z počtu jevů, které žrl< zvládl
(to neznamená, že ž,ék s vývojovou poruchou nesmí psát písemné práce).

. l1.3. pro zjišťování úrovně vědomostí integrovaného žiúra volí učitel takové formy
a druhy zkoušení, které odpovídají schopnostem ži/r.a a na něž nemá porucha negativní
vliv. Při hodnocení a klasifrkaci je třeba postupovat velmi individuálně,
s vytťitím všech dostupných informací vyplývající zejména z odborných vyšetření.

12. Slovní hodnocení

. I2.1. Při hodnocení prospěchu žáka se speciálními vzdělávacími potřebami,
či přiznanými podpůrnými opatřeními v 1. - 5. ročníku, může bít, po vzájemné dohodě
se zákonným zástupcem žáka a třídní učitelkou a na základě výslovného doporučení
odborníkŮ z oboru, použito v předmětech s převahou teoretického zaměření slovní -
formativní hodnocení. Žácí slehkým menálním postiženímjsou vzděláváru v rozsahu
minimální doporučené úrovně pro úpravu očekávaných výstupů v rámci podpůrných
opatření stanovených Rámcovým vzdělávacím programem
pro základnivzdéláván uvedených ve školním vzďěIávacím progťamu Amosek.

. l2.2. použití slovního hodnocení není pouhé mechanické převádění číselného
klasifikačního stupně do složitější podoby. Smyslem tohoto hodnocení je objektivně
posoudit jednotlivé složky školního výkonu dítěte.

. 12.3. Při slovním hodnocení se uvádí:

a) ovládnutí učiva

. - ovládá bezpečně

. - ovládá

. -vpodstatěovládá

. - ovládá se značnými mezerami
o - neOvládá

b) uroveň myšlení

r - pohotové, bystré, dobře chápe souvislosti
. - uvažuje celkem samostatně
. - menší samostatnost myšlení
. - nesamostatné myšlení
. - odpovídá nesprávně i na návodné otázky

c) úroveň vyjadřovrání

. - qýstižné, poměrně přesné

. - celkem výstižné

. - nedostatečně přesné

. - vyjadřuje se s obtížemi
e - nespfávné i na návodné otévky

d) úroveň aplikace vědomostí

. - spolehlivě, uvědoměle užívá vědomostí a dovedností

. - dovede používat vědomosti a dovednosti, dopouští se drobných chyb
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. - s pomocí uěitele řeší úkoly, pfukonává obtíže a odstraňuje chyby, jichž se dopouští

. - dělápodstatrré chyby, nesnadnoje překonává
r - praktické úkoly nedolaíže §plnit ani s pomocí učitele

e) oíle a zájem o učení

. - aktivní, učí se svědomitě a se zájmem
r _ učí se svědomitě
. - k učení aptáci nepotřebuje mnoho podnětů
. - malý zé$em o učení, potřebuje stálé podněty
o - poíiloc apobizentk učeníjsou neúčinné

V případě přechodu žikattajlnou školu avždy po ukončení prvniho stupně na naší škole
se slovní hodnocení vždy převádí na klasifikační sfupně.
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