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Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků
I. Hodnocení žáků na vysvědčení
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Při použití klasifikace se výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a
nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem hodnotí na
vysvědčení stupni prospěchu:
a) 1 - výborný,
b) 2 - chvalitebný,
c) 3 - dobrý,
d) 4 - dostatečný,
e) 5 - nedostatečný.
Při použití klasifikace se chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou hodnotí
na vysvědčení stupni:
a) 1 - velmi dobré,
b) 2 - uspokojivé,
c) 3 - neuspokojivé.
V souladu s § 18 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění může ředitelka školy
povolit vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. Individuální vzdělávací
plán se stanoví podle § 3 Vyhlášky č. 27/2016 Sb. v platném znění. Žák, který je
vyučován podle IVP, je na vysvědčení klasifikován slovním hodnocením.
Při hodnocení žáků cizinců, kteří plní v České republice povinnou školní docházku, se
úroveň znalosti českého jazyka považuje za závažnou souvislost, která ovlivňuje jejich
výkon.
Jestliže je žák z výuky některého předmětu v prvním nebo ve druhém pololetí uvolněn,
uvádí se na vysvědčení místo hodnocení slovo "uvolněn(a)".
Nelze-li žáka z některého nebo ze všech předmětů v prvním nebo ve druhém pololetí
hodnotit ani v náhradním termínu, uvádí se na vysvědčení místo hodnocení slovo
"nehodnocen(a)".
Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni:
a) prospěl(a) s vyznamenáním,
b) prospěl(a),
c) neprospěl(a),
d) nehodnocen(a).
Žák je hodnocen stupněm
a) prospěl(a) s vyznamenáním, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených
školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu horším
než 2 - chvalitebný, průměr stupňů prospěchu ze všech povinných předmětů
stanovených školním vzdělávacím programem není vyšší než 1,5 a jeho chování je
hodnoceno stupněm velmi dobré; v případě použití slovního hodnocení nebo
kombinace slovního hodnocení a klasifikace postupuje škola podle pravidel hodnocení
žáků podle § 14 odst. 2, vyhlášky č. 256/2012 Sb.
b) prospěl(a), není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním
vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 - nedostatečný
nebo odpovídajícím slovním hodnocením
c) neprospěl(a), je-li v některém z povinných předmětů stanovených školním
vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 - nedostatečný
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nebo odpovídajícím slovním hodnocením nebo není-li z něho hodnocen na konci
druhého pololetí
d) nehodnocen(a), není-li možné žáka hodnotit z některého z povinných předmětů
stanovených školním vzdělávacím programem na konci prvního pololetí
Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení, za 1. pololetí lze místo vysvědčení vydat
výpis z vysvědčení.
Hodnocení výsledků vzdělávání žáků je na vysvědčení vyjádřeno klasifikačním
stupněm nebo kombinací obou způsobů.
Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí příslušného ročníku
prospěl ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem s
výjimkou předmětů výchovného zaměření stanovených rámcovým vzdělávacím
programem a předmětů, z nichž byl uvolněn, pokud mu nebylo povoleno opakování
ročníku podle § 52 odstavce 6 věty třetí školského zákona. 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.
Nelze-li žáka hodnotit na konci 1. pololetí, určí ředitel náhradní termín a to tak, aby
hodnocení za 1. pololetí bylo provedeno nejpozději do 2 měsíců po skončení 1.
pololetí. Není-li možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za 1. pololetí
nehodnotí.
Nelze-li hodnotit za 2. pololetí, určí ředitel pro jeho hodnocení náhradní termín a to
tak, aby hodnocení za 2. pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září
následujícího školního roku. V období měsíce září do doby hodnocení navštěvuje žák
nejbližší vyšší ročník, popřípadě znovu devátý ročník.
Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního
nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení
prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení,
požádat ředitele školy o přezkoumání výsledků hodnocení žáka; je-li vyučujícím žáka
v daném předmětu ředitel školy, krajský úřad. Pokud není dále stanoveno jinak, ředitel
školy nebo krajský úřad nařídí komisionální přezkoušení žáka, které se koná
nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným
zástupcem žáka. Česká školní inspekce
poskytne součinnost na žádost ředitele školy nebo krajského úřadu.
V případě, že se žádost o přezkoumání výsledků hodnocení žáka týká hodnocení
chování nebo předmětů výchovného zaměření, posoudí ředitel školy, je-li vyučujícím
žáka v daném předmětu ředitel školy, krajský úřad, dodržení pravidel pro hodnocení
výsledků vzdělávání žáka stanovených podle § 30 odst. 2. V případě
zjištění porušení těchto pravidel ředitel 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 ředitele školy nebo krajského úřadu.
Žák, který plní povinnou školní docházku, opakuje ročník, pokud na konci druhého
pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen. To neplatí o žákovi, který na daném
stupni základní školy již jednou ročník opakoval. Ředitel školy může povolit žákovi na
žádost jeho zákonného zástupce a na základě doporučujícího vyjádření odborného
lékaře opakování ročníku z vážných zdravotních důvodů, a to bez
ohledu na to, zda žák na daném stupni již opakoval ročník.

II. Hodnocení žáků - zásady a pravidla
1.
Hodnocení výsledků vzdělávání žáků vychází z posouzení míry dosažení výstupů pro
jednotlivé předměty školního vzdělávacího programu. Hodnocení je pedagogicky
zdůvodněné, odborně správné a doložitelné a respektuje individuální vzdělávací
potřeby žáků a doporučení školského poradenského zařízení
2.
Pravidla hodnocení žáků jsou součástí školního řádu a obsahují zejména:
a) zásady a způsob hodnocení a sebehodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků,
včetně získávání podkladů pro hodnocení:
Vyučující volí vhodné a přiměřené způsoby získávání podkladů pro
klasifikaci, podklady pro hodnocení žáků získává vyučující průběžně během celého
klasifikačního období prostřednictvím ústního zkoušení, písemných testů, hodnocením
aktivity žáků během hodin a hodnocením úrovně domácí přípravy.
Vyučující vedou pravidelnou evidenci všech podkladů. Zákonným
zástupcům průběžně sdělují výsledky žákovy práce prostřednictvím zápisů do
žákovských knížek a sdělovacích notýsků. V případě potřeby volí i osobní kontakt s
rodiči.
Při hodnocení žáků školy se přihlíží k povaze postižení nebo znevýhodnění,
k věkovým a jiným zvláštnostem žáka. Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a
chování žáků pedagogickými pracovníky je jednoznačné, srozumitelné, srovnatelné s
předem stanovenými kritérii.
Klasifikace podporuje žákovu motivaci k učení a je provázena hodnocením.
Výsledek klasifikace za celé klasifikační období není průměrem všech
známek, výsledná známka musí odpovídat známkám, které žák získal a které byly
sděleny rodičům.
Při dlouhodobějším pobytu žáka mimo školu (léčebné pobyty, dočasné
umístění v ústavech, apod.) vyučující respektuje známky žáka, které škole sdělí škola
při instituci, kde byl žák umístěn. Žák se znovu nepřezkušuje.
Uvolnění z předmětu povoluje ředitel školy na základě písemné žádosti
zákonných zástupců dítěte a lékařské zprávy.
Žáci jsou vyučujícími vedeni k sebehodnocení. Tato klíčová kompetence je
realizována ústní i písemnou formou v průběhu celého vzdělávání.
III. Kritéria pro hodnocení
1. Klasifikace předmětů s převahou teoretického zaměření
Převahu teoretického zaměření mají jazykové, společenskovědní, přírodovědné předměty a
matematika. Při klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického
zaměření se v souladu s požadavky učebních osnov hodnotí:
ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů,
definic, zákonitostí a vztahů, kvalita a rozsah získaných dovedností vykonávat požadované
intelektuální a motorické činnosti
schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a
praktických úkolů, při výkladu a hodnocení společenských a přírodních jevů a zákonitostí
kvalita myšlení, především jeho logika, samostatnost a tvořivost
aktivita v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim
přesnost, výstižnost a odborná i jazyková správnost ústního a písemného projevu,
kvalita výsledků činností
Požadavky na jednotlivé klasifikační stupně - předměty s převahou teoretického zaměření:
Stupeň 1 (výborný)

Žák je aktivní, učí se svědomitě, učivo bezpečně ovládá, je pohotový, bystrý, dobře
chápe souvislosti, je samostatný, výstižně a přesně se vyjadřuje, užívá spolehlivě a
uvědoměle vědomostí a dovedností, pracuje samostatně, přesně a s jistotou.
Stupeň 2 (chvalitebný)
Žák se učí svědomitě, učivo ovládá, uvažuje celkem samostatně, vyjadřuje se výstižně,
dovede používat vědomosti a dovednosti při řešení úkolů, dopouští se jen menších
chyb.
Stupeň 3 (dobrý)
Žák k učení a práci nepotřebuje větších podnětů, učivo v podstatě ovládá, myšlení je
méně samostatné, myšlenky nevyjadřuje dostatečně přesně, řeší úkoly s pomocí učitele
a s touto pomocí překonává potíže a odstraňuje chyby.
Stupeň 4 (dostatečný)
Žák má malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty, učivo ovládá se značnými
mezerami, myšlení není samostatné, myšlenky vyjadřuje se značnými obtížemi, dělá
podstatné chyby, nesnadno je překonává.
Stupeň 5 (nedostatečný)
Praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí, učivo neovládá, odpovídá nesprávně i
na návodné otázky, nedokáže se samostatně vyjádřit, praktické úkoly nedokáže splnit
ani s pomocí správně. Nejeví o učení zájem.
2. Klasifikace předmětů s převahou praktického zaměření
Zde se jedná o všechny složky předmětu pracovní vyučování a pracovní činnosti. Při
klasifikaci se v souladu s požadavky učebních osnov hodnotí:
vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem
osvojení praktických dovedností a návyků, zvládnutí účelných způsobů práce
využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech
aktivita, samostatnost, tvořivost, iniciativa v praktických činnostech
kvalita výsledků činností
organizace vlastní práce a pracoviště, udržování pořádku na pracovišti,
dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a péče o životní
prostředí
hospodárné využívání surovin, materiálů, energie, překonávání překážek v práci
obsluha a údržba zařízení a pomůcek, nástrojů, nářadí a měřidel
Požadavky na jednotlivé klasifikační stupně - předměty praktického zaměření:
Stupeň 1 (výborný)
Žák soustavně projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým
činnostem. Pohotově, samostatně a tvořivě využívá získané teoretické poznatky při
praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává pohotově, samostatně uplatňuje
získané dovednosti a návyky. Bezpečně ovládá postupy a způsoby práce;
dopouští se jen menších chyb, výsledky jeho práce jsou bez závažnějších nedostatků.
Účelně si organizuje vlastní práci, udržuje pracoviště v pořádku. Uvědoměle dodržuje
předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a aktivně se stará o životní prostředí.
Hospodárně využívá suroviny, materiál, energii. Aktivně
překonává vyskytující se překážky.
Stupeň 2 (chvalitebný)
Žák projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým
činnostem. Samostatně, ale méně tvořivě a s menší jistotou využívá získané teoretické
poznatky při praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává samostatně, v postupech

a způsobech práce se nevyskytují podstatné chyby. Výsledky jeho práce mají drobné
nedostatky. Účelně si organizuje vlastní práci, pracoviště udržuje v pořádku.
Uvědoměle dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a stará se o
životní prostředí. Při hospodárném využívání surovin, materiálů a energie se dopouští
malých chyb. Překážky v práci překonává s občasnou pomocí učitele.
Stupeň 3 (dobrý)
Žák projevuje vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem s
menšími výkyvy. Za pomoci učitele uplatňuje získané teoretické poznatky při
praktické činnosti. V praktických činnostech se dopouští chyb a při postupech a
způsobech práce potřebuje občasnou pomoc učitele. Výsledky práce mají nedostatky.
Vlastní práci organizuje méně účelně, udržuje pracoviště v pořádku. Dodržuje
předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a v malé míře přispívá k tvorbě a
ochraně životního prostředí. Na podněty učitele je schopen hospodárně využívat
suroviny, materiály a energii. Překážky v práci překonává jen s častou pomocí učitele.
Stupeň 4 (dostatečný)
Žák pracuje bez zájmu a vztahu k práci, k pracovnímu kolektivu a praktickým
činnostem. Získané teoretické poznatky dovede využít při praktické činnosti jen za
soustavné pomoci učitele. V praktických činnostech, dovednostech a návycích se
dopouští větších chyb. Při volbě postupů a způsobů práce potřebuje soustavnou
pomoc učitele. Ve výsledcích práce má závažné nedostatky. Práci dovede organizovat
za soustavné pomoci učitele, méně dbá o pořádek na pracovišti. Méně dbá na
dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o životní prostředí.
Porušuje zásady hospodárnosti využívání surovin, materiálů a energie. Překážky v
práci překonává jen s pomocí učitele.
Stupeň 5 (nedostatečný)
Žák neprojevuje zájem o práci a vztah k ní, ani k pracovnímu kolektivu a k praktickým
činnostem. Nedokáže ani s pomocí učitele uplatnit získané teoretické poznatky při
praktické činnosti. V praktických činnostech, dovednostech a návycích má podstatné
nedostatky. Nedokáže postupovat při práci ani s pomocí učitele. Výsledky jeho práce
jsou nedokončené, neúplné, nepřesné, nedosahují předepsané ukazatele. Práci na
pracovišti si nedokáže zorganizovat, nedbá na pořádek na pracovišti. Neovládá
předpisy o ochraně zdraví při práci a nedbá na ochranu životního prostředí. Nevyužívá
hospodárně surovin, materiálů a energie.
3. Klasifikace předmětů s převahou výchovného zaměření
Převahu výchovného zaměření mají: výtvarná výchova, hudební výchova a tělesná výchova.
Při klasifikaci v předmětech s převahou výchovného zaměření se v souladu s požadavky
učebních osnov hodnotí:
stupeň tvořivosti a samostatnosti projevu
osvojení potřebných vědomostí, zkušeností, činností a jejich tvořivá aplikace
poznání zákonitostí daných činností a jejich uplatňování ve vlastní činnosti
kvalita projevu
vztah žáka k činnostem a zájem o ně
estetické vnímání, přístup k uměleckému dílu a k estetice ostatní společnosti
v tělesné výchově, s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu žáka, pak všeobecná tělesná
zdatnost, výkonnost a jeho péče o vlastní zdraví.
Požadavky na jednotlivé klasifikační stupně - předměty s převahou výchovné zaměření:
Stupeň 1 (výborný)

Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své
osobní předpoklady a velmi úspěšně je rozvíjí v individuálních a kolektivních
projevech. Jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný, v hudební a tělesné
výchově přesný. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě.
Má výrazně aktivní zájem o umění, estetiku, brannost a tělesnou kulturu a projevuje k
nim aktivní vztah. Úspěšně rozvíjí svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost.
Stupeň 2 (chvalitebný)
Žák je v činnostech aktivní, tvořivý, převážně samostatný na základě využívání svých
osobních předpokladů, které úspěšně rozvíjí v individuálním a kolektivním projevu.
Jeho projev je esteticky působivý a má jen menší nedostatky z hlediska požadavků
osnov. Žák tvořivě aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti a návyky v nových
úkolech. Má aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou zdatnost. Rozvíjí si v
požadované míře estetický vkus, brannost a tělesnou zdatnost.
Stupeň 3 (dobrý)
Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyužívá
dostatečně své schopnosti v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je málo
působivý, dopouští se v něm chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější mezery
a při jejich aplikaci potřebuje pomoc učitele. Nemá dostatečný aktivní
zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu. Nerozvíjí v požadované míře svůj estetický
vkus a tělesnou zdatnost.
Stupeň 4 (dostatečný)
Žák je v činnostech málo aktivní a tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou
málo uspokojivé. Úkoly řeší s častými chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje jen
se značnou pomocí učitele. Projevuje velmi malou snahu a zájem o činnosti, nerozvíjí
dostatečně svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost.
Stupeň 5 (nedostatečný)
Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho
projev je povětšině chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené vědomosti
a dovednosti nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o práci a nevyvíjí úsilí rozvíjet
svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost.
IV. Slovní hodnocení
Pro slovní hodnocení výsledků vzdělávání žáků používáme tuto formu hodnocení (převod do
klasifikačních stupňů):
Klasifikace předmětů s převahou teoretického zaměření:
Jazykové, společenskovědní, přírodovědné předměty, matematika, informační a komunikační
technologie
Stupeň 1 (výborný)
Učivo ovládá na výborné úrovni, vědomosti a dovednosti dokáže uplatnit.
Stupeň 2 (chvalitebný)
Učivo ovládá, vědomosti a dovednosti dokáže uplatnit s menšími chybami.
Stupeň 3 (dobrý)
Učivo v podstatě ovládá, s pomocí překonává potíže a odstraňuje chyby.
Stupeň 4 (dostatečný)
Učivo ovládá se značnými mezerami, dělá podstatné chyby, které i s pomocí nesnadno
odstraňuje.
Stupeň 5 ( nedostatečný)
Učivo neovládá ani s pomocí.

Klasifikace předmětů s převahou praktického zaměření: pracovní vyučování a pracovní
činnosti
Stupeň 1 (výborný)
Žák má kladný vztah k práci, je snaživý, dobře ovládá pracovní postupy.
Stupeň 2 (chvalitebný)
Žák má kladný vztah k práci, je snaživý, pracovní postupy ovládá s drobnými
chybami.
Stupeň 3 (dobrý)
Žák je méně aktivní, pracovní postupy zvládá s pomocí.
Stupeň 4 (dostatečný)
Žák pracuje bez zájmu, pracovní postupy zvládá jen s pomocí.
Stupeň 5 (nedostatečný)
Žák neprojevuje zájem o práci, pracovní postupy nezvládá ani s pomocí.
Předměty s převahou výchovného zaměření: výtvarná výchova, hudební výchova, tělesná
výchova
Stupeň 1 (výborný)
Žák je velmi aktivní, tvořivě aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti a návyky.
Stupeň 2 (chvalitebný)
Žák je aktivní, tvořivý, případné nedostatky sám překonává.
Stupeň 3 (dobrý)
Žák je méně aktivní, případné nedostatky překonává s pomocí.
Stupeň 4 (dostatečný)
Žák je málo aktivní, případné nedostatky překonává částečně a jen s pomocí.
Stupeň 5 (nedostatečný)
Žák je pasivní, nedostatky nepřekoná ani s pomocí.
V. Hodnocení chování - kritéria, výchovná opatření
Chování je hodnoceno na základě podkladů jednotlivých vyučujících třídním učitelem.
Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel chování, školního řádu apod. během
klasifikačního období. Chování žáka na mimoškolních akcích je součástí celkového
hodnocení žáka, včetně klasifikace na vysvědčení.
Při klasifikaci chování se přihlíží k věku, morální a rozumové vyspělosti žáka. Kritéria pro
jednotlivé stupně klasifikace chování jsou následující:
Stupně chování:
Stupeň 1- velmi dobré
Žák respektuje ustanovení školního řádu, osvojil si a uvědoměle dodržuje pravidla
společenského chování. Projevuje dobrý vztah k učitelům i spolužákům. Přestupků
proti školnímu řádu se dopouští výjimečně. Je přístupný výchovnému působení a snaží
se své chování napravit.
Stupeň 2 - uspokojivé
Žák se dopustil závažného přestupku nebo se dopouští opakovaně méně závažných
přestupků proti školnímu řádu a pravidlům společenského soužití. Zpravidla se i přes
udělenou důtku třídního učitele dopouští dalších přestupků a narušuje výchovně
vzdělávací činnost školy. Ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob.
Stupeň 3 - neuspokojivé
Žák se dopouští tak závažných přestupků proti školnímu řádu, že je jimi vážně
ohrožena výchova nebo bezpečnost a zdraví jiných osob Záměrně narušuje hrubým

způsobem výchovně vzdělávací činnost školy, nerespektuje pravidla společenského
soužití, porušuje právní normy. I po provedení opatření k posílení kázně pokračuje v
asociálním chování, nemá snahu chyby napravit. Svým chováním poškozuje dobré
jméno školy.
Výchovná opatření mohou být udělena především za tyto skutečnosti:
Pochvala třídního učitele - výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající
úspěšnou práci
Pochvala ředitele školy - mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní
iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo za mimořádně úspěšnou práci.
Udělení pochvaly ředitele školy se zaznamená na vysvědčení za pololetí, v němž bylo
uděleno.
Napomenutí třídního učitele - jednorázový přestupek proti školnímu řádu.
Důtka třídního učitele - opakovaný závažnější přestupek proti školnímu řádu.
Důtka ředitele školy - závažné porušení školního řádu.
Důtku ředitele školy lze žákovi uložit pouze po projednání v pedagogické radě.
Doporučené postihy za neomluvené absence, pozdní příchody do školy a zapomínání:
Neomluvené absence
1 - 10 neomluvených hodin - důtka třídního učitele a návrh na důtku ředitele školy
10 - 14 neomluvených hodin - důtka ředitele školy a návrh na 2. stupeň z chování
15 - 24 neomluvených hodin - návrh na 3. stupeň z chování
Nad 25 neomluvených hodin - návrh na 3. stupeň z chování + oznámení na
příslušný
orgán sociální právní ochrany dětí.
Pozdní příchody
1 - 5 pozdní příchody za čtvrtletí - napomenutí třídního učitele
6 - 10 pozdních příchodů za čtvrtletí - důtka třídního učitele
11 a více pozdních příchodů za pololetí - důtka ředitele školy a návrh na sníženou známku
z chování
Šikana ve škole – prevence a řešení šikanování mezi žáky (metodický pokyn MŠMT
č.j.22294/2013-1)
Každý pedagogický pracovník musí šikanování mezi žáky neprodleně řešit a každé jeho oběti
poskytnout okamžitou pomoc.
Sankce za porušení chování v oblasti šikany:
- napomenutí a důtka třídního učitele, důtka ředitele školy
- snížení známky z chování
- v případě možností převedení do jiné třídy
- dobrovolné umístění dítěte do pobytového oddělení SVP
- podání návrhu orgánu sociálně-právní ochrany dítěte k zahájení práce s rodinou
- agresorovi škola umožní individuální výchovný plán

V Praze dne 2.9.2019

Mgr. Jaroslava Růžičková
ředitelka školy

