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Pravidla pro hodnocení chování a výsledků vzdělávání žáků 
Gymnázia a SOŠe Vimperk (klasifikační řád) 

 
Vychází ze zákona 561/2004 Sb., (Školský zákon), vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním 

vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři a vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a 

některých náležitostech plnění povinné školní docházky. 

Pravidla hodnocení a klasifikace žáků 

a) Ve výchovně vzdělávacím procesu se uskutečňuje klasifikace průběžná a celková. 

Průběžná klasifikace se uplatňuje při hodnocení dílčích výsledků a projevů žáka v 

jednotlivých vyučovacích předmětech. Celková klasifikace žáka v jednotlivých vyučovacích 

předmětech se uskutečňuje na konci prvního a druhého pololetí. 

b) Prospěch žáka se určuje podle pravidel hodnocení a klasifikace žáků. 

 

A. Klasifikace žáka 

1. Pedagogičtí pracovníci zajišťují, aby žáci, zákonní zástupci nezletilých žáků, popřípadě ti, 

kteří vůči zletilým žákům plní vyživovací povinnost, byli včas informováni o průběhu a 

výsledcích vzdělávání žáka. Zákonní zástupci nezletilých žáků si při zahájení studia na G a 

SOŠe převezmou od třídního učitele proti podpisu přístupové heslo do systému Bakaláři a 

prostřednictvím webových stránek školy tak mají zajištěnu informovanost o průběžné 

klasifikaci.  

2. V pololetí obdrží žák výpis z třídního výkazu a na konci školního roku vysvědčení za 

absolvovaný školní rok. 

3. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm.  

4. Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech 

povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem, učebním plánem.  

5. Pokud žák zamešká více než 25 % vyučovacích hodin v daném předmětu za klasifikační 

období, vyučující tohoto předmětu jej nemusí hodnotit. 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 konce června.  Není-li možné 

hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí. 

6. 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. 

7. 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.  

8.  Žáci oboru SP, kterým byla ŘŠ povolena odlišná úprava organizace vzdělávání:  

- jsou zkoušeni a hodnoceni z probraného učiva ve stanoveném časovém období školního 

roku (toto období určí ředitel školy po konzultaci s trenéry) po dohodě s vyučujícím 

v určeném termínu 

- mají možnost využít konzultačních hodin ve stanoveném časovém období školního roku  

- počet konzultačních hodin v jednotlivých předmětech určuje ředitel školy 

- jsou uvolňování po celý školní rok na SPP podle týdenního tréninkového plánu 
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- celý proces odlišné ÚOV konzultují s TU a dodržují stanovený harmonogram konzultací a  

  zkoušení 

- Žákovi budou odebrány výhody odlišné úpravy organizace vzdělávání:  

a) pří neuspokojivém prospěchu nebo chování na návrh TU nebo 

b) při neplnění požadavků sportovní přípravy na návrh trenéra nebo 

c) ze zdravotních důvodů na návrh lékaře. 

9. Ředitel školy může žákovi, který splnil povinnou školní docházku a na konci druhého 

pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen, povolit na žádost jeho zákonného zástupce 

nebo zletilého žáka samého opakování ročníku po posouzení jeho dosavadních studijních 

výsledků a důvodů uvedených v žádosti.  

B. Hodnocení chování žáka 

1. Výchovná opatření 

Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a opatření k posílení kázně žáků. 

Udělují se před kolektivem třídy nebo školy. 

Pochvalu nebo jiné ocenění, resp. opatření k posílení kázně uděluje žákům třídní učitel a 

ředitel: 

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

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

výrazný projev školní iniciativy nebo déletrvající úspěšnou práci. 

c) Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení 

uložit: 

- napomenutí třídního učitele 

- důtku třídního učitele, 

- důtku ředitele školy. 

2. Pravidla pro udělování pochval a jiných ocenění a ukládání napomenutí a důtek 

a) Udělování pochval a jiných ukládání napomenutí a důtek se děje uváženě a odůvodněně. 

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

vyučujících udělit žákovi napomenutí třídního učitele. 

c) Uložení důtky třídního učitele oznámí třídní učitel neprodleně řediteli školy a na poradě 

pedagogických pracovníků. 

d) Třídní učitel neprodleně oznámí udělení pochvaly a jiného ocenění nebo uložení 

napomenutí nebo důtky včetně důvodů udělení žákovi a zákonnému zástupci nezletilého žáka. 

e) U žáků nižšího stupně osmiletého cyklu studia (prima-kvarta) lze důtku ředitele školy 

uložit pouze po projednání v pedagogické radě. 

f) Udělení pochvaly a jiného ocenění a uložení napomenutí nebo důtky se žákovi zaznamená 

do třídního výkazu. 

3. Podmínečné vyloučení, vyloučení žáka (§ 31 zákona č. 561/2004 Sb., – školský zákon, 

zákon č. 500/2004 Sb., - správní řád) 
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a) Ředitel školy může v případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených 

tímto zákonem nebo školním řádem rozhodnout o podmíněném vyloučení nebo o vyloučení 

žáka ze školy. V rozhodnutí o podmíněném vyloučení stanoví ředitel školy zkušební lhůtu, a 

to nejdéle na dobu jednoho roku. Dopustí-li se žák v průběhu zkušební lhůty dalšího 

zaviněného porušení povinností stanovených tímto zákonem nebo školním řádem, může 

ředitel školy rozhodnout o jeho vyloučení. Žáka lze podmíněně vyloučit nebo vyloučit ze 

školy pouze v případě, že splnil povinnou školní docházku. Tedy ne žáka nižšího stupně 

osmiletého studia! 

b) POZOR!: Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se 

vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených tímto zákonem. 

c) O podmíněném vyloučení nebo vyloučení žáka rozhodne ředitel školy do dvou měsíců ode 

dne, kdy se o provinění žáka dozvěděl, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy se žák 

provinění dopustil, s výjimkou případu, kdy provinění je klasifikováno jako trestný čin podle 

zvláštního právního předpisu. O svém rozhodnutí informuje ředitel pedagogickou radu. Žák 

přestává být žákem školy dnem následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o 

vyloučení, nestanoví-li toto rozhodnutí den pozdější. 

 

C. Stupně hodnocení prospěchu a chování 

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

hodnotí na vysvědčení stupni: 

a) 1 - velmi dobré, 

b) 2 - uspokojivé, 

c) 3 - neuspokojivé. 

Klasifikace chování 

a) Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě 

vyučují, a s ostatními učiteli a rozhoduje o ni ředitel po projednání v pedagogické radě. Návrh 

mají možnost podat na pedagogické radě i další vyučující. Kritériem pro klasifikaci chování je 

dodržování pravidel chování dle školního řádu. 

b) Při klasifikaci chování se přihlíží k věku, morální a rozumové vyspělosti žáka; k uděleným 

opatřením k posílení kázně se přihlíží pouze tehdy, jestliže tato opatření byla neúčinná. 

Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace chování jsou následující: 

Stupeň 1 (velmi dobré): Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení školního 

řádu. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle. Žák je však přístupný výchovnému 

působení a snaží se své chyby napravit. 

Stupeň 2 (uspokojivé): Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními 

školního řádu. Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo 

školnímu řádu; nebo se opakovaně dopustí méně závažných přestupků. Zpravidla se přes 

důtku třídního učitele školy dopouští dalších přestupků, narušuje výchovně vzdělávací činnost 

školy. Ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob. 

 

Stupeň 3 (neuspokojivé): Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného 

chování. Dopustí se takových závažných přestupků proti školnímu řádu nebo provinění, že je 

jimi vážně ohrožena výchova nebo bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně narušuje 
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hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnost školy. Zpravidla se přes důtku ředitele školy 

dopouští dalších přestupků. 

 Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech 

stanovených školním vzdělávacím programem, učebním plánem se v případě použití 

klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu: 

1 - výborný, 

2 - chvalitebný, 

3 - dobrý, 

4 - dostatečný, 

5 - nedostatečný. 

Stupeň 1 (výborný) 

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, plně chápe 

vztahy mezi nimi. Pohotově dovede vykonávat požadované intelektuální a praktické činnosti. 

Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a 

praktických úkolů. Myslí logicky správně, dokáže aplikovat odpovídající mezipředmětové 

vztahy, zřetelně se u něj projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je 

správný, přesný a výstižný. Je schopen samostatně studovat vhodné texty. 

Stupeň 2 (chvalitebný) 

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, 

přesně a úplně. Pohotově vykonává požadované teoretické i praktické činnosti. Samostatně 

nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení 

úkolů. Myslí logicky, uvědomuje si mezipředmětové vztahy. Ústní a písemný projev mívá 

menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti je 

zpravidla bez podstatných nedostatků. Je schopen sám nebo s menší pomocí studovat vhodné 

texty. 

Stupeň 3 (dobrý) 

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti požadovaných poznatků, pojmů a zákonitostí 

nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných činností projevuje nedostatky. Podstatné 

nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. Při aplikaci osvojených poznatků a 

dovedností se dopouští chyb. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice 

se vyskytují chyby. Mezipředmětové vztahy je schopen dovodit s pomocí učitele. V ústním a 

písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků 

jeho činnosti se projevují častější nedostatky. Je schopen samostatně studovat učební texty 

podle návodu učitele. 

Stupeň 4 (dostatečný) 

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, pojmů a 

zákonitostí závažné mezery. Při provádění požadovaných činností je málo pohotový a má 

závažné nedostatky. Při uplatňování osvojených poznatků a dovedností je nesamostatný, 

dopouští se podstatných chyb. V jeho logice se objevují závažné chyby, jeho myšlení není 

tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a 

výstižnosti. Závažné chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má 

velké nedostatky. 

 

 

Stupeň 5 (nedostatečný) 

Žák si požadované poznatky, pojmy a zákonitosti neosvojil uceleně, má v nich závažné 

mezery. Jeho schopnost vykonávat požadované intelektuální a praktické činnosti má velmi 
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podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí se vyskytují časté závažné chyby. 

Při výkladu jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit obvykle ani s pomocí učitele. 

Jeho myšlení není samostatné, dopouští se zásadních logických chyb. V ústním a písemném 

projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti.  

Ve vyučovacích předmětech výchovného charakteru se při klasifikaci nepřihlíží k míře 

talentu, nýbrž ke schopnosti a motivaci žáka využít vlastních možností v rámci osobních 

mezí. Vyučující přiměřeně zohledňuje míru zájmu a aktivního přístupu žáka k plnění úkolů 

zejména v oblasti praktických činností. 

1. Při hodnocení touto stupnicí jsou výsledky vzdělávání žáka a chování žáka ve škole a na 

akcích pořádaných školou hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl 

zejména vzhledem k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách 

jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním 

předpokladům a k věku žáka. Klasifikace zahrnuje ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke 

vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon. 

2. Stupeň prospěchu určuje učitel, který vyučuje příslušnému vyučovacímu předmětu. Ve 

vyučovacím předmětu, v němž vyučuje více učitelů, se určí stupeň prospěchu žáka za 

klasifikační období po vzájemné dohodě. Při určování stupně prospěchu v jednotlivých 

vyučovacích předmětech na konci klasifikačního období se stupeň prospěchu neurčuje na 

základě průměru z klasifikace za příslušné období. Zpravidla k 15. listopadu a 15. dubnu se 

projednávají v pedagogické radě případy zaostávání žáků v učení a nedostatky v jejich 

chování. 

3. Na konci klasifikačního období, v termínu, který určí ředitel školy, nejpozději však 48 

hodin před jednáním pedagogické rady o klasifikaci, zapíší učitelé příslušných vyučovacích 

předmětů výsledky celkové klasifikace do třídního výkazu a třídní učitelé do systému 

Bakaláři. 

 Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni: 

a) prospěl(a) s vyznamenáním 

b) prospěl(a) 

c) neprospěl(a) 

Prospěl(a) s vyznamenáním 

Není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem, 

učebním plánem 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. 

Prospěl(a) 

Není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem, 

učebním plánem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 – nedostatečný. 

Neprospěl(a) 

Je-li v některém z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem, 

učebním plánem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 – nedostatečný. 
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D. Způsob získávání podkladů pro hodnocení 

1. Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl v 

průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici. 

2. Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků pedagogickými pracovníky je 

jednoznačné, srozumitelné, srovnatelné s předem stanovenými kritérii, věcné, všestranné, 

pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doložitelné. 

3. Podklady pro hodnocení a klasifikaci získávají vyučující   zejména: soustavným 

diagnostickým pozorováním žáků, sledováním jeho výkonů a připravenosti na vyučování, 

různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové,...) kontrolními 

písemnými   pracemi, analýzou výsledků různých činností žáků, konzultacemi s ostatními 

vyučujícími a podle potřeby i psychologickými a   zdravotnickými pracovníky. 

4. Žák musí mít z každého předmětu, alespoň 3 známky za každé pololetí, z toho nejméně 

jednu za ústní zkoušení. Známky získávají vyučující průběžně během celého klasifikačního 

období. Není přípustné ústně přezkušovat žáky koncem klasifikačního období z látky celého 

tohoto období. Zkoušení je prováděno zásadně před kolektivem třídy, nepřípustné je 

individuální přezkušování po vyučování v kabinetech. Výjimka je možná jen při zkoušení 

žáků s individuálním studijním plánem. Nesplní-li žák úkol předem zadaný a známý v 

souladu s učebním plánem (účast na kurzech a projektech), je hodnocen na základě splnění 

předem zadaných úkolů náhradních 

5. Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace, klasifikaci zdůvodňuje a poukazuje na 

klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů, výtvorů. Po ústním vyzkoušení oznámí 

učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě, výsledky písemného zkoušení do 14 dnů. Učitel 

sděluje všechny známky, které bere v úvahu při celkové klasifikaci, i zástupcům žáka, a to 

zejména prostřednictvím informací na třídních schůzkách. 

6. Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní 

rok, aby se nadměrně nenahromadily v určitých obdobích. 

7. O termínu písemné zkoušky, která má trvat více než 25 minut, informuje vyučující žáky 

dostatečně dlouhou dobu předem.  

8. Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci  žáka průkazným způsobem 

tak, aby mohl vždy doložit správnost celkové klasifikace žáka i způsob získání známek (ústní 

zkoušení, písemné,...). V případě dlouhodobé nepřítomnosti nebo rozvázání pracovního 

poměru v průběhu klasifikačního období předá tento klasifikační přehled řediteli školy. 

9. Vyučující zajistí zapsání známek také do programu Bakaláři a dbá o jejich úplnost. Do 

evidence Bakaláři jsou zapisovány známky z jednotlivých předmětů, udělená výchovná 

opatření a další údaje o chování žáka, jeho pracovní aktivitě a činnosti ve škole. 

10. Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. Při dlouhodobějším 

pobytu žáka mimo školu (lázeňské léčení, 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. 

11. Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období 

se hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období. 

Výsledná pololetní známka není pouhým aritmetickým průměrem známek z písemného a 

ústního zkoušení, zahrnuje také: 

- přístup k práci v jednotlivých hodinách 

- přesné dodržování termínů odevzdání zadaných prací 

- vypracování zadávaných kratších domácích úkolů, event. prezentaci referátů,  

  seminárních prací 
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12. Případy zaostávání žáků v učení a nedostatky v jejich chování se projednají v pedagogické 

radě, a to zpravidla k 15. listopadu a 15. dubnu. 

13. Na konci klasifikačního období, v termínu, který určí ředitel školy, nejpozději však 48 

hodin před jednáním pedagogické rady o klasifikaci, zapíší učitelé příslušných předmětů 

číslicí výsledky celkové klasifikace do třídního výkazu a připraví návrhy na umožnění 

opravných zkoušek, na klasifikaci v náhradním termínu apod. 

14. Zákonné zástupce žáka informuje o prospěchu a chování žáka: třídní učitel a učitelé 

jednotlivých předmětů v polovině prvního a druhého pololetí (třídní schůzky – listopad, 

duben), při informačním odpoledni (leden), třídní učitel nebo učitel, jestliže o to zákonní 

zástupci žáka požádají.   

15. Informace jsou rodičům předávány prostřednictvím Bakaláře při osobním jednání na 

třídních schůzkách nebo schůzkách, na které jsou rodiče pozváni. Rodičům, kteří se nemohli 

dostavit na školou určený termín, poskytnou vyučující možnost individuální konzultace. 

Údaje o klasifikaci a hodnocení chování žáka jsou sdělovány pouze zástupcům žáka, nikoli 

veřejně.      

16. V případě mimořádného zhoršení prospěchu nebo chování žáka informuje vyučující 

předmětu bezprostředně třídního učitele a ten prokazatelným způsobem rodiče.       

17. Pokud je klasifikace žáka stanovena na základě písemných nebo grafických prací, 

vyučující tyto práce uschovávají po dobu, během které se klasifikace žáka určuje nebo ve 

které se k ní mohou zákonní zástupci žáka odvolat - tzn. celý školní rok včetně hlavních 

prázdnin, v případě žáků s odloženou klasifikací nebo opravnými zkouškami až do 30. 10. 

dalšího školního roku. Opravené písemné práce musí být předloženy všem žákům a na 

požádání ve škole také rodičům.       

18. Vyučující dodržují zásady pedagogického taktu, zejména: 

 - neklasifikují žáky ihned po jejich návratu do školy po nepřítomnosti delší než jeden týden, 

žáci nemusí dopisovat do sešitů látku za dobu nepřítomnosti, pokud to není jediný zdroj 

informací, 

 - účelem zkoušení není nacházet mezery ve vědomostech žáka, ale hodnotit to, co umí.          

19. Třídní učitelé, výchovná poradkyně, trenéři jsou povinni seznamovat ostatní vyučující s 

doporučením psychologických vyšetření a zdravotních doporučení, které mají vztah ke 

způsobu hodnocení a klasifikace žáka a způsobu získávání podkladů. Údaje o nových 

vyšetřeních jsou součástí zpráv učitelů a výchovné poradkyně na pedagogické radě.  

 

 

 

Projednáno a schváleno v pedagogické radě dne 30. 8. 2013 

 

Projednáno a schváleno ve školské radě dne 2. 10. 2013 

 

 

  

 

Mgr. Jan Heřta     Ing. Miroslava Koutná, MBA 

  ředitel školy         předsedkyně školské rady                                


