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6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků  
 
6. 1. Pravidla pro hodnocení žáků 
    Hodnocení prospěchu žáků se vztahuje k očekávaným výstupům stanoveným v jednotlivých 
vzdělávacích oborech a současně k utváření klíčových kompetencí. Vyjadřuje buď stupněm 
nebo slovně (na žádost zákonného zástupce) míru osvojení si kompetencí žákem. 
Kompetence k učení:    - projevuje ochotu ke studiu 
                                   - vyhledává a třídí informace 

                            - propojuje poznatky z různých vzdělávacích oblastí 
                            - užívá obecně zavedené termíny, znaky a symboly 
                            - posoudí vlastní pokrok i chyby a diskutuje o nich  
 

Kompetence k řešení problémů:  - samostatně promyslí různé varianty řešení problémů 
                                                 - ověřuje prakticky správnost řešení 
                                                 - je schopen obhájit své postupy a výsledky 
 
Kompetence komunikativní:  - vyjadřuje se souvisle, výstižně a kultivovaně 
                                            - vyslechne jiné názory a vhodně na ně reaguje 
                                           - využívá různé typy informačních a komun.prostředků 
 
Kompetence sociální: - účinně spolupracuje ve skupině 
                                  - zapojuje se efektivně do diskuse  
 
Kompetence občanské: - je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu 
                                    - zodpovědně se rozhoduje v krizových situacích a v situacích 

ohrožujících život a zdraví člověka 
                                    - projevuje pozitivní postoj k našim tradicím 
                                    - aktivně se zapojuje do kulturních a sportovních akcí 
                             - chápe ekologické problémy a rozhoduje se v zájmu ochrany zdraví a 

přírody 
 
Kompetence pracovní: - používá bezpečně nástroje a vybavení 
                                  - dodržuje daná pravidla 
                                  - využívá znalosti a zkušenosti z jednotlivých vzdělávacích oblastí   

v zájmu svého budoucího rozvoje 
 
     Hodnocení žáků zahrnuje klasifikaci prospěchu a klasifikaci chování (hodnocení chování 
není předmětem tohoto materiálu).  Je zároveň průběžné a souhrnné. Průběžné vyjadřuje dílčí 
výsledky a projevy žáka, souhrnné se provádí závěrem 1. a 2. pololetí. 
 
Obecná pravidla hodnocení 
1. Při hodnocení uplatňuje učitel přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi, se 
zřetelem i na motivační hledisko. 
2. Výsledky práce žáka jsou posuzovány objektivně.  
3. Přihlíží se k věkovým zvláštnostem, individuálním možnostem a schopnostem a možným 
indispozicím. 
4. Na konci klasifikačního hodnocení se hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák 
dosáhl za celé klasifikační období, přihlíží se i k systematičnosti v práci žáka. 
5. Při klasifikaci je brán zřetel na povahu předmětu (převaha teoretického, praktického 
či výchovného zaměřením). 
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6. Žáci se hodnotí ve všech předmětech uvedených v učebním plánu. 
7. O klasifikaci prospěchu rozhoduje učitel, který vyučuje příslušný předmět. Do rozhodovacího 
procesu zapojuje příslušného žáka. Klasifikace chování není předmětem tohoto materiálu.  
8. Je nepřípustné přenášet hodnocení chování na hodnocení prospěchu a naopak. 
 
Způsoby hodnocení 
1. období: 1. - 3. roč. klasifikace stupni   
                                   závazný výstup (oficiální testy) 
2. období: 4. – 5. roč. klasifikace stupni 
        závazný výstup (oficiální testy) 
3. období: 6. – 9. roč. klasifikace stupni 
   závazný výstup (oficiální testy)  
 
Čtvrtletní klasifikace v 1. – 9. ročníku je doplněna slovním hodnocením. 
Součástí hodnocení je i sebehodnocení žáků (na II. stupni písemné), jejich snaha a schopnost 
posoudit nejen svoji práci, ale i osobní možnosti a rezervy. 
Kritéria hodnocení 
     Pro způsoby hodnocení žáků platí společná kritéria. Ta se vyjadřují buď stupněm nebo 
slovní formulací. Kritéria pro jednotlivé klasifikační stupně jsou formulována především pro 
celkovou klasifikaci. Učitel však nepřeceňuje žádné z uvedených kritérií, posuzuje žákovy 
výkony komplexně, v souladu se specifikou předmětu. 
 
Hodnocení naukového charakteru 
     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, 

zákonitosti 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 
- osvojení účinných metod samostatného studia 
 
Stupeň 1 (výborný) 
     Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a 
úplně chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické 
činnosti. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických 
a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí logicky správně, zřetelně 
se u něho projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný a 
výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky činnosti žáka jsou kvalitní, pouze 
s menšími nedostatky. Žák 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 intelektuální a motorické činnosti. Samostatně 
a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti 
při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí 
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správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný projev mívá menší 
nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez 
podstatných nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. Žák je schopen 
samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty. 
 
Stupeň 3 (dobrý) 
     Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků, faktů, pojmů, 
definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných intelektuálních a 
motorických činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci 
učitele korigovat. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností pří řešení teoretických a 
praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů a zákonitostí 
podle podnětů učitele. Jeho myšlení je vcelku správné,  ale málo tvořivé, v jeho logice se 
vyskytují chyby. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a 
výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují častější nedostatky, grafický projev je 
méně estetický a má menší nedostatky. Žák je schopen samostatně studovat podle návodu 
učitele. 
 
Stupeň 4 (dostatečný) 
     Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků závažné 
mezery. Při provádění požadovaných intelektuálních a motorických činností je málo pohotový a 
má větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a 
praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení 
jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho 
ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě 
výsledků jeho činnosti a v grafickém projevu se projevují nedostatky, grafický projev je málo 
estetický. Závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném 
studiu má velké těžkosti. 
 
Stupeň 5 (nedostatečný) 
     Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné 
mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti má velmi 
podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických 
a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů a 
zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje samostatnost 
v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má 
závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti a 
grafický projev mají vážné nedostatky. Závažné nedostatky a chyby nedovede opravit ani 
s pomocí učitele. Nedovede samostatně studovat. 
 
Hodnocení s převahou praktického zaměření 
      Při klasifikaci v předmětech uvedených s převahou praktického zaměření v souladu 
s požadavky učebních osnov se 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 
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- hospodárné využívání surovin, materiálů, energie, překonávání překážek v práci 
- obsluha a údržba laboratorních zařízení a pomůcek, nástrojů, nářadí a měřidel 
 
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. Vzorně 
obsluhuje, udržuje laboratorní zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla. 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. Laboratorní zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí 
a měřidla obsluhuje a udržuje s drobnými nedostatky. Překážky v práci překonává s občasnou 
pomocí učitele. 
 
Stupeň 3 (dobrý) 
     Žák projevuje vztah k práci, 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. Pod vedením učitele je 
schopen hospodárně využívat suroviny, materiály a energii. K údržbě laboratorních zařízení, 
přístrojů, nářadí a měřidel musí být částečně podněcován. Překážky v práci překonává většinou 
s 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 na 
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. V obsluze a údržbě laboratorních zařízení a pomůcek, přístrojů, nářadí a měřidel se 
dopouští závažných nedostatků. Překážky v práci není schopen překonat bez pomoci 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 
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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. 
V obsluze a údržbě laboratorních zařízení a pomůcek, přístrojů, nářadí a měřidel se dopouští 
závažných nedostatků. 
 
Hodnocení s převahou výchovného zaměření 
 
     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 všeobecná tělesná zdatnost, 

výkonnost a jeho péče o vlastní zdraví 
 
Stupeň 1 (výborný) 
     Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní 
předpoklady a velmi úspěšně je podle požadavků osnov 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 kladný 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 i 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, 
o 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 
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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 většinou 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. 
 
 
Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
 
     U žáka s přiznanými podpůrnými opatřeními se při jeho hodnocení a klasifikaci přihlédne ke 
stupni podpůrného opatření. Vyučující respektují doporučení školského poradenského zařízení 
a uplatňují je při hodnocení žáků, volí vhodné a přiměřené způsoby získávání podkladů pro 
hodnocení žáka. Žák je hodnocen s ohledem na své možnosti a schopnosti, je posuzován jeho 
individuální pokrok (formativní hodnocení vzdělávání žáků). Na základě žádosti zákonného 
zástupce a doporučení školského poradenského zařízení je pro žáky s přiznanými podpůrnými 
opatřeními vypracován individuální vzdělávací plán. Hodnocení těchto žáků se provádí na 
základě plnění individuálního vzdělávacího plánu. 
Žáci mohou být hodnoceni slovně na základě doporučení školského poradenského pracoviště 
nebo na základě žádosti zákonného zástupce. 
 
 
Sebehodnocení žáka 
 
Sebehodnocení je důležitou součástí hodnocení žáků při každodenní práci, jeho 
prostřednictvím se posiluje sebeúcta, sebevědomí žáků i jejich kritické myšlení. Žák má prostor 
k tomu, aby provedl sebehodnocení dříve, než bude znát názor vyučujícího. Toto provede 
formou, která odpovídá jeho schopnostem. K rozvíjení této dovednosti dochází ve všech 
vzdělávacích oborech. Při sebehodnocení se žák snaží popsat: 
• co se mu daří 
• co mu ještě nejde 
• jak bude pokračovat dál 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


