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CAST PRVNI 

OBECNÁ USTANOVENÍ 
 

1) Skolnı́ řád Základnı ́ školy a Mateřské školy Bohuslavice upravuje podrobnosti                      
k výkonu práv a povinnostı́ žáků školy, zákonných zástupců žáků a podrobnosti                      
o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole, provoz a vnitřnı́ režim školy, 
podmı́nky zajištěnı́ bezpečnosti a ochrany zdravı́ žáků a jejich ochrany                    před 
sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelstvı́                      nebo 
násilı́, podmıńky zacházenı́ s majetkem školy ze strany žáků a obsahuje pravidla pro 
hodnocenı́ výsledků vzdělávánı́ žáků. 

 

2) Skolnı́ řád podrobněji upravuje práva a povinnosti osob (na které se jeho působnost 
vztahuje) a pravidla jejich vzájemných vztahů v souladu s těmito závaznými předpisy: 

 

 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolnıḿ, základnı́m, střednıḿ, vyššı́m odborném a jiném 
vzdělávánı ́v platném zněnı́ 

 Vyhláška MSMT č. 48/2005 Sb., o základnıḿ vzdělávánı́ a některých náležitostech plněnı́ 
povinné školnı́ docházky 

 Vyhláška MSMT č. 27/2016 Sb., o vzdělávánı́ žáků se speciálnı́mi vzdělávacıḿi 
potřebami a  žáků nadaných 

 Umluva o právech dı́těte 
 Rámcový vzdělávacı́ program pro základnı́ vzdělávánı́ 

 

3) Se Skolnıḿ řádem jsou povinni se seznámit a následně řı́dit všichni žáci školy a jejich 
zákonnı́ zástupci, ve vybraných ustanovenı́ch i všichni zaměstnanci školy i jiné osoby, 
které v souladu s výkonem svých práv a povinnostı ́ přicházejı́ do styku se školou, 
navštı́vı́ školu nebo se zúčastnı́ akce pořádané školou. 
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CAST DRUHA 

PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ A JEJICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ VE ŠKOLE A PRAVIDLA 
VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ SE ZAMĚSTNANCI VE ŠKOLE 

 

Práva žáka 
 

1) Zák má právo na vzdělánı́ a účast na výuce v rozsahu stanoveném ve školnı́m 
vzdělávacı́m programu. Při výuce má právo využı́vat zařı́zenı́ školy, pomůcky                        
a učebnice. 

2) Zák má právo na informace o průběhu a výsledcı́ch svého vzdělávánı́.  
3) Zák má právo na ochranu svých práv, své osobnosti, důstojnosti, cti a pověsti.                    

Má právo na bezpečı́ a na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace, krutého, 
ponižujı́cı́ho nebo nedbalého zacházenı.́ 

4) Zák má právo na zdravı́ a na životnı́ úroveň nezbytnou pro jeho tělesný, duševnı,́ 
duchovnı,́ mravnı́ a sociálnı́ rozvoj. 

5) Zák má právo na ochranu před užı́vánı́m narkotických a psychotropnı́ch látek                         
a před sexuálnı́m zneužıv́ánı́m a obtěžovánı́m. 

6) Zák má právo na svobodu projevu. Má právo svobodně se vyjadřovat zejména                     
ke všem záležitostem, které se jej týkajı́. 

7) Zák má právo vyhledávat, přijı́mat a rozšiřovat informace a myšlenky. Má právo              
na přıśtup k informacı́m, které podporujı́ jeho osobnostnı́ rozvoj, a má právo                     
na ochranu před informacemi, které se s pozitivnı́m rozvojem jeho osobnosti 
neslučujı.́ 

8) Zák má právo, aby jeho názorům byla věnována pozornost. Zák má právo na svobodu 
myšlenı́, svědomı́ a náboženstvı́, na svobodu sdružovánı ́a pokojného shromažďovánı́. 
Záci majı ́právo zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich 
voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvı́m se obracet na ředitelku školy nebo 
školskou radu s tı́m, že ředitelka školy nebo školská rada jsou povinni se stanovisky     
a vyjádřenı́mi těchto samosprávných orgánů zabývat a své stanovisko k nim 
odůvodnit. 

9) Zák se speciálnı́mi vzdělávacı́mi potřebami a žák nadaný má právo na vzdělávánı́, 
jehož obsah, formy a metody odpovı́dajı́ jeho vzdělávacı́m potřebám a možnostem, na 
vytvořenı́ nezbytných podmı́nek, které toto vzdělávánı́ umožnı,́ a na poradenskou 
pomoc školy a školského poradenského zařı́zenı́. 

10) Zák má právo na poradenskou pomoc školy. Má právo obrátit se na vedenı́ školy, 
třı́dnı́ho učitele, výchovnou poradkyni nebo na jiné pedagogické (přı́p.                                         
i nepedagogické) pracovnı́ky školy s žádostı́, stıž́nostı́ či iniciativou týkajı́cı́ se jeho 
práv a povinnostı́ (jakož i chodu školy vůbec) a má právo obrátit se kdykoliv na tyto 
osoby s žádostı́ o pomoc či radu, dostane-li se do jakýchkoliv problémů či nesnázı́. 
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POVINNOSTI ŽÁKA 
 

1) Zák je povinen dodržovat Skolnı́ řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdravı́                 a 
bezpečnosti, se kterými byl seznámen. V určených prostorách a při určených činnostech 
je povinen použıv́at stanovené osobnı́ ochranné pomůcky a prostředky, vhodnou obuv a 
oděv. 

2) Zák je povinen řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat. Je povinen účastnit                      
se výuky podle rozvrhu hodin. Na vyučovacı́ hodiny je povinen přicházet včas,                         
aby si stačil připravit potřebné pomůcky ještě před začátkem výuky. 

3) Zák je povinen plnit pokyny učitelů a ostatnı́ch zaměstnanců školy, vydané v souladu                    
s právnı́mi předpisy a Skolnı́m řádem. Je povinen dodržovat pravidla chovánı ́ve škole                    
a na mimoškolnı́ch akcı́ch stanovená zejména v tomto Skolnıḿ řádu, v řádech 
jednotlivých odborných učeben (tělocvična, dı́lny, apod.), přı́padně v jiných stanovených 
pravidlech chovánı.́ 

4) Zák je povinen být ve škole čistě a přiměřeně oblečen. Je povinen nosit ve vnitřnı́ch 
prostorách školy vhodné přezůvky, které umožňujı́ bezpečný pohyb a které 
nezanechávajı́ neomyvatelné stopy na podlahových krytinách. K přezouvánı́                          a 
převlékánı ́je žák povinen použı́vat určené prostory. 

5) Zák je povinen chovat se (ve škole i na školnı́ch akcı́ch mimo budovu školy) slušně, 
kulturně a ohleduplně ke všem učitelům, spolužákům a jiným osobám. 

6) Zák je povinen respektovat práva, osobnost, důstojnost, čest a pověst svých spolužáků, 
učitelů i jiných osob. 

7) Zák je povinen chránit svůj majetek, majetek svých spolužáků a majetek školy. Každé 
poškozenı́ majetku, kterého byl svědkem, je povinen bezodkladně oznámit některému           
z učitelů nebo v ředitelně školy. Zák nenosı́ do školy cenné předměty, které nezbytně 
nepotřebuje k výuce. Cenné předměty, které nemůže mı́t při výuce pod trvalým osobnı́m 
dohledem, odkládá vždy jen na mıśto, které mu určı́ učitel. 

8) Zák je povinen oznámit jakékoliv porušovánı́ svých práv či práv svých spolužáků 
stanovených v tomto Skolnı́m řádu třı́dnı́mu učiteli, výchovné poradkyni, ředitelce školy 
nebo jinému pracovnı́kovi, a to bezodkladně. Záměrné opomenutı ́této povinnosti může 
být posuzováno jako uvědomělé napomáhánı́ těmto přestupkům, přıṕ. trestným činům. 

9) Zák je povinen aktivně se účastnit výuky, být na výuku řádně připraven a v průběhu 
vyučovacı ́ hodiny se chovat tak, aby jejı́ průběh nenarušoval jakýmkoliv nevhodným 
způsobem.  

10) V přıṕadě zdravotnıćh potıž́ı́ během vyučovánı́ je žák povinen toto oznámit vyučujıćı́mu 
nebo vedenı́ školy. Zák může být uvolněn během vyučovánı́ pouze                 po vyrozuměnı́ 
jeho zákonných zástupců. 

 

 

 

PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ NEZLETILÝCH ŽÁKŮ 
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1) Zákonnı ́zástupci majı ́právo na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech 
týkajı́cıćh se vzdělávánı́ žáka podle školského zákona. 

2) Zákonnı ́zástupci majı ́právo na informace a průběhu a výsledcı́ch vzdělávánı́. 
3) Zákonnı ́zástupci žáka majı́ právo volit a být voleni do školské rady. 
4) Zákonnı ́zástupci jsou povinni zajistit, aby žák docházel řádně do školy. 
5) Zákonnı́ zástupci jsou povinni informovat školu o změnách týkajı́cı́ch se adresy, 

telefonnı́ch čı́sel, zdravotnı́ pojišťovny a dalšı́ch nezbytných údajů potřebných                           
pro školnı́ matriku (§ 28 odst. 2 a 3 školského zákona). 

6) Zákonnı ́zástupci jsou povinni na vyzvánı́ třıd́nı́ho učitele, učitele, výchovné poradkyně, 
vychovatelky školnı ́družiny a vedenı ́ školy se osobně zúčastnit projednánı́ závažných 
otázek týkajı́cı́ch se vzdělávánı ́ žáka. Majı́ povinnost se školou spolupracovat a řešit 
přı́padné problémy, které se v průběhu vzdělávánı́ vyskytnou. 

7) Zákonnı ́ zástupci žáka jsou povinni informovat školu o změně zdravotnı́ způsobilosti, 
zdravotnı́ch obtı́žıćh žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které mohou mı́t vliv na 
průběh vzdělávánı ́žáka. 

8) Zákonnı ́ zástupci jsou povinni doložit důvody nepřı́tomnosti žáka ve vyučovánı́ 
nejpozději do 3 kalendářnıćh dnů od počátku nepřı́tomnosti žáka. Záka lze omluvit                     
i telefonicky do sborovny nebo ředitelny školy. Důvod a dobu žákovy nepřı́tomnosti 
uvedou zákonnı́ zástupci následně i do omluvného listu žákovské knı́žky. Třıd́nı́ učitel/ka 
může ve výjimečných přı́padech a po projednánı́ s ředitelkou školy požadovat omlouvánı́ 
každé nepřı́tomnosti žáka lékařem. 

9) O uvolněnı́ žáka z části výuky v průběhu vyučovánı́ žádajı́ zákonnı́ zástupci žáka pı́semně 
a žák je povinen tuto skutečnost nahlásit třı́dnı́mu učiteli. 

10) Zák, kterému je nevolno, jde domů nebo k lékaři pouze v doprovodu rodičů nebo jiné 
pověřené osoby. Nevolnost hlásı́ svému vyučujı́cı́mu, v přıṕadě nutnosti se obrátı́                     
na kteréhokoliv zaměstnance školy. 
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CAST TRETI 

PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLY 
 

1. Budova školy se otevı́rá v 6:15. Dohled nad žáky je vykonáván dle časového rozpisu. 
Dohled může zajišťovat pedagogický pracovnıḱ nebo jiný zletilý zaměstnanec školy, 
který byl o výkonu dohledu řádně poučen. (§6 odst. 6 vyhlášky č. 263/2007 Sb.)  

 

Časový rozvrh vyučovacích hodin a přestávek: 

1. hodina   7:30  –  8:15 

2. hodina   8:25  –  9:10 

3. hodina   9:30  – 10:15 

4. hodina  10:25 – 11:10 

5. hodina 11:20  -  12:05 

6. hodina 12:15  -  13:00 

PŘESTÁVKA 13:00  -  13:50 

7. hodina 13:50  -  14:35 

8. hodina 14:40  -  15:25  

 

2. V době přestávky mezi dopolednıḿ a odpolednı́m vyučovánı́m je umožněn žákům pobyt 
ve školnı́ budově a zajištěn dohled. 
 

3. V době výuky je žákům zakázáno opouštět budovu školy bez doprovodu učitele, 
pověřeného pracovnı́ka školy nebo zákonného zástupce. Záci druhého stupně mohou 
polednı ́přestávku trávit mimo budovu školy, a to pouze s pıśemným souhlasem rodičů. 

 
4. Skolnı́ budova se uzamyká v 16:30. 

 
5. Záci se stěhujı́ do odborné učebny a tělocvičny krátce před zvoněnıḿ na vyučovacı́ 

hodinu. Vstupujı́ do nich až na pokyn vyučujıćı́ho.  
 

6. Počítačová učebna, hřiště a tělocvična jsou o přestávkách a v době mimo stanovený 
rozvrh uzamčeny. Do uvedených prostor je vstup žákům bez pedagogického dozoru 
zakázán. 
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7. V PC učebně, dílně, tělocvičně a na školním hřišti se žáci i zaměstnanci školy řídí 

provozními řády. Provozní řády, které vypracují správcové, potvrdí ředitel školy. 
Provozní řády tvoří přílohu školního řádu. 

 
8. Služba třídy, kterou stanoví třídní učitel, nosí třídní knihu při stěhování mimo 

kmenovou třídu. Po skončení výuky provádí kontrolu pořádku ve třídách a případné 
nedostatky odstraní. Služba třídy rovněž hlásí nepřítomnost žáků vyučujícímu. 
 

9. Vstup do budovy školy je od 8:30 uzamčen. Zákonným zástupcům a ostatním osobám je 
vstup do školy umožněn pouze po zazvonění na zvonek u vstupu budovy školy.                    
Při vstupu do školy je nutné ohlásit jméno, účel návštěvy a jména navštívené osoby 
v ředitelně školy.  Volný pohyb osob, které nejsou žáky nebo zaměstnanci školy, včetně 
vstupu do tříd, učeben a školní jídelny, je zakázán. Výjimku tvoří doprovod žáků                    
1. ročníků, jemuž je vstup do budovy do konce října povolen.  
Žákům je přísně zakázáno otevírat školu osobám, které nejsou žáky školy                              
nebo zaměstnanci školy. 
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CAST CTVRTA 

PODMÍNKY PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁKŮ A JEJICH OCHRANA 
PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ 

NEBO NÁSILÍ 
 

1. Pedagogičtí pracovníci i správní zaměstnanci školy jsou na začátku každého školního 
roku poučeni osobou odborně způsobilou o bezpečnosti a ochraně zdraví, požární 
ochraně a civilní ochraně. 

 
2. Třídní učitelé uskuteční na začátku každého školního roku poučení žáků o bezpečnosti 

a ochraně zdraví, požární ochraně a civilní ochraně. Poučí je dále o podmínkách jejich 
ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství 
nebo násilí. O poučení provedou zápis v třídní knize. 

 
3. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků ve škole, při vzdělávání a při akcích mimo školu musí 

být zajištěna nejméně jedním pedagogickým pracovníkem, případně jiným 
zaměstnancem školy, který je zletilý a způsobilý k právním úkonům. 

 
4. Při akcích konaných mimo školu nesmí na jednu osobu připadnout více než 25 žáků. 

Výjimku z tohoto počtu může stanovit s ohledem na náročnost zajištění bezpečnosti          
a ochrany zdraví žáků ředitel školy. 
 

5. Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, kdy místem                      
pro shromáždění žáků není místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, se zajišťuje 
bezpečnost a ochrana zdraví žáků na předem určeném místě 15 minut před dobou 
shromáždění. Po skončení akce končí zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků                
na předem určeném místě a v předem určeném čase. Místo a čas shromáždění žáků                   
a skončení akce škola oznámí nejméně 2 dny předem zákonným zástupcům žáka                   
(par. 3 vyhlášky č.48/05). 
 

6. Každý zaměstnanec školy je povinen poskytnout zraněnému žákovi první pomoc. Podle 
závažnosti a s ohledem na věk postiženého žáka, případně další okolnosti, zajistí jeho 
doprovod do zdravotnického zařízení a zpět nebo domů. O události                                         a 
provedených opatřeních informuje neprodleně zákonného zástupce žáka. Dále jsou 
povinni nahlásit úraz pověřenému pracovníku školy (ředitelka školy Mgr. Lenka 
Kučerová). Škola vede evidenci úrazů žáků, k nimž došlo při činnostech souvisejících                      
s výukou, vyhotovuje a zasílá záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím. 
 

7. Žáci jsou povinni chránit své zdraví i zdraví svých spolužáků. 
 

8. Žák se při všech školních činnostech chová tak, aby neohrozil zdraví své, svých 
spolužáků či jiných osob. 
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9. Žák nenosí do školy předměty, kterými by mohl ohrozit zdraví své i ostatních. 
 

10. Žáci nesmějí manipulovat s vypínači, zástrčkami, žaluziemi, okny, ovládacím zařízením 
výtahu a pojízdných plošin. Požární schodiště slouží výhradně jako úniková cesta. 
 

11. Pravidelné větrání ve třídách zajišťují vyučující. Při otevírání oken se vyučující 
přesvědčí, že okna jsou řádně zajištěna. 
 

12. Žákům je zakázáno nosit do školy zbraně a jejich napodobeniny, zápalky, zapalovače, 
laserová ukazovátka a zábavní pyrotechniku a předměty, které by mohly ohrozit ostatní 
žáky, vyučující a správní zaměstnance. 
 

13. Žákům je zakázáno pouštět ve škole reprodukovanou hudbu a jiné zvukové záznamy. 
 

14. Žákům a všem zaměstnancům školy je přísně zakázáno kouření (i elektronických 
cigaret), požívání alkoholických nápojů a zdraví škodlivých látek v celém areálu školy. 
 

15. Za hrubý přestupek je považováno držení a distribuce návykových látek. 
 

16. Za hrubý přestupek jsou dále považovány projevy šikanování, vandalismu aj. forem 
násilného chování, diskriminace, rasismu, antisemitismu, xenofobie, nepřátelství                
a intolerance. 
 

17. V případě, že žáci nebo zaměstnanci školy zjistí projevy uvedené v předchozích bodech, 
oznámí tuto skutečnost neprodleně ředitelce školy nebo metodikovi prevence, příp. 
jinému pedagogickému pracovníku školy. Žáci mohou také využít schránku důvěry 
(umístěná v prvním patře budovy). 
 

18. Další aktivity školy, které jsou zaměřeny na ochranu žáků před sociálně patologickými 
jevy a před projevy diskriminace, rasismu, xenofobie, nepřátelství, šikanování a násilí, 
jsou rozpracovány v plánu práce metodičky prevence, v plánu práce výchovné 
poradkyně a v programu prevence. 
 

19. Zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka nebo studenta vůči 
zaměstnancům školy nebo školského zařízení nebo vůči ostatním žákům se považují    za 
zvláště závažné zaviněné porušení povinností stanovených školským zákonem                     
č. 561/04 Sb. (dle odst. 3,par. 31). 
 

20. Skola nezakazuje žákům nosit do školy mobilnı ́telefony, pokud si to rodiče přejı́. Záci 
o mobilnı́ telefony ve škole pečujı́ stejným způsobem jako např. o penı́ze, šperky, 
hodinky, kalkulačky, které do školy nosı́ – majı́ je tedy stále pod kontrolou, přı́padně 
je svěřujı́ do úschovy vyučujı́cı́mu. Mobilnı́ telefony a dalšı́ multimediálnı́ zařı́zenı́ 
(různé přehrávače, fotoaparáty, audiovizuálnı ́ techniku) je ZAKAZANO použı́vat 
(uvést přı́stroj do pracovnıh́o režimu – „zapnuto“) po celou dobu vyučovánı́ i o 
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přestávkách. Je zakázáno dobı́jenı́ mobilnıćh telefonů ve škole                           a na 
akcı́ch pořádaných školou. Výjimku v přı́padě potřeby naléhavého kontaktu                   s 
rodiči povolı́ ředitelka školy, přı́padně třı́dnı́ učitel žáka. Porušenı́ tohoto nařı́zenı́ 
bude považováno za kázeňský přestupek a porušenı́ SR. 
 

21. Přílohou školního řádu je Provozní řád Základní školy a Mateřské školy Bohuslavice 
(zpracovaný v souladu se zákonem o ochraně veřejného zdraví č.258/2000 Sb.), který 
upřesňuje podmínky provozu školy z hlediska zajištění ochrany zdraví žáků.  
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CAST PATA 

PODMÍNKY ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLY ZE STRANY ŽÁKŮ 
(§ 30 odst. 1 písmeno d) školského zákona) 

 

1. Žák je povinen šetřit zařízení a ostatní majetek školy, chránit jej před poškozením                 
a hospodárně zacházet se zapůjčenými učebními pomůckami. Žák, popřípadě jeho 
zákonný zástupce, je podle Občanského zákoníku (§ 2920 a § 2921) povinen nahradit 
škody způsobené zejména svévolným poškozením inventáře a zařízení školy. 
 

2. Poškozování školního majetku (ničení nábytku, nástěnek, žaluzií, učebnic a učebních 
pomůcek, osobních věcí jiných osob, zařízení toalet, sportovního zařízení, okrasných 
keřů apod.) je nepřijatelné. V takových případech bude vyzván zákonný zástupce žáka    
k jednání o náhradě škody. 
 

3. Žáci jsou povinni udržovat třídu i ostatní prostory školy v čistotě a pořádku. 
 

4. V případě, že žáci nebo zaměstnanci školy zjistí poškození školního zařízení, oznámí tuto 
skutečnost neprodleně do ředitelny školy. 
 

5. Žáci hradí ta poškození školního zařízení, která způsobí úmyslně nebo nevhodným 
chováním. 
 

6. Třídní učitelé poučí žáky a zákonné zástupce žáků o odpovědnosti žáků za škodu                          
(§ 2920 a § 2921 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) a odpovědnosti školy                   
za škodu žákům (§ 391 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce). 
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CAST SESTA 

 

PODMÍNKY PRO OMLOUVÁNÍ A UVOLŇOVÁNÍ ŽÁKŮ Z VYUČOVÁNÍ 
(§ 22 odst. 2 písm. b), odst. 3 písm. d), § 50 odst. 1, § 67 odst. 3 školského zákona) 

 
 

Omlouvání nepřítomnosti žáka 

1. Nepřítomného žáka omlouvá zákonný zástupce žáka a to týž den telefonicky                            
na tel. čísle 582 383 034, 739 409 600 nebo formou emailu zsbohuslavice@volny.cz. 
 

2. Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování 
nejpozději do tří kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka. 
 

3. Každá omluva musí být zapsána v omluvném listu žákovské knížky žáka. 
 

4. Návštěva lékaře by měla probı́hat předevšı́m v době mimo vyučovánı,́ lékařské ošetřenı ́
nenı́ důvodem k celodennı́ absenci žáka. V přı́padě, že žák nenı ́ nemocen, dostavı ́                      
se po vyšetřenı ́do školy a zapojı́ se do výuky.  
 

5. Pokud žák odcházı́ ze školy v průběhu vyučovánı́, oznámı́ tuto skutečnost třı́dnıḿu 
učiteli, přı́padně vyučujı́cıḿu dané hodiny a předložı ́ pı́semnou žádost zákonného 
zástupce o uvolněnı́ z výuky s uvedenı́m důvodu nepřı́tomnosti. Pı́semná žádost nenı́ 
nutná, pokud si zákonný zástupce vyzvedne žáka ve škole osobně. 
 

6. Třı́dnı ́ učitel může v závažných přıṕadech (zejména při absenci vyššı́ než 100 hodin                   
za čtvrtletı́ školnı́ho roku) a po projednánı ́s ředitelem školy požadovat omlouvánı ́každé 
nepřı́tomnosti žáka lékařem.  
 

7. Zvýšený nárůst absence žáka zákonnými zástupci nedostatečně zdůvodněné (např. 
opakované zaspánı́, ujetı́ autobusu, nespecifikované rodinné důvody apod.), bude 
považován za absenci neomluvenou.  
 

8. Překročı-́li neomluvená absence 25 hodin, bude věc projednána výchovnou komisı,́                   
k nı́ž může být přizván i pracovnı́k OSPOD.  
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9. Předem známou nepřı́tomnost žáka je třeba omluvit před jejı́m započetı́m. Na základě 
žádosti rodičů může v odůvodněných přı́padech uvolnit žáka z vyučovánı́:  

- jedna vyučovací hodina – vyučující příslušného předmětu,  
- jeden den – třídní učitel,  
- více jak jeden den – ředitel školy na základě písemné žádosti rodičů.  
 

10. Ředitelka školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka                   
na žádost jeho zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučování z některého předmětu; 
zároveň určí náhradní způsob vzdělávání žáka v době vyučování tohoto předmětu. V 
předmětu tělesná výchova ředitelka školy uvolní žáka z vyučování                                      na 
písemné doporučení registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost nebo odborného 
lékaře. Na první nebo poslední vyučovací hodinu může být žák uvolněn                     se 
souhlasem zákonného zástupce bez její náhrady. Žákovi, který se nemůže pro svůj 
zdravotní stav po dobu delší než dva měsíce účastnit vyučování, stanoví ředitel školy 
takový způsob vzdělávání, který odpovídá možnostem žáka, nebo mu může povolit 
vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. Zákonný zástupce žáka je povinen 
vytvořit pro stanovené vzdělávání podmínky. 
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CAST SEDMA 

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A PODMÍNKY UKLÁDÁNÍ 
VÝCHOVNÝCH OPATŘENÍ 

(30 odst. 2 a § 31 školského zákona) 

1. Každé pololetı́ škola vydává žákovi vysvědčenı́; za prvnı́ pololetı ́ vydá žákovi výpis          
z vysvědčenı́. 

 

2. Hodnocenı́ výsledků vzdělávánı́ žáka na vysvědčenı́ je vyjádřeno klasifikačnı́m 
stupněm. 

 

3. Skola převede slovnı́ hodnocenı́ do klasifikace nebo klasifikaci do slovnı́ho hodnocenı́ 
v přıṕadě přestupu žáka na školu, která hodnotı ́odlišným způsobem,                        a to 
na žádost této školy nebo zákonného zástupce žáka. 

 

4. Do vyššı́ho ročnı́ku postoupı́ žák, který na konci druhého pololetı́ prospěl ze všech 
povinných předmětů stanovených školnı́m vzdělávacı́m programem s výjimkou 
předmětů výchovného zaměřenı́ stanovených rámcovým vzdělávacıḿ programem          
a předmětů, z nichž byl uvolněn. Do vyššı́ho ročnı́ku postoupı́ i žák prvnı́ho stupně 
základnı ́školy, který již v rámci prvnı́ho stupně opakoval ročnı́k, a žák druhého stupně 
základnı ́školy, který již v rámci druhého stupně opakoval ročnı́k,                                   a 
to bez ohledu na prospěch tohoto žáka. 

 

5. Nelze-li žáka hodnotit na konci prvnı́ho pololetı́, určı́ ředitelka školy pro jeho 
hodnocenı́ náhradnı ́termıń, a to tak, aby hodnocenı́ za prvnı́ pololetı́ bylo provedeno 
nejpozději do dvou měsı́ců po skončenı ́prvnı́ho pololetı́. Nenı́-li možné hodnotit ani     
v náhradnı́m termı́nu, žák se za prvnı́ pololetı́ nehodnotı́. 

 

6. Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetı́, určı́ ředitelka školy pro jeho 
hodnocenı́ náhradnı ́termı́n, a to tak, aby hodnocenı́ za druhé pololetı́ bylo provedeno 
nejpozději do konce zářı́ následujı́cı́ho školnı́ho roku. V obdobı ́měsı́ce zářı́ do doby 
hodnocenı́ navštěvuje žák nejbližšı́ vyššı́ ročnı́k, popřı́padě znovu devátý ročnı́k. 

 
7. V předmětu, ve kterém vyučuje vı́ce učitelů, určı́ výsledný klasifikačnı́ stupeň                        

za klasifikačnı́ obdobı ́přı́slušnı ́učitelé po vzájemné dohodě. 
 

8. Pro určovánı́ stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačnı́ho 
obdobı́ se hodnotı ́ učebnı́ výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikačnı́ obdobı́.              
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Při celkové klasifikaci přihlı́žı́ učitel k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák 
mohl v průběhu klasifikačnı́ho obdobı́ zakolıśat v učebnı́ch výkonech pro určitou 
indispozici. Přihlı́žı́ se i ke snaživosti a pečlivosti žáka, k jeho individuálnıḿ 
schopnostem a zájmům. Stupeň prospěchu se neurčuje na základě průměru 
klasifikace za přı́slušné obdobı.́ 

 
9. Zák, který plnı́ povinnou školnı ́docházku, opakuje ročnı́k, pokud na konci druhého 

pololetı́ neprospěl nebo nemohl být hodnocen. To neplatı́ o žákovi, který na daném 
stupni základnı ́školy již jednou ročnı́k opakoval; tomuto žákovi může ředitelka školy 
na žádost jeho zákonného zástupce povolit opakovánı́ ročnıḱu pouze z vážných 
zdravotnı́ch důvodů. 

 

Zásady pro hodnocení chování ve škole 

 

1. Klasifikaci chovánı́ žáků navrhuje třı́dnı ́učitel po projednánı́ s učiteli, kteřı́ ve třı́dě 
vyučujı,́ a dále s ostatnıḿi učiteli a rozhoduje o nı ́ ředitel po projednánı́ na 
pedagogické radě.  

2. Kritériem pro klasifikaci chovánı́ je dodržovánı́ pravidel slušného chovánı́                              
a dodržovánı́ vnitřnı́ho řádu školy během klasifikačnı́ho obdobı́.  

3. Při klasifikaci chovánı́ se přihlı́žı ́ k věku, morálnı ́ a rozumové vyspělosti žáka;                       
k uděleným opatřenı́m.  

4. Skola hodnotı́ a klasifikuje žáky za jejich chovánı́ ve škole a při akcıćh organizovaných 
školou.  

5. Nedostatky v chovánı ́žáků se projednávajı ́na pedagogické radě.  
6. Zákonnı ́ zástupci žáka jsou o chovánı́ žáka informováni třı́dnı́m učitelem a učiteli 

jednotlivých předmětů:    
- průběžně prostřednictvı́m žákovské knı́žky 
- pıśemně  
- před koncem každého čtvrtletı ́(klasifikačnı́ obdobı)́ 
- okamžitě v přı́padě mimořádného porušenı ́školnı́ho řádu 
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Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků 

 

1. Sebehodnocenı́ je důležitou součástı ́hodnocenı́ žáků.  
2. Sebehodnocenı́m se posiluje sebeúcta a sebevědomı́ žáků.  
3. Chybu je potřeba chápat jako přirozenou věc v procesu učenı́.  
4. Vyučujı́cı́ se o chybě se žáky bavı́, žáci mohou některé práce sami opravovat. Chyba je 

důležitý prostředek učenı́.  
5. Při sebehodnocenı́ se žák snažı ́ popsat: co se mu dařı́ - co mu ještě nejde - jak bude 

pokračovat dál. 
6. Při školnı́ práci vedeme žáka, aby komentoval svoje výkony a výsledky.  

 

Stupně hodnocení prospěchu a chování v případě použití klasifikace a jejich 
charakteristiku, včetně předem stanovených kritérií 

  

Stupně hodnocení prospěchu  

Výsledky vzdělávánı́ žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených 
školnı́m vzdělávacı́m programem se v přı́padě použitı́ klasifikace hodnotı́ na vysvědčenı́ stupni 
prospěchu:  

 1 výborný 

 2 chvalitebný 

 3 dobrý 

 4 dostatečný 

 5 nedostatečný  

 Pro potřeby klasifikace se předměty dělí do tří skupin:                   

1. předměty s převahou teoretického zaměřenı́      

2. předměty s převahou praktických činnostı́     

3. předměty uměleckého odborného zaměřenı́.   

  

Kritéria pro jednotlivé klasifikačnı́ stupně jsou formulována předevšıḿ pro celkovou klasifikaci. 
Učitel však nepřeceňuje žádné z uvedených kritériı,́ posuzuje žákovy výkony komplexně, v 
souladu se specifikou předmětu.   
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Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teore ckého zaměření  
  

Převahu teoretického zaměřenı́ majı́ jazykové, společenskovědnı́, přı́rodovědné předměty                
a matematika. Při klasifikaci výsledků ve vyučovacıćh předmětech s převahou teoretického 
zaměřenı́ se v souladu s požadavky učebnı́ch osnov hodnotı́:   

1. ucelenost, přesnost a trvalost osvojenı ́ požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic, 
zákonitostı́ a vztahů, kvalita a rozsah zı́skaných dovednostı́ vykonávat požadované intelektuálnı́ 
a motorické činnosti  

2. schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešenı́ teoretických a praktických 
úkolů, při výkladu a hodnocenı́ společenských a přı́rodnı́ch jevů a zákonitostı́ 

3. kvalita myšlenı́, předevšıḿ jeho logika, samostatnost a tvořivost  

4. aktivita v přı́stupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim; přesnost, výstižnost a odborná           i 
jazyková správnost ústnı́ho a pı́semného projevu, kvalita výsledků činnostı́, osvojenı ́účinných 
metod samostatného studia.  

 

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:  
Stupeň 1 (výborný)  

Zák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a úplně           
a chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuálnı́ a motorické činnosti. 
Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešenı́ teoretických                           
a praktických úkolů, při výkladu a hodnocenı ́jevů a zákonitostı.́ Myslı́ logicky správně, zřetelně           
se u něho projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústnı ́ a pı́semný projev je správný, přesný                     
a výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitnı,́ pouze                      
s menšıḿi nedostatky. Je schopen samostatně studovat vhodné texty.  

Stupeň 2 (chvalitebný) 

Zák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně 
a úplně. Pohotově vykonává požadované intelektuálnı́ a motorické činnosti. Samostatně                           
a produktivně nebo podle menšıćh podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti               
při řešenı́ teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocenı ́ jevů a zákonitostı́. Myslı́ 
správně, v jeho myšlenı́ se projevuje logika a tvořivost. Ustnı́ a pı́semný projev mıv́á menšı́ 
nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti je zpravidla                                  
bez podstatných nedostatků. Grafický projev je estetický, bez většıćh nepřesnostı.́ Je schopen 
samostatně nebo s menšı́ pomocı́ studovat vhodné texty.  
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Stupeň 3 (dobrý)  

Zák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojenı́ si požadovaných poznatků, faktů, pojmů, 
definic a zákonitostı́ nepodstatné mezery. Při vykonávánı́ požadovaných intelektuálnı́ch                     
a motorických činnostı́ projevuje nedostatky. Podstatnějšı́ nepřesnosti a chyby dovede                        
za pomoci učitele korigovat. V uplatňovánı́ osvojených poznatků a dovednostı́ při řešenı́ 
teoretických a praktických úkolů se dopouštı́ chyb. Uplatňuje poznatky a provádı ́hodnocenı́ jevů 
a zákonitostı́ podle podnětů učitele. Jeho myšlenı́ je vcelku správné, ale málo tvořivé,                     v 
jeho logice se vyskytujı́ chyby. V ústnı́m a pı́semném projevu má nedostatky ve správnosti, 
přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti se projevujı́ častějšı ́nedostatky, grafický 
projev je méně estetický a má menšı́ nedostatky. Je schopen samostatně studovat podle návodu 
učitele.  

  

Stupeň 4 (dostatečný)  

Zák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojenı́ si požadovaných poznatků závažné mezery.             
Při prováděnı́ požadovaných intelektuálnı́ch a motorických činnostı́ je málo pohotový a má většı ́
nedostatky. V uplatňovánı́ osvojených poznatků a dovednostı ́ při řešenı́ teoretických                              
a praktických úkolů se vyskytujı́ závažné chyby. Při využı́vánı ́poznatků pro výklad a hodnocenı́ 
jevů je nesamostatný. V logice myšlenı́ se vyskytujı́ závažné chyby, myšlenı́ nenı ́ tvořivé. Jeho 
ústnı́ a pı́semný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě 
výsledků jeho činnosti a v grafickém projevu se projevujı́ nedostatky, grafický projev je málo 
estetický. Závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocı ́učitele opravit. Při samostatném 
studiu má velké těžkosti.  

  

Stupeň 5 (nedostatečný)  

Zák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné 
mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuálnı́ a motorické činnosti má velmi 
podstatné nedostatky. V uplatňovánı́ osvojených vědomostı ́a dovednostı́ při řešenı́ teoretických 
a praktických úkolů se vyskytujı́ velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocenı́ jevů a zákonitostı́ 
nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlenı́, 
vyskytujı ́ se u něho časté logické nedostatky. V ústnı́m a pıśemném projevu má závažné 
nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický projev 
majı́ vážné nedostatky. Závažné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocı́ učitele. 
Nedovede samostatně studovat.  
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Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou prak ckého zaměření  
Předměty s převahou praktického zaměřenı́ v základnı́ škole jsou pracovnı́ činnosti a praktika. 
Při klasifikaci v předmětech uvedených v s převahou praktického zaměřenı́ v souladu                            
s požadavky učebnı́ch osnov se hodnotı́:  

- vztah k práci, k pracovnı́mu kolektivu a k praktickým činnostem  

- osvojenı́ praktických dovednostı́ a návyků, zvládnutı́ účelných způsobů práce  

- využitı ́ zıśkaných teoretických vědomostı́ v praktických činnostech - aktivita, samostatnost, 
tvořivost, iniciativa v praktických činnostech  

- kvalita výsledků činnostı́  

- organizace vlastnı ́práce a pracoviště, udržovánı́ pořádku na pracovišti  

- dodržovánı ́předpisů o bezpečnosti a ochraně zdravı́ při práci a péče o životnı ́prostředı ́ 

- hospodárné využı́vánı́ surovin, materiálů, energie, překonávánı ́překážek v práci  

- obsluha a údržba laboratornı́ch zařı́zenı́ a pomůcek, nástrojů, nářadı́ a měřidel 

- hodnocenı́: 1 známka za čtvrtletı́. 

 

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:  

Stupeň 1 (výborný)  

Zák soustavně projevuje kladný vztah k práci, k pracovnı́mu kolektivu a k praktickým činnostem. 
Pohotově, samostatně a tvořivě využı́vá zıśkané teoretické poznatky při praktické činnosti. 
Praktické činnosti vykonává pohotově, samostatně uplatňuje zı́skané dovednosti                      a 
návyky. Bezpečně ovládá postupy a způsoby práce; dopouštı ́se jen menšıćh chyb, výsledky jeho 
práce jsou bez závažnějšı́ch nedostatků. Učelně si organizuje vlastnı ́práci, udržuje pracoviště v 
pořádku. Uvědoměle dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdravı́ při práci                 a 
aktivně se stará o životnı́ prostředı́. Hospodárně využıv́á suroviny, materiál, energii. Vzorně 
obsluhuje a udržuje laboratornı́ zařı́zenı́ a pomůcky, nástroje, nářadı ́ a měřidla. Aktivně 
překonává vyskytujı́cı́ se překážky.  

Stupeň 2 (chvalitebný)  

Zák projevuje kladný vztah k práci, k pracovnı́mu kolektivu a k praktickým činnostem. 
Samostatně, ale méně tvořivě a s menšı ́ jistotou využı́vá zıśkané teoretické poznatky                          
při praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává samostatně, v postupech a způsobech práce 
se nevyskytujı́ podstatné chyby. Výsledky jeho práce majı́ drobné nedostatky. Učelně                               
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si organizuje vlastnı́ práci, pracoviště udržuje v pořádku. Uvědoměle udržuje předpisy                                
o bezpečnosti a ochraně zdravı́ při práci a stará se o životnı́ prostředı́. Při hospodárném 
využıv́ánı́ surovin, materiálů a energie se dopouštı́ malých chyb. Laboratornı́ zařı́zenı ́                            
a pomůcky, nástroje, nářadı́ a měřidla obsluhuje a udržuje s drobnými nedostatky. Překážky                      
v práci překonává s občasnou pomocı́ učitele.  

Stupeň 3 (dobrý)  

Zák projevuje vztah k práci, k pracovnı́mu kolektivu a k praktickým činnostem s menšı́mi výkyvy. 
Za pomocı́ učitele uplatňuje zı́skané teoretické poznatky při praktické činnosti.                           V 
praktických činnostech se dopouštı́ chyb a při postupech a způsobech práce potřebuje občasnou 
pomoc učitele. Výsledky práce majı́ nedostatky. Vlastnı ́práci organizuje méně účelně, udržuje 
pracoviště v pořádku. Dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdravı́                       při práci a 
v malé mı́ře přispı́vá k tvorbě a ochraně životnı́ho prostředı́. Na podněty učitele je schopen 
hospodárně využıv́at suroviny, materiály a energii. K údržbě laboratornı́ch zařı́zenı́, přı́strojů, 
nářadı́ a měřidel musı ́být částečně podněcován. Překážky v práci překonává jen                   s 
častou pomocı ́učitele.  

Stupeň 4 (dostatečný)  

Zák pracuje bez zájmu a vztahu k práci, k pracovnı́mu kolektivu a praktickým činnostem. Zı́skané 
teoretické poznatky dovede využı́t při praktické činnosti jen za soustavné pomoci učitele. V 
praktických činnostech, dovednostech a návycı́ch se dopouštı ́většıćh chyb. Při volbě postupů a 
způsobů práce potřebuje soustavnou pomoc učitele. Ve výsledcı́ch práce má závažné nedostatky. 
Práci dovede organizovat za soustavné pomoci učitele, méně dbá o pořádek                     na 
pracovišti. Méně dbá na dodržovánı́ předpisů o bezpečnosti a ochraně zdravı́ při práci a také               
o životnı ́ prostředı́. Porušuje zásady hospodárnosti využıv́ánı ́ surovin, materiálů a energie.                   
V obsluze a údržbě laboratornı́ch zařıźenı́ a pomůcek, přıśtrojů, nářadı́ a měřidel se dopouštı́ 
závažných nedostatků. Překážky v práci překonává jen s pomocı́ učitele. 

Stupeň 5 (nedostatečný)  

Zák neprojevuje zájem o práci a vztah k nı,́ ani k pracovnı́mu kolektivu a k praktickým 
činnostem. Nedokáže ani s pomocı ́učitele uplatnit zı́skané teoretické poznatky při praktické 
činnosti. V praktických činnostech, dovednostech a návycıćh má podstatné nedostatky. 
Nedokáže postupovat při práci ani s pomocı́ učitele. Výsledky jeho práce jsou nedokončené, 
neúplné, nepřesné, nedosahujı́ předepsané ukazatele. Práci na pracovišti si nedokáže 
zorganizovat, nedbá na pořádek na pracovišti. Neovládá předpisy o ochraně zdravı́ při práci               
a nedbá na ochranu životnı́ho prostředı́. Nevyužı́vá hospodárně surovin, materiálů a energie.             
V obsluze a údržbě laboratornı́ch zařı́zenı́ a pomůcek, přı́strojů a nářadı,́ nástrojů a měřidel                 
se dopouštı ́závažných nedostatků.  
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Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření  
  

Převahu výchovného zaměřenı́ majı́: výtvarná výchova, hudebnı ́výchova, tělesná a sportovnı́ 
výchova. Zák zařazený do zvláštnı ́ tělesné výchovy se při částečném uvolněnı́ nebo úlevách 
doporučených lékařem klasifikuje s přihlédnutıḿ ke zdravotnı́mu stavu.  

Při klasifikaci v předmětech s převahou výchovného zaměřenı́ se v souladu s požadavky 
učebnıćh osnov hodnotı́:  

- stupeň tvořivosti a samostatnosti projevu 

- osvojenı́ potřebných vědomostı,́ zkušenostı́, činnostı́ a jejich tvořivá aplikace 

- poznánı ́zákonitostı́ daných činnostı́ a jejich uplatňovánı́ ve vlastnı́ činnosti 

- kvalita projevu 

- vztah žáka k činnostem a zájem o ně 

- estetické vnı́mánı,́ přıśtup k uměleckému dı́lu a k estetice ostatnı́ společnosti 

- v tělesné výchově s přihlédnutı́m ke zdravotnı́mu stavu žáka všeobecná, tělesná zdatnost,  
výkonnost a jeho péče o vlastnı ́zdravı́. 

 

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:  

Stupeň 1 (výborný)  

Zák je v činnostech velmi aktivnı.́ Pracuje tvořivě, samostatně, plně využıv́á své osobnı ́
předpoklady a velmi úspěšně podle požadavků osnov je rozvı́jı́ v individuálnı́ch a kolektivnı́ch 
projevech. Jeho projev je esteticky působivý, originálnı́, procı́těný. Osvojené vědomosti, 
dovednosti a návyky aplikuje tvořivě. Má výrazně aktivnı́ zájem o uměnı́, estetiku, brannost             
a tělesnou kulturu a projevuje k nim aktivnı́ vztah. Uspěšně rozvıj́ı ́ svůj estetický vkus                             
a tělesnou zdatnost.  

Stupeň 2 (chvalitebný)  

Zák je v činnostech aktivnı,́ tvořivý, převážně samostatný na základě využıv́ánı ́svých osobnı́ch 
předpokladů, které úspěšně rozvı́jı́ v individuálnı́m a kolektivnı́m projevu. Jeho projev je 
esteticky působivý a má jen menšı ́nedostatky z hlediska požadavků osnov. Zák tvořivě aplikuje 
osvojené vědomosti, dovednosti a návyky v nových úkolech. Má aktivnı́ zájem o uměnı,́                         
o estetiku a tělesnou zdatnost. Rozvı́jı́ si v požadované mı́ře estetický vkus, brannost a tělesnou 
zdatnost.  
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Stupeň 3 (dobrý)  

Zák je v činnostech méně aktivnı́, tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyužıv́á dostatečně své 
schopnosti v individuálnı́ a kolektivnı́m projevu. Jeho projev je málo působivý, dopouštı́                       
se v něm chyb. Jeho vědomosti a dovednosti majı ́četnějšı ́mezery a při jejich aplikaci potřebuje 
pomoc učitele. Nemá dostatečný aktivnı́ zájem o uměnı́, estetiku a tělesnou kulturu. Nerozvı́jı́                           
v požadované mı́ře svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost.  

Stupeň 4 (dostatečný)  

Zák je v činnostech málo aktivnı ́ a tvořivý. Rozvoj jeho schopnostı ́ a jeho projev jsou málo 
uspokojivé. Ukoly řešı ́ s častými chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se značnou 
pomocı́ učitele. Projevuje velmi malou snahu a zájem o činnosti, nerozvı́jı ́ dostatečně svůj 
estetický vkus a tělesnou zdatnost.  

Stupeň 5 (nedostatečný)  

Zák je v činnostech převážně pasivnı́. Rozvoj jeho schopnostı́ je neuspokojivý. Jeho projev                      
je povětšině chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimálnı́ osvojené vědomosti a dovednosti 
nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o práci a nevyvı́jı́ úsilı́ rozvı́jet svůj estetický vkus                     
a tělesnou zdatnost.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ A MŠ BOHUSLAVICE 

Stránka 22 

Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace chování jsou následující:  
 

Stupně hodnocení chování 

Chovánı ́ žáka ve škole a na akcıćh pořádaných školou se v přıṕadě použitı́ klasifikace hodnotı́              
na vysvědčenı́ stupni:        

1 – velmi dobré 

2 – uspokojivé        

3 – neuspokojivé.    

 

Stupeň 1 (velmi dobré)  

Zák uvědoměle dodržuje pravidla chovánı́ a ustanovenı ́ školnı́ho řádu. Méně závažných 
přestupků se dopouštı́ ojediněle. Zák je však přı́stupný výchovnému působenı́ a snažı ́ se své 
chyby napravit.  

Stupeň 2 (uspokojivé)  

Chovánı ́ žáka je v rozporu s pravidly chovánı́ a s ustanovenı́mi školnı́ho řádu. Zák se dopustı́ 
závažného přestupku proti pravidlům slušného chovánı́ nebo školnı́mu řádu; nebo                               
se opakovaně dopustı́ méně závažných přestupků. Zpravidla se přes důtku ředitele školy 
dopouštı́ dalšı́ch přestupků, narušuje výchovně vzdělávacı ́ činnost školy. Ohrožuje bezpečnost 
svého zdravı́ nebo jiných osob.  

Stupeň 3 (neuspokojivé)  

Chovánı ́ žáka ve škole je v přı́mém rozporu s pravidly slušného chovánı.́ Dopustı́ se takových 
závažných přestupků proti školnı́mu řádu nebo proviněnı,́ že je jimi vážně ohrožena výchova 
nebo bezpečnost a zdravı ́ jiných osob. Záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně 
vzdělávacı́ činnost školy. Zpravidla se přes důtku ředitele školy dopouštı́ dalšı́ch přestupků.  
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Zásady pro používání slovního hodnocení v souladu s § 15 odst. 2 vyhlášky  
č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání, včetně předem stanovených kritérií 

1. O slovnı́m hodnocenı ́ výsledků vzdělávánı ́ žáka na vysvědčenı́ rozhoduje ředitel školy                   
se souhlasem školské rady a po projednánı́ v pedagogické radě.  

2. Třı́dnı́ učitel po projednánı́ s vyučujı́cı́mi ostatnı́ch předmětů převede slovnı́ hodnocenı́        
do klasifikace nebo klasifikaci do slovnı́ho hodnocenı́ v přı́padě přestupu žáka na jinou 
školu, která hodnotı́ odlišným způsobem, a to na žádost této školy nebo zákonného zástupce 
žáka.  

3. Je-li žák hodnocen slovně, převede třı́dnı́ učitel po projednánı́ s vyučujı́cı́mi ostatnı́ch 
předmětů slovnı́ hodnocenı ́ do klasifikace pro účely přijı́macı́ho řı́zenı ́ ke střednı́mu 
vzdělávánı.́  

4. U žáka s vývojovou poruchou učenı́ rozhodne ředitel školy o použitı́ slovnı́ho hodnocenı́                  
na základě žádosti zákonného zástupce žáka. 

5. Výsledky vzdělávánı́ žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených 
školnı́m vzdělávacı́m programem a chovánı́ žáka ve škole a na akcı́ch pořádaných školou 
jsou v přıṕadě použitı́ slovnı́ho hodnocenı́ popsány tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělánı́ 
žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům formulovaným v učebnıćh 
osnovách jednotlivých předmětů školnı́ho vzdělávacı́ho programu, k jeho vzdělávacı́m a 
osobnostnı́m předpokladům a k věku žáka. Slovnı́ hodnocenı́ zahrnuje posouzenı́ výsledků 
vzdělávánı ́ žáka v jejich vývoji, ohodnocenı ́ pı́le žáka a jeho přı́stupu ke vzdělávánı́ i v 
souvislostech, které ovlivňujı́ jeho výkon,                              a naznačenı́ dalšı́ho rozvoje žáka. 
Obsahuje také zdůvodněnı́ hodnocenı ́ a doporučenı́, jak předcházet přı́padným 
neúspěchům žáka a jak je překonávat.  

  

Zásady pro převedení slovního hodnocení do klasifikace nebo klasifikace do 
slovního hodnocení pro stanovení celkového hodnocení žáka na vysvědčení:  
Prospěch  

Ovládnutí učiva předepsaného osnovami  

1- výborný - ovládá bezpečně   

2 - chvalitebný - ovládá  

3 - dobrý - v podstatě ovládá  

4 - dostatečný - ovládá se značnými mezerami  

5 - nedostatečný - neovládá  
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Úroveň myšlení  

1 – výborný - pohotový, bystrý, dobře chápe souvislosti   

2 – chvalitebný - uvažuje celkem samostatně  

3 – dobrý - menšı́ samostatnost v myšlenı ́ 

4 – dostatečný - nesamostatné myšlenı ́ 

5 - nedostatečný - odpovı́dá nesprávně i na návodné otázky  

 

 

Úroveň vyjadřování  

1 – výborný - výstižné a poměrně přesné   

2 – chvalitebný - celkem výstižné  

3 – dobrý - myšlenky vyjadřuje ne dost přesně  

4 – dostatečný - myšlenky vyjadřuje se značnými obtı́žemi  

5 - nedostatečný - i na návodné otázky odpovı́dá nesprávně  

 

 

Celková aplikace vědomostí, řešení úkolů, chyby, jichž se žák dopouští  

1 – výborný - užıv́á vědomostı ́a spolehlivě a uvědoměle dovednostı́, pracuje samostatně, přesně 
a s jistotou   

2 – chvalitebný - dovede použıv́at vědomosti a dovednosti při řešenı́ úkolů, dopouštı́ se jen 
menšı́ch chyb  

3 – dobrý - řešı́ úkoly s pomocı́ učitele a s touto pomocı́ snadno překonává potı́že a odstraňuje 
chyby  

4 – dostatečný - dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává  

5 – nedostatečný - praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocı́  
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Píle a zájem o učení  

1 – výborný - aktivnı́, učı́ se svědomitě a se zájmem  

2 – chvalitebný - učı ́se svědomitě  

3 – dobrý - k učenı ́a práci nepotřebuje většı́ch podnětů  

4 – dostatečný - malý zájem o učenı́, potřebuje stálé podněty  

5 - nedostatečný - pomoc a pobı́zenı́ k učenı ́jsou zatı́m neúčinné  

 

Chování  

1 – velmi dobré - Zák uvědoměle dodržuje pravidla chovánı́ a ustanovenı́ vnitřnı́ho řádu školy. 
Méně závažných přestupků se dopouštı́ ojediněle. Zák je však přı́stupný výchovnému působenı́ 
a snažı́ se své chyby napravit.  

2 - uspokojivé - Chovánı ́žáka je v rozporu s pravidly chovánı́ a s ustanovenı́mi vnitřnı́ho řádu 
školy. Zák se dopustı ́ závažného přestupku proti pravidlům slušného chovánı́ nebo vnitřnı́mu 
řádu školy; nebo se opakovaně dopustı́ méně závažných přestupků. Zpravidla se přes důtku 
třıd́nı́ho učitele školy dopouštı ́dalšı́ch přestupků, narušuje výchovně vzdělávacı́ činnost školy. 
Ohrožuje bezpečnost a zdravı́ svoje nebo jiných osob.  

3 - neuspokojivé - Chovánı ́ žáka ve škole je v přı́krém rozporu s pravidly slušného chovánı́. 
Dopustı́ se takových závažných přestupků proti školnı́mu řádu nebo proviněnı́, že je jimi vážně 
ohrožena výchova nebo bezpečnost a zdravı́ jiných osob. Záměrně narušuje hrubým způsobem 
výchovně vzdělávacı́ činnost školy. Zpravidla se přes důtku ředitele školy dopouštı́ dalšı́ch 
přestupků. 
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Způsob získávání podkladů pro hodnocení    
1. Podklady pro hodnocenı́ a klasifikaci výchovně vzdělávacı́ch výsledků a chovánı́ žáka zı́skává 
učitel zejména těmito metodami, formami a prostředky:  

 soustavným diagnostickým pozorovánıḿ žáka  
 soustavným sledovánı́m výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučovánı́ 
 různými druhy zkoušek (pıśemné, ústnı́, grafické, praktické, pohybové), didaktickými testy 
 kontrolnıḿi pı́semnými pracemi a praktickými zkouškami předepsanými učebnı́mi osnovami 
 analýzou různých činnostı́ žáka 
 konzultacemi s ostatnı́mi učiteli a podle potřeby s dalšı́mi odbornı́ky (PPP) 
 rozhovory se žákem a zákonnými zástupci žáka  

 

2. Zák 2. až 9. ročnı́ku základnı ́školy musı́ mı́t z každého hlavnı́ho předmětu (CJ, M, cizı́ jazyky) 
alespoň čtyři známky za každé čtvrtletı́ a z ostatnı́ch předmětů jednu známku za každé čtvrtletı́. 
Známky zıśkávajı ́vyučujıćı ́průběžně během celého klasifikačnı́ho obdobı.́ Nenı́ přı́pustné ústně 
přezkušovat žáky koncem klasifikačnı́ho obdobı́ z látky celého tohoto obdobı.́ Výjimku tvořı́ 
vědomosti nutné k zvládnutı́ zkoušené látky. Zkoušenı́ je prováděno zásadně před kolektivem 
třı́dy, nepřı́pustné je individuálnı́ přezkušovánı́ po vyučovánı́ v kabinetech. Výjimka je možná jen 
při diagnostikované vývojové poruše, kdy je tento způsob doporučen                 ve zprávě 
psychologa.  

 

3. Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace, klasifikaci zdůvodňuje a poukazuje                
na klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů, výtvorů. Po ústnı́m vyzkoušenı́ oznámı́ 
učitel žákovi výsledek hodnocenı́ okamžitě. Výsledky hodnocenı́ pı́semných zkoušek a pracı́                  
a praktických činnostı́ oznámı́ žákovi nejpozději do 7 dnů. Učitel sděluje všechny známky,          
které bere v úvahu při celkové klasifikaci, zástupcům žáka a to zejména prostřednictvıḿ zápisů 
do žákovské knı́žky - současně se sdělovánı́m známek žákům. Při hodnocenı ́ využıv́á                                       
i sebehodnocenı́ žáka.  

 

4. Kontrolnı ́pı́semné práce a dalšı́ druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školnı ́rok, 
aby se nadměrně nenahromadily v určitých obdobı́ch.  

 

5. O termıńu pı́semné zkoušky, která má trvat vı́ce než 25 minut, informuje vyučujı́cı́ žáky 
dostatečně dlouhou dobu předem. V jednom dni mohou žáci konat jen jednu zkoušku uvedeného 
charakteru.  
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6. Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka průkazným způsobem tak, 
aby mohl vždy doložit správnost celkové klasifikace žáka i způsob zı́skánı́ známek (ústnı ́
zkoušenı,́ pıśemné...). V přı́padě dlouhodobé nepřı́tomnosti nebo rozvázánı́ pracovnı́ho poměru 
v průběhu klasifikačnı́ho obdobı́ předá tento klasifikačnı́ přehled zastupujı́cı́mu učiteli nebo 
vedenı ́školy.  

 

7. Vyučujı́cı́ zajistı ́ zapsánı́ známek také do třı́dnı́ho katalogu a dbá o jejich úplnost.                              
Do katalogu jsou zapisovány známky z jednotlivých předmětů, udělená výchovná opatřenı́                   
a dalšı́ údaje o chovánı́ žáka, jeho pracovnı́ aktivitě a činnosti ve škole.  

 

8. Pokud je klasifikace žáka stanovena na základě pı́semných nebo grafických pracı́, vyučujı́cı́ 
tyto práce uschovávajı ́po dobu, během nı́ž se klasifikace žáka určuje nebo ve které se k nı ́mohou 
zákonnı́ zástupci žáka odvolat, tzn. celý školnı́ rok včetně hlavnıćh prázdnin, v přı́padě žáků s 
odloženou klasifikacı́ nebo opravnými zkouškami až do 30.10. dalšı́ho školnı́ho roku. Opravené 
pıśemné práce musı́ být předloženy všem žákům a na požádánı́ ve škole také zákonným 
zástupcům.  

 

9. Vyučujı́cı ́dodržujı ́zásady pedagogického taktu, zejména:  

 neklasifikujı́ žáky ihned po jejich návratu do školy po nepřı́tomnosti delšı́ než jeden 
týden  

 žák je povinen si doplnit probı́rané učivo za dobu jeho nepřı́tomnosti a to v nejkratšı́ 
možné době 

 účelem zkoušenı ́nenı́ nacházet mezery ve vědomostech žáka, ale hodnotit to, co umı́  
  učitel klasifikuje jen probrané učivo, zadávánı́ nové látky k samostatnému nastudovánı ́

celé třıd́ě nenı́ přı́pustné  
 před prověřovánı́m znalostı́ musı́ mı́t žáci dostatek času k naučenı́, procvičenı ́a zažitı́ 

učiva  
 prověřovánı́ znalostı́ provádět až po dostatečném procvičenı́ učiva  

 

10. Třı́dnı́ učitelé (přıṕadně výchovný poradce) jsou povinni seznamovat ostatnı́ vyučujı́cı́                 
s doporučenı́m psychologických vyšetřenı́, které majı́ vztah ke způsobu hodnocenı́ a klasifikace 
žáka a dále ke způsobu zı́skávánı ́ podkladů. Udaje o nových vyšetřenı́ch jsou součástı́ zpráv 
učitelů (nebo výchovného poradce) na pedagogické radě.  
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Podrobnos  o komisionálních a opravných zkouškách  
Komisionální zkouška  

1. Komisionálnı́ zkouška se koná v těchto přı́padech: má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti 
o správnosti hodnocenı́ na konci prvnı́ho nebo druhého pololetı́, při konánı ́opravné zkoušky 

2. Komisi pro komisionálnı́ přezkoušenı́ jmenuje ředitel školy; v přıṕadě, že je vyučujı́cıḿ 
daného předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad.  

3. Komise je třıč́lenná a tvořı́ ji:  

- předseda, kterým je ředitel školy, popřı́padě jıḿ pověřený učitel, nebo v přı́padě, že vyučujı́cı́m 
daného předmětu je ředitel školy, krajským úřadem jmenovaný jiný pedagogický pracovnı́k 
školy 

- zkoušejı́cı́ učitel, jı́mž je vyučujıćı́ daného předmětu ve třı́dě, v nı́ž je žák zařazen, popřıṕadě 
jiný vyučujıćı́ daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávacı ́oblasti stanovené rámcovým 
vzdělávacı́m programem pro základnı ́vzdělávánı́ 

- třıd́nı́ učitel. 

4. Výsledek přezkoušenı́ již nelze napadnout novou žádostı́ o přezkoušenı́. Výsledek přezkoušenı́ 
stanovı́ komise hlasovánı́m. Výsledek přezkoušenı́ se vyjádřı́ slovnıḿ hodnocenıḿ nebo 
stupněm prospěchu. Reditel školy sdělı́ výsledek přezkoušenı́ prokazatelným způsobem žákovi 
a zákonnému zástupci žáka. V přı́padě změny hodnocenı́ na konci prvnı́ho nebo druhého pololetı́ 
se žákovi vydá nové vysvědčenı.́  

5. O přezkoušenı́ se pořizuje protokol, který se stává součástı́ dokumentace školy. Za řádné 
vyplněnı́ protokolu odpovı́dá předseda komise, protokol podepı́šı́ všichni členové komise. 

6. Zák může v jednom dni vykonat přezkoušenı ́pouze z jednoho předmětu. Nenı́-li možné žáka 
ze závažných důvodů ve stanoveném termı́nu přezkoušet, stanovı ́ orgán jmenujı́cı́ komisi 
náhradnı́ termı́n přezkoušenı́.  

7. Konkrétnı́ obsah a rozsah přezkoušenı́ stanovı́ ředitel školy v souladu se školnı́m vzdělávacı́m 
programem.  

8. Vykonánı́m přezkoušenı́ nenı́ dotčena možnost vykonat opravnou zkoušku.  

9. Třı́dnı́ učitel zapı́še do třıd́nı́ho výkazu poznámku o vykonaných zkouškách, doplnı ́celkový 
prospěch a vydá žákovi vysvědčenı ́s datem poslednı́ zkoušky.  
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Opravná zkouška  

1. Opravné zkoušky konajı́:   

 žáci, kteřı́ majı́ nejvýše dvě nedostatečné z povinných předmětů a zároveň dosud 
neopakovali ročnı́k na daném stupni základnı́ školy  

 žáci devátého ročnı́ku, kteřı́ na konci druhého pololetı́ neprospěli nejvýše ze dvou 
povinných předmětů. Záci nekonajı́ opravné zkoušky, jestliže neprospěli z předmětu            
s výchovným zaměřenı́m.  

2. Opravné zkoušky se konajı́ nejpozději do konce přı́slušného školnı́ho roku, tj. do 31. srpna.     
Termı́n opravných zkoušek a konzultacı́ žáků s přı́slušnými pedagogickými pracovnı́ky stanovı́ 
ředitel školy na červnové pedagogické radě. Zák může v jednom dni skládat pouze jednu 
opravnou zkoušku. Opravné zkoušky jsou komisionálnı́.  

3. Zák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejı́mu konánı́ nedostavı́,      
neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradnı ́ termı́n opravné       
zkoušky nejpozději do 15. zářı́ následujı́cı́ho školnı́ho roku. Do té doby je žák zařazen                         
do nejbližšı́ho vyššı́ho ročnı́ku, popřı́padě znovu do devátého ročnı́ku.  

4. Zákovi, který konal opravnou zkoušku, se na vysvědčenı́ uvede datum poslednı ́ opravné      
zkoušky v daném pololetı.́  

 

 

5. Třı́dnı́ učitel zapı́še do třıd́nı́ho výkazu žákovi, který koná opravnou zkoušku:  

Vykonání opravné zkoušky (třídní výkaz – poznámka) Žák vykonal dne …… opravnou zkoušku                  
z předmětu ………s prospěchem ……….  

Nedostavení se k opravné zkoušce (třídní výkaz – poznámka) Žák se bez řádné omluvy nedostavil 
k vykonání opravné zkoušky, čímž jeho prospěch v předmětu ……… zůstává nedostatečný  
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Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami  
1. Způsob hodnocenı́ a klasifikace žáka vycházı́ ze znalosti přı́znaků postiženı́ a uplatňuje se                 
ve všech vyučovacı́ch předmětech, ve kterých se projevuje postiženı ́žáka, a to na obou stupnı́ch 
základnı ́školy.  

2. Při způsobu hodnocenı ́a klasifikaci žáků pedagogičtı́ pracovnı́ci zvýrazňujı́ motivačnı́ složku 
hodnocenı́, hodnotı ́ jevy, které žák zvládl. Při hodnocenı́ se doporučuje užıv́at různých forem 
hodnocenı́, např. bodové ohodnocenı́, hodnocenı́ s uvedenıḿ počtu chyb apod.  

3. Při klasifikaci žáků se doporučuje upřednostnit širšı́ slovnı́ hodnocenı́. Způsob hodnocenı́ 
projedná třıd́nı́ učitel a výchovný poradce s ostatnı́mi vyučujı́cı́mi.  

4. Třı́dnı́ učitel sdělı́ vhodným způsobem ostatnı́m žákům ve třı́dě podstatu individuálnı́ho 
přı́stupu a způsobu hodnocenı́ a klasifikace žáka.  

5. Zák zařazený do zdravotnı́ tělesné výchovy při částečném osvobozenı ́ nebo při  úlevách  
doporučených lékařem se klasifikuje v tělesné výchově s přihlédnutıḿ k druhu a stupni   
postiženı́ i k jeho celkovému zdravotnı́mu stavu.  
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Výchovná opatření  
1. Reditel školy může na základě vlastnı́ho rozhodnutı́ nebo na základě podnětu jiné právnické 
či fyzické osoby žákovi po projednánı́ v pedagogické radě udělit pochvalu nebo jiné oceněnı́               
za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školnı ́iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo 
za dlouhodobou úspěšnou práci.  

2. Třı́dnı́ učitel může na základě vlastnı́ho rozhodnutı́ nebo na základě podnětu ostatnı́ch 
vyučujıćı́ch žákovi po projednánı́ s ředitelem školy udělit pochvalu nebo jiné oceněnı́                          
za výrazný projev školnı́ iniciativy nebo za déletrvajı́cı́ úspěšnou práci.  

3. Při porušenı́ povinnostı́ stanovených školnı́m řádem lze podle závažnosti tohoto porušenı ́
žákovi uložit: a)napomenutı ́třıd́nı́ho učitele b)důtku třı́dnı́ho učitele c)důtku ředitele školy        

 

Pravidla pro udělování pochval:  

 Pochvala třídního učitele za:   

 vzornou přı́pravu na vyučovánı́  
 dobré studijnı ́výsledky reprezentaci školy (sport, olympiády, VV, škol. kola soutěžı́)  
 pomoc spolužákovi, vyučujıćı́m               

Pochvala ředitele školy za:     

 trvalou vzornou přı́pravu na vyučovánı ́                                                               
 trvale výborné studijnı ́výsledky                                                               
 reprezentaci školy okresnı́, krajská kola, dobré umı́stěnı́  
 mimořádný skutek pomoci spolužákovi, člověku      

         

Pravidla pro udělování důtek:  

 Napomenutí třídního učitele za:   

 drobné porušenı ́SR                                                                     
 nevhodné chovánı́ ke spolužákům                                                                    
 zapomı́nánı́ (časté zapomı́nánı́ školnı́ch pomůcek a domácı́ch přıṕrav)      

Důtka třídního učitele za:      

 porušenı ́SR                                                                                                                              
 nevhodné chovánı́        
 neustálé zapomıńánı́        
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Důtka ředitele školy za:          

 hrubé porušenı ́SR                                                                
 velmi časté až záměrné zapomı́nánı́                                                                
 nevhodné vystupovánı́ při komunikaci s vyučujı́cıḿ   

 vážné ohroženı́ spolužáka                                                                
 šikana, kyberšikana                                                                
 poškozenı ́školnı́ho majetku  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Bohuslavicích 27.8.2019                                                     Mgr. Lenka Kučerová 

Projednáno na pedagogické radě 27.8.2019 

Schváleno školskou radou dne 28.8.2019 

Seznámení žáků dne 2.9.2019 

Seznámení zaměstnanců školy 2.9.2019 

Č.j. ZSBoh/104/2019 

 


