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Na základě výsledků ankety ze září 2016, schválení pedagogickou radou 11. 11. 2016 

a školskou radou byla pravidla pro používání slovního hodnocení změněna následovně 

(změna je vyznačena barevně): 

6. 9 Zásady pro používání slovního hodnocení a jeho kritéria 

Smyslem slovního hodnocení je odstranění případného stresu žáka z klasického hodnocení výkonu 

žáka známkou, úsilí o jeho spoluúčast při hodnocení a dovedení žáka k sebehodnocení. 

Škola využívá slovní hodnocení v 1. a2. ročníku v chování a v naukových předmětech 

(matematika, český jazyk, prvouka) a v předmětech výchovného zaměření (Tv, Hv, Vv, Prac. 

čin.) je prováděna klasifikace známkou. Od 3. ročníku se již používá klasifikace známkou ve všech 

předmětech s doprovodným hodnotícím dopisem)  

Pro hodnocení výsledků vzdělávání žáka ve vyšších ročnících v jednotlivých povinných 

a nepovinných předmětech je možno na žádost zákonného zástupce použít slovního hodnocení. Žádost 

o slovní hodnocení předloží zákonný zástupce žáka prostřednictvím třídního učitele řediteli školy, 

který po poradě s třídním učitelem a vyučujícími jednotlivých předmětů rozhodne o jejím schválení. 

Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech jsou v případě 

použití slovního hodnocení popsány tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka ve vztahu k jeho věku 

a jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků 

vzdělávání žáka v jeho vývoji, hodnocení píle žáka a jeho přístup ke vzdělávání i v souvislostech, 

které ovlivňují jeho výkon a naznačení jeho dalšího rozvoje. Obsahuje rovněž zdůvodnění hodnocení 

a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat. 

Kritériem pro hodnocení vzdělávání žáka je porovnávání výsledků žáka s očekávanými výstupy. 

V teoretických předmětech je hodnocena kvalita vědomostí a znalostí samostatného myšlení, 

dovedností a návyků, tvůrčího přístupu a zájmu. V předmětech s převahou praktického a výchovného 

zaměření je hodnocena především dovednost, tvořivost a tvůrčí schopnosti žáka. 

Pro zápis širšího slovního hodnocení se používají speciální tiskopisy vysvědčení. Pořadí hodnocených 

předmětů odpovídá pořadí na klasickém formuláři vysvědčení. Kopie vysvědčení se slovním 

hodnocením se zakládá do katalogového listu žáka. 

U žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se po překonání nejvýraznějších obtíží se postupně 

začne přecházet k běžné klasifikaci s přihlédnutím k jeho individuálním potřebám a možnostem. 

Při slovním hodnocení se uvádí: 

 ovládnutí učiva předepsaného osnovami – ovládá bezpečně, ovládá, podstatné ovládá, ovládá se 

značnými mezerami, neovládá 

 úroveň myšlení – pohotové, bystré, dobře chápe souvislosti, uvažuje celkem, samostatně, menší 

samostatnost v myšlení, nesamostatné myšlení, odpovídá nesprávně i na návodné otázky 

 úroveň vyjadřování – výstižné, poměrně přesné, celkem výstižné, nedostatečně přesné, vyjadřuje 

se s obtížemi, nesprávné i na naváděcí otázky 

 úroveň aplikace vědomostí – spolehlivě, uvědoměle užívá vědomostí a dovedností, dovede 

používat vědomosti a dovednosti, dopouští se drobných chyb, s pomocí učitele řeší úkoly, 

překonává obtíže a odstraňuje chyby, dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává, praktické 

úkoly nedokáže splnit ani s pomocí učitele 

 píle a zájem o učení – aktivní, učí se svědomitě a se zájmem, učí se svědomitě, k učení a práci 

nepotřebuje mnoho podnětů, malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty, pomoc a pobízení 

k učení jsou neúčinné 


