PRAV
VIDLA
A PRO
O HOD
DNOC
CENÍ Ž
ŽÁKŮ
DY HODNO
OCENÍ PRŮ
ŮBĚHU A V
VÝSLEDKŮ VZDĚLÁV
VÁNÍ A CHO
OVÁNÍ VE ŠKOLE
Š
ZÁSAD
A AKCÍCH P OŘÁDANÝ
ÝCH ŠKOLO
OU


Pro hodnoccení žáků všech
v
ročníkků ZŠ Na rovině se po
oužívá slovvní hodnoce
ení. Toto
sslovní hodn
nocení je so
ouhrnnou z pětnou vaz
zbou o tom, co dítě zvlládlo při osv
vojování
vvzdělávacíh
ho obsahu.



K sebehod
dnocení žá
áků a pra
avidelnému
u poskytování písem
mné zpětné
é vazby
o průběhu vzdělávání
v
jsou určen y „mapy uč
čiva“.



Důležitým prvkem pro
ocesu učen
ní je práce s chybou. Žáci
Ž
mají pprávo uděla
at chybu
s vědomím toho, že chybovat j e normálníí, neboť je to nedílnáá součást procesu
a a následn
ná práce s ní
n je příležittostí ke zleppšení.
každého uččení. Chyba



S
Sebereflexe
e žáka na konci
k
každé
ého bloku přináší
p
věcn
né shrnutí a připomenutí toho,
cco se žák právě
p
učil, či
č naučil, ne
ejlépe i stup
peň či míru osvojení.



Hodnocení vykonává učitel prů běžně běh
hem výuky, na školníích akcích po celý
šškolní rok.



Hodnocení není prim
márně zam
měřeno na
a srovnává
ání žáka s jeho spolužáky,
a
ale soustře
eďuje se na
a individuállní pokrok každého žá
áka, respekktive na ho
odnocení
předem dan
ných kritériíí.



Ž
Žákům je průběžně
p
po
oskytována zpětná vaz
zba ze strany vyučujíccích (slovní formou,
bodovým ohodnocením
m.



Učitel sledu
uje úroveň osvojování
o
kkompetencí žáků.



Při hodnoccení chován
ní žáka ve šškole a při akcích
a
pořádaných škoolou učitel posuzuje
p
respektování dohodnu
utých pravid
del, dodržo
ování bezpe
ečnostních pokynů a ochranu
zzdraví, udržování do
obrých me
ezilidských vztahů (pochopení, tolerance, pomoc
d
druhým…).
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v
Forma hodnoceníí – zpětné vazby





G
Grafická (p
průběžné vybarvováníí elips s uč
čivem v „ma
apy učiva“ (Mapy učiiva patří
žžákům a jso
ou k dispozici učitelům
m i rodičům k nahlédnuttí ve škole).
Ústní (průběžná a spontánní běhe
em výuky, pravidelná
p
na
n konci výuukových blo
oků)
oveň kompe
etencí i vzdě
ělávacího oobsahu jedn
notlivých
Písemná (fformulář popisující úro
předmětů – dvakrát za
a pololetí)
Z
ZÁSADY
A PRAVIDLA
A PRO SEB
BEHODNOCENÍ ŽÁKŮ
Ů

Žáci jso
ou postupně
ě vedeni k vlastnímu
v
h
hodnocení své
s práce:




Formulují svou úspěšn
nost vzhlede
em k daným
m kritériím, míru
m dosažeení úspěchu
Učí se possuzovat vla
astní vynalo
ožené úsilí vzhledem k výsledkuu činnosti, odhalují
ssvoje rezervvy a osobníí možnosti
Dostávají možnost
m
sro
ovnat vlastn í hodnocení s okolím (hodnocení učitele, rod
diče…)
ST
TUPNĚ HOD
DNOCENÍ PROSPĚCH
P
HU (pouze při
p přestupu na
n jinou škol u na její žádost)

Předměty s převaho
ou znalostn
ního a teorettického zam
měření (ČJ, AJ,
A MA, PRO
OJ, INF)



Stupeň 1 (vvýborný)

Žák ovvládá poža
adované poznatky a chápe vz
ztahy mez
zi nimi. Poohotově vykonává
požadovvané činno
osti. Samo
ostatně a ttvořivě upllatňuje zna
alosti při řřešení teorretických
a prakttických úko
olů. Myslí logicky sprá
ávně, zřete
elně se u něho projeevuje samo
ostatnost
a tvořivvost. Jeho ústní a pís
semný projjev je sprá
ávný, přesný a výstižnný. Grafický
ý projev
je přesn
ný a estetický. Výsled
dky jeho č innosti jsou
u kvalitní, pouze
p
s m enšími ned
dostatky.
Je scho
open samosstatně studo
ovat vhodné
é texty.


Stupeň 2 (cchvalitebný))

Žák ovládá požado
ované pozn
natky v pod
dstatě ucele
eně, přesně
ě a úplně. P
Pohotově vykonává
požadovvané činnossti. Samosttatně nebo podle menš
ších podněttů učitele upplatňuje zna
alosti při
řešení tteoretických
h a praktick
kých úkolů.. Myslí sprá
ávně, v jeho myšlení sse projevujje logika
a tvořivvost. Ústníí a písemn
ný projev mívá menší nedosta
atky ve spprávnosti, přesnosti
p
a výstižžnosti. Kvallita výsledk
ků činnosti je zpravidla bez pods
statných needostatků. Grafický
projev je estetický, bez většíc
ch nepřesno
hopen samo
ostatně nebbo s menšíí pomocí
ostí. Je sch
studova
at vhodné te
exty.
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Stupeň 3 (d
dobrý)

Žák má
á v uceleno
osti, přesno
osti a úplno
osti osvojení požadov
vaných pozznatků nepo
odstatné
mezery. Při vykkonávání požadovaný
p
ých činnos
stí projevu
uje nedosta
tatky. Podstatnější
nosti a chyb
by dovede za
z pomoci u
učitele korig
govat. V uplatňování ossvojených poznatků
p
nepřesn
a dove
edností při řešení teo
oretických a praktický
ých úkolů se dopoušští chyb. Uplatňuje
U
ádí hodnoce
ení jevů a zákonitosttí podle po
odnětů učittele. Jeho myšlení
poznatkky a prová
je vcelkku správné, ale málo tv
vořivé, v je ho logice se
s vyskytují chyby. V úústním a pís
semném
projevu má nedosttatky ve sprrávnosti, pře
esnosti a vý
ýstižnosti. V kvalitě výssledků jeho činnosti
se proje
evují častější nedostattky, grafickýý projev je méně este
etický a má menší ned
dostatky.
Je scho
open samosstatně studo
ovat podle n
návodu učite
ele.


Stupeň 4 (d
dostatečný)

Žák má v ucelenossti, přesnosti a úplnostti osvojení požadovaný
p
ých poznatkků závažné mezery.
Při provvádění poža
adovaných činností
č
je m
málo pohotový a má větší nedosttatky. V upla
atňování
osvojen
ných poznattků a doved
dností při řřešení teore
etických a praktických
p
úkolů se vyskytují
v
závažné
é chyby. Při
P využíván
ní poznatků
ů pro výklad a hodn
nocení jevůů je nesam
mostatný.
V logice
e myšlení se
s vyskytují závažné chyby, myš
šlení není tvořivé.
t
Jehho ústní a písemný
ve správno
projev m
má vážné nedostatky
n
osti, přesno
osti a výstiž
žnosti. V kvvalitě výsled
dků jeho
činnostii a v grafickém projev
vu se proje
evují nedos
statky, grafický projev je málo estetický.
e
Závažné
é nedostatkky a chyby dovede žá
ák s pomoc
cí učitele op
pravit. Při ssamostatném
m studiu
má velkké těžkosti.


Stupeň 5 (n
nedostatečn
ný)

Žák si p
požadované
é poznatky neosvojil ucceleně, přes
sně a úplně
ě, má v nichh závažné a značné
mezery. Jeho dovvednost vyk
konávat požžadované činnosti
č
má
á velmi poddstatné ned
dostatky.
V uplatň
ňování osvo
ojených věd
domostí a d ovedností při
p řešení te
eoretických a praktických úkolů
se vyskkytují velmi závažné ch
hyby. Při výýkladu a hodnocení jev
vů a zákoniitostí nedov
vede své
vědomo
osti uplatnit ani s podn
něty učitele
e. Neprojevu
uje samostatnost v myyšlení, vysk
kytují se
u něho časté logiccké nedosta
atky. V ústn
ním a písem
mném projev
vu má závaažné nedos
statky ve
osti, přesnosti i výstižnosti. Kvalita
a výsledků jeho
j
činnos
sti a grafickýý projev ma
ají vážné
správno
nedosta
atky. Závažné nedosta
atky a chybyy nedovede
e opravit an
ni s pomocíí učitele. Ne
edovede
samosta
atně studovvat.
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ěty s převa
ahou výcho
ovného a u měleckého
o zaměření (UK, TV)
Předmě



S
Stupeň 1 (vvýborný)
Ž
Žák je v čin
nnostech sn
naživý a akktivní. Plně využívá sv
vé osobní ppředpoklady
y a velmi
úspěšně je rozvíjí v in
ndividuálnícch a kolektiv
vních projevech. Jehoo projev je esteticky
e
působivý, v hudební a tělesné výchově přesný.
p
Osv
vojené vědoomosti, dovednosti
a návyky aplikuje
a
tvo
ořivě. Proje
evuje aktivn
ní zájem o umění, eestetiku a tělesnou
t
kulturu. Úsp
pěšně rozvííjí svůj estettický vkus či
č tělesnou zdatnost.
z



S
Stupeň 2 (cchvalitebný))
Ž
Žák je v činnostech méně sn
naživý a aktivní.
a
Svo
oje osobní předpoklady plně
nevyužívá, dokáže se rozvíjet v iindividuálním a kolektivním projevvu. Jeho prrojev má
jjen menší nedostatk
ky z hledisska požadavků. Žák dokáže aaplikovat osvojené
o
vvědomosti, dovednostti a návykyy v nových úkolech. Má menšší zájem o umění,
o estetiku a tělesnou
u zdatnost.. Rozvíjí si v požado
ované mířee estetický vkus či
ttělesnou zd
datnost.



S
Stupeň 3 (d
dobrý)
Ž
Žák je v činnostech
č
aživý a akttivní. Nevyu
užívá dostaatečně své
é osobní
méně sna
předpoklady, obtížně rozvíjí své schopnostti v individu
uálním a kkolektivním projevu.
Dopouští se
s chyb, jeh
ho vědomo
osti a dove
ednosti mají četnější m
mezery a při
p jejich
a
aplikaci po
otřebuje po
omoc učite
ele. Nemá dostatečn
ný zájem o umění, estetiku
a tělesnou kulturu. Nerozvíjí
N
v požadovan
né míře svůj estetickýý vkus či tělesnou
t
zzdatnost.



S
Stupeň 4 (d
dostatečný)
Ž
Žák je v činnostech velmi
v
málo aktivní a snaživý. Rozvoj jeho schopností a jeho
projev jsou málo uspo
okojivé. Úko
oly řeší s ča
astými chyb
bami. Vědoomosti a dovednosti
a
aplikuje jen
n se značn
nou pomoccí učitele. Projevuje velmi maloou snahu a zájem
o činnosti, nerozvíjí
n
do
ostatečně svvůj estetický
ý vkus či těllesnou zdattnost.



S
Stupeň 5 (n
nedostatečn
ný)
Ž
Žák je v činnostech pasivní.
p
Ro
ozvoj jeho schopností
s
je neuspokkojivý. Jeho projev
jje povětšině
ě chybný. Minimální
M
ossvojené věd
domosti a dovednosti nnedovede aplikovat.
Neprojevuje
e zájem o práci a ne
evyvíjí úsilí rozvíjet sv
vůj estetický
ký vkus či tělesnou
t
zzdatnost.
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Stupně h
hodnoceníí chování


S
Stupeň 1 (V
VELMI DOB
BRÉ)

Žákovi sse v podsta
atě daří res
spektovat do
ohodnutá pravidla. Dodržuje bezppečnost při různých
činnoste
ech, chráníí si svoje zdraví
z
i zd
draví ostatn
ních, šetrně
ě zachází s pomůckami jemu
svěřenýými. Snaží se o toleranci, pochop
pení a dodržování vzá
ájemných m
mezilidských
h vztahů
nejen ve
e škole, ale
e i na veřejnosti.


S
Stupeň 2 (U
USPOKOJIV
VÉ)

Žák čassto porušujje dohodnu
utá pravidla
a stanovená
á školním řádem,
ř
svýým chováním často
ohrožuje
e ostatní, nedbá o šetrné zaccházení se
e školním a cizím m
majetkem, porušuje
p
opakova
aně bezpeččnostní pok
kyny. Jeho vystupování ve škole
e a na veře
řejnosti neo
odpovídá
zásadám
m dobrých mezilidskýc
ch vztahů ((pokusy o podvádění,
p
ubližování druhým, ne
evhodné
či vulgá
ární chováníí…) a to i přesto, že jso
ou k řešeníí tohoto problematickéhho chování přizváni
rodiče.


S
Stupeň 3 (N
NEUSPOKO
OJIVÉ)

Žák ned
dodržuje sta
anovená prravidla, úmyyslně ničí cizí
c a školní majetek, vvůbec nerespektuje
pokyny k ochran
ně zdraví při různýcch činnoste
ech. Svým
m chováním
m ohrožuje
e zdraví
ečnost ostattních spoluž
žáků.
a bezpe
Vých
hovná opa
atření
Nevyužíváme žádn
né z výchov
vných opatře
ení, která nabízí § 17 Vyhlášky
V
č. 48/2005.
ní podkladů pro hodn
Způso
ob získáván
nocení




S
Sledováním
m průběžné
é práce žžáka (např.. na pomů
ůckách, přři společné
é tvorbě
projektovýcch výstupů)). Hodnotím
me zvládnu
utí učiva, přístup
p
k ppráci, snah
hu, míru
ssamostatno
osti a tv
vořivosti, kkvalitu vý
ýsledků jednotlivých dílčích činností,
ssebehodnocení v jed
dnotlivých etapách, uplatňován
u
í získávanýých doved
dností a
sschopností,, respektová
ání dohodn utých pravidel a kritérií…
listů, testů a jiných vý
A
Analýzou pracovních
p
ýstupů shro
omažďovanýých do žák
kovských
portfolií.
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Komisioná
K
vné zkoušk
ky
lní a oprav
Při pocchybnosti o správnosti hodnoce ní na konc
ci prvního nebo druhéého pololettí, může
zákonnýý zástupce žáka do 3 pracovnícch dnů ode
e dne, kdy se o hodnoocení proka
azatelně
dozvědě
ěl, nejpozdě
ěji však do 3 pracovnícch dnů od vydání
v
vysv
vědčení, požžádat ředite
ele školy
o komissionální pře
ezkoušení. Termín kom
misionálního
o přezkoušení se konná nejpozdě
ěji do 14
dnů od doručení žá
ádosti v term
mínu dohod
dnutém se zákonným
z
zástupcem.
z
ném stupni základní školy dosu
ud neopako
ovali ročníkk a kteří na
n konci
Žáci, ktteří na dan
nejvýše ze
druhého
o pololetí neprospěli
n
e dvou pov
vinných pře
edmětů s vvýjimkou předmětů
výchovn
ného zaměřření, mohou
u konat z tě
ěchto předm
mětů opravné zkoušky.
Termín je stanoven
n po dohodě se zákon ným zástup
pcem do ko
once přísluššného školního roku
– do 31.8.

Způso
ob hodnoce
ení žáků se
e speciálníími vzděláv
vacími potřřebami


Při hodnoce
ení žáka se
e speciálním
mi vzděláva
acími potřeb
bami se při hlíží k pova
aze jeho
postižení nebo zne
evýhodněníí. Učitelé respektují doporuččení pedag
gogickopsychologiccké poradny či SPC. Způsob ho
odnocení žá
áka je souččástí individ
duálního
plánu, kterrý vzniká na žádost zákonnýc
ch zástupců
ů ve spoluupráci vyučujícího,
zzákonného zástupce žáka,
ž
případ
dně i porade
enského zařízení.



Pro získává
ání podklad
dů pro hod nocení těchto žáků vo
olí učitel vhhodné a přřiměřené
zzpůsoby a při zjišťov
vání úrovně
ě žákovských vědomo
ostí a doveedností volí takové
nástroje, které
k
odpov
vídají scho
opnostem žáka
ž
a na
a něž nem
má postižení nebo
zznevýhodně
ění negativn
ní vliv.
Celk
kové hodno
ocení žáků na vysvěd
dčení

Škola z možností daných legiislativou vyu
užívá:
a) prosp
pěl(a) s vyznamenáním
m
b) prosp
pěl(a)
c) nepro
ospěl(a),
d) neho
odnocen(a).
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hodnocen sttupněm:
Žák je h

yznamenáním, pokud vvyužívá pln
ně kompeten
nce k osvoj ování vzdělávacího
a) prospěl(a) s vy
obsahu.
ence k osvo
ojování vzdě
ělávacího obsahu nevyyužívá plně.
b) prospěl(a), pokud kompete
p
nesplnil(a) dekla rované výstupy ani nev
využívá svéé kompeten
nce.
b) neprrospěl(a), pokud
c) neho
odnocen(a)), pokud nem
mohl(a) být hodnocen((a) např. ze zdravotníc h důvodů.

Desatero p
:
pro slovní hodnocení
h
1. Hodnotíme slovy.
áme žáky mezi
m
sebou.
2. Nesrovnává
me sebehod
dnocení žákků, je na nějj přesně vym
mezený čass.
3. Podporujem
ení a sebeh
hodnocení poskytne
p
jas
snou inform
maci.
4. Popisný jazzyk hodnoce
Zpětnou va
azbou podpo
orujeme vniitřní motivac
ci.
5. Z
6. V
Volíme slovva srozumite
elná dítěti ((i rodiči).
7. Hodnotíme vykonanou
u práci, ne o
osobu.
z výtek, nále
epek i bez pochval.
p
8. Hodnotíme věcně, bez
Vedeme dě
ěti k sebeko
ontrole, vyhl edávání od
dlišností a ch
hyb.
9. V
10. C
Chyby jsou znamením k zastaven
ní práce, zamyšlení a zopakování
z
si učiva.
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