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Dodatek č. 1 ke školnímu řádku 

Č.j. SOŠaSOUd-Čá/1207/2022/SOAKH 

 

Pravidla pro hodnocení  
výsledků vzdělávání žáků 

 

 

 

 
1. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se provádí podle pravidel v souladu se školským zá-

konem č. 561/2004 Sb. v platném znění a vyhláškou o středním vzdělávání č. 13/2005 Sb. 
v platném znění. 

 

2. Na počátku každého pololetí oznámí vyučující žákům podmínky hodnocení výsledků vzdě-
lávání žáků a způsobu klasifikace (písemné práce, ústní zkoušení, opakování, domácí úkoly, 
kontrolní práce apod. a jejich vliv na celkové hodnocení). 

 

3. Učitel zkouší a hodnotí žáka průběžně, výsledek ústního zkoušení je vyučující povinen 
oznámit ihned, klasifikaci písemné práce sdělí vyučující žákům zpravidla do 14 dnů ode 
dne vypracování. 

 

4. Při hodnocení a klasifikaci pedagogický pracovník (dále jen učitel) uplatňuje přiměřenou 
náročnost a pedagogický takt, přihlíží k věkovým zvláštnostem žáka. 

 

5. Před každým hodnocením musí učitel informovat žáka o váze klasifikačního stupně, kterým 
se uplatní v celkovém hodnocení žáka. Učitel může využívat v průběžném hodnocení kla-
sifikačních stupňů školního informačního systému (Bakaláři),  

 

6. Učitel oznamuje žákovi bez zbytečného odkladu výsledek každého hodnocení a klasifikace 
a poukazuje na klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů, výtvorů. Při ústním 
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vyzkoušení oznámí učitel žákovi výsledek okamžitě, nejpozději na konci hodiny. Učitel 
dává vhodnou formou prostor pro vlastní sebehodnocení žáka. 

 

7. Hodnocení chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou se na vysvědčení hodnotí 
stupni: 

1 – velmi dobré, 

2 – uspokojivé, 

3 – neuspokojivé. 

 

8. Výsledky vzdělávání v jednotlivých předmětech stanovených školním vzdělávacím 
programem se vyjadřují stupni klasifikace: 

1 – výborný, 

2 – chvalitebný, 

3 – dobrý, 

4 – dostatečný, 

5 – nedostatečný. 
 

9.   Klasifikace v jednotlivých předmětech teoretického vyučování se stanoví takto: 

Při klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření se 
v souladu s požadavky vzdělávacích plánů hodnotí: 

a) ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů,  
   definic, zákonitostí a vztahů, kvalita a rozsah získaných dovedností vykonávat  

   požadované intelektuální a motorické činnosti, 

b) schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a  
   praktických úkolů, při výkladu a hodnocení společenských a přírodních jevů a  

   zákonitostí, 

c) kvalita myšlení, především jeho logika, samostatnost a tvořivost, 
d) aktivita v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim, 
e) přesnost, výstižnost a odborná i jazyková správnost ústního a písemného projevu, 
f) kvalita výsledků činností, 
g) osvojení účinných metod samostatného studia. 

 

1 (výborný) žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice, zákonitosti uceleně 
a chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální a praktické čin-
nosti. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretic-
kých i praktických úkolů, při svém výkladu a hodnocení jevů i zákonitostí. Myslí logicky 
správně, projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný a vý-
stižný. Grafický projev je přesný. Výsledky jeho činností odpovídají příslušným normám. 
Je schopen samostatně studovat vhodné texty. 



 

 
 Strana 3Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, 

příspěvková organizace, Aug. Sedláčka 1145/2, Čáslav 

2 (chvalitebný) žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a praktické čin-
nosti. Pohotově vykonává požadované intelektuální a praktické činnosti. Samostatně a 
produktivně, nebo podle menších podnětů učitele, uplatňuje osvojené poznatky a doved-
nosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při svém výkladu a hodnocení jevů a zá-
konitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný 
projev má menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků čin-
nosti je zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický projev je bez větších nepřesností. 
Je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty. 

3 (dobrý) žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, 
faktů, pojmů, definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných 
intelektuálních a praktických činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a 
chyby dovede za pomoci učitele korigovat. V uplatňování osvojených poznatků a doved-
ností při řešení teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a 
provádí hodnocení jevů podle podnětů učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo 
tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. V ústním projevu má nedostatky, grafický pro-
jev má menší nedostatky. Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele. 

 

4 (dostatečný) žák má závažné mezery v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení poža-
dovaných poznatků. Při provádění požadovaných intelektuálních a praktických činností 
je málo pohotový a má větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a doved-
ností, při řešení teoretických a praktických úkolů 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 nedo-
statky. Závažné chyby dovede žák s významnou pomocí učitele opravit. Při samostat-
ném studiu má velké těžkosti. 

5 (nedostatečný) žák si požadované poznatky neosvojil přesně a úplně, má v nich zá-
važné a značné nedostatky. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a prak-
tické činnosti má velmi podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a 
dovedností, při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné 
chyby. Při svém výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplat-
nit ani s podnětem učitele. Neprojevuje samostatné myšlení, vyskytují se u něj často lo-
gické nedostatky. V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, 
přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický projev mají vážné ne-
dostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. 

 

10.  Klasifikace v odborném výcviku a praktickém vyučování se stanoví takto: 

Při klasifikaci v souladu s požadavky vzdělávacích plánů se hodnotí: 

a) vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem, 
b) osvojení praktických dovedností a návyků, zvládnutí účelných způsobů práce, 
c) využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech, 
d) aktivita, samostatnost, tvořivost, iniciativa v praktických činnostech, 
e) kvalita výsledků činností, 
f) organizace vlastní práce a pracoviště, udržování pořádku na pracovišti, 
g) dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví a péče o životní prostředí, 



 

 
 Strana 4Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, 

příspěvková organizace, Aug. Sedláčka 1145/2, Čáslav 

h) hospodárné využívání surovin, materiálů, energie, překonávání překážek v práci, 
i) obsluha a údržba zařízení, pomůcek a nástrojů, nářadí a měřidel. 

 

1 (výborný) žák soustavně projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k 
praktickým činnostem. Pohotově, samostatně a tvořivě využívá získané teoretické po-
znatky 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 organi-
zuje vlastní práci, udržuje pracoviště v pořádku. Uvědoměle dodržuje předpisy o bezpeč-
nosti a ochraně zdraví a aktivně se stará o životní prostředí. Hospodárně využívá suro-
viny, materiál, energii. Vzorně obsluhuje a udržuje zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí a 
měřidla. Aktivně překonává vyskytující se překážky. 

2 (chvalitebný) žák projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktic-
kým činnostem. Samostatně, ale méně tvořivě a s menší jistotou využívá získané teore-
tické 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 udržuje 
předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví 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. Pře-
kážky v práci překonává s občasnou pomocí učitele. 

3 (dobrý) žák projevuje vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem s 
menšími výkyvy. Za pomocí 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 organi-
zuje méně účelně, udržuje pracoviště v pořádku. Dodržuje předpisy o bezpečnosti a 
ochraně zdraví a v malé míře přispívá k tvorbě a ochraně životního prostředí. Na podněty 
učitele je schopen hospodárně využívat suroviny, materiály a energii. K údržbě laborator-
ních zařízení, přístrojů, nářadí a měřidel musí být částečně podněcován. Překážky v práci 
překonává jen s častou pomocí učitele. 

 

4 (dostatečný) žák pracuje bez zájmu a vztahu k práci, k pracovnímu kolektivu a praktic-
kým činnostem. Získané teoretické poznatky dovede využít při praktické činnosti jen za 
soustavné pomoci učitele. V praktických činnostech, dovednostech a návycích se do-
pouští větších chyb. Při volbě postupů a způsobů práce potřebuje soustavnou pomoc uči-
tele. Ve výsledcích práce má závažné nedostatky. Práci dovede organizovat za soustavné 
pomoci učitele, méně dbá o pořádek na pracovišti. Méně dbá na dodržování předpisů o 
bezpečnosti a ochraně zdraví a o životní prostředí. Porušuje zásady hospodárnosti využí-
vání surovin, materiálů a energie. V obsluze a údržbě zařízení a pomůcek, přístrojů, 
nářadí a měřidel se dopouští závažných nedostatků. Překážky v práci překonává jen za 
pomoci učitele. 

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 
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poznatky při praktické 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 zařízení a pomůcek, přístrojů a nářadí, 
nástrojů a měřidel se dopouští závažných nedostatků. 

 

11. Celkové hodnocení žáka zahrnuje výsledky klasifikace z teoretické výuky, odborného  

 výcviku/praktického vyučování a chování, nezahrnuje klasifikaci nepovinných předmětů.  

   Stupeň celkového hodnocení se uvádí na vysvědčení. 

 

12 Nelze-li žáka hodnotit na konci 1. pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní  
 termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do konce 
 června. 

 

1. Nelze-li žáka hodnotit na konci 2. pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení ná-
hradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do 
konce září následujícího školního roku. Do té doby navštěvuje žák nejbližší vyšší roč-
ník. Není-li žák hodnocen ani v tomto termínu, neprospěl. 

 

2. Nevykoná-li žák odbornou praxi v termínu stanoveném školou, musí tuto praxi vykonat 
v době letních prázdnin, tj. do 31. 8. daného školního roku, jinak se posuzuje, že nepro-
spěl z praktického vyučování. 

 

3. Důvody, pro které žák není zpravidla hodnocen ze závažných objektivních příčin: 
- omluvená neúčast na vyučování v předmětu více než 30 % (posoudí učitel 

daného předmětu), 
- omluvená neúčast na odborné praxi, která činí více než 50 % (posoudí 

učitel praktického vyučování), 
- požádá-li žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka písemně o odklad 

klasifikace z důvodu často opakované omluvené absence, která výrazně 
ovlivňuje klasifikaci žáka v některém z vyučovacích předmětů; k tomu je 
nutný souhlas ředitele školy, který ho může udělit na doporučení přísluš-
ného vyučujícího a třídního učitele. 

 

4. Průběžně nehodnocen z některých předmětů bude žák vždy: 
- bylo-li mu ředitelem školy uznáno hodnocení při přestupu z jiné školy nebo na 

jiný obor podle § 66 odst. 3 a 4 nebo uznáno vzdělání podle § 70 zákona č. 
561/2004 Sb. školského zákona, 

- byl-li trvale nebo na přechodnou dobu (pak po tuto dobu) ředitelem školy uvol-
něn z některého předmětu podle § 67 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. 

- při celkovém hodnocení bude u vybraných předmětů uvedeno – uznáno  
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5. Žák, který na konci druhého pololetí neprospěl nejvýše ze dvou povinných předmětů, 
koná z těchto předmětů opravnou zkoušku nejpozději do konce srpna příslušného škol-
ního roku v termínu stanoveném ředitelem školy. Opravná zkouška je komisionální 
zkouškou. Žák, který nevykoná zkoušku úspěšně, nebo se k jejímu konání nedostaví, ne-
prospěl. Ze závažných důvodů může ředitel stanovit náhradní termín opravné zkoušky 
nejpozději do konce září následujícího školního roku. 

 

6. Má-li zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka pochybnosti o správnosti hod-
nocení na konci prvního nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy 
se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání 
vysvědčení, požádat ředitele školy o přezkoumání výsledků hodnocení žáka; je-li vyučují-
cím žáka v daném předmětu ředitel školy, krajský úřad. Ředitel školy nebo krajský úřad 
nařídí komisionální přezkoušení žáka, které se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žá-
dosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka. 

 

7. V případě, že se žádost o přezkoumání výsledků hodnocení týká hodnocení chování nebo 
předmětů výchovného zaměření, posoudí ředitel školy, je-li vyučujícím žáka v daném 
předmětu výchovného zaměření ředitel školy, krajský úřad, dodržení pravidel pro hodno-
cení výsledků vzdělávání žáků podle školního řádu. V případě zjištění porušení těchto 
pravidel ředitel školy nebo krajský úřad výsledek hodnocení změní; nebyla-li pravidla pro 
hodnocení výsledků vzdělávání žáků porušena, výsledek hodnocení potvrdí, a to nejpoz-
ději do 14 dnů ode dne doručení žádosti, která musí být podána nejpozději do 3 pracov-
ních dnů od vydání vysvědčení. 

 

8. Do hodnocení vzdělávání žáka ani do klasifikace v jednotlivých předmětech nesmí být 
zahrnuto hodnocení chování žáka. 

 

9. Žáci se hodnotí ve všech vyučovacích předmětech uvedených v učebním plánu 
příslušného ročníku. 

10. V předmětu, který vyučuje více učitelů, určí výsledné hodnocení příslušní učitelé po 
vzájemné dohodě. Nedojde-li k dohodě, stanoví výsledné hodnocení ředitel školy. 

 

11. Opakování ročníku: 
a) na základě písemné žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého 

žáka může ředitel školy ve správním řízení povolit žáku opakování ročníku; žádost 
musí obsahovat zdůvodnění, 

b) ředitel školy může povolit opakování ročníku pouze z důvodu hodných zvlášt-
ního zřetele doložených v žádosti a po posouzení dosavadních studijních vý-
sledků žáka. 
 

12. Neodevzdání povinných prací: 
a) neodevzdá-li žák povinné práce stanovené podle písm. a) tohoto článku v termínu sta-

noveném učitelem, vyzve ho učitel v tomto termínu k jejich odevzdání; současně 
může učitel po zvážení důvodů neodevzdání práce stanovit náhradní termín; neode-
vzdané práce v termínu stanoveném učitelem, popř. v náhradním termínu, jsou klasi-
fikovány stupněm nedostatečný; toto hodnocení je součástí hodnocení výsledků vzdě-
lávání žáka v daném předmětu za příslušné pololetí s váhou, kterou stanoví učitel. 
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13. Komisionální zkoušku koná žák vždy: 
a) koná-li opravnou zkoušku; žák může opravnou zkoušku konat ve druhém pololetí  

nejdříve v měsíci srpnu příslušného školního roku, pokud zletilý žák nebo zákonný 
zástupce nezletilého žáka nedohodne s ředitelem školy dřívější termín; v případě žáka 
posledního ročníku vzdělávání ředitel školy vždy vyhoví žádosti o dřívější termín. 

 

14. Komise: 
a) komise pro komisionální zkoušku je nejméně tříčlenná: 

 předseda – ředitel školy nebo jím pověřený učitel, 
 zkoušející – učitel vyučující danému předmětu, 
 přísedící – učitel, který má odbornou kvalifikaci pro výuku téhož před-

mětu nebo předmětu příbuzného. 
b) členy komise jmenuje ředitel školy; žák může být v příslušném pololetí z daného 

předmětu komisionálně zkoušen pouze jednou, 
c) při dodatečném hodnocení žáka podle § 69 odst. 5 a 6 zákona č. 561/2004 Sb. a při 

konání stanovených rozdílových zkoušek, zkoušející učitel zpravidla přizve ke zkou-
škám pro dosažení hodnocení třídního učitele a učitele s odpovídající kvalifikací a 
učiní o tom zápis. 

 

15. Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. 
a) Mezi pochvaly a jiná ocenění patří: 

 pochvala třídního učitele, 
 pochvala ředitele školy, 
 jiná ocenění. 

 

b) Kázeňským opatřením je: 
 podmíněné vyloučení žáka ze školy, 
 vyloučení žáka ze školy, 
 další kázeňská opatření, která nemají právní důsledky pro žáka (napomenutí   
  třídního učitele, důtka třídního učitele, důtka ředitele školy). 
 

Ředitel školy může v případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených 
školským zákonem nebo školním řádem rozhodnout o podmíněném vyloučení nebo o vy-
loučení žáka ze školy. V případě zvláště závažného zaviněného porušení povinností stano-
vených tímto zákonem ředitel vyloučí žáka ze školy. V rozhodnutí o podmíněném vylou-
čení stanoví ředitel školy zkušební lhůtu, a to nejdéle na dobu jednoho roku. Dopustí-li se 
žák v průběhu zkušební lhůty dalšího zaviněného porušení povinností stanovených škol-
ským zákonem nebo školním řádem, může ředitel školy rozhodnout o jeho vyloučení. 

Zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči zaměstnancům 
školy nebo školského zařízení nebo vůči ostatním žákům se považují za zvláště zá-
važné zaviněné porušení povinností stanovených školským zákonem a tímto školním 
řádem. 

O podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka rozhodne ředitel školy do dvou měsíců 
ode dne, kdy se o provinění žáka dozvěděl, nejpozději však do jednoho roku ode dne, 
kdy se žák provinění dopustil, s výjimkou případu, kdy provinění je klasifikováno jako 
trestný čin podle zvláštního právního předpisu. 
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O svém rozhodnutí informuje ředitel pedagogickou radu. 

Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o 
vyloučení, nestanoví-li toto rozhodnutí den pozdější. 

 

Dopustí-li se žák zvláště závažného zaviněného porušení povinností stanovených škol-
ským zákonem a tímto školním řádem, oznámí ředitel školy tuto skutečnost orgánu so-
ciálně-právní ochrany dětí, jde-li o nezletilého, a státnímu zastupitelství do následují-
cího pracovního dne poté, co se o tom dozvěděl. 

 

16. Hodnocení chování žáka na vysvědčení. Chování žáka je na vysvědčení hodnoceno 
následující klasifikací: 

1 – velmi dobré (žák uvědoměle dodržuje školní řád, méně závažných přestupků se 
dopustí ojediněle), 

2 – uspokojivé (na návrh třídního učitele či jiného vyučujícího a po schválení pedago-
gickou radou žákovi, kterému bylo za příslušné pololetí školního roku uloženo opa-
kovaně kázeňské opatření, tj. napomenutí třídního učitele, důtka třídního učitele, 
nebo důtka ředitele školy), 

3 – neuspokojivé (na návrh třídního učitele či jiného vyučujícího a po schválení pe-
dagogickou radou žákovi, kterému bylo za příslušné pololetí školního roku ulo-
ženo opakovaně kázeňské opatření, tj. napomenutí třídního učitele, důtka tříd-
ního učitele, nebo důtka ředitele školy a také žákovi, který se dopustil závaž-
ného zaviněného porušení povinností stanovených školským zákonem a tímto 
školním řádem). 

 

17. Učitel je povinen pravidelně informovat žáky a jejich zákonné zástupce o výsledcích 
vzdělávání žáků. 

 

18. Pro učitele a zaměstnance školy jsou závazné všechny povinnosti, které jim výslovně 
ukládá tento řád. 
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