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A 	Práva a povinnosti, základní pravidla , organizace školy

1. 	Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy.

1.1 	Práva žáků
Žáci mají právo:
•	být přijati ke vzdělávání na školu, pokud mají trvalé bydliště ve spádové oblasti školy. V případě jiného trvalého bydliště mohou být přijati jen v případě volné kapacity.
•	na vzdělávání a nerušenou výuku
•	přihlásit se do kroužků  nepovinných předmětů, pokud jsou ve školním roce otevřené
•	vyjádřit slušnou a kultivovanou formou vlastní názor
•	na speciální péči v rámci možností školy, jedná-li se o žáky handicapované, s poruchami učení nebo chování
•	na  informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání
•	zakládat v rámci školy samosprávný orgán žáků (žákovská samospráva), volit a být do nich voleni
•	na pomoc třídního učitele při řešení problémů
•	na ochranu před negativními vlivy a informacemi, které by ohrožovaly jeho rozumovou a mravní výchovu a nevhodně ovlivňovaly jeho morálku
•	na ochranu před fyzickým a psychickým násilím 
•	na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví po dobu pobytu ve škole
•	na  pohyb ve školních prostorech dle vnitřních směrnic a řádů
•	na ochranu před návykovými látkami, které ohrožují jeho tělesný a duševní vývoj
•	požádat o  pomoc vyučujícího v případě nejasností při vyučování
•	požádat o pomoc či radu výchovného poradce jestliže má problémy
•	na rovnoměrné rozvržení písemných  testů a prací. Práce delší než 30 minut může být jen jedna během vyučovacího dne.
•	na možnost udělení pochvaly za splnění mimořádného úkolu nebo vzornou reprezentaci školy - jen v případě, že nemá žádné kázeňské opatření 

1.2 	Povinnosti žáků
Žáci mají povinnost:
•	pravidelně docházet do školy, řádně se vzdělávat a pečlivě se připravovat na vyučování
•	účastnit se výuky dle rozvrhu hodin. Před začátkem hodiny musí být na svém místě dle zasedacího pořádku. Místo může opustit v průběhu hodiny jen se souhlasem učitele. Vyučovací hodina končí až pokynem učitele.Na začátku a konci hodiny žák zdraví povstáním.
•	účastnit se mimoškolních aktivit, na které se přihlásili
•	dodržovat školní řád  nejen ve škole, ale i při všech akcích pořádaných školou
•	dodržovat pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni
•	plnit pokyny pedagogických pracovníků a zaměstnanců školy vydané 
v souladu s právními předpisy a školním řádem. 
•	Dodržovat zásady společenského chování. Vždy jednat slušně a kultivovaně se vyjadřovat.
•	chovat se slušně a ohleduplně ke spolužákům a nepoškozovat jejich majetek - případné škody jsou povinni zaplatit
•	chovat se čestně a dodržovat předpisy a zákony
•	ve škole nosit přezůvky: boty výrazně odlišné od obuvi venkovní ( pantofle a pod.)
•	respektovat zákaz nošení předmětů propagujících alkohol, drogy, kouření, jiné návykové látky nebo nemravný způsob života
•	respektovat zákaz nošení předmětů propagujících rasovou nesnášenlivost
•	respektovat zákaz nošení oblečení odporujícího normě slušného společenského chování
•	nosit oblečení, které odpovídá společenskému postavení školy. Vždy chodit slušně a čistě oblečen. Zakazuje se nosit doplňky ohrožující bezpečnost a zdraví žáků.
•	v případě vyrušování nebo neplnění povinností nebo ustanovení školního řádu  povinen dostavit se na vyzvání učitele na rozbor přestupku a nové poučení o školním řádu. Tento rozbor může trvat nejdéle do 15:30 hodin. Podmínkou je, že učitel předem tuto skutečnost oznámí zákonnému zástupci, pokud by žák končil déle než 15 minut po skončení výuky dle rozvrhu hodin. Při konzultaci, kterou si žák vyžádá u učitele, se podmínky uvedené v předcházející větě neuplatňují. V následujících dnech se rozbor uskuteční v době od 7:00 do 16 hodin hodin – po předběžném informování zákonného zástupce a stanovení dne a času.
 •	 zdravit v budově a na školních akcích pracovníky školy srozumitelným pozdravem.
V budově školy zdraví i návštěvníky. Při vstupu dospělé osoby do třídy zdraví žák třídy povstáním. 
•	dodržovat ve škole i mimo školu pravidla hygieny a bezpečnosti.
•	ukládat kolo do stojanů a vždy ho řádně uzamknout


1.3 	Práva zákonných zástupců žáků
Zákonní zástupci žáků mají právo:
•	požádat o uvolnění žáka z výuky podle pravidel uvedených v bodu 2.3
•	volit a být voleni do školské rady
•	získávat veškeré na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte
•	být na třídních schůzkách informováni o systému výchovy a vzdělávání i o životě školy
•	na informace a poradenskou pomoc školy pro jejich děti v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školního vzdělávacího programu

1.4 	Povinnosti zákonných zástupců žáků
Zákonní zástupci žáků mají povinnost:
•	zajistit, aby žák docházel řádně do školy
•	 kontrolovat žákovskou knížku nebo deníček
•	na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka
•	informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání
•	dokládat důvody nepřítomnosti a žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem
•	oznamovat škole údaje nezbytné pro školní matriku (§ 28 odst. 2 a 3 školského zákona) a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost  žáka, a změny v těchto údajích

1.5 	Povinnosti zaměstnanců školy

 •	Pedagogičtí pracovníci se povinně zúčastňují třídních schůzek a konzultačních dnů, na kterých informují zákonné zástupce  žáků o výsledcích  výchovy a vzdělávání. 
• 	Pedagogičtí pracovníci podávají zákonným zástupcům informace o průběhu  a výsledcích výchovně vzdělávacího procesu. 
•	Pedagogičtí pracovníci informují zákonné zástupce žáků  o plnění školního vzdělávacího programu, školního řádu a  organizačních opatření.
• 	Pedagogický pracovník může odmítnout vzít žáka na akci mimo sídlo školy, pokud má uloženo opatření k posílení kázně, a svým chováním nezaručuje dodržování kázně a bezpečnosti. Takovýto žák se účastní výuky v paralelní třídě ročníku, nebo v jiné třídě.
•	Pedagogičtí pracovníci budou dbát, aby žáci nepřicházeli do styku s  materiály a informacemi pro ně nevhodnými. 
•	Pedagogičtí pracovníci se nebudou vměšovat do  soukromí žáků a jejich korespondence. Zjistí-li, že dítě je týráno, krutě trestáno  nebo je s ním jinak špatně zacházeno, ihned informují zástupkyni ředitele. 
•	Pedagogičtí pracovníci věnují speciální pozornost ochraně před návykovými látkami.
•	Informace, které zákonný zástupce žáka poskytne do školní matriky nebo jiné důležité informace o žákovi, jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci se řídí se zákonem 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
•	Pedagogický pracovník má právo vyzvat zákonného zástupce k osobnímu projednání závažných otázek týkajících se chování a vzdělávání žáka

2 	Provoz a vnitřní režim školy

2.1 	Docházka do školy

•	Žák chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin. Účast na vyučování nepovinných předmětů je pro zařazené žáky povinná.
•	Před ukončením vyučování může žák opustit školu pouze na písemnou žádost zákonného zástupce, ve které uvede převzetí plné odpovědnosti za své dítě.
•	Nepřítomnost žáka ve škole je třeba omlouvat vždy písemně, prostřednictvím omluvného listu v žákovské knížce /notýsku/ - a to i v případě, že již byl omluven jiným způsobem.
•	Při absenci žáka je nutno neprodleně informovat třídního učitele osobně, písemně nebo telefonicky a sdělit mu příčinu absence žáka.
•	Lékařské vyšetření není důvodem k celodenní absenci žáka. V případě, že žák není nemocen, dostaví se po vyšetření do školy a zapojí se do výuky. 


2.2. 	Nepřítomnost žáka na vyučování a omlouvání nepřítomnosti

Omlouvání nepřítomnosti žáka ve vyučování:   V souladu se školským zákonem (§ 50, odst. 1) je zákonný zástupce povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do tří kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka. Dodatečný doklad je právně neúčinný a důsledkem je, že zameškané hodiny jsou považované za neomluvené. 

Způsob doložení nepřítomnosti žáka ve vyučování
 
a)	V žákovské knížce ( omluvný list )
b)	Telefonicky třídnímu učiteli (přímá tel. čísla jsou vyvěšena na vývěskách v obou budovách). Tel. číslo třídního učitele bude uvedeno v žákovské knížce. V případě nedosažitelnosti třídního učitele je možné zanechat vzkaz: I. stupeň 494539 841 (i záznamník), II. stupeň 494 539 811 ( i záznamník ).
c)	Písemně
	
•	Po opětovném nástupu do školy žák neprodleně (nejpozději do 3  kalendářních dnů po skončení absence). předloží omluvenku v žákovské knížce nebo notýsku třídnímu  učiteli. Dodatečný doklad je právně neúčinný a důsledkem je, že zameškané hodiny jsou považované za neomluvené.
•	Pokud žák odchází ze školy v průběhu vyučování, oznámí tuto skutečnost třídnímu učiteli, případně vyučujícímu další hodiny. Zákonní zástupci si žáka vyzvedávají ve škole nebo předloží písemnou žádost o uvolnění s uvedením převzetí odpovědnosti.. Jiný způsob uvolnění v průběhu vyučování je nepřípustný.
•	Třídní učitel může ve výjimečných případech a po projednání s ředitelem školy požadovat omlouvání každé nepřítomnosti žáka lékařem.
•	Předem známou nepřítomnost žáka je třeba omluvit před jejím započetím.
•	Ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost jeho zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu; zároveň určí náhradní způsob vzdělávání žáka v době vyučování tohoto předmětu. V předmětu tělesná výchova ředitel 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 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.

	O neomluvené i zvýšené omluvené nepřítomnosti informuje třídní učitel výchovného poradce, který tyto údaje vyhodnocuje v rámci prevence a postihu záškoláctví.

2.3. 	Uvolnění žáka z vyučování.

•	Žáka uvolňuje:
	a)	z jedné vyučovací hodiny		příslušný vyučující
	b)	z jednoho dne vyučování		třídní učitel
	c)	ze dvou a více dnů vyučování	ředitel školy

Podmínkou pro uvolnění na dobu dvou a více dnů je písemná žádost zákonného zástupce žáka, která se předává třídnímu učiteli k vyjádření. Třídní učitel neprodleně předá žádost řediteli školy. 


2.4	 Režim školy

•	Při veškerém svém jednání má žák na paměti to, aby nezpůsobil zranění nebo škodu na majetku ani sobě, ani ostatním. Poruší-li toto pravidlo a dojde ve škole k šikanování, krádeži či jiné škodě na zdraví a majetku jiného, bude jeho chování hodnoceno podle klasifikačního řádu školy.
•	Žák se chová slušně ke spolužákům, uctivě ke všem zaměstnancům a návštěvám školy.
•	Pro vstup a odchod ze školy používá hlavní vchod, řídí se časovým režimem otvírání a zavírání, bezdůvodně nepoužívá a neničí zvonek. Během vyučování a o přestávkách je zakázáno svévolně opouštět školní budovu.
•	Žák, kterému je nevolno, jde domů nebo k lékaři  pouze v doprovodu rodičů nebo jiné pověřené osoby.  Nevolnost hlásí svému třídnímu učiteli,učiteli vykonávajícímu dohled na chodbě, vyučujícímu,v případě nutnosti  se obrátí na kteréhokoliv zaměstnance školy.
•	Je přísně zakázáno vylézat na parapety oken školy a vyhazovat předměty z oken školy. 
•	V době mimo vyučování se žáci smějí zdržovat ve  školní budově pouze za přítomnosti pedagogického dozoru.
•	Po skončení vyučování se žák zdržuje v šatně po dobu  nezbytně nutnou, přezuje se, oblékne a odchází z budovy. Na 1. stupni doprovází do šatny žáky vyučující.
•	Třídní knihu přenášejí během vyučování určení žáci a  napomáhají třídnímu učiteli udržet ji v náležitém stavu  a zamezit její ztrátě.
•	Služba týdne dbá na čistotu a pořádek, odpovídá za  čistě umytou a utřenou tabuli 
v průběhu vyučování.
•	Do kabinetů vstupují jen pověření žáci za  přítomnosti učitele, do sborovny, ředitelny 
a kanceláře  jen tehdy, jsou-li k tomu vyzváni.
•	Pojištění žáků se vztahuje na školní úrazy a na odcizené svršky, obuv, cvičební a pracovní oděv z uzamčené šatny nebo míst vyhrazených na odložení vyučujícím Tv. Nevztahuje se na věci zapomenuté na jiných místech.
•	Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během vyučování ve třídě, na chodbě nebo hřišti, tělocvičně a pod.jsou žáci povinni hlásit ihned svému třídnímu učiteli nebo někomu z vyučujících.
•	Po ukončení vyučovací hodiny dají žáci učebnu do vzorného stavu, po poslední vyučovací hodině v příslušné třídě dají žáci židle na žákovské stolky a odcházejí do šaten, na pavilonu za doprovodu příslušného učitele.
•	Žáci mohou používat svých mobilních telefonů pouze mimo vyučovací hodiny. Během vyučování budou vypnuty. Elektronická záznamová zařízení může žák používat jen se svolením učitele.
•	Žáci nenosí do školy nepotřebné či drahé věci nebo věci nesouvisející s výukou, neboť  škola za jejich ztrátu či poškození nenese odpovědnost
•	V odborných učebnách žáci dodržují bezpečnostní řády  těchto učeben.
•	Nalezené věci se odevzdávají p. školníkovi, p.  hospodářce nebo do kanceláře zást. ředitele.
•	Žáci nepoužívají hrubých a vulgárních slov. Jsou  ohleduplní k mladším a slabším spolužákům, zvláště  dbají, aby neohrozili jejich zdraví, případně životy.
•	Žák zachovává čistotu i v okolí školy, školní  jídelny a v areálu školního hřiště. Mimo školu se žák  chová v souladu s pravidly slušného chování tak, aby  nepoškozoval pověst školy.
•	Žáci jsou povinni chovat se ukázněně, dbát na  pořádek ve všech prostorách školy, vzorně se starat o  učebnice a školní potřeby, jejich poškození nebo ztrátu  hlásí vyučujícímu.
•	Ztrátu věci musí žák neprodleně oznámit třídnímu učiteli. Neprodleně znamená ihned, jakmile ztrátu zjistí. Nejpozdější termín je 10 minut po skončení poslední vyučovací hodiny. Třídní učitel nahlásí ztrátu zástupkyni ředitele pro 1. stupeň, která zajistí vyplnění tiskopisu pro pojišťovnu a další náležitosti, zejména  kontakt s pojišťovnou.
•	Žáci druhého stupně ZŠ se mohou sejít s vyučujícím před akcí na určitém místě a v určitý čas. Totéž platí o rozchodu žáků po akci. Pedagogický dozor musí být na stanoveném místě 15 minut před srazem. O místě a času srazu a rozchodu musí pedagog informovat rodiče předem prostřednictvím ŽK nebo deníčku žáka nebo jinou prokazatelnou formou.
•	Předměty, které bezprostředně nesouvisí s vyučováním, nesmí žák do školy přinášet. Do školy také nesmí přinášet předměty a věci, které by mohly ohrozit jeho zdraví, způsobit úraz nebo ohrozit mravní výchovu žáků. Je zakázáno přinášet, uschovávat a používat jakékoliv omamné látky a drogy v jakémkoliv množství, např. alkohol, cigarety aj., a to ve škole i mimo školu. 
•	Žáci jsou povinni okamžitě oznámit kterémukoliv pedagogickému pracovníku šikanování sebe sama nebo jiných žáků, a to i anonymně do schránky důvěry zřízené ve škole nebo poštou na adresu školy. 
Nikdo nesmí být šikanován tělesně ani duševně - šikana je trestným činem! 
•	Je nepřípustné, aby žák napadl své spolužáky z důvodu rasizmu. 
•	Všichni žáci i zaměstnanci školy dodržují ustanovení Úmluvy o právech dítěte. 

      Školní družina (ŠD)
•	Docházka přihlášených žáků je povinná. Každou nepřítomnost musí zákonný zástupce řádně omluvit. 
 •	Dříve lze uvolnit žáka jen na písemnou žádost, která musí obsahovat datum, hodinu odchodu a podpis. Bez této žádosti nebude žák uvolněn. Na telefonické žádosti o uvolnění z docházky ve ŠD nebude vychovatelka reagovat.
•	Na celý školní rok lze na základě písemné žádosti uvolnit žáka na mimoškolní aktivity. Za cestu žáka do kroužků, popř. zpět do ŠD,  nenese vychovatelka zodpovědnost. Do ŠD se žáci 1. ročníku přihlašují písemně při zápisu do 1. třídy a při zápisu do ŠD (1. den školního roku). Žáci vyšších tříd v den následující. Dítě je možně odhlásit kdykoliv během školního roku písemnou žádostí rodičů.
•	Žáci ŠD  se řídí pravidly řádu školní družiny a dodržují bezpečnostní předpisy, se kterými byli seznámeni. Chovají se tak, aby neohrozili bezpečnost a zdraví svoje ani svých spolužáků.

2.6.	 Školní jídelna

Ve školní jídelně dodržují žáci bezpečnostní a organizační předpisy vydané Školní jídelnou 
U Stadionu, s r.o., Rychnov n.Kn. Respektují dozory, které vykonávají pracovníci školní jídelny.

3. 	Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

3.1 	Bezpečnost a ochrana zdraví žáků

•	Žáci se chovají při pobytu ve škole a na akcích organizovaných školou tak, aby neohrozili zdraví svoje ani svých spolužáků či jiných osob.
•	Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením bez dozoru učitele..
•	Z bezpečnostních důvodů se žákům zakazuje otevírání oken o přestávkách a sezení 
na okenních parapetech.
•	Žák nemanipuluje s rozvody elektrického proudu  v laboratořích, s vybavením odborných pracoven, s uloženými exponáty a modely.
•	Při přecházení žáků na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy se žáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Před takovýmito akcemi doprovázející učitel žáky zvlášť poučí o bezpečnosti. Pro společné zájezdy tříd, lyžařské kurzy, školy v přírodě platí zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými jsou žáci předem seznámeni. Při pobytu v ubytovacích zařízeních se žáci podřizují vnitřnímu řádu tohoto zařízení a dbají všech pokynů pracovníků tohoto zařízení.
•	Při výuce v tělocvičně, dílnách, na pozemcích, v laboratoři zachovávají žáci specifické bezpečnostní předpisy pro tyto učebny, dané vnitřním řádem odborné učebny. Vyučující daného předmětu jsou povinni s nimi seznámit žáky při první vyučovací hodině školního roku a dodatečně poučit žáky, kteří při první hodině chyběli. O poučení žáků provede učitel záznam do třídní knihy. Řády odborných učeben tvoří přílohu vnitřního řádu školy.
•	Poučení na počátku školního roku provádí třídní učitel,  který žáky seznámí zejména:
a) se školním řádem
b) se zásadami bezpečného chování ve třídě, na chodbách,  schodištích, v šatnách, při odchodu ze školy a příchodu  do školy a na veřejných komunikacích
c) se zákazem přinášet do školy věci, které nesouvisejí  s vyučováním
d) s postupem při úrazech  
e) s nebezpečím vzniku požáru a s postupem v případě  požáru
•	Poučení na počátku první vyučovací hodiny přichází  v úvahu pouze u některých předmětů, zejména fyziky,  chemie, tělesné výchovy, pracovního vyučování a podobně,  nebo před výukou v  jazykových učebnách,  školních dílnách či na školních pozemcích. Vyučující  seznámí žáky s pravidly bezpečného chování a upozorní je  na možné ohrožení života, zdraví či majetku.
•	Poučení před činnostmi, které se provádí mimo školní  budovu. (Jde o takové činnosti, jakými jsou vycházky,  výlety, lyžařské výcviky, exkurze, branná cvičení,  brigády, plavecké výcviky.) Seznámení se všemi pravidly  chování, případnými zákazy apod. a poučení o správném  vybavení žáků provede třídní učitel nebo ten, kdo bude  nad dětmi vykonávat dohled.
•	Poučení před prázdninami provádí třídní učitel,  který:
a)   varuje žáky před škodlivými vlivy alkoholu, kouření,  známostmi s neznámými lidmi 
b) upozorní je na možné nebezpečí pro život a zdraví  v případě nálezu a manipulace 
      s nevybuchlou municí  a poučí je, jak se v takové situaci zachovat
c)  informuje o nebezpečí vzniku požáru, o dopravní kázni 
d)  varuje před koupáním v místech, která neznají 
•	Úrazy žáků – učitelé postupují podle směrnice ředitele školy k řešení školních úrazů.

3.2 	Ochrana před sociálně patologickými jevy

•	Školní metodik prevence zajišťuje spolupráci s rodiči v oblasti prevence, informuje je o preventivním programu školy a dalších aktivitách. Školní metodik prevence spolupracuje na základě pověření ředitele školy s dalšími institucemi na sociálně právní ochranu dětí a mládeže.
•	Všichni pedagogičtí pracovníci, zejména školní metodik prevence, průběžně sledují konkrétní podmínky a situaci ve škole z hlediska výskytu sociálně patologických jevů, uplatňují různé formy a metody umožňující včasné zachycení ohrožených žáků.
•	Pedagogičtí pracovníci dbají, výchova ke zdravému životnímu stylu, etická, právní a preventivní výchova byla vyučována v souladu se školním vzdělávacím programem.
•	Pedagogičtí pracovníci jsou povinni v souladu s pracovním řádem vykonávat kvalitní dohled nad žáky o přestávkách, před začátkem vyučování, po jeho skončení i během osobního volna žáků, a to hlavně v prostorách, kde by k sociálně patologickým jevům mohlo docházet.

4.	 Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků

•	Každé poškození nebo závadu v učebně hlásí žák  vyučujícímu nebo třídnímu učiteli.  •	Žák šetrně zachází se svěřenými učebnicemi, škol. potřebami a školním majetkem. Svévolné poškození nebo zničení majetku školy, žáků, učitelů či jiných osob hradí v plném rozsahu rodiče  žáka, který poškození způsobil.
•	Úhrada za učebnice:  Ztrátu  učebnice hradí žák vždy v plné výši. /viz provozní řád/
•	 Žák odpovídá za čistotu a pořádek svého pracovního místa  a nejbližšího okolí.
•	Před odchodem ze třídy každý žák uklidí své pracovní místo a jeho okolí. Služba odpovídá za čistotu prostoru kolem tabule a za pořádek v celé třídě.

B	 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

1 	Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou

1.1 	Zásady hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání
1. Hodnocení  žáka je  organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu a jeho řízení.
2. Za první pololetí se vydává škola žákovi výpis z vysvědčení; za druhé pololetí vysvědčení.
3. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm, slovně nebo kombinací obou způsobů. 
4. Je-li žák hodnocen slovně, převede třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů slovní hodnocení do klasifikace pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání.
5. Klasifikace je jednou z forem hodnocení, její výsledky se vyjadřují stanovenou stupnicí.
6. Ve výchovně vzdělávacím procesu se uskutečňuje  klasifikace průběžná a celková.
7. Průběžná klasifikace  se uplatňuje  při hodnocení dílčích výsledků a projevů žáka.
8. Klasifikace souhrnného prospěchu se provádí na  konci každého pololetí a není  aritmetickým průměrem běžné klasifikace.
9. Při hodnocení žáka klasifikací jsou výsledky vzdělávání žáka a chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména vzhledem k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka. Klasifikace zahrnuje ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon.
10. Chování neovlivňuje klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech.


Klasifikační řád
Je nedílnou součástí školního řádu – příloha č.1
Obsahuje pravidla hodnocení žáků dle vyhlášky 48/2005 ve znění 454/2006


H	Přílohy: 
	
-    příloha č. 1		Klasifikační řád

  Školní řád byl projednán v pedagogické radě 11.12.2006    




V Rychnově nad Kněžnou dne 13. prosince 2006


………………………………………			…………………………………… 
	předseda školské rady						     ředitel školy


Příloha č.1	Klasifikační řád





Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563



 Klasifikační  řád
( součást školního řádu školy ze dne 13.12.2006)




   projednán na pedagogické radě školy dne  18. 12. 2006  se schválenou platností od 01. 01. 2007




 V souladu s ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., ve znění 624/2006 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a na základě vyhlášky č. 48/2005 Sb., ve znění 454/2006 o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
vydávám po projednání v pedagogické radě školy tento klasifikační řád.
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Úvod
Nedílnou součástí výchovně vzdělávací práce školy je hodnocení a klasifikace žáků. Účelem hodnocení a klasifikace je přispívat k odpovědnému vztahu žáka k výchově a vzdělávání v souladu se školskými předpisy.Výsledky hodnocení a klasifikace uvede škola na vysvědčení.
Hodnocení žáků
1    Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků je:
1.1	jednoznačné,
1.2	srozumitelné,
1.3	srovnatelné s předem stanovenými kritérii,
1.4	věcné,
1.5	všestranné.
2   Hodnocení vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu. Hodnocení je pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doložitelné.

Čl. I
Zásady klasifikace a způsob získávání podkladů pro klasifikaci
1	 Při hodnocení a při průběžné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník (dále jen učitel) uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi.
2	 Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici.
3    Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému  předmětu. Výjimku tvoří komisionální zkoušky podle čl.V  odst.5.
4    Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na  konci klasifikačního období se hodnotí kvalita práce a  učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období. Potom se přihlíží k systematičnosti v práci žáka po  klasifikační období. Stupeň prospěchu se neurčuje na  základě průměru z klasifikace za příslušné období.
5   Hodnocení chování žáka ve škole i při akcích školy je nedílnou součástí celkového hodnocení žáka. Všechny projevy porušování norem chování, agresivity (včetně verbálních forem), netolerance 	či xenofobie je povinen řešit okamžitě ten pedagogický pracovník, který je projevu přítomen (popř. vykonává dozor). V co nejkratší době informuje třídního učitele a v případě závažnějších přestupků ředitele školy.
6    Případy zaostávání žáků v učení a nedostatky v jejich  chování se projednávají v pedagogické radě.
7    Na konci klasifikačního období, v termínu, který určí ředitel školy, nejpozději však 48 hodin před jednáním  pedagogické rady o klasifikaci, zapíší učitelé příslušných  předmětů číslicí výsledky celkové klasifikace do katalogových listů a připraví návrhy na umožnění opravných  zkoušek , na klasifikaci v náhradním termínu .Ve třídách se slovním hodnocením  se výsledek celkové klasifikace zapíše do upravených katalogových listů slovně.
8    Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků a chování žáka získává učitel zejména těmito metodami, formami a prostředky :
8.1 soustavným diagnostickým pozorováním žáka,
8.2 soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti  na vyučování,
8.3 různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické,  praktické, pohybové) ,didaktickými testy,
8.4 kontrolními písemnými pracemi a praktickými zkouškami  předepsanými učebními osnovami,
8.5 analýzou různých činností žáka,
8.6 konzultacemi s ostatními učiteli a podle potřeby s pracovníky PPP,
8.7 rozhovory se žákem a zákonnými zástupci žáka.
9   Žák II.stupně musí být z předmětu vyzkoušen ústně nebo písemně  alespoň dvakrát za každé pololetí , z toho nejméně jednou  ústně. Učitel musí mít dostatečné podklady pro hodnocení a  klasifikaci žáka (např. bodovací systém, popř. jiné  metody a formy hodnocení).
10  Po ústním vyzkoušení oznámí učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě. Učitel slovně zdůvodní své hodnocení. Výsledky hodnocení písemných zkoušek, prací a  praktických činností oznámí žákovi nejpozději do 7 dnů.
11   Kontrolní a písemné práce a další druhy zkoušek se doporučují zadávat častěji a v kratším rozsahu (do 25 minut).
12  Termín písemné zkoušky, která má trvat déle než 25 minut,  termín kontrolní písemné práce prokonzultuje učitel s třídním učitelem, který koordinuje plán zkoušení. V jednom dni  mohou žáci konat pouze jednu zkoušku uvedeného charakteru.  Žáci budou s dostatečným předstihem seznámeni s rámcovým  obsahem a přibližným termínem zkoušky.
13  Učitel je povinen vést evidenci základní klasifikace žáka.
  
Čl. II
Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků (autoevaluace)
1  Kromě forem hodnocení práce žáků ze strany pedagogických pracovníků mají žáci možnost používat také formy sebehodnocení. Škola jim pro tyto formy vytváří odpovídající podmínky. Tím je zajišťována také zpětná vazba objektivity hodnocení ze strany školy jako vzdělávací instituce.
2   Škola může nabídnout vedle možnosti srovnávacích objektivizovaných testů (SCIO,CERMAT,…), které jsou jednoznačně formami vnější srovnávací evaluace, také možnost využívání softwarových produktů, které umožní bez jakéhokoli zásahu pedagoga ověření stupně dosažených znalostí, dovedností.
3   Žák by měl být veden k tomu, aby byl schopen posoudit úroveň následujících kompetencí (vč. kompetencí sociálních) :
	schopnost přímé aplikace získaných kompetencí v praxi,

schopnost orientace se v daném problému s využitím získaných vědomostí, znalostí, dovedností,
schopnost žáka prosadit se v třídním kolektivu při řešení týmového úkolu,
schopnost samostatné prezentace svých znalostí formou otevřených mluvních cvičení, psaných textů ve formě úvah, zamyšlení se,…
schopnost výběru – pochopení významu jednotlivých částí rozsáhlejších testovacích souborů, selekce nepodstatných částí a schopnost řešení dominantních část úloh,
schopnost změny své sociální role v kolektivu vrstevníků,
schopnost využívání mezipředmětových vazeb,
schopnost aplikovat etické principy v praxi,
schopnost pochopení rovnováhy práv a povinností,
pochopení své role v kolektivu.

Čl. III
Hodnocení výsledků vzdělávání žáků
1    Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení; za první pololetí se místo vysvědčení vydá žákovi výpis z vysvědčení.
2    Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm (dále jen "klasifikace"), slovně nebo kombinací obou způsobů.
3.	Hodnocení prospěchu je na škole vyjádřeno klasifikačním stupněm.
4.   Škola převede slovní hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v případě přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této školy nebo zákonného zástupce žáka. Škola, která hodnotí slovně, převede pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání slovní hodnocení do klasifikace.
5.  U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce žáka. 
6.	V posledním roce plnění povinné školní docházky vydá škola žákovi výstupní hodnocení o tom, jak žák dosáhl cílů vzdělávání stanovených v § 44 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění 624/2006. V pátém a sedmém ročníku základního vzdělávání vydá škola výstupní hodnocení žákovi, který se hlásí k přijetí ke vzdělávání ve střední škole.

Čl. IV
Stupně hodnocení a klasifikace  v souladu s ustanovením §15 vyhlášky č. 48/2005 Sb. ve znění 454/2006.
1      Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni:
1.1		1 – velmi dobré,
1.2		2 – uspokojivé,
1.3		3 – neuspokojivé.
2   Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu:
2.1		1 – výborný,
2.2		2 – chvalitebný,
2.3		3 – dobrý,
2.4		4 – dostatečný,
2.5		5 – nedostatečný.
3   Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem a chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou jsou v případě použití slovního hodnocení popsány tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka v jejich vývoji, ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon, a naznačení dalšího rozvoje žáka. Obsahuje také zdůvodnění hodnocení a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat.
4    Při hodnocení podle odstavce 3 jsou výsledky vzdělávání žáka a chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména vzhledem k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka. Klasifikace zahrnuje ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon.
5    Při hodnocení žáka podle odstavců 1 a 2 se na prvním stupni použije pro zápis stupně hodnocení číslice, na druhém stupni se použije slovní označení stupně hodnocení podle odstavců 1 a 2.


Čl. V
Slovní hodnocení  v souladu s  § 15 odst.2) vyhlášky č. 48/2005 Sb. ve znění 454/2006
1  Používá dle čl. III.,bod 5.
2  Pololetní a výroční vysvědčení obsahuje následující hodnotící škálu :
žák :
2.1 je pohotový, bystrý, vyjadřuje se výstižně a přesně, je aktivní, učí se svědomitě a se zájmem, bezpečně ovládá základní  učivo daného ročníku, projevuje zájem o daný předmět, samostatně si rozšiřuje vědomostní obzor,
2.2 uvažuje celkem samostatně, vyjadřuje se výstižně, při aplikaci osvojeného učiva se dopouští jen menších       (drobných)  chyb, učí se svědomitě, zájem o předmět je kolísavý, 
2.3 je méně samostatný v myšlení, vyjadřuje se ne dost přesně, zvládá základní učivo daného ročníku s drobnými nedostatky,které odstraňuje s pomocí učitele, neprojevuje větší zájem o  předmět,
2.4 je nesamostatný v myšlení, vyjadřuje se se značnými obtížemi,  při zvládání základního učiva se dopouští podstatných chyb,které nesnadno překonává, má malý zájem o učení, potřebuje  stálé podněty,
2.5 je nesamostatný v myšlení, své myšlenky vyjadřuje se značnými  obtížemi, dělá podstatné chyby v základním učivu, které nesnadno překonává, potřebuje časté vedení a pomoc učitele, má malý  zájem o učení, potřebuje stálé podněty,
2.6 jeho samostatnost myšlení je velmi omezena, není schopen  vyjádřit samostatně bez pomoci učitele své myšlenky,základní učivo nezvládá a praktické úkoly nedokáže splnit ani za  pomoci učitele, nemá zájem o učení.
3 Hhodnocení žáků na vysvědčení
3.1 Ovládnutí učiva předepsaného rámcovým vzdělávacím programem
3.1.1 Hodnocení 1. a 2. pololetí na předepsaném formuláři  SEVT 
1	-	ovládá bezpečně ,
2	-	ovládá ,
3	-	v podstatě ovládá ,
4	-	ovládá se značnými mezerami ,
5	-	neovládá .
3.2  Hodnocení žáka do katalogového listu
3.2.1  Úroveň myšlení
1	-	pohotový, bystrý, dobře chápe souvislosti,
2	-	uvažuje celkem samostatně,
3	-	menší samostatnost v myšlení,
4	-	nesamostatné myšlení,
5	-	odpovídá nesprávně i na návodné otázky .
3.2.2  Úroveň vyjadřování
1	-	výstižné a poměrně přesné,
2	-	celkem výstižné,
3	-	myšlenky vyjadřuje ne dost přesně,
4	-	myšlenky vyjadřuje se značnými obtížemi,
5	-	i na návodné otázky odpovídá nesprávně.

3.2.3   Celková aplikace vědomostí, řešení úkolů; chyby, jichž se žák dopouští 
1	-	užívá vědomostí a spolehlivě a uvědoměle dovedností ,pracuje samostatně, přesně a s jistotou ,
2	-	dovede používat vědomosti a dovednosti při řešení úkolů, dopouští se jen menších chyb,
3	-	řeší úkoly s pomocí učitele a s touto pomocí snadno překonává potíže a odstraňuje chyby ,
4	-	dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává,
5	-	praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí.

3.2.4   Píle a zájem o učení
1	-	aktivní, učí se svědomitě a se zájmem,
2	-	učí se svědomitě,
3	-	k učení a práci nepotřebuje větších podnětů,
4	-	malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty,
5	-	pomoc a pobízení k učení jsou zatím neúčinné.

4	Celkové hodnocení
Pro celkové hodnocení se slovní hodnocení převede do hodnoty číselné. Potom se pro stanovení celkového hodnocení na vysvědčení použije postup dle článku VI, bod 1. Stejný postup platí i při použití kombinace slovního hodnocení a klasifikace.

Čl. VI
Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni
1		prospěl(a) s vyznamenáním,
2		prospěl(a),
neprospěl(a),
nehodnocen(a).
1    Žák je hodnocen stupněm
1.1	prospěl(a) s vyznamenáním, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu horším než 2 ‑ chvalitebný, průměr stupňů prospěchu ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem není vyšší než 1,5 a jeho chování je hodnoceno stupněm velmi dobré; v případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace postupuje škola podle pravidel hodnocení žáků podle § 14 odst. 1 písm. e),
1.2	prospěl(a), není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 - nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením,
neprospěl(a), je-li v některém z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 - nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením nebo není-li z něho hodnocen na konci druhého pololetí,
nehodnocen(a), není-li možné žáka hodnotit z některého z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem na konci prvního pololetí.
2   Výsledky práce v zájmových útvarech organizovaných školou se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni:
2.1		pracoval(a) úspěšně, 
2.2		pracoval(a).
3    Při hodnocení žáků, kteří nejsou státními občany České republiky a plní v České republice povinnou školní docházku, se dosažená úroveň znalosti českého jazyka považuje za závažnou souvislost podle odstavce 2 a 4, která ovlivňuje výkon žáka. Při hodnocení těchto žáků ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura určeného Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání se na konci tří po sobě jdoucích pololetí po zahájení docházky do školy v České republice vždy považuje dosažená úroveň znalosti českého jazyka za závažnou souvislost podle odstavce 2 a 4, která ovlivňuje výkon žáka.
4   Výstupní hodnocení
4.1 Hlavním obsahem výstupního hodnocení  je vyjádření o dosažené výstupní úrovni vzdělání ve struktuře vymezené Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. 
4.2  Dále výstupní hodnocení žáka obsahuje vyjádření o:
4.2.1	možnostech žáka a jeho nadání,
4.2.2	předpokladech pro další vzdělávání nebo pro uplatnění žáka,
4.2.3	chování žáka v průběhu povinné školní docházky,
4.2.4	dalších významných skutečnostech ve vzdělávání žáka.

4.3  Výstupní hodnocení vydá škola žákovi na konci prvního pololetí školního roku, v němž splní povinnou školní docházku.

  
4.4 Výstupní hodnocení vydá škola žákovi také v pátém a sedmém ročníku základního vzdělávání, jestliže se hlásí k přijetí ke vzdělávání ve střední škole. Výstupní hodnocení škola vydá do 10 pracovních dnů po odevzdání přihlášky ke vzdělávání ve střední škole, nejdříve však na konci prvního pololetí a nejpozději 5 pracovních dnů po posledním dni stanoveném pro odevzdání přihlášky.
	V případě podání přihlášky k přijetí do oboru vzdělání, v němž je jako součást přijímacího řízení stanovena talentová zkouška, vydá škola žákovi výstupní hodnocení do 10 pracovních dnů po odevzdání přihlášky ke vzdělávání ve střední škole, nejdříve však 30. října a nejpozději 5 pracovních dnů po posledním dni stanoveném pro odevzdání přihlášky.




Čl.  VII

Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

1  Hodnocení probíhá dle vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných.
U žáka se smyslovou nebo tělesnou vadou, vadou řeči, prokázanou specifickou vývojovou poruchou učení nebo chování se při jeho hodnocení a klasifikaci přihlédne k charakteru postižení. U žáka prvního až devátého ročníku s prokázanou specifickou vývojovou poruchou učení nebo chování rozhodne ředitel školy o použití širšího slovního hodnocení na základě žádosti zástupce žáka.
                                                                                                                     
2   Zjišťování vědomostí a dovedností žáka. Pro zjišťování úrovně žákovských vědomostí a dovedností volí učitel takové formy a druhy zkoušení, které odpovídají schopnostem žáka a na něž nemá porucha negativní vliv. Kontrolní práce a diktáty píší tito žáci po předchozí přípravě. Pokud je to nutné, nebude dítě s vývojovou poruchou vystavováno úkolům, v nichž vzhledem k poruše nemůže přiměřeně pracovat a podávat výkony odpovídající jeho předpokladům. Jde např. o hlasité čtení před celou třídou nebo přemíru psaní (přepisování) u dysgrafiků. Můžeme posuzovat výkon, který dítě podalo v daném časovém limitu, a to, co nestačilo, nehodnotíme - např. v diktátu nebo v pětiminutovce u dyspraktického dysgrafika (kombinace poruchy psaní s poruchou vývoje motoriky).
U žáků s vývojovou poruchou je žádoucí klást důraz na ten druh projevu (písemný nebo ústní), ve kterém má předpoklady podávat lepší výkony. Za obecně platnou je třeba pokládat zásadu, že při klasifikaci nevycházíme z prostého počtu chyb, ale z počtu jevů, které žák zvládl. 

3    Hodnocení a klasifikace žáků s vývojovou poruchou učení
Klasifikace jako jedna z forem hodnocení na kvantifikující stupeň umožňuje snadnější srovnání výkonů. Vyžaduje se, aby i klasifikace byla provázena hodnocením, tj. vyjádřením pozitivních stránek výkonu, objasněním podstaty neúspěchu, návodem, jak mezery a nedostatky překonávat, jak dále prohlubovat úspěšnost apod. Jestliže v některých případech nebude žák klasifikován, neznamená to, že by mělo být současně omezeno jeho hodnocení. Zejména u těch žáků, kteří nejsou klasifikováni, je na místě hodnotit co nejčastěji a mít na zřeteli motivační a diagnostickou funkci hodnocení i jeho funkci regulativní.
Děti, u kterých je diagnostikována dyslexie nebo dysortografie, mohou být se souhlasem rodičů během celého jejich vzdělání , hodnoceny z mateřského jazyka a z jiných jazyků slovně (a to jak v průběhu školního roku, tak na pololetním a závěrečném vysvědčení. U dětí s diagnostikovanou dyskalkulií bude totéž platit pro matematiku a další předměty, kde výsledky mohou být touto poruchou ovlivněny. Kromě slovního hodnocení v jazycích a matematice, lze u dětí se specifickými poruchami učení hodnotit dítě slovně (průběžně i na vysvědčení) po dohodě s rodiči a odborníkem prakticky ve všech předmětech, do nichž se porucha promítá. Užití tohoto postupu závisí na konkrétním dítěti i na metodách, užívaných při výuce, které mohou některé dítě znevýhodňovat. Jakmile žák překoná nejvýraznější obtíže, je vhodné postupně přecházet k běžné klasifikaci.
Za určitých okolností může být pro dítě výhodnější klasifikace známkou s tím, že se specifická porucha dítěte vezme v úvahu a odrazí se v mírnější známce ( o jeden stupeň i o několik stupňů). Při uplatňování všech těchto možností je třeba postupovat velmi individuálně, s využitím všech dostupných informací, zejména informací z odborných vyšetření, podpořit jeho možnosti být úspěšný. 


Čl. VIII
 Postup do vyššího ročníku, opakování ročníku
1   Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem s výjimkou předmětů výchovného zaměření stanovených rámcovým vzdělávacím programem a předmětů, z nichž byl uvolněn. Do vyššího ročníku postoupí i žák prvního stupně základní školy, který již v rámci prvního stupně opakoval ročník, a žák druhého stupně základní školy, který již v rámci druhého stupně opakoval ročník, a to bez ohledu na prospěch tohoto žáka.
2  Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí.
3  Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. V období měsíce září do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník, popřípadě znovu devátý ročník.
4  Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení 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 komisionální přezkoušení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, krajský úřad. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka.
5  Žák, který plní povinnou školní docházku, opakuje ročník, pokud na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen. To neplatí o žákovi, který na daném stupni základní školy již jednou ročník opakoval; tomuto žákovi může ředitel školy na žádost jeho zákonného zástupce povolit opakování ročníku pouze z vážných zdravotních důvodů.
6  Ředitel školy může žákovi, který splnil povinnou školní docházku a na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen, povolit na žádost jeho zákonného zástupce opakování ročníku po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků a důvodů uvedených v žádosti.

Čl. IX
Klasifikace chování 
1  Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují, a s ostatními učiteli a rozhoduje o ní ředitel po projednání v pedagogické radě.
2   Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel chování, která stanoví řád školy, během klasifikačního období.
3   Kritéria pro jednotlivé stupně chování jsou následující :
Stupeň 1 - velmi dobré
Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a aktivně prosazuje ustanovení řádu školy. Má kladný vztah ke kolektivu třídy a školy, přispívá k jeho upevňování a k utváření pracovních podmínek pro vyučování. Méně závažných přestupků se dopouští naprosto ojediněle.
Stupeň 2 - uspokojivé
Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům chování nebo řádu školy. Zpravidla se přes důtku třídního učitele (popř. ředitele školy) dopouští dalších přestupků, narušuje činnost kolektivu nebo se dopouští poklesků v mravním chování.  
Stupeň 3 - neuspokojivé
Chování žáka ve škole je v rozporu s pravidly chování. Zpravidla se přes důtku ředitele školy dále dopouští takových závažných provinění, že je jimi vážně ohrožena výchova ostatních žáků. Záměrně narušuje činnost kolektivu.

Čl. X
Výchovná opatření podle ustanovení § 17 vyhlášky č. 48/2005 Sb. ve znění 454/2006
1.  Ředitel školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné právnické či fyzické osoby žákovi po projednání v pedagogické radě udělit pochvalu nebo jiné ocenění za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo za dlouhodobou úspěšnou práci. 
  
2.  Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních vyučujících žákovi po projednání s ředitelem školy udělit pochvalu nebo jiné ocenění za výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci. 
  
3.  Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení žákovi uložit: 
a) 
napomenutí třídního učitele,
b) 
důtku třídního učitele,
c) 
důtku ředitele školy.
4.  Pravidla pro udělování pochval a jiných ocenění a ukládání napomenutí a důtek jsou součástí školního řádu- viz část B, bod 1.2
5.  Třídní učitel neprodleně oznámí řediteli školy uložení důtky třídního učitele. Důtku ředitele školy lze žákovi uložit pouze po projednání v pedagogické radě.  
6.  Ředitel školy nebo třídní učitel neprodleně oznámí udělení pochvaly a jiného ocenění nebo uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci.
7.	Udělení pochvaly a jiného ocenění a uložení napomenutí nebo důtky se zaznamená do dokumentace školy.Udělení pochvaly a jiného ocenění se zaznamená na vysvědčení za pololetí, v němž bylo uděleno.

Čl. XI.
Pravidla pro udělení pochval a jiných ocenění a ukládání napomenutí a důtek

Udělení pochvaly a jiného ocenění a uložení napomenutí nebo důtky se zaznamenává do dokumentace školy. Udělení pochvaly a jiného ocenění se zaznamenává na vysvědčení za pololetí, v němž bylo uděleno.
1.   Za vzorné plnění pravidel chování a školního řádu, za vynikající píli, prospěch a chování je možno udělovat tyto odměny:
- ústní pochvala učitelem 
- ústní pochvala učitelem před kolektivem třídy 
- písemná pochvala udělená učitelem a sdělená rodičům v žákovské knížce 
- ústní pochvala ředitele školy v ředitelně za přítomnosti třídního učitele 
- písemná pochvala ředitele školy před kolektivem třídy se sdělenaím rodičům 
- písemná pochvala třídního učitele sdělená rodičům dopisem prostřednictvím vedení školy 
- písemná pochvala ředitele školy sdělená dopisem rodičům 
- pochvala uvedená na vysvědčení 
2.   Za porušování a opakované neplnění povinností a řádu školy bude užíváno těchto opatření:
- vysvětlování nesprávného chování žákovi učitelem 
- pohovor třídního učitele se žákem 
- ústní pokárání žáka třídním učitelem
- ústní napomenutí žáka před kolektivem třídy 
- písemné napomenutí žáka třídním učitelem - rodičům sdělení prostřednictvím žákovské knížky 
- pohovor ředitele školy s žákem v ředitelně za přítomnosti třídního učitele 
- ústní napomenutí žáka ředitelem školy v třídním kolektivu za přítomnosti třídního učitele 
- písemné napomenutí žáka ředitelem školy a sdělení rodičům 
- další opatření v souladu s klasifikačním řádem 
3    Hodnocení chování – kázeňské přestupky
Napomenutí třídního učitele:
-  kázeňské přestupky menšího rázu 
-  zapomenutých pomůcek 
Důtka třídního učitele:
- porušování kázně 
- časté zapomínání pomůcek 
-  přestupeky proti školnímu řádu závažnějšího charakteru 
-  malá neomluvená nepřítomnost 
Důtka ředitele školy
- více kázeňských přestupků menšího rázu 
- velmi časté zapomínání pomůcek
-  přestupeky proti školnímu řádu vážného charakteru 
-  neomluvené nepřítomnost  do 7 vyučovacích hodin
 
 


Čl. XII
Klasifikace ve vyučovacích předmětech
1   Při klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech se hodnotí v souladu s požadavky učebních osnov.
Stupeň 1 (výborný)
Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a úplně a chápe vztahy mezi nimi.Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí logicky správně, zřetelně se u něho projevuje samostatnost a tvořivost.Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný a výstižný.Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky. Je schopen samostatně studovat vhodné texty.
Stupeň 2 (chvalitebný)
Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků.Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. Je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty.
Stupeň 3  (dobrý)
Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků, pojmů , definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných intelektuálních a motorických činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů a zákonitostí podle podnětů učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se projevují chyby.V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují častější nedostatky , grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky. Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele.
Stupeň 4 (dostatečný)   Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků závažné mezery. Při provádění požadovaných intelektuálních a motorických činností je málo pohotový a má větší nedostatky.V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé.Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti a v grafickém projevu se projevují nedostatky, grafický projev je málo estetický.Závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké těžkosti.
Stupeň 5 (nedostatečný)
Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné mezery.Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti má velmi podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s pomocí učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický projev mají vážné nedostatky. Závažné chyby a nedostatky není schopen opravit ani s pomocí učitele. Nedovede samostatně studovat. Úroveň jeho vědomostí není předpokladem pro práci ve vyšším ročníku. 

Čl. XIII
Komisionální přezkoušení a opravná zkouška
1    Žáci devátých ročníků a žáci, kteří na daném stupni základní školy dosud neopakovali ročník, kteří na konci druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných předmětů s výjimkou předmětů výchovného zaměření, konají opravné zkoušky.
2   Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelem školy. Žák může v jednom dni skládat pouze jednu opravnou zkoušku. Opravné zkoušky jsou komisionální.
3   Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do 15. září následujícího školního roku. Do té doby je žák zařazen do nejbližšího vyššího ročníku, popřípadě znovu do devátého ročníku.
4   V odůvodněných případech může krajský úřad rozhodnout o konání opravné zkoušky a komisionálního přezkoušení podle § 52 odst. 4 na jiné základní škole. Zkoušky se na žádost krajského úřadu účastní školní inspektor.
5   Komisi pro komisionální přezkoušení  (dále jen “přezkoušení”) jmenuje ředitel školy; v případě, že je vyučujícím daného předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad.
6    Komise je tříčlenná a tvoří ji:
6.1	předseda, kterým je ředitel školy, popřípadě jím pověřený učitel, nebo v případě, že vyučujícím daného předmětu je ředitel školy, krajským úřadem jmenovaný jiný pedagogický pracovník školy,
6.2	 zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák zařazen, popřípadě jiný vyučující daného   
        předmětu,
6.3	  přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací oblasti stanovené Rámcovým  
        vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.
7 	Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení. Výsledek přezkoušení stanoví komise hlasováním. Výsledek přezkoušení se vyjádří slovním hodnocením podle § 15 odst. 2 nebo stupněm prospěchu podle § 15 odst. 3. Ředitel školy sdělí výsledek přezkoušení prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému zástupci žáka. V případě změny hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí se žákovi vydá nové vysvědčení.
8    O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy.
9   Žák může v jednom dni vykonat přezkoušení pouze z jednoho předmětu. Není-li možné žáka ze závažných důvodů ve stanoveném termínu přezkoušet, stanoví orgán jmenující komisi náhradní termín přezkoušení.
10   Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitel školy v souladu se školním vzdělávacím programem.
11  Vykonáním přezkoušení není dotčena možnost vykonat opravnou zkoušku.

Čl. XIV
Klasifikace žáka, při plnění povinné školní docházky v zahraničí nebo v zahraniční škole na území České republiky
1   Žák, který plní povinnou školní docházku v zahraniční škole, koná zkoušku ve spádové škole nebo jiné škole zapsané ve školském rejstříku, kterou zvolil zákonný zástupce žáka, nebo ve škole zřízené při diplomatické misi nebo konzulárním úřadu České republiky (dále jen “zkoušející škola”).:
1.1	ve všech ročnících ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura, stanoveného Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání,
1.2	v posledních dvou ročnících prvního stupně ze vzdělávacího obsahu vlastivědné povahy vztahujícího se k České republice vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět, stanoveného Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání,
1.3	na druhém stupni ze vzdělávacího obsahu vztahujícího se k České republice vzdělávacího oboru Dějepis a ze vzdělávacího obsahu vztahujícího se k České republice vzdělávacího oboru Zeměpis, stanovených Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.
2   Žák, který plní povinnou školní docházku formou individuální výuky v zahraničí, koná zkoušku z každého předmětu uvedeného ve školním vzdělávacím programu zkoušející školy.
2.1  Obsahem zkoušky je vzdělávací obsah za období, po které žák plnil povinnou školní docházku podle odstavce 1 nebo 2. Konkrétní obsah a rozsah zkoušky stanoví ředitel zkoušející školy v souladu se školním vzdělávacím programem zkoušející školy. Se stanoveným obsahem a rozsahem zkoušky seznámí ředitel zkoušející školy s dostatečným časovým předstihem zákonného zástupce žáka, nejpozději však při stanovení termínu zkoušky.
	Zkoušku lze konat za období nejméně jednoho pololetí školního roku, nejdéle však za období dvou školních roků.

Zkouška je komisionální. Komisi jmenuje ředitel zkoušející školy.
Komise je tříčlenná a tvoří ji:
2.4.1  předseda, kterým je ředitel zkoušející školy, popřípadě jím pověřený učitel,
2.4.2  zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák zařazen, popřípadě jiný vyučující daného předmětu,
2.4.3  přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací oblasti stanovené Rámcovým vzdělávacím   
programem pro základní vzdělávání. 
2.5  Termín konání zkoušky dohodne ředitel zkoušející školy se zákonným zástupcem žáka tak, aby se zkouška uskutečnila nejpozději do dvou měsíců po skončení období, za které se zkouška koná. Nedojde-li k dohodě mezi zákonným zástupcem žáka a ředitelem zkoušející školy, stanoví termín zkoušky ředitel zkoušející školy. Není-li možné žáka ze závažných důvodů v dohodnutém termínu přezkoušet, stanoví ředitel zkoušející školy náhradní termín zkoušky tak, aby se zkouška uskutečnila nejpozději do čtyř měsíců po skončení období, za které se zkouška koná.
2.6 Před konáním zkoušky podle § 18 odst. 1 předloží zákonný zástupce žáka řediteli zkoušející školy vysvědčení žáka za příslušný ročník zahraniční školy a jeho překlad do českého jazyka. Pokud toto vysvědčení neobsahuje jednoznačné vyjádření o úspěšnosti ukončení příslušného ročníku základního vzdělávání nebo pololetí školního roku, předloží zástupce žáka  potvrzení zahraniční školy o úspěšnosti ukončení příslušného ročníku základního vzdělávání nebo pololetí školního roku a jeho překlad do českého jazyka. Pro stanovení stupně celkového hodnocení žáka devátého ročníku na konci školního roku je rozhodný výsledek zkoušky a vyjádření zahraniční školy, že žák úspěšně ukončil devátý ročník základního vzdělávání. V případě pochybností o správnosti překladu je ředitel zkoušející školy oprávněn požadovat předložení úředně ověřeného překladu.
	  O zkoušce se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy.

2.8   Výsledek zkoušky stanoví komise hlasováním. Výsledek zkoušky se vyjádří slovním hodnocením podle § 15 odst. 2 nebo stupněm prospěchu podle § 15 odst. 3. Ředitel zkoušející školy sdělí výsledek zkoušky prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému zástupci žáka.
2.9   Po vykonání zkoušek podle § 18 odst. 1 nebo 2 vydá ředitel zkoušející školy žákovi vysvědčení. Na vysvědčení žák není hodnocen z chování. Na vysvědčení se uvede text “Žák(-yně) plní povinnou školní docházku podle § 38 školského zákona”.
	 Celkové hodnocení žáka se stanoví obdobně podle § 15 odst. 6.

2.11  V případě, že zákonný zástupce žáka má pochybnosti o správnosti výsledku zkoušky, může požádat o přezkoušení podle § 22.
2.12  Vykonal-li žák zkoušku ve škole zřízené při diplomatické misi nebo konzulárním úřadu České republiky, zašle ředitel této školy řediteli spádové školy nebo jiné školy zapsané ve školském rejstříku, kterou zvolil zákonný zástupce žáka, kopii vysvědčení a výpis z dokumentace školy s údaji o žákovi.
2.13  Žáka, který plnil povinnou školní docházku v zahraniční škole a pokračuje v plnění povinné školní docházky ve spádové škole nebo jiné škole zapsané ve školském rejstříku, kterou zvolil zákonný zástupce žáka, zařadí ředitel této školy do příslušného ročníku podle výsledků zkoušek podle § 18 odst. 1 a na základě vyjádření zahraniční školy o úspěšnosti ukončení příslušného ročníku základního vzdělávání.
2.14  Žáka, který plnil povinnou školní docházku ve škole zřízené při diplomatické misi nebo konzulárním úřadu České republiky a pokračuje v plnění povinné školní docházky ve spádové škole nebo jiné škole zapsané ve školském rejstříku, kterou zvolil zákonný zástupce žáka, zařadí ředitel této školy do příslušného ročníku podle dosavadních výsledků vzdělávání doložených vysvědčením.
2.15  Žáka, který plnil povinnou školní docházku formou individuální výuky v zahraničí a pokračuje v plnění povinné školní docházky ve spádové škole nebo jiné škole zapsané ve školském rejstříku, kterou zvolil zákonný zástupce žáka, zařadí ředitel této školy do příslušného ročníku podle výsledků zkoušek podle § 18 odst. 2.
2.16 Žáka, na kterého se vztahuje povinná školní docházka a který nekonal zkoušky podle § 18, zařazuje ředitel spádové školy nebo jiné školy zapsané ve školském rejstříku, kterou zvolil zákonný zástupce žáka, do příslušného ročníku po zjištění úrovně jeho dosavadního vzdělání a znalosti vyučovacího jazyka.

Čl. XV
Klasifikace v předmětech s převahou výchovného zaměření
(v souladu s dikcí vyhlášky MŠMT, v případě souhlasu rodičů může být  nahrazena slovním hodnocením )
1  Vyučovací předměty s převahou výchovného zaměření jsou :
	výtvarná výchova 

 hudební výchova a zpěv
1.3 tělesná a sportovní výchova.
2   Stupně slovního hodnocení :
2.1  pracoval výborně
2.2 pracoval dobře
2.3  pracoval uspokojivě
3   Žák je hodnocen   pracoval výborně :
Je-li v činnostech velmi aktivní, pracuje tvořivě,  samostatně , plně využívá své osobní předpoklady a velmi  úspěšně, podle požadavků osnov je rozvíjí v individuálních  a kolektivních projevech. Jeho projev je esteticky  působivý, originální, procítěný, v hudební a tělesné  výchově přesný. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky  aplikuje tvořivě. Má výrazně aktivní zájem o umění,  estetiku, tělesnou kulturu a projevuje k nim aktivní vztah.
4   Žák je hodnocen    pracoval dobře :
Je-li v   činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový.  Nevyužívá dostatečně své schopnosti v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je málo působivý, dopouští se  v něm chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější  mezery a při jejich aplikaci potřebuje pomoc učitele. Nemá  dostatečný aktivní zájem o umění, o estetiku a tělesnou  kulturu.
5   Žák je hodnocen   pracoval uspokojivě :
je-li v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností  je málo uspokojivý.Úkoly řeší s častými chybami. Vědomosti  a dovednosti aplikuje jen se značnou pomocí učitele. Projevuje jen velmi malou snahu a zájem o činnosti, nerozvíjí  dostatečně svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost. 
6   Při hodnocení těchto předmětů se postupuje podle požadavků  obsažených v učebních osnovách.
7  V tělesné výchově se žák hodnotí s přihlédnutím k jeho  zdravotnímu stavu, všeobecné tělesné zdatnosti, výkonnosti  a péče o vlastní zdraví.
Čl. XVI
Klasifikace při ukončení kurzu pro získání základního vzdělání
1  Obsah vzdělávání a obsah zkoušek na závěr kurzu stanoví škola v souladu s očekávanými výstupy Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.
2  Na závěr kurzu koná žák zkoušky z předmětů stanovených školním vzdělávacím programem pro poslední ročník základního vzdělávání, s výjimkou předmětů volitelných a nepovinných.
3   Po úspěšném vykonání zkoušek nebo opravných zkoušek žák obdrží vysvědčení.
4   Konání zkoušek je možné i bez předchozího vzdělávání v denní nebo dálkové formě vzdělávání v kurzu.
5  Žákovi, který byl v kurzu při zkouškách na závěr kurzu hodnocen z jednoho nebo více předmětů stupněm prospěchu 5 - nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením, umožní ředitel školy vykonání opravné zkoušky. Opravná zkouška je komisionální a koná se:
5.1 do dvou měsíců od poslední zkoušky na závěr kurzu, jestliže byl žák hodnocen stupněm prospěchu 5 - nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením nejvýše ze dvou předmětů,

5.2 nejdříve za půl roku od poslední zkoušky na závěr kurzu, jestliže byl žák hodnocen stupněm prospěchu 5 - nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením z více než dvou předmětů.




Čl. XVII 	
Platnost a zrušovací ustanovení
1  Tento klasifikační řád vstupuje v platnost dne 1.1.2007, čímž se zároveň ruší platnost klasifikačního řádu ze dne 28. srpna 2005






……................................................
                                                                                                   Mgr Luděk Petr,  ředitel školy  


	







