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1. Identifikační údaje
1.1 Název programu
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání „SPORTEM A HROU KE
VZDĚLÁNÍ“
1.2 Předkladatel školního vzdělávacího programu
Název organizace: Základní škola, Chrudim, U Stadionu
Adresa: Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim
Ředitel školy: Mgr. Jindřich Vyhnánek
IČO: 70888116
Tel.: 469669640
fax.: 469669641
e-mail.: zs.stadion@chrudim.cz
web: www.zsustadionu.chrudim.cz

1.3 Zřizovatel:
Název organizace: Město Chrudim
Adresa: Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim I
Identifikační číslo:
00270211
Telefon: 469 645 111
E-mail: urad@chrudim-city.cz
Web: www.chrudim-city.cz

1.4 Platnost dokumentu
Tato verze školního vzdělávacího programu ,,SPORTEM A HROU KE VZDĚLÁNÍ“
vstupuje v platnost dne 1. 9. 2016. Součástí tohoto programu je školní vzdělávací program pro
školní družinu, který byl zpracován v souladu se školským zákonem.

Koordinátoři:
Pro 1. stupeň Základní školy Mgr. Irena Cieslarová
Pro 2. stupeň Základní školy Miroslav Joska

Rád bych zdůraznil, že tento školní rámcově vzdělávací program je dílem všech
pedagogických zaměstnanců školy, a proto jim právem patří dík a uznání.

Mgr. Jindřich Vyhnánek
ředitel školy
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2. Charakteristika školy

2.1 Stručná historie školy
Naše škola byla uvedena do provozu 1. září 1977. Od samého počátku byla na druhém
stupni zřízena speciální třída se zaměřením na atletiku. V roce 1998 byla zřízena i speciální
třída se zaměřením na kopanou, dnes již fotbalová skupina.

2.2 Stručná charakteristika školy - současnost
Naše základní škola je plně organizovaná pavilónová škola s 1. – 9. ročníkem, která leží
v centru sportovišť města. Na 1. stupni jsou v každém ročníku dvě paralelní třídy. 2. stupeň
má tři paralelní třídy, z nichž dvě jsou sportovně zaměřené (atletika a fotbal). Žáci mají
možnost vybrat si z velkého počtu zájmových kroužků, které škola nabízí jako mimoškolní
aktivity. Škola vzdělává cca 550 žáků.
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2.3 Vybavení školy
Prostorové vybavení školy je dobré. Pro výuku je k dispozici 22 kmenových tříd a 6
odborných učeben - počítačová učebna 1 a 2, cvičná kuchyně, universální dílna, audiovizuální
učebna a projekční sál, zeměpisná učebna s televizním okruhem. Pro výuku je k dispozici 15
učeben s interaktivní tabulí, 4 učebny s dataprojektorem a přenosný dataprojektor
s notebookem a plátnem. K pohybovým aktivitám žáci využívají velkou a malou tělocvičnu,
tartanový tunel (72,5 m), víceúčelové hřiště s umělým povrchem, horolezeckou stěnu, stoly na
stolní tenis a basketbalové koše.
Škola má světlé, čisté a estetické prostory. Na vzhledu školy a jejího okolí se podílejí také
ve velké míře žáci a učitelé. Součástí školy je prostorná jídelna. Žákům jsou k dispozici
občerstvovací automaty. Všichni vyučující mají své kabinety vybavené PC a mají volný
přístup na internet a wi-fi síť, využívají tiskárnu a kopírku, společně se schází ve sborovně.
Každý rok dochází k obnově stávajícího zařízení. Postupně se vybavují novým nábytkem
kmenové třídy a odborné učebny. Modernizací začínají procházet i kabinety.

2.4 Charakteristika pedagogického sboru
Pedagogický sbor má 36 členů, v němž se spojují mladí i zkušení pedagogové. Všichni
učitelé jsou kvalifikovaní. Mnoho učitelů si neustále doplňuje vzdělání dalším studiem a
kurzy v krajských centrech vzdělávání. Na škole působí výchovná poradkyně, metodik
prevence sociálně - patologických jevů, koordinátor ICT a EVVO. Vedení školy je tříčlenné:
ředitel, zástupce pro 1. a 2. stupeň. Provoz školní družiny zajišťuje pět vychovatelek. Součástí
rozšířeného vedení je 21 předsedů předmětových komisí. Na škole také působí trenéři pro
atletiku a fotbal.

2.5 Charakteristika žáků
Kapacita školy je 700 žáků. Většina žáků jsou děti z okolního sídliště. Vzhledem ke
sportovnímu zaměření školy jsou na druhý stupeň přijímáni i žáci z ostatních chrudimských
a okolních škol. S integrací žáků se specifickými poruchami učení máme dobré zkušenosti.

2.6 Dlouhodobé projekty, školní aktivity
Škola je zapojena do několika dlouhodobých projektů v rámci spolupráce s denním
stacionářem Jitřenka a Speciální školou Chrudim, dále ,,HNUTÍM NA VLASTNÍCH
NOHOU“ a s Mateřskou školou U Stadionu Chrudim. Pedagogové vzájemně spolupracují na
školních projektech. Pořádáme ozdravné pobyty v Chorvatsku, na 1. stupni pak ozdravné
pobyty tematicky zaměřené (2. třída – zážitkové – poznáváme sebe i ostatní),
3. třída – ekologicko - turistické, 4. třída – lyžařské) a školy v přírodě (5. třída – cyklisticky
zaměřené), lyžařské kurzy pro sportovní i nesportovní třídy, jarní sportovní soustředění
atletických a fotbalových tříd, kulturně- historickou exkurzi do Prahy pro třídní kolektivy 4. a
5. ročníků, exkurze v rámci jednotlivých předmětů. Každý rok se uskuteční sportovní
olympiáda pro 1. stupeň, jejímž cílem je spolupráce žáků napříč všemi ročníky. Ve spolupráci
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s Městskou knihovnou Chrudim se prvňáčci zúčastní slavnostního ,,PASOVÁNÍ NA
ČTENÁŘE“.
Podle zájmů žáků se pořádají zájezdy do anglicky, německy a francouzsky mluvících zemí.
Na naší škole mají dlouholetou tradici především sportovní akce.

2.7 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty
Spolupráce s rodiči žáků se neustále rozvíjí. Rodiče mohou školu navštívit kdykoliv po
vzájemné dohodě s vyučujícím nebo v době konzultačních schůzek. Na 1. stupni je pro rodiče
žáků, ale i širokou veřejnost pořádán Den otevřených dveří, dále vystoupení pěveckého
kroužku a kroužku hry na zobcovou flétnu ke Dni matek. Rodiče jsou o činnosti školy
informováni prostřednictvím školního časopisu PAVUČINA, webových stránek školy
a elektronické žákovské knížky. Rada SRPDŠ, v nichž jsou zástupci všech tříd, se schází
pravidelně čtyřikrát ročně podle potřeby před třídními schůzkami.
Úzce spolupracujeme s Ekocentrem Chrudim a Pardubice, nemocnicí Chrudim, Městskou
policií Chrudim, knihovnou Chrudim, PPP Chrudim, MěÚ Chrudim.
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3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3.1 Zaměření školy
V průběhu procesu přípravy a tvorby našeho školního vzdělávacího programu
„SPORTEM A HROU KE VZDĚLÁNÍ“ jsme po celou dobu vycházeli z dlouhodobých
zkušeností sportovních tříd, které naší škole trvale přinášejí výborné výsledky a kladný ohlas
rodičovské i obecné veřejnosti. Tyto zkušenosti podpořené kvalitní prací našeho
pedagogického sboru se zcela přirozeně přeměnily v priority našeho ŠVP.
Cílem naší školy je zaujmout naše žáky a jejich rodiče takovým způsobem vzdělávání,
který jim pomůže nalézt odpovědi na otázky, podpoří morálně - volní vlastnosti žáků, které si
ve svém vzdělávání mohou podle svého zaměření zvolit a za pomocí učitelů, vychovatelů a
trenérů do hloubky rozvíjet.
Všichni žáci naší školy mají několik možností, jak zaměřit své další vzdělávání. Na 1.
stupni si mohou vybírat z velkého množství zájmových aktivit a kroužků, které jim škola
a školní družina nabízí. Na 2. stupni vzdělávání pak mají na výběr třídy atletické, třídy,
jejichž součástí jsou fotbalové skupiny nebo třídy bez rozšířené výuky Tv.

3.2 Výchovné a vzdělávací strategie
Základní vzdělávání musí být užitečnou službou občanům a má reflektovat i jejich
očekávání a individuální potřeby. Posláním školy v takovém případě nemůže být pouhé
zprostředkování sumy vědomostí a zkoušení žáků z faktografických přehledů. V našem pojetí
je škola místem, které žáky motivuje a podporuje k aktivnímu učení se. A to nikoli
encyklopedickým vědomostem, ale pro život důležitým kompetencím učit se, řešit problémy a
sociální dovednosti. Charakter práce pak má v dětech mimo jiné podporovat pocit bezpečí,
možnost pozitivního prožívání, získání zdravého sebevědomí, rozvíjení kritického myšlení a
schopnost sebehodnocení.

Takto formulovaný obecný koncepční záměr školního vzdělávacího programu vychází
z přesvědčení, že kvalita vzdělávací služby školy nemá být primárně posuzována podle
tradičně chápaných tzv. vzdělávacích výsledků. Za tyto výsledky bývají nezřídka považovány
pouhé faktografické znalosti žáků zjišťované testováním.
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Kompetence k učení rozvíjíme individuálně podle dané situace u každého žáka.
Hlavními strategiemi jsou kooperativní učení, práce s chybou a rozvoj sebehodnocení žáků.
Během výuky klademe důraz na čtení s porozuměním, práci s textem a vyhledávání
informací. Žáky vedeme k samostatnému organizování některých akcí mimo vyučování a
umožňujeme jim ve vhodných případech realizovat vlastní nápady. Žáci se zúčastňují různých
sportovních a humanitních soutěží a olympiád.

Kompetence k řešení problémů rozvíjíme zejména učením v souvislostech, to
znamená, že neučíme izolovaná data jednotlivých oborů, ale u dětí vytváříme ucelený obraz
světa. Žákům jsou předkládány takové úkoly, jejichž řešení vyžaduje znalosti z více oborů
lidské činnosti resp. vzdělávacích oblastí a tudíž i více přístupů k řešení. Tyto kompetence
rozvíjíme také využíváním co největšího množství zdrojů informací – prací s knihou,
internetem, praktickými pokusy, vlastním výzkumem žáků. Při výuce motivujeme žáky v co
největší míře problémovými úlohami z praktického života.

Kompetence komunikativní považujeme v našem vzdělávacím programu za vysoce
důležité, a proto jejich naplňování věnujeme značný prostor a čas. Vedeme žáky ke vhodné
komunikaci se spolužáky, učiteli a ostatními dospělými ve škole i mimo školu. Tyto
kompetence rozvíjíme vytvářením dostatečného prostoru pro vyjadřování žáků při
problémovém vyučování, v komunitních kruzích, při zpracovávání školních projektů z
nejrůznějších oblastí a jejich výstupů. Začleňujeme metody kooperativního učení a jejich
prostřednictvím vedeme děti ke spolupráci při vyučování.

Kompetence sociální a personální budujeme formami sociálního učení. Snažíme se
děti zapojit do organizace činnosti školy. V rámci skupinového vyučování žáci přejímají
různé role. Sociální kompetence vyvozujeme na praktických cvičeních a úkolech při TV, na
školách v přírodě apod. Žáky vedeme k respektování společně dohodnutých pravidel chování,
učíme je zároveň k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky.

Kompetence občanské rozvíjíme hlavně učením sociálním, metodami sebepoznávání a
seznamováním žáků s jejich právy, odpovědností a povinnostmi. Žáci jsou vedeni k tomu, aby
respektovali národní, kulturní a historické tradice.

Kompetence pracovní u žáků rozvíjíme opět formou projektové činnosti, skupinové a
individuální práce. Důležitou cestou k uvědomění si důležitosti znalosti pracovních postupů a
dovednosti používat pracovní nástroje v nejširším smyslu je hodnocení a sebehodnocení všech
činností, které žáci provádějí. Žáky vedeme k objektivnímu posouzení svých možností při
profesní orientaci, výuku doplňujeme o praktické exkurze.
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Některé metody využívané pro rozvoj klíčových kompetencí žáků vedoucích
k naplňování cílů vzdělávání:

-

týmová práce

-

třídnické hodiny - jedenkrát do měsíce

-

referáty, prezentace

-

diskuze – obhajovaní svých názorů

-

samostatná práce

-

sebehodnocení, sebereflexe

-

dodržuje a přijímá stanovená pravidla – v životě, ve sportu, ve třídě

-

začleňování žáků specifickými poruchami učení do výuky

-

spolupráce s MŠ, PPP, ÚP, Městskou policií a jinými společenskými organizacemi

-

třídění odpadů

-

šetření přírodními zdroji

-

exkurze tematicky zaměřené, přednášky

-

poznávání okolí školy

-

poznávání Prahy

-

drogová prevence, krizová centra, přednášky

-

vaření, stravování

-

zdravý životní styl

-

odborné poradenství při volbě povolání

-

školní časopis

-

soutěže – dovednostní, vědomostní, sportovní, umělecké a tvořivé
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3.3. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami je žák, který k naplnění svých
vzdělávacích možností nebo k uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném základě s
ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. Tito žáci mají právo na bezplatné
poskytování podpůrných opatření z výčtu uvedeného v § 16 školského zákona. Podpůrná
opatření realizuje škola a školské zařízení.
Podpůrná opatření se podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti člení do
pěti stupňů. Podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje škola nebo školské zařízení i bez
doporučení školského poradenského zařízení na základě plánu pedagogické podpory (PLPP).
Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením ŠPZ. Začlenění
podpůrných opatření do jednotlivých stupňů stanoví Příloha č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb.
Závazný rámec pro obsahové a organizační zabezpečení základního vzdělávání všech
žáků vymezuje RVP ZV, který je východiskem pro tvorbu ŠVP. Podle ŠVP se uskutečňuje
vzdělávání všech žáků dané školy. Pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními prvního
stupně je ŠVP podkladem pro zpracování PLPP a pro žáky s přiznanými podpůrnými
opatřeními od druhého stupně podkladem pro tvorbu IVP. PLPP a IVP zpracovává škola.
Na úrovni IVP je možné na doporučení ŠPZ (v případech stanovených Přílohou č. 1 vyhlášky
č. 27/2016 Sb.) v rámci podpůrných opatření upravit očekávané výstupy stanovené ŠVP,
případně upravit vzdělávací obsah tak, aby byl zajištěn soulad mezi vzdělávacími
požadavky a skutečnými možnostmi žáků a aby vzdělávání směřovalo k dosažení jejich
osobního maxima.
Systém péče o žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními ve škole
Plán pedagogické podpory (PLPP) zpracovává škola pro žáka od prvního stupně
podpůrných opatření a to na základě potřeb úprav ve vzdělávání nebo zapojení do kolektivu.
PLPP sestavuje třídní učitel nebo učitel konkrétního vyučovacího předmětu za pomoci
výchovného poradce. PLPP má písemnou podobu a obsahuje popis obtíží žáka. Před jeho
zpracováním budou probíhat rozhovory s jednotlivými vyučujícími, s cílem stanovení např.
metod práce se žákem, způsobů kontroly osvojení znalostí a dovedností. Výchovný poradce
stanoví termín přípravy PLPP a organizuje společné schůzky s rodiči, pedagogy, vedením
školy i se žákem samotným. S PLPP je seznámen žák, zákonný zástupce žáka a všichni
vyučující. Škola vyhodnocuje naplňování cílů PLPP nejpozději po 3 měsících od zahájení
poskytování PO.
Individuální vzdělávací plán (IVP) zpracovává škola pro žáka od druhého stupně
podpůrných opatření a to na základě doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ) a
žádosti zákonného zástupce žáka v souladu s RVP ZV (2016). IVP vychází ze školního
vzdělávacího programu (ŠVP platného od 1. 9. 2016). Obsahuje mj. údaje o skladbě druhů a
stupňů podpůrných opatření poskytovaných v kombinaci s tímto plánem. IVP vyhodnocuje
ŠPZ dvakrát ročně.
Při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je nutná spolupráce školy, žáka,
jeho rodičů a odborného pracoviště.
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Vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných
Individuální vzdělávací plán mimořádně nadaného žáka sestavuje třídní učitel ve spolupráci
s učiteli vyučovacích předmětů, ve kterých se projevuje mimořádné nadání žáka,
s výchovným poradcem a školským poradenským zařízením. IVP mimořádně nadaného žáka
má písemnou podobu a při jeho sestavování spolupracuje třídní učitel s rodiči mimořádně
nadaného žáka. Při sestavování IVP vycházíme z obsahu IVP stanoveného v § 28 vyhlášky č.
27/2016 Sb. Práce na sestavování IVP jsou zahájeny okamžitě po obdržení doporučení
školského poradenského zařízení. Součástí IVP je termín vyhodnocení naplňování IVP a
může též obsahovat i termín průběžného hodnocení IVP, je-li to účelné. IVP může být
zpracován i pro kratší období než je školní rok a může být doplňován a upravován v průběhu
školního roku. Výchovný poradce zajistí písemný informovaný souhlas zákonného zástupce
žáka, bez kterého nemůže být IVP prováděn. Výchovný poradce po podpisu IVP zákonným
zástupcem žáka a získání písemného informovaného souhlasu zákonného zástupce žáka předá
informace o zahájení poskytování podpůrných opatření podle IVP řediteli školy a zástupci
ředitele školy a zaznamená je do matriky.

3.4 Začlenění průřezových témat
Průřezová témata reprezentují ve vzdělávacím programu okruhy aktuálních problémů
současného světa a jsou nedílnou součástí základního vzdělávání.
Tematické okruhy průřezových témat procházejí napříč vzdělávacími oblastmi a
umožňují propojení vzdělávacích oborů. Abychom této možnosti využili co možná nejlépe,
nevytváříme pro průřezová témata samostatné vyučovací předměty, ale integrujeme je do
jiných vyučovacích předmětů a realizujeme jejich obsah formou projektů, ve kterých musí
žáci používat znalosti a dovednosti z různých vzdělávacích oborů.
Zařazení jednotlivých tématických okruhů průřezových témat je součástí
charakteristiky vyučovacích předmětů a jednotlivá témata se stručnou charakteristikou jsou
uvedena v tabulkách vzdělávacího obsahu vyučovacích předmětů. V následujících tabulkách
uvádíme přehled realizace všech průřezových témat a jejich tematických okruhů.
Konkrétní činnosti a náměty, kterými plníme průřezová témata:
-

Projektové dny
Návštěvy divadelních a filmových představení
Návštěvy knihoven
Exkurze
Práce s PC a internetem
Referáty
Spolupráce s organizacemi
Komunikativní kruhy
Testování
Školní časopis
Frontální výuka
Týmová práce
Interaktivní činnosti
Soutěže
A jiné
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4. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

Hodnocení žáků
Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování

Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků je: jednoznačné, srozumitelné,
srovnatelné a s předem stanovenými kritérii, věcné, všestranné.
Žák je seznámen s tím, jakým způsobem a za jaké období bude zkoušen.
Hodnocení by mělo žáka motivovat k další práci, nikoli ho od ní odrazovat.
Žák má právo na individuální přístup, na respektování zvláštností.
Hodnocení vychází z učebních osnov. Učitel sděluje žákovi všechny známky, které bere
v úvahu při celkové klasifikaci.
Učitel vede evidenci o každé klasifikaci žáka průkazným způsobem. Všechny známky
zapisuje do žákovské knížky.
Způsob získávání podkladů

Podklady pro hodnocení a klasifikaci získávají učitelé soustavným diagnostickým
pozorováním žáků, sledováním jejich výkonů a připravenosti na vyučování, různými druhy
zkoušek, kontrolními písemnými pracemi.
Známky získávají vyučující průběžně během celého klasifikačního období.
Při dlouhodobém pobytu žáka mimo školu (lázně, přestěhování se…) respektuje učitel
známky, které žák již získal.
U žáků se specifickými poruchami učení učitel při klasifikaci přihlíží k dané specifické
poruše a postupuje podle doporučení pedagogické poradny nebo pedagogického centra.

Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků

K sebehodnocení jsou žáci cílevědomě vedeni v průběhu celé školní docházky. Učí se
objektivně hodnotit výsledky své práce.

Hodnocení prospěchu žáka
Hodnocení klasifikačními stupni zahrnuje hodnocení výkonu žáka, jeho přístupu a
dosaženého pokroku v určité oblasti. Známky mají různou hodnotu dle charakteru, rozsahu a
náročnosti hodnocené činnosti. Podkladem pro pololetní hodnocení musí být alespoň dvě
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známky. V případě, kdy není možno žáka na konci 1. a 2. pololetí hodnotit, postupuje se dle
vyhlášky č. 454/2006, kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a
některých náležitostech plnění povinné školní docházky.
Hodnocení výsledků vzdělávání žáka v předmětech teoretického zaměření:
Stupeň 1 (výborný)
Žák ovládá bezpečně požadované poznatky, fakta, pojmy, definice. Je pohotový, dobře chápe
souvislosti, myslí logicky správně. Je schopen samostatně studovat učební materiály. Pracuje
uvědoměle. Jeho ústní projev je výstižným, správný, přesný. Grafický projev je estetický.
Stupeň 2 (chvalitebný)
Žák v podstatě ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice. Myslí logicky správně. Je
schopen s menší pomocí samostatně studovat vhodné učební materiály. Ústní i písemný
projev mívá menší nedostatky. Grafický projev je estetický bez větších nepřesností.
Stupeň 3 (dobrý)
Žák má nepodstatné mezery v ucelenosti, přesnosti a úplnosti požadovaných faktů, pojmů,
definic a poznatků. Uvažuje správně, ale málo tvořivě. Podle návodu učitele je schopen
studovat materiály. V ústním i písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a
výstižnosti. Grafický projev je méně estetický.
Stupeň 4 (dostatečný)
Žák má závažné mezery v ucelenosti, přesnosti a úplnosti požadovaných faktů, definic, pojmů
a poznatků. V logice myšlení se projevují závažné chyby, myšlení není tvořivé. Při
samostatném studiu má závažné problémy. Ústní i písemný projev má nedostatky ve
správnosti, přesnosti a výstižnosti. Grafický projev je málo estetický.
Stupeň 5 (nedostatečný)
Žák si požadované poznatky neosvojil, samostatnost v myšlení neprojevuje. Nedovede své
vědomosti uplatnit. Je nesamostatný v myšlení, logicky neuvažuje. Ani s pomocí učitele
nedovede pracovat. Ústní i písemný projev má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti a
výstižnosti. Grafický projev má vážné nedostatky.
Hodnocení výsledků vzdělávání žáka v předmětech s převahou výchovného a praktického
zaměření:
Stupeň 1 (výborný)
Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá osobní
předpoklady a velmi úspěšně je rozvíjí. Jeho projev je esteticky působivý, originální, přesný.
Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě. Na hodiny bývá připraven.
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Stupeň 2 (chvalitebně)
Žák je v činnostech aktivní, převážně samostatný, využívá své osobní předpoklady, které
úspěšně rozvíjí. Jeho projev je esteticky působivý, originální a má jen menší nedostatky. Žák
tvořivě aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti a návyky. Má zájem o umění, estetiku,
tělesnou zdatnost. Na hodiny bývá většinou připraven.
Stupeň 3 (dobrý)
Žák je 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 aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu. Na hodiny bývá
často nepřipraven.
Stupeň 4 (dostatečný)
Žák je v činnostech málo aktivní a tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo
uspokojivé. Úkoly řeší s častými chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se značnou
pomocí učitele. Projevuje jen velmi malou snahu a zájem. Na hodiny bývá velmi často
nepřipraven.
Stupeň 5 (nedostatečný)
Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho projev je
většinou chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti
nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o práci. Na hodiny není připraven.
Hodnocení chování žáka
Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou se v případě použití klasifikace
hodnotí na vysvědčení stupni:


1 – velmi dobré (Žák se snaží dodržovat pravidla chování stanovená školním řádem.
Má kladný vztah ke spolužákům, pracovníkům školy i ostatním lidem. Přestupků se
dopouští ojediněle. Je schopen přijmout oprávněnou kritiku a případné chyby se snaží
napravit.)



2 – uspokojivé (Záškoláctví, opakovaná agresivita, šikana, krádež, stálá nekázeň,
opakované poškozování školního majetku, vulgární a společensky nebezpečné
chování, ignorování pokynů vyučujících, konzumace alkoholu, kouření, použití
drogy.)



3 – neuspokojivé (Další opakující se přestupky bez nápravy, ignorace školních
povinností, krádeže, neomluvená absence, falšování omluvenek, známek, slovní a
fyzické napadení vyučujícího, nabízení drogy, šikana s ublížením na zdraví.)
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K průběžnému hodnocení chování a přístupu žáků k plnění školních povinností slouží tato
výchovná opatření:







napomenutí třídního učitele (Drobné kázeňské přestupky, vyrušování, dočasné
zapomínání pomůcek a domácích úkolů, nevhodné chování na školní akci,
nepořádnost ve školních věcech, poškozování učebnic, žákovské knížky.)
důtka třídního učitele (Časté kázeňské přestupky, nedodržování řádu školy,
pozdní příchody, nerespektování nařízení třídního učitele, opakované
nevhodné chování na veřejnosti při školních akcích, ztráta žákovské knížky.)
důtka ředitele školy (Nedovolené opuštění školy, poškozování zařízení školy,
trvalé přestupky proti řádu školy, agresivita, šikana vulgární chování,
nevhodné chování vůči dospělým, podvody.)

Třídní učitel oznámí řediteli školy uložení důtky třídního učitele (DTU). Důtka ředitele školy
(DŘŠ) může být uložena pouze po projednání v pedagogické radě.
Třídní učitel neprodleně oznámí žákovi a zákonnému zástupci uložení NTU nebo DTU a
důvody jejich uložení prostřednictvím žákovské knížky.DŘŠ oznámí ředitel školy zákonnému
zástupci prostřednictvím doporučeného dopisu.
Ředitel školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné 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.
Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních
pedagogů žákovi po projednání s ředitelem školy také udělit pochvalu.
Ředitel školy nebo třídní učitel neprodleně oznámí udělení pochvaly prokazatelným
způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci.
Veškerá výchovná opatření jsou zapsána v katalogovém listu žáka. Výchovná opatření
projednávaná pedagogickou radou jsou zároveň uvedena v zápisu z pedagogické rady.

Celkové hodnocení
Celkové hodnocení žáka na vysvědčení v1.- 9. ročníku se vyjadřuje stupni:
a)
b)
c)
d)

prospěl(a) s vyznamenáním,
prospěl(a),
neprospěl(a),
nehodnocen(a)

15

Prospěl(a) s vyznamenáním, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených ŠVP
hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu horším než 2 (chvalitebným), průměr stupňů
prospěchu ze všech povinných předmětů stanovených ŠVP 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)
Prospěl(a), není-li v žádném z povinných předmětů stanovených ŠVP hodnocen na
vysvědčení stupněm 5(nedostatečným) nebo odpovídajícím slovním hodnocením.
Neprospěl(a), je-li v některém z povinných předmětů stanovených ŠVP hodnocen na
vysvědčení stupněm prospěchu 5 (nedostatečným) 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
ŠVP na konci prvního pololetí.
Práce v zájmových útvarech organizovaných školou se na vysvědčení hodnotí stupni takto:
a) pracoval(a) úspěšně,
b) pracoval(a).

Komisionální a opravná zkouška

Má-li zástupce žáka pochybnosti o správnosti klasifikace v jednotlivých předmětech 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.
Komisi jmenuje ředitel školy, v případě, že je vyučujícím ředitel, jmenuje komisi nadřízený
orgán. Komise je tříčlenná a tvoří ji:
 předseda, kterým je ředitel školy, popřípadě jím pověřený učitel, nebo v případě, že
vyučujícím daného předmětu je ředitel školy, nadřízeným orgánem jmenovaný jiný
pedagogický pracovník školy,
 zkoušející, kterým je učitel vyučující daný předmět ve třídě, v níž je žák zařazen,
popřípadě jiný vyučující daného předmětu, přísedící, kterým je jiný vyučující daného
předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací oblasti podle RVP.
O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy.
Výsledek přezkoušení stanoví komise hlasováním a vyjádří jej slovním hodnocením podle §
15 odst.2 Vyhlášky MŠMT č.48/2005 Sb.,o základním vzdělávání a některých náležitostech
plnění povinné školní docházky nebo klasifikačním stupněm podle § 15 odst.3 Vyhlášky
MŠMT č 48/2005 Sb.,o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní
docházky. Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení. Ředitel
školy sdělí výsledek přezkoušení prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému zástupci
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žáka. V případě hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí se žákovi vydá nové
vysvědčení.
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.
Žáci devátých ročníků a žáci, kteří na daném stupni základní školy dosud neopakovali
ročník, kteří na konci 2. pololetí neprospěli nevýše ze dvou povinných předmětů s výjimkou
předmětů výchovného zaměření, konají opravné zkoušky.
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. Pro složení komise a její činnost platí pravidla jako
v případě komisionálního přezkoušení.
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.
Komisionální zkoušku koná i žák, který podle posouzení vyučujícího nemá v daném
předmětu dostatečný počet známek z důvodu vysoké absence.
Nelze-li žáka pro závažné objektivní příčiny klasifikovat na konci prvního pololetí, určí
ředitel školy pro jeho klasifikaci náhradní termín, a to tak, aby klasifikace žáka mohla být
provedena nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné
klasifikovat ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí.

Nelze-li žáka pro závažné objektivní příčiny klasifikovat na konci druhého pololetí, určí
ředitel školy pro jeho klasifikaci náhradní termín, a to tak, aby klasifikace žáka mohla být
provedena nejpozději do konce září. Do té doby žák navštěvuje podmíněně nejbližší vyšší
ročník. Žák, který z vážných důvodů nemohl být klasifikován, opakuje ročník.

Hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, slovní hodnocení

Smyslem hodnocení je objektivně posoudit jednotlivé složky školního výkonu žáka. U žáka
s vývojovou poruchou učení rozhoduje ředitel školy o použití slovního hodnocení na základě
žádosti zákonného zástupce žáka.
Učitel klade důraz na ten druh projevu žáka (písemný nebo ústní), ve kterém má
předpoklady podat lepší výkon. Při klasifikaci učitel nevychází z prostého počtu chyb, ale
počtu jevů, které žák zvládl.
Při slovním hodnocení se uvádí:
 zvládnutí učiva předepsaného vzdělávacím programem (ovládá bezpečně/ovládá/
podstatné ovládá/ ovládá se značnými mezerami/ neovládá)
 úroveň myšlení (pohotové, bystré, dobře chápe souvislosti/ uvažuje celkem
samostatně/ menší samostatnost v myšlení/ nesamostatné myšlení/ odpovídá
nesprávně i na návodné otázky)
 úroveň vyjadřování (výstižné, poměrně přesné/ celkem výstižné/ nedostatečně přesné/
vyjadřuje se s obtížemi/ nesprávné i na návodné otázky)
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úroveň aplikace vědomostí (spolehlivě, uvědoměle užívá vědomostí a dovedností/
dovede používat vědomosti a dovednosti, dopouští se drobných chyb/ s pomocí učitele
řeší úkoly, překonává obtíže a odstraňuje chyby, jichž se dopouští, chyby nesnadno
překonává/ praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí učitele)
píle a zájem o učení (aktivní, učí se svědomitě a se zájmem/ učí se svědomitě/ k učení
a práci nepotřebuje mnoho podnětů/ malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty/
pomoc a pobízení k učení jsou neúčinné).

Autoevaluace
Vnitřní hodnocení školy napomáhá ke zkvalitnění a zefektivnění vzdělávání a výchovy ve
škole. Vnitřní hodnocení školy stanoví §11 a §12 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a
vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročním zpráv a
vlastního hodnocení školy.

Oblasti autoevaluace











Průběh a výsledky vzdělávání
Soulad výuky se školním vzdělávacím programem
Řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků
Hodnocení a sebehodnocení žáků
Klima školy, spokojenost žáků, rodičů a učitelů
Podmínky ke vzdělávání – materiální, ekonomické, technické, hygienické a další
Image školy
Spolupráce a vzájemné vztahy s rodiči
Kontrolní činnost
Spolupráce s jinými organizacemi

Cíle a kritéria autoevaluace
Cílem autoevaluace školy je zjistit aktuální informace o stavu školy a tím získat podklady
pro plánování a realizaci dalšího rozvoje školy.
Hlavní kritéria autoevaluace škola stanovuje na každý školní rok.

Nástroje autoevaluace






Rozbor dokumentace školy
Jednání pedagogické rady a rady SRPDŠ
Rozhovory s učiteli, rodiči
Dotazníkové šetření pro žáky, rodiče a učitele
Srovnávací, vědomostní a dovednostní testy žáků
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Hospitace
Prezentace školy v soutěžích
Hodnocení školy ze strany zřizovatele

Časové rozvržení evaluačních činností








Hospitační činnost – v průběhu celého školního roku
Hodnocení práce učitelů – konec školního roku
Projednání hodnocení školy s pedagogickou radou – do konce září
Srovnávací, vědomostní a dovednostní testy žáků – v průběhu celého školního roku
Sebehodnocení práce učitelů a ředitele školy za minulý školní rok – do konce září
Dotazníkové šetření zaměřené na klima školy – 1x za dva roky
Rozhovory s učiteli, žáky a rodiči – průběžně během celého roku

Způsob zpracování
Pro každý školní rok budou stanoveny prioritní cíle autoevaluace v přehledné tabulce.
Po ukončení školního roku bude provedeno vyhodnocení ve výstupech autoevaluace. Tato
tabulka bude součástí výroční zprávy školy a bude každoročně prezentována na webových
stránkách školy ve složce „Dokumentace školy“.

5. učební plán

6. učební osnovy

Přílohy:
Školní řád
Audit školy v oblasti marketingu
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Příloha č. 1

Základní škola Chrudim, U Stadionu 756,Chrudim 537 03

Školní řád
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Článek I.
Úvodní ustanovení
Základní škola Chrudim, U Stadionu 756 poskytuje základní vzdělání,
zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami
vlastenectví, humanity a demokracie poskytuje mravní, estetickou, pracovní, zdravotní a
tělesnou výchovu žáků.
Ve škole jsou zřízeny třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy se zaměřením
na atletiku a kopanou.
Tento školní řád vychází ze zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon) a z vyhlášky č. 48/2005 Sb.
o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky.

Článek II.
Práva a povinnosti žáků
XII.
Práva žáků
Žáci mají právo:
1. na vzdělávání a školské služby podle zákona č.561/2004 Sb.
2. na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání
3. vhodnou formou sdělit svůj názor, se svými připomínkami, přáními a
stížnostmi se obracet na kteréhokoliv pedagog. pracovníka
4. být chráněni před fyzickým i psychickým násilím, před všemi
formami diskriminace, zneužívání
5. na poskytnutí pomoci v případě, že se ocitnou v nesnázích
6. vyjadřovat se k otázkám školy prostřednictvím zástupců třídní
samosprávy
7. na pomoc vyučujícího v případě, že žák neporozumí učivu nebo
potřebuje z důvodu absence doplnit své znalosti
Povinnosti žáků
Žáci jsou povinni:
1. řádně docházet do školy a vzdělávat se
2. dodržovat školní řád a pokyny školy vydané k ochraně zdraví a
bezpečnosti
3. plnit pokyny pedagogických pracovníků
4. chovat se slušně a zdvořile, při vyučování nevyrušovat, během
hodiny nenapovídat, neopisovat
5. zdravit ve třídě a při vyučování dospělé osoby a vyučující
povstáním, v ostatních prostorách školy občanským pozdravem
6. dbát na pořádek na svém místě, ve třídě i v celém areálu školy
7. v průběhu vyučování setrvat ve škole, areál školy nesmí v žádném
případě svévolně opustit
8. ohlásit pracovníkům školy každý případ, kdy je na žáka vykonáván
fyzický, nebo psychický nátlak ze strany spolužáků, nebo dalších
osob účastných na vyučování a to neprodleně
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Článek III.
Práva a povinnosti zákonných zástupců
Práva zákonných zástupců
Zákonní zástupci mají právo:
1. na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svých dětí
(informace poskytují vyučující a třídní učitelé formou informačních
odpolední, prostřednictvím žákovské knížky; třídní učitelé zasílají
rodičům 4x ročně přehled prospěchu a chování žáků ve všech
předmětech)
2. vyjadřovat se k rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí
vzdělávání svých dětí
3. na informace a poradenskou pomoc školy
4. seznámit se se všemi veřejnými dokumenty, které škola vydává
5. požádat v případě pochybností o správnosti hodnocení o
komisionální přezkoušení žáka
6. být voleni do rady školy
7. žádat o uvolnění dítěte z vyučování ( viz článek VII.)
8. požadovat písemné vyjádření ke stížnosti v zákonem stanovené
lhůtě
9. požádat ředitele školy o povolení absolvování 9. post. ročníku po
splnění povinné školní docházky, o odklad školní docházky, o
integraci dítěte, o přeřazení dítěte do vyššího postupného ročníku
bez absolvování předchozího

Povinnosti zákonných zástupců
Zákonní zástupci jsou povinni:
1. dbát na to, aby žák docházel řádně do školy
2. na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných
otázek týkajících se vzdělávání žáka
3. informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, o zdravotních
obtížích nebo jiných závažných skutečnostech
4. dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu
s podmínkami stanovenými školním řádem
5. oznamovat škole údaje podle § 28 zákona 561/2004 Sb. (údaje
potřebné pro školní matriku)
6. zajistit školní potřeby a nezbytné pomůcky pro vyučování

23

Článek IV.
Pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců
s pedagogickými pracovníky
Žáci , zákonní zástupci a pedagogičtí pracovníci (při plnění svých pracovních
úkolů) ve vzájemných vztazích vystupují v souladu s pravidly slušnosti, občanského soužití a
s výchovným posláním a působením školy.
Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se
vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených podle § 31 zákona č.
561/ 2004 Sb.

Článek V.
Ochrana zdraví žáků
Škola je při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech povinna přihlížet
k základním fyziologickým potřebám žáků a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro
předcházení vzniku sociálně patologických jevů.
Žák podle svých schopností a možností poskytne první pomoc ve škole i mimo
školu a má právo, aby byla poskytnuta i jemu.
Žáci a všechny ostatní osoby pohybující se v prostorách školy (v době školního
vyučování i na školních akcích) mají zakázáno užívat návykové látky (alkohol, cigarety, ecigarety, drogy, vodní dýmky a ostatní návykové a škodlivé látky), ve škole s nimi
manipulovat, přinášet, být pod jejich vlivem, či je distribuovat. (zákon č. 379/ 2005 Sb.). V
případě porušení tohoto ustanovení bude žákovi uděleno kázeňské opatření.
Žáci a všechny ostatní osoby pohybující se v prostorách školy (v době školního
vyučování i na školních akcích) mají zakázáno nosit a používat nebezpečné předměty, zbraně,
výbušniny, pyrotechnické výrobky a jiné obdobné předměty a předměty, které se jako zbraně
dají použít, včetně jejich napodobenin nebo replik, zbraní se rozumí vše, co činí útok proti
tělu důraznějším a ohrožuje zdraví a život osob.
V případě, že se žákovi nebo jeho spolužákům stane úraz, ohlásí tuto skutečnost
okamžitě vyučujícímu nebo učiteli, který koná dozor, a třídnímu učiteli. Úrazem ve smyslu
tohoto školního řádu je i drobné zranění. Zaměstnanci školy jsou povinni zaevidovat úraz do
knihy úrazů dle pokynů školy.
Žáci jsou poučováni o možném ohrožení zdraví. O provedeném poučení udělá
třídní učitel zápis do třídní knihy. Pravidelně jsou žáci poučování před prázdninami, výlety,
exkurzemi, lyžařským výcvikem, školami v přírodě.
Žákům je ve škole zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači,
elektrickým vedením.
Při výuce v odborných učebnách (dílny, kuchyňka, projekční sál, počítačové
učebny) zachovávají žáci bezpečnostní předpisy pro tyto učebny. Vyučující daného předmětu
provede poučení žáků v první vyučovací hodině školního roku. Seznámení žáků s předpisy
bude zaznamenáno v třídní knize.
Na toaletách mají žáci možnost užívat pouze užitkovou vodu ( viz. informační
tabulka na dveřích „ Voda nevhodná k pití" ), nejedná se o vodu pitnou.
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Článek VI.
Podmínky zacházení se školním majetkem
Žák má právo na bezplatné zapůjčení učebnic a učebních pomůcek.
Žák nepoškozuje a udržuje v pořádku předměty, které jsou zařízením školy,třídy a
dále věci, které mu byly zapůjčeny.
Pokud žák zjistí poškození nebo zničení věcí, které jsou majetkem školy,
neprodleně tuto skutečnost oznámí nejbližšímu pedagogickému zaměstnanci, třídnímu učiteli
nebo jinému zaměstnanci školy.
V případě, že za škodu na majetku školy, učebních pomůcek, učebnic, či jiného
zařízení školy bude odpovědný žák, bude po rodičích žáka požadována adekvátní náhrada.
Odpovědnost za škody se řídí § 420 a násl. ustanoveními zákona č. 40/1964
Sb.,Občanský zákoník.

Článek VII.
Školní docházka
Výuka ve škole začíná v 7.55 hod., v odůvodněných případech v 7.00 hod.
Vyučování končí nejpozději v 16.15 hod. Vyučovací hodina trvá 45 minut.
Žáci přicházejí do školy včas, nejpozději však 5 minut před zvoněním.
Žáci se zúčastní výuky podle rozvrhu hodin a mají právo si od 7. ročníku svobodně
zvolit povinně volitelné předměty dle nabídky školy.

Rozvrh hodin:
0.hod : 7.00 - 7.45
1.hod : 7.55 – 8.40
2.hod : 8.50 – 9.35
3.hod : 10.00 – 10.45
4.hod : 10.55 – 11.40
5.hod : 11.50 – 12.35
6.hod : 12.45 – 13.30
7.hod : 13.40 – 14.25
8.hod : 14.35 – 15.20
9.hod : 15.30 – 16.15
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Po příchodu do školy se žáci přezují, odloží svrchní oděv do šatních skříněk jim
určených.
Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů předem známých, má právo jeho
zákonný zástupce požádat o jeho uvolnění písemnou formou. Vyučující daného předmětu
může uvolnit žáka z jedné vyučovací hodiny s vědomím třídního učitele. Třídní učitel může
žáka uvolnit na jeden den, na dobu delší než jeden den uvolňuje žáka ředitel školy. Žádost o
uvolnění z vyučování získají zákonní zástupci na internetových stránkách školy.
Zákonný zástupce je povinen zajistit, aby nepřítomnost žáka byla omluvena
nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti. Písemně do žákovské knížky do
dvou pracovních dnů po příchodu dítěte do školy. Absenci omlouvá třídní učitel nebo
zastupující třídní učitel.
V odůvodněných případech bude škola požadovat lékařské potvrzení nebo jiný
doklad potvrzující důvod nepřítomnosti žáka ve škole.
V případě reprezentace školy, výměnného zájezdu a jiných akcí pořádaných
školou jsou žáci zapsáni do třídní knihy, ale zameškané hodiny se jim nezapočítávají do
součtu zameškaných hodin.
Ve výjimečných případech může výuka nebo akce školy začínat nebo končit na
jiném místě (knihovna, kino, divadlo, stadion, nádraží...). O této skutečnosti je předem
písemně informován zákonný zástupce žáka prostřednictvím žákovské knížky. Odchod i
příchod na mimoškolní akce organizuje doprovázející učitel. Společně s ním může akci
zajišťovat i zaměstnanec, který není pedagogickým pracovníkem, pokud je zletilý a způsobilý
k právním úkonům. Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání,
nesmí na jednu osobu zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví žáků připadnout více než 25
žáků.
Žák může být ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolněn zcela nebo
zčásti z vyučování některého předmětu. O uvolnění požádá zákonný zástupce ředitele školy.

Článek VIII.
Provoz a vnitřní režim školy
Příchod do školy
Žáci mají právo vstoupit do školní budovy v 7.35 hod, v šatně se zdržují dobu
nezbytně nutnou.
Žáky, kteří se účastní výuky v době nulté hodiny, přebírá vyučující daného
předmětu před hlavním vchodem do školy. Tito žáci mohou být vyučujícím vpuštěni do
budovy školy nejdříve v 6.40 hod. Žáci, kteří začínají výuku druhou vyučovací hodinou, mají
právo vstupovat do budovy školy 5 minut před koncem první vyučovací hodiny. Do třídy
přicházejí o přestávce.
Žáci dojíždějící do školy na kole sesednou u vjezdu do školního dvora a kolo
dovedou na vyhrazené místo ve stojanech. Žáci mají povinnost dodržovat pravidla silničního
provozu. Je zakázáno jezdit po školním dvoře a opírat kola o školní budovu.
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Pomůcky, žákovská knížka

Do školy žák nosí učebnice, sešity a učební pomůcky dle pokynů vyučujícího.
Dále nosí žákovskou knížku, kterou předkládá ke kontrole a podpisu rodičům alespoň 1x
týdně, pokud nedají vyučující jiný pokyn. Při vyvolání ji předkládá vyučujícím. V případě, že
ji zapomene doma, omluví se na začátku vyučovací hodiny. Taktéž se omluví v případě, kdy
se nemohl z vážného důvodu připravit na vyučování, zapomněl domácí úkol nebo učební
pomůcku.
Ztrátu žákovské knížky neprodleně žák oznámí třídnímu učiteli. Po zakoupení
nové žákovské knížky zajistí doplnění klasifikace od všech vyučujících.
Žák nenosí do školy věci, které nepotřebuje k vyučování, nebo s vyučováním
nesouvisí. Stejně tak nepřináší bezdůvodně do školy větší obnos peněz. Má právo si na dobu
nezbytně nutnou uložit své věci v kanceláři školy.
Zjistí-li žák ztrátu osobní věci, ohlásí tuto skutečnost okamžitě vyučujícímu, o
přestávce učiteli, který koná dozor, a třídnímu učiteli.
Mimo uzamčenou šatní skříňku a kancelář školy si žáci zodpovídají za své věci
sami. V případě jejich ztráty mimo šatní skříňku a kancelář školy nenese škola za tuto ztrátu
žádnou zodpovědnost.

Vyučování

Před začátkem vyučovací hodiny si žák připravuje na vyučování potřebné
pomůcky a žákovskou knížku.
Po zvonění na vyučovací hodinu žák očekává na svém místě příchod vyučujícího.
Nedostaví-li se vyučující do pěti minut po zvonění na výuku, hlásí tuto
skutečnost služba v ředitelně školy, popřípadě v kanceláři školy.
Při vyučování žák řádně plní pokyny vyučujících.
Žák nesmí být potrestán tím, že bude vyloučen z části nebo z celé vyučovací
hodiny.
Při děleném vyučování a při sportovní přípravě v prostorách školy přecházejí žáci
samostatně a ukázněně. Do tělocvičen, školních dílen, na pozemky a do odborných pracoven
mají právo vstupovat pouze za přítomnosti učitele. Mimo budovu školy převádějí žáky
vyučující (trenéři).
Třídní učitel určuje služby. Určená služba plní stanovené úkoly v období, na
které byla určena. V případě neplnění úkolů určí třídní učitel způsob nápravy.
Otvírat a zavírat okna, stahovat a vytahovat žaluzie má žák právo pouze se
souhlasem vyučujícího nebo na jeho pokyn.
Po přihlášení žáka do nepovinných předmětů a zájmových útvarů je docházka
povinná.
Žák má právo navštěvovat lékaře v době vyučování pouze v nutném případě.
Odpadne-li žákům vyučovací hodina, musí být s touto skutečností seznámen předem zákonný
zástupce žáka prostřednictvím žákovské knížky.
Sportovní příprava je součástí výuky žáků zařazených do tříd s rozšířenou výukou
tělesné výchovy.
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Přestávky

Žák má právo na přestávku a dodržování její délky.
O přestávkách žák používá toaletu dle hygienických zásad a zdržuje se zde pouze
po dobu nezbytně nutnou. Žák může použít toaletu se souhlasem vyučujícího i v době
vyučování.
O malých přestávkách mají žáci právo volně se pohybovat pouze po podlaží, kde
se nachází jejich třída. Učitel, který vykonává dozor, má právo vykázat žáka z cizí třídy
v případě jeho nevhodného chování. Žáci dbají pokynů dozírajícího učitele nebo ostatních
pracovníků školy.
Využívat školní kantýnu mají žáci právo pouze o přestávkách, nikoli v době
vyučování.
Do ostatních prostor školy žáci nemají o malé přestávce přístup.
Velká přestávka ve výuce je v 9.35 - 10.00 hod. Během ní se žáci zdržují
v určených venkovních prostorách školy. Tyto prostory pro jednotlivé třídy, odchod do těchto
prostor, chování žáků a způsob odchodu žáků zpět do školy určí ředitel školy vždy na počátku
školního roku.
Ředitel školy také určí období, ve kterém žáci do venkovních prostor neodcházejí.
V případě špatného počasí a v období, kdy se do venkovních prostor nechodí, se vztahují na
velkou přestávku pokyny o malé přestávce.

Volné hodiny

Volné hodiny mezi dopoledním a odpoledním vyučováním jsou vyznačeny
v rozvrhu vyučovacích hodin třídy. Žáci se v této době zdržují mimo budovu školy. Zákonný
zástupce žáka má právo požádat ředitele školy o povolení, aby žák mohl pobývat ve škole.
Jestliže ředitel školy povolí žákům pobyt ve škole mezi dopoledním a odpoledním
vyučováním, zabezpečí jejich dohled.
Přes nádvoří školy chodí žáci pomalu, řádně oblečeni a obuti. Mají právo hrát na
školním dvoře hry za předpokladu, že dodržují pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví svého a
ostatních žáků a osob, které se na nádvoří nacházejí. Při nedodržení těchto zásad je každý
pracovník školy oprávněn tuto hru přerušit.

Konec vyučování

Po ukončení vyučování zabezpečí vyučující, aby žáci při odchodu domů opustili
učebnu v naprostém pořádku (naklopené židle na lavice, zavřená okna, vytažené žaluzie,
smazaná tabule apod.)
Po ukončení vyučování mají žáci právo vracet se do školy pouze v naléhavých
případech.
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Mobilní telefony
Telefony používají žáci pouze o přestávkách a nikdy ne v průběhu vyučovací
hodiny. V průběhu vyučování mají žáci u telefonu vypnuté vyzvánění. Případné hovory nebo
sms zprávy vyřizují pouze o přestávkách.
Za mobilní telefon si zodpovídají žáci výhradně sami, mají ho neustále při sobě.
V případě ztráty nenese škola žádnou zodpovědnost.
Musí–li žák mobilní telefon v průběhu vyučování odložit (např. při tělesné
výchově), uloží si jej v trezoru školy a tím ho předá škole do úschovy. Jiné uložení není
přístupné a při ztrátě škola opět nenese žádnou zodpovědnost.
Třídní učitelé poučí žáky o výše uvedených pravidlech a provedou zápis do třídní
knihy.
Vyučující může žákovi mobilní telefon zabavit a to v případě, že žák poruší daná
pravidla. Vyučující uloží zabavený přístroj do trezoru školy a neprodleně informuje
zákonného zástupce žáka o porušení pravidel prostřednictvím žákovské knížky. Zabavený
mobil si může žák vyzvednout po ukončení vyučování. V případě opakovaného porušení
pravidel ze strany žáka bude mobilní telefon vydán pouze zákonnému zástupci.
V celém prostoru školy a při všech akcích školou pořádaných je přísně zakázáno
pořizovat jakékoli audio, video, nebo kombinované nahrávky bez předchozí domluvy
s pedagogickým pracovníkem školy.
Pořízení a následné zveřejnění, nebo jiné šíření takové nahrávky je považováno za
hrubé porušení školního řádu.
Za porušení školního řádu bude toto jednání považováno i tehdy, jestliže
s nahráváním a zveřejněním osoba, která je na nahrávce zachycena, údajně souhlasila, jestliže
je na zveřejněné, nebo jinak šířené nahrávce zachyceno ponižování, ubližování, nebo jiná
forma útoku vůči spolužákům, nebo zaměstnancům školy, případně jejím zjevným cílem je
někoho zesměšnit, je toto jednání považováno za závažné porušení školního řádu.
Školní jídelna
Žáci stravující se ve školní jídelně dodržují zásady slušného stolování. Respektují
pokyny dozírajícího učitele. Na oběd se dostavují v řádném předepsaném čase, který je pro
každou třídu určený na začátku školního roku na základě rozvrhu dané třídy. Žáci tříd
s rozšířenou výukou tělesné výchovy mohou mít stanoveno přednostní právo při výdeji oběda
vzhledem k tréninkům. Z jídelny není dovoleno vynášet jídlo. Po ukončení oběda se žák
odebere do šatny a bez zdržování v jejich prostorách opustí budovu.
Školní družina
Součástí školy je i školní družina. Žáci, kteří navštěvují školní družinu, dodržují
její vnitřní řád vydaný ředitelem školy. Žáky prvních ročníků předávají do družiny vyučující
těchto tříd. Přechod ostatních žáků do školní družiny stanoví ředitel školy.

Článek IX.
Povinnosti pedagogických pracovníků
Všichni pedagogičtí pracovníci respektují školní řád a řídí se platným pracovním
řádem pro zaměstnance škol a školských zařízení.
Pedagogové jsou povinni být ve škole v době přímé vyučovací povinnosti, v případě
zastupování za nepřítomného pracovníka, v době vykonávání dozorů, v době porad svolaných
ředitelem školy.
Přicházejí do školy nejpozději 15 minut před začátkem své první vyučovací hodiny.
Pokud nemohou přijít, oznámí to předem řediteli školy nebo zástupci ředitele (-zajištění
suplování).
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Každou změnu jsou povinni hlásit vedení školy.
Vyučující je povinen seznámit se s úkoly v plánu práce školy na dané období
(týdenní plán, roční plán).
Je povinen sledovat rozpis zastupování za nepřítomné kolegy.
Učitelé nosí do prvních vyučovacích hodin třídní knihy a odnášejí je po poslední
vyučovací hodině do prostor k tomu určených.
Za zápisy do třídních knih odpovídají třídní učitelé. Kontrolují a uzavírají třídní
knihy každý pátek před odchodem ze školy.
Po skončení vyučování odpovídá učitel za pořádek ve třídě, kterou žáci opouští.
Žáky odvádí do šatny.
Třídní učitel je povinen denně sledovat docházku žáků.
V průběhu vyučovacích hodin neposkytuje učitel rodičům žádné informace. Je
zakázáno opouštět během vyučování třídu.
Vyučující se pravidelně zúčastňují informačních odpolední.
Metodické doporučení k primární prevenci, přisuzuje třídnímu učiteli i činnosti s prevencí
spojené, a to:
- spolupracuje se školním metodikem prevence při zachycování varovných signálů,
podílí se na realizaci Preventivního programu a na pedagogické diagnostice vztahů ve
třídě
- motivuje k vytvoření vnitřních pravidel třídy, která jsou v souladu se školním řádem,
dbá na jejich důsledné dodržování, vytváření otevřené bezpečné atmosféry a
positivního sociálního klimatu ve třídě; podporuje rozvoj positivních sociálních
interakcí mezi žáky třídy
- zprostředkovává komunikaci s ostatními členy pedagogického sboru a je garantem
spolupráce školy se zákonnými zástupci nezletilých žáků třídy
- získává a udržuje si přehled o osobnostních zvláštnostech žáků třídy a o jejich
rodinném zázemí
K zajištění ukázněného chování žáků a pořádku ve škole a ve školní jídelně
vykonávají učitelé a ostatní pedagogičtí pracovníci dozor podle rozvrhu dozorů. Ten je
vyvěšen na chodbách a ve školní jídelně. Pokud je učitel nepřítomen, dozor vykonává
zastupující pedagog. Dozírající učitel má povinnost nahlásit úraz do kanceláře školy a sepsat
záznam o úrazu.
Všichni pedagogičtí pracovníci věnují v průběhu celého vyučovacího procesu
pozornost všem odchylkám chování žáků od běžného normálu.

Článek X.
Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování
Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků je jednoznačné,
srozumitelné, srovnatelné a s předem stanovenými kritérii, věcné, všestranné.
Žák je seznámen s tím, jakým způsobem a za jaké období bude zkoušen.
Hodnocení by mělo žáka motivovat k další práci, nikoli ho od ní odrazovat.
Žák má právo na individuální přístup, na respektování zvláštností.
Hodnocení vychází z obsahu učiva školního vzdělávacího programu "Sportem a
hrou ke vzdělání". Učitel sděluje žákovi všechny známky, které bere v úvahu při celkové
klasifikaci.
Učitel vede evidenci o každé klasifikaci žáka průkazným způsobem. Všechny
známky zapisuje do žákovské knížky.
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Způsob získávání podkladů

Podklady pro hodnocení a klasifikaci získávají učitelé soustavným diagnostickým
pozorováním žáků, sledováním jejich výkonů a připravenosti na vyučování, různými druhy
zkoušek, kontrolními písemnými pracemi.
Známky získávají vyučující průběžně během celého klasifikačního období.
Při dlouhodobém pobytu žáka mimo školu (lázně, přestěhování se…) respektuje
učitel známky, které žák již získal.
U žáků se specifickými poruchami učení učitel při klasifikaci přihlíží k dané
spec.poruše a postupuje podle doporučení pedagogické poradny nebo pedagogického centra.

Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků

K sebehodnocení jsou žáci cílevědomě vedeni v průběhu celé školní docházky. Učí
se objektivně hodnotit výsledky své práce.

Hodnocení prospěchu žáka

Hodnocení klasifikačními stupni zahrnuje hodnocení výkonu žáka, jeho přístupu a
dosaženého pokroku v určité oblasti. Známky mají různou hodnotu dle charakteru, rozsahu a
náročnosti hodnocené činnosti. Podkladem pro pololetní hodnocení musí být alespoň dvě
známky. V případě, kdy není možno žáka na konci 1. a 2. pololetí hodnotit, postupuje se dle
vyhlášky č. 454/2006, kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a
některých náležitostech plnění povinné školní docházky.

Hodnocení výsledků vzdělávání žáka v předmětech teoretického zaměření:
Stupeň 1 (výborný)
Žák ovládá bezpečně požadované poznatky, fakta, pojmy, definice. Je pohotový,
dobře chápe souvislosti, myslí logicky správně. Je schopen samostatně studovat učební
materiály. Pracuje uvědoměle. Jeho ústní projev je výstižný, správný, přesný. Grafický projev
je estetický.
Stupeň 2 (chvalitebný)
Žák v podstatě ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice. Myslí logicky
správně. Je schopen s menší pomocí samostatně studovat vhodné učební materiály. Ústní i
písemný projev mívá menší nedostatky. Grafický projev je estetický bez větších nepřesností.
Stupeň 3 (dobrý)
Žák má nepodstatné mezery v ucelenosti, přesnosti a úplnosti požadovaných faktů,
pojmů, definic a poznatků. Uvažuje správně, ale málo tvořivě. Podle návodu učitele je
schopen studovat materiály.V ústním i písemném projevu má nedostatky ve správnosti,
přesnosti a výstižnosti. Grafický projev je méně estetický.
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Stupeň 4 (dostatečný)
Žák má závažné mezery v ucelenosti, přesnosti a úplnosti požadovaných faktů,
definic, pojmů a poznatků. V logice myšlení se projevují závažné chyby, myšlení není
tvořivé. Při samostatném studiu má závažné problémy. Ústní i písemný projev má nedostatky
ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Grafický projev je málo estetický.
Stupeň 5 (nedostatečný)
Žák si požadované poznatky neosvojil, samostatnost v myšlení neprojevuje.
Nedovede své vědomosti uplatnit. Je nesamostatný v myšlení, logicky neuvažuje. Ani
s pomocí učitele nedovede pracovat. Ústní i písemný projev má závažné nedostatky ve
správnosti, přesnosti a výstižnosti. Grafický projev má vážné nedostatky.
Hodnocení výsledků vzdělávání žáka v předmětech s převahou výchovného a
praktického zaměření:
Stupeň 1 (výborný)
Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá osobní
předpoklady a velmi úspěšně je rozvíjí. Jeho projev je esteticky působivý, originální, přesný.
Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě. Na hodiny bývá připraven.

Stupeň 2 (chvalitebně)
Žák je v činnostech aktivní, převážně samostatný, využívá své osobní předpoklady,
které úspěšně rozvíjí. Jeho projev je esteticky působivý, originální a má jen menší nedostatky.
Žák tvořivě aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti a návyky. Má zájem o umění, estetiku,
tělesnou zdatnost. Na hodiny bývá většinou připraven.
Stupeň 3 (dobrý)
Žák je 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 aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou
kulturu. Na hodiny bývá často nepřipraven.
Stupeň 4 (dostatečný)
Žák je v činnostech málo aktivní a tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev
jsou málo uspokojivé. Úkoly řeší s častými chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se
značnou pomocí učitele. Projevuje jen velmi malou snahu a zájem. Na hodiny bývá velmi
často nepřipraven.

Stupeň 5 (nedostatečný)
Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý.
Jeho projev je většinou chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené vědomosti a
dovednosti nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o práci. Na hodiny není připraven.
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Hodnocení chování žáka

Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou se v případě použití klasifikace
hodnotí na vysvědčení stupni:






1 – velmi dobré (Žák se snaží dodržovat pravidla chování stanovená školním řádem.
Má kladný vztah ke spolužákům, pracovníkům školy i ostatním lidem. Přestupků se
dopouští ojediněle. Je schopen přijmout oprávněnou kritiku a případné chyby se snaží
napravit.)
2 – uspokojivé (neomluvená absence jeden a více dní školního vyučování, opakovaná
agresivita, šikana, krádež, stálá nekázeň, opakované poškozování školního majetku,
vulgární a společensky nebezpečné chování, ignorování pokynů vyučujících,
konzumace alkoholu, kouření, použití drogy, použití pyrotechniky)
3 – neuspokojivé (Další opakující se přestupky bez nápravy, ignorace školních
povinností, krádeže, opakovaná neomluvená absence, falšování omluvenek, známek,
slovní a fyzické napadení vyučujícího, nabízení drogy, šikana s ublížením na zdraví,
nošení nebo použití zbraní a výbušnin, včetně jejich napodobenin nebo replik, pořízení
a následné zveřejnění, nebo jiné šíření škodlivé audio-video nahrávky)

K průběžnému hodnocení chování a přístupu žáků k plnění školních povinností
slouží tato výchovná opatření:




napomenutí třídního učitele (Drobné kázeňské přestupky, vyrušování, dočasné
zapomínání pomůcek a domácích úkolů, nevhodné chování na školní akci,
nepořádnost ve školních věcech, poškozování učebnic, žákovské knížky.)
důtka třídního učitele (Časté kázeňské přestupky, nedodržování řádu školy,
pozdní příchody, nerespektování nařízení třídního učitele, opakované
nevhodné chování na veřejnosti při školních akcích.)



důtka ředitele školy (Nedovolené opuštění školy - neomluvená absence méně
než jeden den školního vyučování, poškozování zařízení školy, trvalé
přestupky proti řádu školy, agresivita, šikana vulgární chování, nevhodné
chování vůči dospělým, podvody.)



přeřazení žáka – (Na základě rozhodnutí rady sportovních tříd a pedagogické
rady může být žák přeřazen ze třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy do
třídy bez sportovního zaměření a naopak.)

Třídní učitel oznámí řediteli školy uložení důtky třídního učitele (DTU). Důtka
ředitele školy (DŘŠ) může být uložena pouze po projednání v pedagogické radě. Třídní učitel
neprodleně oznámí žákovi a zákonnému zástupci uložení NTU nebo DTU a důvody jejich
uložení prostřednictvím žákovské knížky. DŘŠ oznámí ředitel školy zákonnému zástupci
prostřednictvím doporučeného dopisu.
Ředitel školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné
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.
Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu
ostatních pedagogů žákovi po projednání s ředitelem školy také udělit pochvalu.
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Ředitel školy nebo třídní učitel neprodleně oznámí udělení pochvaly
prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci.
Veškerá výchovná opatření jsou zapsána v katalogovém listu žáka. Výchovná
opatření projednávaná pedagogickou radou jsou zároveň uvedena v zápisu z pedagogické
rady.

Celkové hodnocení

Celkové hodnocení žáka na vysvědčení je v souladu s vyhláškou 454/2006,
kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech
plnění povinné školní docházky.
Celkové hodnocení žáka na vysvědčení v 1.-9.ročníku se vyjadřuje stupni:
e)
f)
g)
h)

prospěl(a) s vyznamenáním
prospěl(a)
neprospěl(a)
nehodnocen(a)

Prospěl(a) s vyznamenáním, není-li v žádném z povinných předmětů
stanovených ŠVP hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu horším než 2 (chvalitebným),
průměr stupňů prospěchu ze všech povinných předmětů stanovených ŠVP 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)
Prospěl(a), není-li v žádném z povinných předmětů stanovených ŠVP hodnocen
na vysvědčení stupněm 5(nedostatečným) nebo odpovídajícím slovním hodnocením.
Neprospěl(a), je-li v některém z povinných předmětů stanovených ŠVP
hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 (nedostatečným) 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 ŠVP na konci prvního pololetí.
Práce v zájmových útvarech organizovaných školou se na vysvědčení hodnotí
stupni takto:
c) pracoval(a) úspěšně
d) pracoval(a)

Komisionální a opravná zkouška

Má-li zástupce žáka pochybnosti o správnosti klasifikace v jednotlivých
předmětech 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.
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Komisi jmenuje ředitel školy, v případě, že je vyučujícím ředitel, jmenuje komisi
nadřízený orgán. Komise je tříčlenná a tvoří ji:
 předseda, kterým je ředitel školy, popřípadě jím pověřený učitel, nebo v případě, že
vyučujícím daného předmětu je ředitel školy, nadřízeným orgánem jmenovaný jiný
pedagogický pracovník školy
 zkoušející, kterým je učitel vyučující daný předmět ve třídě, v níž je žák zařazen,
popřípadě jiný vyučující daného předmětu
 přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací
oblasti podle RVP
O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy.
Výsledek přezkoušení stanoví komise hlasováním a vyjádří jej slovním hodnocením podle
§ 15 odst. 2 vyhlášky č. 454/2006, kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb. o základním
vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, nebo klasifikačním
stupněm podle § 15 odst.3 vyhlášky č. 454/2006, kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb. o
základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Výsledek
přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení. Ředitel školy sdělí výsledek
přezkoušení prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému zástupci žáka. V případě
hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí se žákovi vydá nové vysvědčení.
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.
Žáci devátých ročníků a žáci, kteří na daném stupni základní školy dosud
neopakovali ročník, kteří na konci 2.pololetí neprospěli nevýše ze dvou povinných předmětů
s výjimkou předmětů výchovného zaměření, konají opravné zkoušky.
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. Pro složení komise a její činnost platí
pravidla jako v případě komisionálního přezkoušení.
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.
Komisionální zkoušku koná i žák, který podle posouzení vyučujícího nemá
v daném předmětu dostatečný počet známek z důvodu vysoké absence.
Nelze-li žáka pro závažné objektivní příčiny klasifikovat na konci prvního
pololetí, určí ředitel školy pro jeho klasifikaci náhradní termín, a to tak, aby klasifikace žáka
mohla být provedena nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné
klasifikovat ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí.
Nelze-li žáka pro závažné objektivní příčiny klasifikovat na konci druhého
pololetí, určí ředitel školy pro jeho klasifikaci náhradní termín, a to tak, aby klasifikace žáka
mohla být provedena nejpozději do konce září. Do té doby žák navštěvuje podmíněně
nejbližší vyšší ročník. Žák , který z vážných důvodů nemohl být klasifikován, opakuje ročník.
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Hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, slovní hodnocení

Smyslem hodnocení je objektivně posoudit jednotlivé složky školního výkonu
žáka. U žáka s vývojovou poruchou učení rozhoduje ředitel školy o použití slovního
hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce žáka.
Učitel klade důraz na ten druh projevu žáka (písemný nebo ústní), ve kterém
má předpoklady podat lepší výkon. Při klasifikaci učitel nevychází z prostého počtu chyb, ale
počtu jevů, které žák zvládl.
Při slovním hodnocení se uvádí:








zvládnutí učiva předepsaného vzdělávacím programem ( ovládá bezpečně/ovládá/
podstatné ovládá/ ovládá se značnými mezerami/ neovládá)
úroveň myšlení ( pohotové, bystré, dobře chápe souvislosti/ uvažuje celkem
samostatně/ menší samostatnost v myšlení/ nesamostatné myšlení/ odpovídá
nesprávně i na návodné otázky)
úroveň vyjadřování ( výstižné, poměrně přesné/ celkem výstižné/ nedostatečně přesné/
vyjadřuje se s obtížemi/ nesprávné i na návodné otázky)
úroveň aplikace vědomostí ( spolehlivě, uvědoměle užívá vědomostí a dovedností/
dovede používat vědomosti a dovednosti, dopouští se drobných chyb/ s pomocí učitele
řeší úkoly, překonává obtíže a odstraňuje chyby, jichž se dopouští, chyby nesnadno
překonává/ praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí učitele)
píle a zájem o učení ( aktivní, učí se svědomitě a se zájmem/ učí se svědomitě/ k učení
a práci nepotřebuje mnoho podnětů/ malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty/
pomoc a pobízení k učení jsou neúčinné).

Článek XI.
Závěrečná ustanovení
Se zněním školního řádu jsou žáci seznámeni na začátku školního roku, rodiče
na prvních třídních schůzkách.
V průběhu celého školního roku je viditelně umístěn v každé třídě, ve sborovně
školy a na webových stránkách školy (www.zsustadionu.chrudim.cz).
V případě nedodržování pravidel školního řádu bude postupováno podle
platných zákonů, vyhlášek a metodických pokynů.

Školní řád byl projednán na pedagogické radě dne:
Školní řád byl schválen radou školy dne:
Školní řád nabývá platnosti:

29.8. 2016
6.10. 2016
7.10. 2016

Mgr. J. Vyhnánek
ředitel školy
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Příloha č. 2
Marketingové prostředí
Makroprostředí

Demografické faktory
z pohledu školy
 stárnutí populace sídliště
 odchody dětí na víceleté gymnázium (2 – 5)
 posílení šestých tříd novými žáky, kteří mají zájem o sport (10 – 15)
Ekonomické faktory
z pohledu školy
 dobrá spolupráce se zřizovatelem
 velké požadavky na ředitele v oblasti kompetencí
 problémy s financováním přesčasových hodin pedag. zaměstnanců
 každoroční snižování počtu zaměstnanců
 ve školní družině například musíme zaplatit 0,4 úvazku navíc, protože je nám ,, krajem“
přiděleno pouze 3,6 úvazku, ač máme čtyři vychovatelky zaměstnané na plný úvazek
Přírodní a ekologické faktory
z pohledu školy
 výborné umístění školy v centru všech sportovišť
 z jedné strany škola sousedí s panelovým sídlištěm z druhé strany protéká řeka Chrudimka
 dostatek zeleně v okolí školy. Za řekou Chrudimkou volně přechází terén do přírody
 škola má koordinátora enviromentální výchovy, který každoročně zpracovává plán
spolupráce mezi školou a městem v oblasti ekologie (například organizujeme směr
léčivých rostlin, sběr papíru, sběr hliníku v akci“Nakrmte hliníkožrouta“, sběr odpadků
v sídlišti u školy v rámci akce „Ukliďme svět“ a celou řadu dalších akcí.
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 na škole proběhl na podzim 2005 ekologický audit organizovaný zřizovatelem
 škola důsledně třídí odpad do barevných nádob umístěných na chodbách prvního a
druhého stupně
 škola má vypracovánu směrnici pro nakládání s nebezpečným odpadem

Politické faktory
z pohledu školy
 značně obsáhlá a nepřehledná legislativa
 obtížná orientace v legislativě
 nařízení, vyhlášky a pokyny vycházejí s velkým zpožděním (musíme řešit sami –
nebezpečí chybných rozhodnutí)
 do zastupitelstva města jsou voleni zástupci z řad občanů, kteří nejsou odborníky na
otázky školství. Přesto o školství rozhodují, což někdy vede k chybným rozhodnutím
(například vyhláška o spádovosti – omezuje rodiče při výběru školy)

Kulturní faktory
Postoj veřejnosti ke školství a ke vzdělání
Domníváme se, že v současné době se postoje ke škole výrazně mění. Škola se dnes
především stala otevřenou institucí, která se snaží s veřejností komunikovat ve všech směrech.
Samozřejmě ruku v ruce s tím jdou i méně příjemné faktory. Rodiče dnes mají obrovskou
možnost svobodné volby, ale někdy své požadavky vůči škole přehánějí a vystavují tak
pedagogické pracovníky zbytečnému stresu. Každopádně tento svobodný trend vítáme.


Jaké změny životního stylu lze předpokládat
Tím, že se škola a mladá generace stává svobodnější, nelze předpokládat, že ustrne ve
svém životním stylu. Vše se bude pro mladou generaci stále více automatizovat a vše povede
k izolaci. Každý se bude starat jen sám o sebe – bude chybět osobní kontakt a spolupráce.
Komunikace bude realizována jen prostřednictvím PC a mobilních telefonů. Proto je velice
důležitá oblast sportu, na kterou se u nás ve škole zaměřujeme. Když nic jiného, naši žáci se
nebudou ve volném čase toulat po ulicích, ale stráví tyto hodiny sportem. Předpokládáme, že
jim sport dá do života mimo jiné i kolektivního ducha.


Jak může škola reagovat na změny životního stylu
Především neustálou komunikací se žáky a veřejností. Nebát se řešit společně
problémy, které s sebou měnící se životní styl přináší. Zařazovat do výuky besedy a
konzultace na téma např. drogová problematika, zdravý životní styl – životospráva, pitný
režim atd. Mít zpětnou vazbu – formou dotazníků zjišťovat efektivitu práce školy s e žáky.


38

V případě naší základní školy preferovat sport jako možnou variantu smysluplného trávení
volného času.

Mikroprostředí
Zákazníci
Mezi zákazníky naší školy patří žáci, rodiče, zřizovatel, stát a sportovní kluby, které
využívají prostory naší základní školy. V prvé řadě se jedná o školní atletický klub, který má
působiště přímo v budově školy a jehož základnu vytvářejí žáci našich sportovních tříd se
zaměřením na atletiku. Dalším klubem, který nemá působiště na naší škole, ale kterému opět
poskytujeme základnu jak členskou tak prostorovou je fotbalový klub AFK Chrudim.

Dodavatelé
V současné době je škola omezena usnesením zastupitelstva města, které vyhlásilo
spádové oblasti škol. Z tohoto důvodu si rodiče nemohou zvolit školu dle svého uvážení a
pokud ředitel školy nemá kapacitu, musí rodiče nechat zapsat dítě do školy, kam spádově
patří. Škola je omezena i koncepcí města, která určuje i počet tříd v prvním ročníku.

Veřejnost
Veřejnost se dá rozdělit na dvě skupiny. První, s níž se setkáváme denně v okolí
školy a druhou, která se o naší činnosti dovídá prostřednictvím našich internetových stránek,
tisku a akcí, kterých se naši žáci účastní. S první skupinou udržujeme zvláštní vztah – dalo
by se říci ,, tichou dohodu o toleranci“. Jsme totiž v těsném sousedství skoro největšího
sídliště v Chrudimi a žáci naší školy si občas pletou toto území se stadionem. Tuto
„kontraverzní“ činnost našich žáků kompenzujeme tradiční jarní a podzimní akcí „Ukliďme
svět“, při které opravdu uklidíme celé sídliště i s přilehlými pozemky. Nutno dodat, že vždy
po akci je na dlouhou dobu klid zbraní a sídlištní veřejnost se na žáky naší školy usmívá.
Pro druhou skupinu veřejnosti organizujeme „dny otevřených dveří prvního stupně“,
kde mají rodiče možnost být přítomni ve škole přímo při vzdělávacím procesu. Naše škola se
prezentuje na veřejnosti především v oblasti sportu, kde jsme již druhým rokem nejlepší
základní školou pardubického kraje.

Marketingové strategie
Poslání školy



Poskytnout žákům kvalitní základy všeobecného vzdělání. Vytvořit podmínky pro další
vzdělávání, komunikaci mezi lidmi a uplatnění v životě.
Rozvíjet osobnost každého žáka, aby byl schopen samostatně myslet, svobodně se
rozhodovat a projevovat se jako demokratický občan, to vše v souladu s obecně
uznávanými životními a mravními hodnotami.
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Poskytnout takové služby, aby škola obstála v současné konkurenci
ostatních
chrudimských škol.
Zaměřit se na všechny skupiny zákazníků – zaměstnance, žáky, rodiče a veřejnost.

Marketingové záměry a cíle







Základní prostředek k dosažení cílů je plnění zvoleného vzdělávacího programu
Při plnění vzdělávacího programu je důležité, aby vedle cílů poznávacích byly plněny i
cíle hodnotové, orientované k formování osobnostních rysů a mravních vlastností žáků..
Škola musí nutně obnovit materiální vybavení a zlepšit využívání materiálního vybavení
současného.
Nadále bude žákům při přechodu do šestého ročníku nabízena možnost studia ve třídách
s rozšířenou výukou tělesné výchovy a sportu.
Posílit rozvíjení spolupráce s širokou veřejností.
Zaměřit se na propagaci školy na všech úrovních.

Strategie
Při volbě strategií jsme se zaměřili na následující oblasti.
Klima školy


Zaměřovat se na celkové kulturní prostředí školy, na kvalitu řízení (všechny složky,
nejenom ředitel školy) a na systém mezilidských vztahů. Ten je dán především vztahy
mezi učiteli a žáky, mezi učiteli a ostatními pracovníky školy, učiteli a rodiči, vztahy mezi
vedením školy a pedagogickým sborem a v neposlední řadě i mezi žáky samotnými.



Dále rozvíjet loajalitu ke škole, která je dána podporou cílů školy a zájem o vše, co s prací
školy souvisí.



Umožnit pedagogickým pracovníkům další vzdělávání a případné rozšíření kvalifikace.

Organizace školy


Mít vypracovaný organizační řád školy se všemi kompetencemi a organizační
dokumentaci školy, neustále je inovovat, aby odpovídaly skutečným potřebám školy.



Při vlastním organizování prosazovat osobní zodpovědnost a zainteresovanost, dále
autoritu, která vychází z osobních a profesionálních kvalit. Vedle vztahu nadřízenosti a
podřízenosti uplatňovat i další formy komunikace (informace, rady, výměna názorů
apod.).
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Talentovaní a integrovaní žáci


Na 1. a 2. stupni umožní slovní hodnocení.



Ve spolupráci s výchovným poradcem bude pečovat o žáky se specifickými poruchami
učení a chování.



V učebním plánu 2. stupně umožní diferenciaci (povinně volitelné předměty, nepovinné
předměty)



Sborovna školy se přemění na informační centrum a komunikační centrum.



Pro talentované žáky bude zpracován školní systém soutěží, na který budou navazovat
okresní a krajská kola.



Budou hodnoceny výstupy žáků (absolvent 1. stupně a závěrečná zkouška v 9. ročníku).



Na druhém stupni (od šesté třídy( budou zřizovány pro talentované žáky třídy s rozšířenou
výukou tělesné výchovy a sportu (fotbalová a atletická).

Mimotřídní a zájmová činnost
Mimotřídní a zájmová činnost musí být přirozenou součástí výchovně vzdělávacího
procesu. Zaměří se především na:



Práci školní družiny .



Další výchovy, jako je sexuální, protidrogová, dopravní, zdravotní a podobně.



Zřídit přestávkové hrací kouty, využívat venkovní prostory a zahrady.



Každoročně bude koordinátorem sociálně patologických jevů zpracován
preventivní program“ .

„Minimální

Škola a veřejnost


Velmi intenzívně spolupracovat s rodiči, poskytovat jim základní a objektivní informace o
škole a informovat je o studijních výsledcích dětí. Snažit se více rozvíjet oboustranný tok
informací (rodiče o škole).



Veřejnosti poskytovat základní a objektivní informace o škole, nabízet jim vhodné služby.
Připravovat pro rodiče programy (dny otevřených dveří, dny slabikáře).



Informace o škole aktualizovat na webových stránkách školy.
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Marketingový informační systém
Vnitřní informační systém
Vzhledem ke skutečnosti, že naše škola nebyla zařazena do první vlny INDOše
(internet do škol), podařilo se nám získat dotace na zřízení dvou zcela nových počítačových
učeben a s tím související zasíťování všech kabinetů a tříd.
Pro administrativu školy, evidenci osobních dat žáků, zaměstnanců, tvorbu rozvrhu,
suplování a klasifikaci používáme výborný softwar Bakaláři. Plný povolený přístup do tohoto
programu má koordinátor ICT a vedení školy. Další přístupy jsou voleny omezeně (například
třídní učitel může pracovat jen se svou třídou).
Pro evidenci majetku je používán stejný program (přístup povolen administrativní
pracovnici školy). Pro ekonomiku školy a mzdy používáme program UNICOS (přístup
povolen hospodářce školy).
Celý informační systém bude letos zdokonalen napojením všech kabinetů na síťovou
poštu. Veškeré další potřebné informace jsou zaměstnancům k dispozici ve sborovně školy na
příslušných nástěnkách.
Vnitřní komunikace ve škole probíhá na několika úrovních:
1. ředitel x zástupci ředitele (pravidelné páteční porady vedení – příprava násl. týdne)
2. ředitel x pedag. zaměst. školy (pravidelné měsíční provozní zasedání pedagogické
rady a pravidelné čtvrtletní hodnocení prospěchu a kázně)
3. ředitel x nepedag. zaměst. školy (provozní porady – dle potřeby)
4. ředitel x výchovná poradkyně, preventistka sociálně patologických jevů, koordinátor
ICT, vedoucí školní jídelny,koordinátor enviromentální výchovy, hospodářka školy
(porady – dle aktuálnosti a potřeby)
5. ředitel x žáci (školní parlament – čtvrtletně)
6. zástupci ředitele x učitelé (každodenně – např. informace o suplování)

Zpravodajský systém
Způsoby prezentace školy na veřejnosti :










webové stránky školy a jejich pravidelná aktualizace
čtyřikrát ročně informační odpoledne pro rodiče
konzultační hodiny učitelů pro rodiče
škola vydává vlastní časopis „Pavučina“ měsíčník
prezentace v regionálním tisku
informační brožury pro rodiče na začátku školního roku
účastí téměř ve všech sportovních soutěžích v rámci regionu i celé ČR
spolupráce s organizací Jitřenka (tělesně postižení jedinci)
organizací akcí (např. Spolu bez bariér – setkání žáků s postiženými sportovci)
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Způsoby získávání informací:








dotazníky pro respondenty z řad zaměstnanců, žáků a rodičů
testování v programu Scio a Cermat
dalším vzděláváním pedagogických pracovníků
zpětná vazba v kontrolním systému ředitele školy
hospitační činností
z inspekčních zpráv
ze spolupráce s poradními orgány školy (Pedagogicko-psychologickou poradnou, Zdravím
městem Chrudim, Policií ČR, Archou)

Výzkumný systém
V roce 2006 byl proveden kompletní audit školy jehož součástí jsou i výsledky
dotazníkových šetření mezi zaměstnanci a zákazníky školy a SWOT analýza. Naším cílem
bude takovéto dotazníkové šetření opakovat každé tři až čtyři roky a na základě výsledků se
přizpůsobovat.
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