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Tímto dodatkem se doplňuje s platností od 1. 2. 2019 doplňují následující body: 

 

 

Část III 

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 

 

Článek 2 

Zásady průběžného hodnocení 

 

19. Hodnocení žáků s individuálním vzdělávacím plánem (IVP). 

a) IVP povolený z důvodu speciálních vzdělávacích potřeb nebo mimořádného nadání podle 

§ 16 a 18 zákona 561/2004 Sb., v platném znění. 

 U žáků, kterým školské poradenské zařízení doporučí IVP, vypracuje speciální pedagog 

ve spolupráci s výchovným poradcem a třídním učitelem způsoby hodnocení 

konkrétního žáka. S nimi prokazatelně seznámí zákonné zástupce nezletilého žáka nebo 

zletilého žáka, rovněž všechny vyučující praktického a teoretického vyučování daného 

žáka. Při vypracování se řídí doporučením a závěrem školského poradenského zařízení 

a následujícím bodem 20. 

b) IVP povolený z jiných vážných důvodů podle § 18 zákona 561/2004 Sb., v platném znění. 

 Docházka do školy je organizována formou konzultací tak, aby žák byl hodnocen vždy 

za čtvrtletní klasifikační období.  

 Pokud je požadována v daném předmětu písemná nebo praktická zkouška, je žák 

povinen ji vykonat. 

 Termíny zkoušek jsou součástí IVP. Žák je povinen tyto termíny respektovat a být 

hodnocen v řádném termínu. 

 Pokud nebude možné žáka za 1. pololetí hodnotit a žák si nebude plnit požadavky 

vyplývající z IVP, bude individuální vzdělávací plán změněn na denní formu studia. 

 V případě závažných zdravotních problémů žáka je nutno řešit náhradní termíny 

individuálně. 

 U žáků všech oborů s odborným výcvikem je vyžadována pravidelná docházka do 

vyučování. 

 U žáků oborů s odbornou praxí se vyžaduje plnění všech druhů praxí v plném rozsahu. 

20. Hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami: 

c) Způsob hodnocení a klasifikace žáka vychází ze znalosti doporučení školského 

poradenského zařízení, popř. individuálního vzdělávacího plánu a uplatňuje se ve všech 

vyučovacích předmětech, ve kterých se projevují speciální vzdělávací potřeby žáka. 

d) Dochází k úpravě metod, obsahu a ověřování míry naplnění očekávaných výstupů na 

základě doporučení školského poradenského zařízení. 

e) Způsob hodnocení projedná výchovný poradce s třídním učitelem a s ostatními 

vyučujícími. Vyučující přihlíží k doporučeným způsobům práce a hodnocení žáka. Volí 

vhodné a přiměřené způsoby prověřování znalostí žáka a získávání podkladů 

s přihlédnutím k charakteru jeho postižení. 
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f) Při zjišťování úrovně vědomostí a dovedností volí učitel taková podpůrná opatření a druhy 

zkoušení, které odpovídají schopnostem žáka a na něž nemá porucha negativní vliv. 

Kontrolní práce a diktáty píší tito žáci pop předchozí přípravě. Pokud je to nutné, nebude 

žák s vývojovou poruchou vystavován úkolům, v nichž vzhledem k poruše nemůže 

přiměřeně pracovat a podávat výkony odpovídající jeho předpokladům. Vyučující klade 

důraz na druh projevu, ve kterém má žák předpoklady podávat lepší výkony.  

g) Hodnocení se provádí vyjádřením pozitivních stránek výkonu, objasněním podstaty 

neúspěchu, návodem, jak mezery a nedostatky překonávat.  

h) Při způsobu hodnocení a klasifikaci žáků pedagogičtí pracovníci zvýrazňují motivační 

složku hodnocení, hodnotí jevy, které žák zvládl. 

i) Při hodnocení vyučující postupují individuálně, s využitím všech dostupných informací 

poradenského zařízení a ve spolupráci se zákonnými zástupci. 

21. Vzdělávání nadaných žáků se řídí platnou legislativou – § 17 a 18 zákona č. 561/2004 Sb. 

(školský zákon), v platném znění. 

K rozvoji nadání žáků může ředitel školy odlišně upravit organizaci vzdělávání. 

22. Žáci nástavbového studia v denní formě vzdělávání jsou hodnoceni podle stejných pravidel. 

 

 


