
tvrtletní hodnocení žáka: 
p edm t vyu ující I. III. chování a p íprava žáka na p edm t

        

        

        

        

        

        

        

        

        

     
     

DALŠÍ POZNÁMKY K P ÍPRAV  A CHOVÁNÍ ŽÁKA ZA 1. TVRTLETÍ 
       

   
          

DALŠÍ POZNÁMKY K P ÍPRAV  A CHOVÁNÍ ŽÁKA ZA 3. TVRTLETÍ 
       

    
          
     
KONZULTACE PROSP CHU A CHOVÁNÍ S ŽÁKEM: 
          
Dne:  od:  do: 
       
   podpis rodi e:
          
Dne:  od:  do: 
       
   podpis rodi e:
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Škola: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOKOLOV, ŠVABINSKÉHO 1702
Internetová adresa školy: www.6zs-sokolov.cz

T ída: __________            Školní rok: ____________

T ídní u itel: __________________ editel školy: 

Telefon do školy (kancelá ): 352 623 645 (spojuje též školní družinu) 
Mobil (pro omluvenky ve form  SMS): 731 410 486
Telefon do jídelny: 352 628 023 
Výchovný poradce: 352 623 645, 603 361 917 

         konzultace: každé pond lí 15.00 až 17.00 h 
E-mail: skola@6zs-sokolov.cz

Jméno a p íjmení: ________________________________________ 

Bydlišt : _______________________________________________ 

Otec: __________________________________________________ 

Telefon dom :_________________ Telefon do zam.: ___________ 

Matka: _________________________________________________ 

Telefon dom :_________________ Telefon do zam.: ___________ 

D tský léka : __________________ Telefon k léka i: ___________ 

Zdravotní pojiš ovna: _____________________________________ 

Informace o prosp chu a chování budou rodi m poskytovány
na p edem telefonicky domluvené sch zce.

Podpis rodi : ___________________________________________ 
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Vý atky ze školního ádu
Žák je povinen: 
2.1 - chodit do školy pravideln  a v as podle rozvrhu hodin, ú astnit se vyu ování, t ídnických 

hodin a všech akcí školy, které se konají v dob  vyu ování; ádn  se vzd lávat a p ipravovat 
na vyu ování, nosit si u ebnice a pom cky podle rozvrhu a pokyn  u itel , plnit domácí 
úkoly; ú astnit se vyu ování nepovinných p edm t  a docházet do zájmových útvar , pokud 
se do nich p ihlásil,  

2.2 - snažit se v celém výchovn -vzd lávacím procesu osvojovat si v domosti, dovednosti a 
návyky pot ebné k dosažení základního vzd lání, 

2.3 - plnit pokyny pedagogických pracovník  a dalších zam stnanc  školy vydané v souladu 
s právními p edpisy a školním ádem, 

2.4 - dodržovat p ísný zákaz nošení, držení, distribuce, konzumace a zneužívání návykových a 
zdraví nebezpe ných látek v areálu školy a p i akcích po ádaných školou, 

2.9 - omluvit se na za átku vyu ovací hodiny, jestliže se nemohl na vyu ování náležit  p ipravit 
nebo nevypracoval domácí úkol, a svou nep ipravenost u iteli vysv tlit.  

2.10 - sledovat pr b h vyu ovací hodiny a nerušit nevhodným chováním a innostmi, které se 
neslu ují se školním ádem a nemají žádný vztah k vyu ování  

2.11 - p edložit na požádání pedagogického pracovníka svou žákovskou knížku, na dotazy slušn
a pravdiv  odpovídat, 

2.12  - vypnout mobilní telefon na celou dobu pobytu v areálu školy, tzn. od vstupu do budovy až 
po její opušt ní po skon ení vyu ování. Výjimku tvo í pouze použití po domluv
s vyu ujícím. Porušení zákazu bude ešeno dle pravidel pro hodnocení žák . Žák má možnost 
telefonovat rodi m (zákonným zástupc m) z kancelá e školy. 

6.1 Nem že-li se žák zú astnit vyu ování z d vod  p edem známých, požádá zákonný zástupce 
žáka písemn  (na p edtišt ném formulá i nebo v žákovské knížce) o jeho uvoln ní. Na jednu 
hodinu uvol uje žáka vyu ující daného p edm tu, na dv  hodiny až jeden den t ídní u itel. Na 
delší dobu uvol uje žáka editel školy nebo jeho zástupce.  Písemnou žádost o uvoln ní
nezletilého žáka p edává zákonný zástupce t ídnímu u iteli v dostate ném p edstihu, aby bylo 
možno žádost posoudit a p edat editeli školy. 

6.2 Nem že-li se žák zú astnit vyu ování z nep edvídatelných d vod  (nemoc …), je zákonný 
zástupce žáka (po dohod  se školou i jiná osoba odpov dná za výchovu) povinen nejpozd ji
do 3 kalendá ních dn  od po átku nep ítomnosti žáka doložit d vody jeho nep ítomnosti a to 
tím, že zatelefonuje na íslo 352 623 645, doru í písemn  na adresu školy, doru í na e-
mailovou adresu: skola@6zs-sokolov.cz nebo pošle SMS zprávu na íslo 731 410 486. 
Je t eba uvést tyto údaje: jméno a p íjmení nep ítomného žáka; t ídu; datum, kdy 
nep ítomnost po ala a kdy bude pravd podobn  ukon ena; jaké jsou d vody nep ítomnosti; 
v jakém vztahu je žák s tím, kdo d vody nep ítomnosti dokládá. Jestliže tak ve stanovené 
lh t  stanoveným zp sobem zákonný zástupce neu iní, jsou zameškané hodiny evidovány 
jako NEOMLUVENÉ. 
Po ukon ení nep ítomnosti zákonný zástupce zapíše d vody nep ítomnosti a její délku do 
omluvného listu v žákovské knížce a ten žák p edloží t ídní nebo zastupující u itelce / u iteli 
v den návratu do školy. Ve výjime ných a od vodn ných p ípadech tak m že zákonný 
zástupce u init nejpozd ji druhý den po návratu žáka zp t do školy. Oprávn ní pozd jší 
omluvy posoudí t ídní u itel. Jestliže tak ve stanovené lh t  stanoveným zp sobem zákonný 
zástupce neu iní, jsou zameškané hodiny evidovány jako NEOMLUVENÉ a to i tehdy, 
jestliže byl spln n úkon popsaný v prvním odstavci (doložení do 3 kalendá ních dn  od 
po átku nep ítomnosti). V od vodn ných p ípadech (nap . podez ení na záškoláctví) m  ž e 
t ídní u itel prost ednictvím sociálního odboru z izovatele ke každé absenci z d vodu nemoci 
omlouvané zákonnými zástupci požadovat doložení žákovy nep ítomnosti také potvrzením 
ošet ujícího léka e. 

6.3 V p ípad  pozdního neomluveného p íchodu žáka do vyu ovací hodiny m že být celá 
vyu ovací hodina považována za neomluvenou, záleží na zvážení vyu ujícího dané hodiny  
a t ídního u itele.

3

VÝSLEDKY MÉHO U ENÍ VE 4. TVRTLETÍ
KLÍ OVÁ KOMPETENCE  HODNOCENÍ POZNÁMKA 

Moje výsledky odpovídají 
vynaloženému úsilí.
Rozpoznám problém a pokouším se 
ho vy ešit.
Vyhledávám informace v u ebnicích
a knihách. 
Vyhledávám informace na internetu. 

Dokáži vyjád it své myšlenky a 
názory.
Naslouchám ostatním. 

Rád(a) a ú inn  pracuji ve skupin .

Podílím se na vytvá ení pravidel a 
dodržuji je.
Respektuji odlišnosti ostatních. 

Znám a využívám svá práva. 

Plním si své povinnosti. 

Využívám svých schopností ve 
prosp ch druhých.
Chráním zdraví své i zdraví druhých. 

Jsem p átelský(á) k ostatním d tem.

Zlepšil(a) jsem se v: 

Bavilo m  zejména: 

Zhoršil(a) jsem se v: 

V dalším období se zam ím na: 

Dodatek t ídního u itele:

Okénko pro rodi e:

Vysv tlivky:   ANO    SPÍŠE ANO    SPÍŠE NE     NE
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VÝSLEDKY MÉHO U ENÍ V 3. TVRTLETÍ 
KLÍ OVÁ KOMPETENCE  HODNOCENÍ POZNÁMKA 

Moje výsledky odpovídají 
vynaloženému úsilí. 
Rozpoznám problém a pokouším se 
ho vy ešit.
Vyhledávám informace v u ebnicích
a knihách. 
Vyhledávám informace na internetu. 

Dokáži vyjád it své myšlenky a 
názory.
Naslouchám ostatním. 

Rád(a) a ú inn  pracuji ve skupin .

Podílím se na vytvá ení pravidel a 
dodržuji je.
Respektuji odlišnosti ostatních. 

Znám a využívám svá práva. 

Plním si své povinnosti. 

Využívám svých schopností ve 
prosp ch druhých.
Chráním zdraví své i zdraví druhých. 

Jsem p átelský(á) k ostatním d tem.

Zlepšil(a) jsem se v: 

Bavilo m  zejména: 

Zhoršil(a) jsem se v: 

V dalším období se zam ím na: 

Dodatek t ídního u itele:

Okénko pro rodi e:

Vysv tlivky:   ANO    SPÍŠE ANO    SPÍŠE NE     NE
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Pochvaly a významná ocen ní

1. Pochvaly a ocen ní editele školy        
                editel školy m že na základ  vlastního rozhodnutí nebo na základ  podn tu jiné 
právnické i fyzické osoby žákovi po projednání v pedagogické rad  ud lit pochvalu nebo jiné 
ocen ní za mimo ádný projev lidskosti, ob anské nebo školní iniciativy, záslužný nebo state ný in 
nebo za dlouhodobou úsp šnou práci. 

Pochvala editele školy - editel m že žákovi na základ  vlastního rozhodnutí nebo na návrh školské 
rady, obce i  krajského ú adu a po projednání v pedagogické rad  ud lit za mimo ádný projev 
humánnosti, ob anské a školské iniciativy, za vysoce záslužný in, za dlouhodobou úsp šnou práci 
spojenou s reprezentací školy pochvalu editele školy. 

editel školy neprodlen  oznámí ud lení pochvaly a jiného ocen ní a jeho d vody prokazatelným 
zp sobem žákovi a jeho zákonnému zástupci. Ud lení pochvaly a jiného ocen ní se zaznamená do 
dokumentace školy. Ud lení pochvaly editele školy a jiného významného ocen ní se zaznamená na 
vysv d ení za pololetí, v n mž bylo ud leno. 

2. Pochvaly a ocen ní t ídního u itele

Pochvala t ídního u itele – zaznamenaná na vysv d ení    
                Ud lení pochvaly a jiného ocen ní za výrazný projev školní iniciativy nebo za 
déletrvající úsp šnou práci, i za umíst ní do 3. místa v okresních a krajských kolech sout ží. 

Pochvala t ídního u itele – ocen ní knihou, diplomem     
                  T ídní u itel m že na základ  vlastního rozhodnutí nebo na základ  podn tu 
ostatních vyu ujících žákovi ud lit pochvalu t ídního u itele za výrazný projev školní iniciativy 
nebo za déletrvající úsp šnou práci i za umíst ní do 3. místa v okresních a krajských kolech sout ží. 

Pochvala t ídního u itele – do  žákovské knížky 
T ídní u itel m že na základ  vlastního rozhodnutí nebo na základ  podn tu ostatních vyu ujících 
žákovi ud lit pochvalu t ídního u itele za projev školní iniciativy i další skutky, které si zasluhují 
ocen ní. 

Pochvala do žákovské knížky 
Za p íkladný p ístup ke vzd lávání, p íkladné chování, vzornou reprezentaci školy i další skutky, 
které si zasluhují ocen ní, m že na základ  vlastního rozhodnutí ud lit pochvalu do žákovské knížky 
také kterýkoli pedagogický pracovník školy. 

T ídní u itel neprodlen  oznámí ud lení pochvaly a jiného ocen ní a jeho d vody prokazatelným 
zp sobem žákovi a jeho zákonnému zástupci. Ud lení pochvaly a jiného ocen ní se zaznamená do 
dokumentace školy. 

S pochvalou jako žádoucím motiva ním prvkem je i nadále vhodn  pracováno – pedagogi tí
pracovníci využívají možnosti informovat o ud lené pochvale žáky školy a ve ejnost školním 
rozhlasem, informacemi na školní desce cti, informací na webových stránkách školy i v tisku. 
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Výchovná opat ení podle ustanovení § 17 vyhlášky . 48/2005 Sb.
Kritéria pro ud lení opat ení za nedostate nou p ípravu na vyu ování, zapomínání 
pom cek a domácích úkol

2. – 5. ro ník:  25 zápis  v pr b hu pololetí  - NTU 
   35 zápis  v pr b hu pololetí - DTU 
   50 zápis  v pr b hu pololetí - D Š

51 a více zápis  v pr b hu pololetí - nahlášení M Ú v Sokolov  - 
na odbor sociálních v cí a zdravotnictví 

U itelé zhodnotí, zda jsou zapomenuté pom cky pro práci žáka v hodin  nezbytn  nutné i
nikoli. O evidenci zapomínání domácích úkol  a pom cek jsou rodi e žáka pr b žn  a 
prokazateln  informováni. 

Kritéria pro ud lení opat ení k posílení kázn  za porušování pravidel chování a režimu 
žáka

1. – 5. ro ník:  1 – 6 neomluvených hodin za pololetí      -  D Š
7 a více neomluvených hodin v pololetí - snížená známka 
z chování 

O druhu výchovného opat ení bude rozhodnuto po projednání v pedagogické rad  i s ohledem na 
momentální situaci, úmysl i neš astnou náhodu a také charakter žáka. 
Po et neomluvených hodin v m síci je oznámen odboru sociálních v cí a zdravotnictví M Ú Sokolov 

1. – 5. ro ník:  5 zápis  v žákovské knížce v pr b hu pololetí - NTU 
   8 zápis  v žákovské knížce v pr b hu pololetí - DTU 
  10 zápis  v žákovské knížce v pr b hu pololetí - D Š

Opakovaná nekáze  bez snahy o nápravu, hrubý p estupek proti školnímu ádu, úmyslné 
ubližování a urážení bude hodnoceno sníženou známkou z chování. 

1. – 5. ro ník:  ztráta žákovské knížky  - NTU 

O druhu výchovného opat ení nutno rozhodnout s ohledem na momentální situaci, úmysl i
neš astnou náhodu a také charakter žáka. 

Kritéria vyhodnotí t ídní u itelé v pr b hu pololetí, ud lí nebo navrhnou  p íslušná výchovná 
opat ení pedagogické rad .
V p ípad  závažn jšího p estupku je výchovné opat ení ud leno neprodlen .   
Výchovná opat ení se zapisují do katalogových list  žáka a jsou o nich neprodlen  a 
prokazateln  informováni rodi e žáka. 

NTU – napomenutí t ídního u itele; DTU – d tka t ídního u itele; D Š – d tka editele školy  

5

VÝSLEDKY MÉHO U ENÍ VE 2. TVRTLETÍ
KLÍ OVÁ KOMPETENCE  HODNOCENÍ POZNÁMKA 

Moje výsledky odpovídají 
vynaloženému úsilí.
Rozpoznám problém a pokouším se 
ho vy ešit.
Vyhledávám informace v u ebnicích
a knihách. 
Vyhledávám informace na internetu. 

Dokáži vyjád it své myšlenky a 
názory.
Naslouchám ostatním. 

Rád(a) a ú inn  pracuji ve skupin .

Podílím se na vytvá ení pravidel a 
dodržuji je.
Respektuji odlišnosti ostatních. 

Znám a využívám svá práva. 

Plním si své povinnosti. 

Využívám svých schopností ve 
prosp ch druhých.
Chráním zdraví své i zdraví druhých. 

Jsem p átelský(á) k ostatním d tem.

Zlepšil(a) jsem se v: 

Bavilo m  zejména: 

Zhoršil(a) jsem se v: 

V dalším období se zam ím na: 

Dodatek t ídního u itele:

Okénko pro rodi e:

Vysv tlivky:   ANO    SPÍŠE ANO    SPÍŠE NE     NE
38 
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1
HODNOCENÍ POZNÁMKA

Moje výsledky odpovídají 
vynaloženému úsilí.
Rozpoznám problém a pokouším se 

Vyhledávám informace v
a knihách.
Vyhledávám informace na internetu.

šlenky a 
názory.
Naslouchám ostatním.

dodržuji je.
Respektuji odlišnosti ostatních.

Znám a využívám svá práva.

Plním si své povinnosti.

Využívám svých schopností ve

Chráním zdraví své i zdraví druhých.

Zlepšil jsem se v:

Zhoršil jsem se v:

V dalším období

ANO  SPÍŠE ANO SPÍŠE NE  NE

Datum

Dnes

Dnes jse

Dnes jsem zavz
or



1
HODNOCENÍ POZNÁMKA

Moje výsledky odpovídají 
vynaloženému úsilí.
Rozpoznám problém a pokouším se 

Vyhledávám informace v
a knihách.
Vyhledávám informace na internetu.

šlenky a 
názory.
Naslouchám ostatním.

dodržuji je.
Respektuji odlišnosti ostatních.

Znám a využívám svá práva.

Plním si své povinnosti.

Využívám svých schopností ve

Chráním zdraví své i zdraví druhých.

Zlepšil jsem se v:

Zhoršil jsem se v:

V dalším období

ANO  SPÍŠE ANO SPÍŠE NE  NE

Datum

Dnes

Dnes jse

Dnes jsem zavz
or
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or
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or
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or



vz
or



vz
or



vz
or
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or



vz
or



vz
or



vz
or



vz
or



vz
or



vz
or



Datum

(a):

Dn

Dnes j

7

ní být 
ihned zkoušen.
Mohu dostat náhradní práci, za kterou mohu být ohodnocen.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
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VÝSLEDKY MÉHO U ENÍ V 1. TVRTLETÍ 
KLÍ OVÁ KOMPETENCE  HODNOCENÍ POZNÁMKA 

Moje výsledky odpovídají 
vynaloženému úsilí. 
Rozpoznám problém a pokouším se 
ho vy ešit.
Vyhledávám informace v u ebnicích
a knihách. 
Vyhledávám informace na internetu. 

Dokáži vyjád it své myšlenky a 
názory.
Naslouchám ostatním. 

Rád(a) a ú inn  pracuji ve skupin .

Podílím se na vytvá ení pravidel a 
dodržuji je.
Respektuji odlišnosti ostatních. 

Znám a využívám svá práva. 

Plním si své povinnosti. 

Využívám svých schopností ve 
prosp ch druhých.
Chráním zdraví své i zdraví druhých. 

Jsem p átelský(á) k ostatním d tem.

Zlepšil jsem se v: 

Bavilo m  zejména: 

Zhoršil jsem se v: 

V dalším období se zam ím na: 

Dodatek t ídního u itele:

Okénko pro rodi e:

Vysv tlivky:   ANO    SPÍŠE ANO    SPÍŠE NE     NE

Datum P ehled zapomínání Podpis rodi e
Dnes jsem zapomn l(a):
Dnes jsem zapomn l(a):
Dnes jsem zapomn l(a):
Dnes jsem zapomn l(a):
Dnes jsem zapomn l(a):
Dnes jsem zapomn l(a):
Dnes jsem zapomn l(a):
Dnes jsem zapomn l(a):
Dnes jsem zapomn l(a):
Dnes jsem zapomn l(a):
Dnes jsem zapomn l(a):
Dnes jsem zapomn l(a):
Dnes jsem zapomn l(a):
Dnes jsem zapomn l(a):
Dnes jsem zapomn l(a):
Dnes jsem zapomn l(a):
Dnes jsem zapomn l(a):
Dnes jsem zapomn l(a):
Dnes jsem zapomn l(a):
Dnes jsem zapomn l(a):
Dnes jsem zapomn l(a):
Dnes jsem zapomn l(a):
Dnes jsem zapomn l(a):
Dnes jsem zapomn l(a):
Dnes jsem zapomn l(a):
Dnes jsem zapomn l(a):
Dnes jsem zapomn l(a):
Dnes jsem zapomn l(a):
Dnes jsem zapomn l(a):
Dnes jsem zapomn l(a):
Dnes jsem zapomn l(a):
Dnes jsem zapomn l(a):
Dnes jsem zapomn l(a):
Dnes jsem zapomn l(a):
Dnes jsem zapomn l(a):
Dnes jsem zapomn l(a):
Dnes jsem zapomn l(a):
Dnes jsem zapomn l(a):
Dnes jsem zapomn l(a):
Dnes jsem zapomn l(a):
Dnes jsem zapomn l(a):
Dnes jsem zapomn l(a):
Dnes jsem zapomn l(a):
Dnes jsem zapomn l(a):
Dnes jsem zapomn l(a):
Dnes jsem zapomn l(a):
Dnes jsem zapomn l(a):
Dnes jsem zapomn l(a):
Dnes jsem zapomn l(a):
Dnes jsem zapomn l(a):
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Výchovná opat ení podle ustanovení § 17 vyhlášky . 48/2005 Sb.
Kritéria pro ud lení opat ení za nedostate nou p ípravu na vyu ování, zapomínání 
pom cek a domácích úkol

2. – 5. ro ník:  25 zápis  v pr b hu pololetí  - NTU 
   35 zápis  v pr b hu pololetí - DTU 
   50 zápis  v pr b hu pololetí - D Š

51 a více zápis  v pr b hu pololetí - nahlášení M Ú v Sokolov  - 
na odbor sociálních v cí a zdravotnictví 

U itelé zhodnotí, zda jsou zapomenuté pom cky pro práci žáka v hodin  nezbytn  nutné i
nikoli. O evidenci zapomínání domácích úkol  a pom cek jsou rodi e žáka pr b žn  a 
prokazateln  informováni. 

Kritéria pro ud lení opat ení k posílení kázn  za porušování pravidel chování a režimu 
žáka

1. – 5. ro ník:  1 – 6 neomluvených hodin za pololetí - D Š
7 a více neomluvených hodin v pololetí – snížená známka 
z chování 

Pokud po et neomluvených hodin p esáhne 10 v m síci nebo postupn  v n kolika m sících 
za sebou, ztrácí rodina nárok na doplácení do životního minima a na p ísp vek na výživu 
dít te – dle zákona . 482/1991 Sb. v platném zn ní. 

1. – 5. ro ník:  5 zápis  v žákovské knížce v pr b hu pololetí - NTU 
   8 zápis  v žákovské knížce v pr b hu pololetí - DTU 
  10 zápis  v žákovské knížce v pr b hu pololetí - D Š

Opakovaná nekáze  bez snahy o nápravu, hrubý p estupek proti školnímu ádu, úmyslné 
ubližování a urážení bude hodnoceno sníženou známkou z chování. 

1. – 5. ro ník:  ztráta žákovské knížky  - NTU 

O druhu výchovného opat ení nutno rozhodnout s ohledem na momentální situaci, úmysl i
neš astnou náhodu a také charakter žáka. 

Kritéria vyhodnotí t ídní u itelé v pr b hu pololetí, ud lí nebo navrhnou  p íslušná výchovná 
opat ení pedagogické rad .
V p ípad  závažn jšího p estupku je výchovné opat ení ud leno neprodlen .   
Výchovná opat ení se zapisují do katalogových list  žáka a jsou o nich neprodlen  a 
prokazateln  informováni rodi e žáka. 

NTU – napomenutí t ídního u itele; DTU – d tka t ídního u itele; D Š – d tka editele školy  
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VÝSLEDKY MÉHO U ENÍ VE 2. TVRTLETÍ
KLÍ OVÁ KOMPETENCE  HODNOCENÍ POZNÁMKA 

Moje výsledky odpovídají 
vynaloženému úsilí.
Rozpoznám problém a pokouším se 
ho vy ešit.
Vyhledávám informace v u ebnicích
a knihách. 
Vyhledávám informace na internetu. 

Dokáži vyjád it své myšlenky a 
názory.
Naslouchám ostatním. 

Rád(a) a ú inn  pracuji ve skupin .

Podílím se na vytvá ení pravidel a 
dodržuji je.
Respektuji odlišnosti ostatních. 

Znám a využívám svá práva. 

Plním si své povinnosti. 

Využívám svých schopností ve 
prosp ch druhých.
Chráním zdraví své i zdraví druhých. 

Jsem p átelský(á) k ostatním d tem.

Zlepšil(a) jsem se v: 

Bavilo m  zejména: 

Zhoršil(a) jsem se v: 

V dalším období se zam ím na: 

Dodatek t ídního u itele:

Okénko pro rodi e:

Vysv tlivky:   ANO    SPÍŠE ANO    SPÍŠE NE     NE
38 
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VÝSLEDKY MÉHO U ENÍ V 3. TVRTLETÍ 
KLÍ OVÁ KOMPETENCE  HODNOCENÍ POZNÁMKA 

Moje výsledky odpovídají 
vynaloženému úsilí. 
Rozpoznám problém a pokouším se 
ho vy ešit.
Vyhledávám informace v u ebnicích
a knihách. 
Vyhledávám informace na internetu. 

Dokáži vyjád it své myšlenky a 
názory.
Naslouchám ostatním. 

Rád(a) a ú inn  pracuji ve skupin .

Podílím se na vytvá ení pravidel a 
dodržuji je.
Respektuji odlišnosti ostatních. 

Znám a využívám svá práva. 

Plním si své povinnosti. 

Využívám svých schopností ve 
prosp ch druhých.
Chráním zdraví své i zdraví druhých. 

Jsem p átelský(á) k ostatním d tem.

Zlepšil(a) jsem se v: 

Bavilo m  zejména: 

Zhoršil(a) jsem se v: 

V dalším období se zam ím na: 

Dodatek t ídního u itele:

Okénko pro rodi e:

Vysv tlivky:   ANO    SPÍŠE ANO    SPÍŠE NE     NE
39 

Pochvaly a významná ocen ní

1. Pochvaly a ocen ní editele školy        
                editel školy m že na základ  vlastního rozhodnutí nebo na základ  podn tu jiné 
právnické i fyzické osoby žákovi po projednání v pedagogické rad  ud lit pochvalu nebo jiné 
ocen ní za mimo ádný projev lidskosti, ob anské nebo školní iniciativy, záslužný nebo state ný in 
nebo za dlouhodobou úsp šnou práci. 

Pochvala editele školy - editel m že žákovi na základ  vlastního rozhodnutí nebo na návrh školské 
rady, obce i  krajského ú adu a po projednání v pedagogické rad  ud lit za mimo ádný projev 
humánnosti, ob anské a školské iniciativy, za vysoce záslužný in, za dlouhodobou úsp šnou práci 
spojenou s reprezentací školy pochvalu editele školy. 

editel školy neprodlen  oznámí ud lení pochvaly a jiného ocen ní a jeho d vody prokazatelným 
zp sobem žákovi a jeho zákonnému zástupci. Ud lení pochvaly a jiného ocen ní se zaznamená do 
dokumentace školy. Ud lení pochvaly editele školy a jiného významného ocen ní se zaznamená na 
vysv d ení za pololetí, v n mž bylo ud leno. 

2. Pochvaly a ocen ní t ídního u itele

Pochvala t ídního u itele – zaznamenaná na vysv d ení    
                Ud lení pochvaly a jiného ocen ní za výrazný projev školní iniciativy nebo za 
déletrvající úsp šnou práci, i za umíst ní do 3. místa v okresních a krajských kolech sout ží. 

Pochvala t ídního u itele – ocen ní knihou, diplomem     
                  T ídní u itel m že na základ  vlastního rozhodnutí nebo na základ  podn tu 
ostatních vyu ujících žákovi ud lit pochvalu t ídního u itele za výrazný projev školní iniciativy 
nebo za déletrvající úsp šnou práci i za umíst ní do 3. místa v okresních a krajských kolech sout ží. 

Pochvala t ídního u itele – do  žákovské knížky 
T ídní u itel m že na základ  vlastního rozhodnutí nebo na základ  podn tu ostatních vyu ujících 
žákovi ud lit pochvalu t ídního u itele za projev školní iniciativy i další skutky, které si zasluhují 
ocen ní. 

Pochvala do žákovské knížky 
Za p íkladný p ístup ke vzd lávání, p íkladné chování, vzornou reprezentaci školy i další skutky, 
které si zasluhují ocen ní, m že na základ  vlastního rozhodnutí ud lit pochvalu do žákovské knížky 
také kterýkoli pedagogický pracovník školy. 

T ídní u itel neprodlen  oznámí ud lení pochvaly a jiného ocen ní a jeho d vody prokazatelným 
zp sobem žákovi a jeho zákonnému zástupci. Ud lení pochvaly a jiného ocen ní se zaznamená do 
dokumentace školy. 

S pochvalou jako žádoucím motiva ním prvkem je i nadále vhodn  pracováno – pedagogi tí
pracovníci využívají možnosti informovat o ud lené pochvale žáky školy a ve ejnost školním 
rozhlasem, informacemi na školní desce cti, informací na webových stránkách školy i v tisku. 
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Vý atky ze školního ádu
1. Školní budova se otevírá pro žáky v 7.40 hod. Osoby p icházející po 8.00 hod. používají zvonek do 

kancelá e sekretá ky, p edstaví se a oznámí d vod návšt vy. 
3. Po p íchodu do budovy si žáci v ur ené šatn  odloží svrchní od v a obuv. V šatn  se déle nezdržují. 

V pr b hu vyu ování je žák m vstup do šaten povolen pouze ve výjime ných p ípadech ( odchod 
k léka i, rodinné d vody …) , vždy v doprovodu šatná e.

11. Žákovská knížka slouží škole k informování rodi  o prosp chu a chování žáka. Omluvný list v ŽK slouží 
rodi m k omluvám absence žáka, k ostatním sd lením volí rodi e jinou formu než zápis do ŽK ( ústn ,
dopisem, telefonicky …). 

12. V pr b hu p estávek nep echázejí žáci bezd vodn  do jiných pavilón . Nevstupují do jiných t íd.
13. V areálu školy se žáci pohybují ukázn n , neb hají – dbají pravidel bezpe nosti a ochrany zdraví. 

K dosp lým osobám se chovají slušn  a pozdraví je. P i spole ných p esunech se pohybují ve dvojicích. 
14. Ve vyu ovacích hodinách je zakázáno žvýkat. 
16. P ed hodinou TV se žáci 1. stupn  se p evlékají v šatnách v areálu TV. Zde se žáci p evléknou do 

cvi ebního úboru, odloží hodinky, etízky, prsteny i všechny ostatní šperky, které by mohly ohrozit jejich 
zdraví a bezpe nost p i TV. Šatny zamykají u itelé TV.  

17. P ed ukon ením vyu ování nesmí žák bez v domí t ídního u itele p ípadn  vedení školy  opustit budovu 
školy. 

18. Do kancelá e školy p icházejí žáci v ú edních hodinách, v  mimo ádných situacích okamžit .
20. Po skon ení vyu ování odcházejí žáci pod vedením u itele do šaten, p ezují se, oble ou si své svršky a 

neprodlen  opustí školní budovu, v šatnách 1. stupn  nic nenechávají. 
21. Pohybovat se po skon ení vyu ování v prostorách školy, pod p íst eškem p ed budovou školy, na 

školním pozemku a h išti není dovoleno. 
22. Do školní jídelny jdou žáci po ve ejném chodníku kolem budovy školy a do šatny jídelny vstupují až 

tehdy, když je p ítomen dozorující u itel. Zkracovat si cestu p es trávník je projevem nekulturnosti. 
23. Nem že-li se žák zú astnit vyu ování z d vod  p edem známých, požádá zástupce žáka písemn

v žákovské knížce o jeho uvoln ní. Na jednu hodinu uvol uje žáka vyu ující daného p edm tu, na dv
hodiny až jeden den t ídní u itel. Na více dn  uvol uje žáka editel školy na základ  písemné žádosti 
rodi .
Nem že-li se žák zú astnit vyu ování z nep edvídatelných d vod  (nemoc …), je zákonný zástupce 
žáka povinen nejpozd ji do 3 kalendá ních dn  od po átku nep ítomnosti žáka doložit d vody jeho 
nep ítomnosti t ídnímu u iteli. P i podez ení na neomluvenou absenci si t ídní u itel  m  ž e  vyžádat 
potvrzení od léka e - zákonný zástupce žáka nechá p i návšt v  léka e potvrdit as odchodu do 
žákovské knížky. 

24. Svévolné poškození majetku školy, žák , zam stnanc i jiných osob hradí rodi e žáka, který poškození 
zp sobil. 

25. S chováním žák  i zam stnanc  jsou neslu itelné projevy rasismu, xenofobie, antisemitismu, 
netolerance, šikany, majetkových a násilných delikt  apod. 

26. Žák m jsou zakázány všechny innosti, které jsou zdraví škodlivé, zejména kou ení a pití alkoholu. Dále 
je žák m zakázáno nosit, držet, distribuovat nebo jakýmkoliv jiným zp sobem zneužívat návykové látky. 
V p ípad  porušení tohoto ustanovení bude žákovi snížena klasifikace z chování. 
V p ípad  podez ení na požití event. p echovávání alkoholu, tabáku, drog a jiných návykových   látek, 
držení nebezpe ných p edm t  a zbraní  u m o ž n í  žák t ídnímu u iteli nebo vedení školy provést 
kontrolu jeho v cí. P i podez ení, že je žák pod vlivem návykových látek, škola žáka podrobí se 
souhlasem a za p ítomnosti zákonného zástupce žáka p íslušné zkoušce, ke které má právo být p izván 
rovn ž orgán sociáln  právní ochrany d tí (§ 6 odst. 1 písm. c), § 7, 8 zákona 359/1999 Sb. o sociáln
právní ochran  d tí.

27. Žák m je zakázáno manipulovat s elektrickými spot ebi i a elektrickým i plynovým rozvodem. 
28. Do školy nosí žáci pouze v ci pot ebné k výuce, cenné v ci do školy nenosí. 

Žák je povinen

v budov  školy po celou dobu pobytu, tzn. od vstupu do budovy až po její opušt ní po skon ení vyu ování mít 
vypnutý mobil. Zákaz platí pro vyu ovací hodiny i pro p estávky. Porušení zákazu bude ešeno dle pravidel 
pro hodnocení žák . Žák má možnost telefonovat rodi m (zák. zástupc m) z kancelá e školy. 
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VÝSLEDKY MÉHO U ENÍ VE 4. TVRTLETÍ
KLÍ OVÁ KOMPETENCE  HODNOCENÍ POZNÁMKA 

Moje výsledky odpovídají 
vynaloženému úsilí.
Rozpoznám problém a pokouším se 
ho vy ešit.
Vyhledávám informace v u ebnicích
a knihách. 
Vyhledávám informace na internetu. 

Dokáži vyjád it své myšlenky a 
názory.
Naslouchám ostatním. 

Rád(a) a ú inn  pracuji ve skupin .

Podílím se na vytvá ení pravidel a 
dodržuji je.
Respektuji odlišnosti ostatních. 

Znám a využívám svá práva. 

Plním si své povinnosti. 

Využívám svých schopností ve 
prosp ch druhých.
Chráním zdraví své i zdraví druhých. 

Jsem p átelský(á) k ostatním d tem.

Zlepšil(a) jsem se v: 

Bavilo m  zejména: 

Zhoršil(a) jsem se v: 

V dalším období se zam ím na: 

Dodatek t ídního u itele:

Okénko pro rodi e:

Vysv tlivky:   ANO    SPÍŠE ANO    SPÍŠE NE     NE
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tvrtletní hodnocení žáka: 
p edm t vyu ující I. III. chování a p íprava žáka na p edm t

        

        

        

        

        

        

        

        

        

     
     

DALŠÍ POZNÁMKY K P ÍPRAV  A CHOVÁNÍ ŽÁKA ZA 1. TVRTLETÍ 
       

   
          

DALŠÍ POZNÁMKY K P ÍPRAV  A CHOVÁNÍ ŽÁKA ZA 3. TVRTLETÍ 
       

    
          
     
KONZULTACE PROSP CHU A CHOVÁNÍ S ŽÁKEM: 
          
Dne:  od:  do: 
       
   podpis rodi e:
          
Dne:  od:  do: 
       
   podpis rodi e:
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Škola: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOKOLOV, ŠVABINSKÉHO 1702
Internetová adresa školy: www.6zs-sokolov.cz

T ída: __________            Školní rok: ____________

T ídní u itel: __________________ editel školy: Mgr. Ivo Záleský

Telefon do školy (kancelá ): 352 623 645 (spojuje též školní družinu) 
Mobil (pro omluvenky ve form  SMS): 731 410 486
Telefon do jídelny: 352 628 023 
Výchovný poradce: 352 623 645, 603 361 917 (Mgr. Skopalová)

         konzultace: každé pond lí 15.00 až 17.00 h 
E-mail: skola@6zs-sokolov.cz

Jméno a p íjmení: ________________________________________ 

Bydlišt : _______________________________________________ 

Otec: __________________________________________________ 

Telefon dom :_________________ Telefon do zam.: ___________ 

Matka: _________________________________________________ 

Telefon dom :_________________ Telefon do zam.: ___________ 

D tský léka : __________________ Telefon k léka i: ___________ 

Zdravotní pojiš ovna: _____________________________________ 

Informace o prosp chu a chování budou rodi m poskytovány
na p edem telefonicky domluvené sch zce.

Podpis rodi : ___________________________________________ 
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