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1. Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření 
   
Převahu teoretického zaměření mají jazykové, společenskovědní, přírodovědné předměty  
a matematika.  Při klasifikaci výsledků v těchto vyučovacích předmětech vychází vyučující  
z požadavku učebních osnov a standardu středního vzdělání. 
Při klasifikaci sleduje zejména: 
a) ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, pojmů, zákonitostí  

a vztahů,   
b)  kvalitu a rozsah získaných dovedností vykonávat požadované intelektuální a motorické 

činnosti, 
c)  schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických  

a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení společenských a přírodních jevů   
a zákonitostí, 

d)  kvalitu myšlení, především jeho logiku, samostatnost a tvořivost, 
e) přesnost, výstižnost a odbornou i jazykovou správnost ústního a písemného projevu. 
   
 
Výchovně-vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií: 
   
 
Stupeň 1 (výborný) 
Žák ovládá požadované poznatky, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a úplně  
a chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. 
Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických   
a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí logicky správně, 
zřetelně se u něho projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, 
přesný a výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, 
pouze s menšími nedostatky. Je schopen samostatně studovat vhodné texty. 
   
Stupeň 2 (chvalitebný) 
Žák ovládá požadované poznatky, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně  
a úplně.  Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně  
a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti 
při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí 
správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný projev mívá menší 
nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti je zpravidla   
bez podstatných nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. Je schopen 
samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty. 
 
 



Stupeň 3 (dobrý) 
Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, pojmů, definic   
a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných intelektuálních  
a motorických činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede  
za pomoci učitele korigovat. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení 
teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení 
jevů a zákonitostí podle podnětů učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé,  
v jeho logice se vyskytují chyby. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, 
přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují častější nedostatky, 
grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky. Je schopen samostatně studovat 
podle návodu učitele. 
   
Stupeň 4 (dostatečný) 
Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků závažné mezery. 
Při provádění požadovaných intelektuálních a motorických činností je málo pohotový a má 
větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických   
a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad  
a hodnocení jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není 
tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti   
a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti a v grafickém projevu se projevují nedostatky, 
grafický projev je málo estetický. Závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele 
opravit. Při samostatném studiu má velké těžkosti. 
   
Stupeň 5 (nedostatečný) 
Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné 
mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti má velmi 
podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení  
teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení 
jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje 
samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a písemném 
projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstižnosti. Kvalita výsledků jeho 
činnosti a grafický projev mají vážné nedostatky. Závažné nedostatky a chyby nedovede 
opravit ani s pomocí učitele. Nedovede samostatně studovat. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření 
 
Převahu výchovného zaměření mají: výtvarná výchova, hudební výchova a tělesná výchova. 
Při klasifikaci v těchto předmětech se v souladu s požadavky učebních osnov hodnotí: 
a) stupeň tvořivosti a samostatnosti projevu, 
b) osvojení potřebných vědomostí, zkušeností, činností a jejich tvořivá aplikace, 
c) poznání zákonitostí daných činností a jejich uplatňování ve vlastní činnosti, 
d) kvalita projevu, 
e) vztah žáka k činnostem a zájem o ně, 
f) estetické vnímání a přístup k uměleckému dílu. 
V tělesné výchově se hodnotí všeobecná tělesná zdatnost, výkonnost a péče žáka o vlastní 
zdraví. Vyučující též přihlédne ke zdravotnímu stavu žáka a k úsilí dosáhnout lepších 
výsledků. 
  
Výchovně-vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií: 
  
Stupeň 1 (výborný) 
Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní 
předpoklady a velmi úspěšně je podle požadavků osnov rozvíjí v individuálních  
a kolektivních projevech. Jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný, v hudební  
a tělesné výchově přesný. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě. Má 
výrazně aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu a projevuje k nim aktivní vztah. 
Úspěšně rozvíjí svůj estetický vkus, tělesnou zdatnost. 
 
Stupeň 2 (chvalitebný) 
Žák je v činnostech aktivní, tvořivý, převážně samostatný na základě využívání svých 
osobních předpokladů, které úspěšně rozvíjí v individuálním a kolektivním projevu. Jeho 
projev je esteticky působivý a má jen menší nedostatky z hlediska požadavků osnov. Žák 
tvořivě aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti a návyky v nových úkolech. Má aktivní 
zájem o umění, o estetiku a tělesnou zdatnost. Rozvíjí si v požadované míře estetický vkus  
a tělesnou zdatnost. 
 
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 dostatečný aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu. Nerozvíjí 
v požadované míře svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost. 
 
Stupeň 4 (dostatečný) 
Žák je v činnostech málo aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Rozvoj jeho schopností  
a jeho projev jsou málo uspokojivé. Úkoly řeší s častými chybami. Vědomosti a dovednosti 
aplikuje jen se značnou pomocí učitele. Projevuje velmi malou snahu a zájem o umění, 
estetiku a tělesnou kulturu. Nerozvíjí dostatečně svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost. 
 
Stupeň 5 (nedostatečný) 
Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho projev je 
povětšině chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti 
nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o práci a nevyvíjí úsilí rozvíjet svůj estetický vkus  
a tělesnou zdatnost. 


