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ZSSK 549/2022 
 

1. Doplnění školního řádu 

 
 odstavec 6.2. Klasifikace prospěchu žáka na vysvědčení - přidán bod   

18) Žáci, na něž se vztahuje zákon č. 67/2022 Sb., jsou ve školním roce 2021/22 hodnoceni 

na vysvědčení slovně. Vzor slovního hodnocení je přílohou školního řádu. 

 

 

 

 
Doplnění školního řádu bylo projednáno  na mimořádné ped. radě konané dne 30. 5. 2022 a 

schváleno školskou radou dne 1. 6. 2022 

 

Platnost od 2. 6. 2022 

 

 

 

 

 
 Mgr. Věra Babicová, ředitelka školy 

  Dne 2. 6. 2022 

 

 

 

 

 
Příloha ke školnímu řádu Základní školy Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace 
pro školní rok 2021/2022 

Vzor slovního hodnocení pro žáky, na něž se vztahuje zákon č. 67/2022 Sb. 

 
(1) 
Úspěšně ses začlenil do nového prostředí a kolektivu. Bez problémů jsi spolupracoval se spolužáky jak 
se stejným, tak s jiným mateřským jazykem. K výuce jsi přistupoval aktivně a se zájmem, nosil sis 
určené pomůcky. Zadané úkoly jsi plnil svědomitě, kvalitně, pravidelně a včas. Pokud to povaha úkolu 
vyžadovala, uplatňoval jsi vysokou míru tvořivosti. Pohotově a bez chyb sis vybavoval a ovládal 
základní slovní zásobu, stejně tak jsi zvládal písemnou podobu slov. Rozuměl jsi často používaným 
slovům a větám, pochopil jsi sdělení téměř bez pomoci učitele. Jednoduchou konverzaci jsi zvládl téměř 
bez chyb a bez pomoci učitele. Přiměřený text jsi četl správně, rozuměl jsi jeho obsahu. Vytvořil jsi 
přiměřený písemný text bez větších chyb, za použití bohaté slovní zásoby. 
(2) 
Do nového prostředí a kolektivu ses začlenil víceméně úspěšně. Lépe se ti spolupracovalo se spolužáky 
se stejným mateřským jazykem, snažil ses však i o dobrou spolupráci se spolužáky s jiným mateřským 
jazykem. K výuce jsi přistupoval se zájmem, avšak méně aktivně. Nosil sis určené pomůcky. Zadané 
úkoly jsi plnil často, s menšími chybami. Pokud to povaha úkolu vyžadovala, pracoval jsi poměrně 
tvořivě. Základní slovní zásobu sis vybavoval celkem pohotově, ovládal jsi ji však s menšími chybami. 



V písemné podobě slov jsi rovněž dělal menší chyby. Většinou jsi rozuměl často používaným slovům a 
větám, k pochopení jsi potřeboval drobnou nápovědu učitele. Jednoduchou konverzaci jsi zvládl 
s drobnými chybami a pomocí učitele. Rozuměl jsi obsahu přiměřeného textu, četl jsi jej s menšími 
chybami. Vytvořil jsi přiměřený písemný text s občasnými chybami, za použití jednodušší slovní zásoby. 
(3) 
Do nového prostředí a kolektivu ses začlenil pouze částečně. Ve větší míře jsi spolupracoval se 
spolužáky se stejným mateřským jazykem než se spolužáky s jiným mateřským jazykem. K výuce jsi 
přistupoval spíše pasivně, určené pomůcky sis nosil jen občas. Zadané úkoly jsi plnil občas, s častými 
chybami, tvořivost jsi uplatňoval jen v malé míře. Základní slovní zásobu sis vybavoval pomaleji, 
dopouštěl ses chyb – stejně tak u písemné podoby slov. Často používaným slovům a větám jsi rozuměl 
s obtížemi, byl jsi schopen jim porozumět pouze za pomoci učitele. Jednoduchou konverzaci jsi zvládl 
částečně, s chybami, s nápovědou a pomocí učitele. Přiměřený text jsi četl s chybami, jeho obsahu jsi 
rozuměl jen částečně. Vytvořil jsi písemný text s podstatnějšími chybami, za použití velmi jednoduché 
slovní zásoby. 
(4) 
Do nového prostředí a kolektivu ses začleňoval jen s velkými obtížemi. Spolupracoval jsi většinou se 
spolužáky se stejným mateřským jazykem, spolupráci se spolužáky s jiným mateřským jazykem jsi 
vyhledával minimálně. K výuce jsi přistupoval většinou pasivně, s malým zájmem. Určené pomůcky sis 
nosil zřídka. Zadané úkoly jsi plnil málokdy, převážně s chybami, tvořivost při plnění úkolů jsi téměř 
neuplatňoval. Základní slovní zásobu jsi ovládl jen minimálně, vybavoval sis ji pomalu. V písemné 
podobě slov jsi dělal závažné chyby. Bez pomoci a návodných otázek učitele jsi nedokázal porozumět 
smyslu sdělení. Konverzoval jsi s velkými obtížemi a se značnou pomocí učitele. Přiměřený text jsi četl 
jen s obtížemi, jeho obsahu jsi téměř neporozuměl. Vytvořil jsi písemný text s podstatnými chybami, 
málo srozumitelný. 
 
 
(5) 
Do nového prostředí a kolektivu se ti téměř nepodařilo začlenit. Se spolužáky se ti spolupracovalo 
obtížně – bez ohledu na jejich mateřský jazyk. K výuce jsi přistupoval pasivně, nejevil jsi o ni zájem. 
Určené pomůcky sis pravidelně nenosil. Zadané úkoly jsi téměř či vůbec neplnil, pokud ano, pak jen 
nekvalitně. Základní slovní zásobu jsi neovládl v její ústní ani písemné formě. Často používaným 
slovům, větám ani souvislému sdělení jsi neporozuměl. Jednoduchou konverzaci jsi nezvládl, téměř jsi 
nekomunikoval. Četba přiměřeného textu byla pro tebe příliš obtížná, jeho obsahu jsi nerozuměl. 
Písemný text, který jsi vytvořil, byl nesrozumitelný, slovní zásoba nedostačující. 

 


