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Jednotný systém záznamu hodnocení chování žáků v EŽK

Hodnocení chování žáků je specifikováno v příloze školního řádu č. 2 Kázeňský řád. Mnoho
projevů chování nám souběžně ukazuje i na míru plnění dílčích kompetencí v jednotlivých
předmětech. Naše škola si dala za strategický cíl klást větší důraz na dosaženou úroveň
kompetencí a zároveň tuto úroveň ve větší míře promítnout i do celkového hodnocení
prospěchu žáka v daných předmětech.
Z tohoto důvodu se některé projevy chování žáků promítají do celkového hodnocení chování
žáka (udělením případného kázeňského opatření či pochvaly) a zároveň do celkového
hodnocení prospěchu z konkrétního předmětu.
Do jaké míry se v současné době jednotlivé projevy chování promítají do klasifikace, je
přesně vymezeno v hodnotících kritériích pro každý předmět. Dílčí projevy chování většinou
ukazují na kritérium: Práce v hodině, příprava na předmět, přístup k předmětu, … Dle
nastavené strategie budeme více posilovat právě tato kritéria poukazující na přístup či postoj
daného žáka k předmětu.
V současné době provádíme záznamy poukazující na projevy chování žáka do EŽK. Pro
lepší orientaci Vám přinášíme zcela jednoduchý základní systém zápisu podnětů k chování
do našeho systému EduPage:

● Žák může obdržet záznam typu poznámka, pochvala a oznámení s blíže
specifikovaným textem.

● Žák může obdržet uvedené typy záznamu do konkrétního předmětu či do chování.

Zápisy a jejich dosah

Předmět Typ Promítá se do Příklad

Chování
poznámka

do hodnocení chování
… výpomoc spolužákovi,
agresivní chování vůči
spolužákovi, krádež, ...pochvala

Konkrétní předmět

poznámka
do hodnocení chování
do klasifikace předmětu

… vzorná reprezentace školy
ve výtvarné soutěži,
nepřipraven, nerespektuje
pokyny, nepracuje
v hodině, ...

pochvala

oznámení do klasifikace předmětu
... specifické oznámení
k prospěchu žáka v předmětu
bez vlivu na hodnocení chování...

S důrazem na preferovaný individuální přístup ke každému žákovi a zároveň s ohledem na
respektování všech souvisejících podmínek výchovy a vzdělávání konkrétních žáků nelze
striktně kvantifikovat počty zápisů v EŽK na jednotlivá kázeňská opatření či pochvaly.
Vypovídající hodnota každého zápisu zároveň poukazuje zcela odlišným způsobem na dílčí
projevy chování žáka.
Na druhou stranu je alespoň nástin vzorového postupu na soustavu jednotných záznamů
vhodným návodem na případné řešení záznamů v EŽK pro žáka, rodiče i vyučujícího. Ve
standardním případě můžeme u shodných záznamů poukazujících na prohřešky, které
souvisejíí z větší míry s negativním chováním žáka, použít systém tří záznamů. Po třetím
záznamu poukazujícím na stále přetrvávající negativní projev zpravidla udělíme následné
kázeňské opatření.
Pevně věříme, že případné řešení těchto situací na škole nebudeme muset realizovat vůbec,
či ve zcela minimálním rozsahu.
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