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Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk

Dodatek č. 1 k Výroční zprávě o činnosti školy za školní rok 2012/2013
Část 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími
programy a podle poskytovaného stupně vzdělání se doplňuje o níže uvedenou část.

Dodatek č. 1 k Výroční zprávě o činnosti školy za školní rok 2012/2013 byl projednán na
pedagogické radě dne 10. 10. 2013 a školskou radou schválen dne 11. 10. 2013

Lysá nad Labem 14. října 2013
PaedDr. Irena Jarešová, ředitelka školy _______________________________

Projednáno v pedagogické radě:
Předloženo Školské radě:
Schváleno Školskou radou:
Předáno zřizovateli:

10. října 2013
7. října 2013
11. října 2013
15. října 2013

za školskou radu paní Marcela Chloupková (předseda ŠR):
________________________________

za zřizovatele paní PaedDr. Věra Bodnárová (vedoucí odboru školství):
________________________________

za pedagogickou radu Ing. Pavla Strnadová (zástupce statutárního orgánu):
________________________________
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5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními
vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání
Cíle základního vzdělávání stanovené naším školním vzdělávacím programem pro
základní vzdělávání „Bedříšek - bez dřiny a stresu, kreativně, otevřeně a spolu“:
1) Maximálně rozvíjet osobnost každého žáka – respektovat individualitu každého jedince.
2) Poskytovat všem žákům kvalitní základní vzdělávání zaměřené na životní praxi a na další
studium.
3) Poskytovat žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a žákům nadaným takové
základní vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím
potřebám a možnostem.
4) Podporovat rozvíjení pohybových dovedností žáků ve školních i mimoškolních
sportovních aktivitách.
5) Podporovat rozvíjení estetického cítění a dovedností ve školních a mimoškolních
aktivitách.
6) Rozvíjet komunikační dovednosti žáků:
- v mateřském jazyce,
- v cizím jazyce,
- v informačních a komunikačních technologiích,
- v sociálních vztazích.
7) Podporovat začlenění osobnostní a sociální výchovy žáků jako samozřejmé a běžné
součásti celého výchovně vzdělávacího procesu. Podporovat a cíleně působit na utváření
sebedůvěry žáků a jejich smyslu pro úctu, slušnost a toleranci.
8) Vést žáky k pochopení vztahů člověka a životního prostředí a k jeho ochraně.
Profil absolventa naší školy:
- je aktivní v poznávání světa, dokáže nakládat se získanými informacemi,
- rozhoduje se samostatně, dokáže si poradit při řešení problémů,
- umí otevřeně naslouchat, nemá zábrany při komunikaci s okolím, vytváří, udržuje a
vyhledává sociální vazby,
- snaží se překonávat překážky, s nimiž se setkává, pracuje na psychické odolnosti vůči
negativním jevům kolem sebe a vůči stresu,
- uvědomuje si význam a osobní zodpovědnost za své zdraví, svůj životní styl
přizpůsobuje potřebě pečovat o zdraví,
- aktivně se účastní ochrany a utváření životního prostředí,
- je empatický, jedná eticky, přijímá odpovědnost za svá rozhodnutí.
V jednotlivých vyučovacích předmětech jsou utvářeny a postupně rozvíjeny všechny klíčové
kompetence žáků a v celku pak naplňovány stanovené cíle vzdělávání.
V níže uvedených přehledech jsou uvedeny výsledky vzdělávání žáků s charakteristikou
hodnocení vztahující se ke klíčovým kompetencím. Z počtu žáků, kteří získali dané
hodnocení z celkového počtu žáků v jednotlivých vyučovacích předmětech, a z průměrné
známky v jednotlivých vyučovacích předmětech je ve spojení s charakteristikou hodnocení
patrné, v jaké dílčí míře se nám daří naplňovat cíle vzdělávání.
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počet žáků s hodnocením
z celkového počtu 502
žáků

Hodnocení chování
Stupeň 1 (velmi dobré)
Žák dodržuje pravidla chování a ustanovení školního řádu. V jeho chování je zřetelná
slušnost, respektování ostatních, takt, zdvořilost, ohleduplnost. Ojediněle se dopouští drobných
přestupků proti pravidlům školního řádu a požadovaného chování. Žák je však přístupný
výchovnému působení a snaží se své chyby napravit.

501

Stupeň 2 (uspokojivé)
Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními školního řádu. Žák se dopustí
závažného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo školního řádu nebo se opakovaně
dopouští méně závažných přestupků. Zpravidla se přes předcházející udělení napomenutí nebo
důtky dopouští dalších přestupků a tím narušuje výchovně vzdělávací činnost školy, ohrožuje
bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob. Žák je přístupný výchovnému působení jen
částečně, náprava chyb je liknavá.

1

Stupeň 3 (méně uspokojivé)
Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou je v příkrém rozporu s pravidly
slušného chování a obecně respektovanými etickými normami. Dopustí se takových
závažných přestupků proti školnímu řádu nebo provinění, že je jimi vážně ohrožena výchova
nebo bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně nebo opakovaně narušuje hrubým způsobem
výchovně vzdělávací činnost školy, a tím negativně ovlivňuje soužití ve třídě nebo škole.
Snaha své chyby napravit se u něho neprojevuje.

0

počet žáků s hodnocením z
celkového počtu žáků
222 502 222 497 502 502

Hodnocení ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného
působení

Ov Vv Rv

Tv

Pč

Hv

průměrná známka
1,68

1,15

1,75

1,03

1,13

1,08

Stupeň 1 (výborný)
Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní
předpoklady a velmi úspěšně je rozvíjí. Jeho projev je esteticky působivý, originální,
procítěný, přesný.
Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě.

116 433 117 482 449 466

Stupeň 2 (chvalitebný)
Žák je v činnostech aktivní, převážně samostatný, využívá své osobní předpoklady, které
úspěšně rozvíjí. Jeho projev je esteticky působivý, originální a má jen menší nedostatky.
Žák tvořivě aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti a návyky. Má zájem o umění,
estetiku, tělesnou zdatnost.

72

62

55

14

41

30

Stupeň 3 (dobrý)
Žák je v činnostech málo 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 pedagogického pracovníka. Nemá aktivní zájem o umění,
estetiku a tělesnou kulturu.

24

7

38

1

11

6
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Stupeň 4 (dostatečný)
Žák je v činnostech velmi málo aktivní i tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev
jsou málo uspokojivé. Úkoly řeší s častými chybami a s minimální zodpovědností.
Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se značnou pomocí pedagogického pracovníka.
Projevuje velmi malý zájem a snahu.

10

0

12

0

1

0

Stupeň 5 (nedostatečný)
Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho
projev je
většinou chybný a nemá estetickou hodnotu. Má minimální osvojené vědomosti,
dovednosti nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o práci, píli ani snahu.

0

0

0

0

0

0

počet žáků s hodnocením z celkového počtu žáků

Hodnocení v předmětech s
převahou teoretického zaměření

502 502 369 119 103 222 222 222

102 280 222 176 104 104
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Stupeň 1 (výborný)
Žák ovládá požadované poznatky, fakta,
pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně
a úplně a chápe vztahy mezi nimi.
Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené
poznatky a dovednosti při řešení teoretických
a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení
jevů a zákonitostí. Pohotově vykonává
požadované intelektuální a motorické
činnosti. Účelně si organizuje vlastní práci.
171 194 126
Myslí logicky správně, zřetelně se u něho
projevuje samostatnost, originalita 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.
Dokáže pracovat s informacemi a
spolupracovat s ostatními. Je schopen
samostatně studovat vhodné texty – dokáže
se učit.

32

66

90

68

87

37

238 90 141 43

53
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Stupeň 2 (chvalitebný)
Žák ovládá požadované poznatky, fakta,
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, někdy originalita.
166 154 130
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. Při
práci s informacemi má drobné problémy,
zvláště v jejich zpracování a uplatnění. Při
spolupráci s ostatními vyžaduje pouze
drobnou podporu nebo pomoc.

56

19

77

88

72

35

39

81

29

42

34

Stupeň 3 (dobrý)
Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti
osvojení požadovaných poznatků, faktů,
pojmů, definic a zákonitostí nepodstatné
mezery. Při vykonávání požadovaných
intelektuálních a motorických činností
projevuje nedostatky. Má problémy s
organizací vlastní práce. 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
122
myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé,
neoriginální, 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.
Při práci s informacemi má častější
problémy, jak při jejich zisku a třídění, ale
zvláště v jejich zpracování a uplatnění. Při
spolupráci s ostatními vyžaduje podporu
nebo pomoc.

27

16

40

44

45

22

2

38

6

15

17

95

85
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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. Nedokáže si samostatně zorganizovat
vlastní práci, vyžaduje výraznou pomoc
učitele. 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.. Při práci s informacemi má
zásadní problémy, často je nedovede
zpracovat. Při spolupráci s ostatními
vyžaduje výraznou podporu nebo pomoc
ostatních.

42

56

26

4

2

13

21

16

8

1

13

0

4

0

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. Nedovede
pracovat s informacemi, a to i při jejich
vyhledávání. Nedokáže spolupracovat s
ostatními i přes jejich pomoc a podporu.

1

3

2

0

0

2

1

2
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0

0
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0

0
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