
Příloha č. 5 platná a účinná od 1. 9. 2020 

 

k Vnitřnímu řádu č. 3/2019, který je platný a účinný od 1. 7. 2019 
 

 

 

 

Pilotní projekt  - hodnocení dětí bez využití pomocného bodového systému 
 

Zkušební období od 1. 9. 2020 do 31. 1. 2021, po tomto období bude projekt vyhodnocen 

a přistoupí se k definitivní změně vnitřního řádu zařízení.  

 

6. 2  Hodnocení  

 

Dítě má právo být hodnoceno a odměňováno a ke svému hodnocení se vyjadřovat dle zákona 

109/2002 Sb. Hodnocení provádí především pedagogičtí pracovníci, návrhy mohou podávat i 

asistenti vychovatele a ostatní zaměstnanci zařízení. 

Škála odměn a omezení dětí je v návaznosti na opatření ve výchově obsažena v kapitole 6.1.  

Hlavní zásadou hodnocení je sledovat hodnocením příznivý vývoj dětské osobnosti 

v souvislosti s plněním jeho povinností a při respektování lidské důstojnosti. Hodnocení musí 

být přiměřené situaci, možnostem a schopnostem dítěte. 

Děti jsou hodnoceny: 

Denně po skončení výuky – pokud během výuky pracují v rámci, který odpovídá jejich 

možnostem a schopnostem, plní si své povinnosti a pokyny vyučujícího a nemají kázeňské 

přestupky, mezi které patří zejména vzdálení se z výuky bez dovolení učitele, drzost, nebo 

nevhodné chování k vyučujícímu, nebo nevhodné chování ke spolužákům, má dítě nárok na 

udělení hodnocení s označením CH 1. Toto hodnocení oznámí učitel dítěti po skončení výuky 

a zapíše do knihy denní evidence.  

Pokud hodnocení CH 1 dítě nedosáhne, rovněž tuto skutečnost oznámí učitel po skončení 

výuky dítěti, s vysvětlením proč hodnocení nedosáhlo. 

Při závažném přestupku během výuky může učitel udělit opatření ve výchově dle článku 6.1 

vnitřního řádu. 

Dítě má nárok na každodenní samostatnou vycházku, pokud toto není omezeno opatřením ve 

výchově, a to:  v pracovní dny od 16 – 17 hodin  

v sobotu od 10 – 12 hodin  

v neděli od 13 –17 hodin.                                                                       

Dítě, které dosáhne hodnocení CH 1, má nárok v ten den, kdy hodnocení dosáhlo, na 

vycházku od 15 do 17 hodin.  

 



Ve výchovném ústavu jsou děti hodnoceny vychovateli slovně během jednotlivých činností, 

především pak na schůzkách skupiny. Vycházky mohou být omezeny pouze opatřením ve 

výchově. 

 

Olešnice, 31. 8. 2020                     

                                                                             Mgr. František Dostál, ředitel                                                                        

 

  

 

 

 

 


