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Rozšíření možnosti slovního hodnoce-
ní žáka
Školy nově získají větší pravomoci při slovním 
hodnocení žáka. Na konci prvního pololetí bu-
dou moci hodnotit výsledky vzdělávání žáka 
souhrnně za všechny předměty, bez hodnocení 
po jednotlivých předmětech. Od prvního září 
mají školy také možnost doplnit klasifikaci vý-
sledků vzdělávání žáka v  jednotlivých předmě-
tech a jeho chování slovním hodnocením, které 
obsahuje i  hodnocení klíčových kompetencí. 
Nadále platí, že při slovním hodnocení se vý-
sledky žáka v  povinných a  nepovinných před-
mětech hodnotí tak, aby byla zřejmá úroveň 
vzdělání, které dosáhl ve vztahu k očekávaným 
výstupům, ke svým vzdělávacím a osobnostním 
předpokladům a svému věku. 

Délka přestávek v kompetenci škol
Od září vstupuje v  platnost nová vyhláška, kte-
rá školám umožní zkrátit přestávky z deseti na 
pět minut a pauzu na oběd na třicet minut. No-
vinkou je také zavedení povinnosti školy zajistit 
dozor nad žáky v době polední přestávky, kdy již 
nejsou ve školní jídelně. Toto opatření má pře-
devším u  nejmladších žáků snížit riziko úrazů 
v  době, kdy čekají na začátek odpoledního vy-
učování. Školy zároveň mohou prodloužit dopo-
lední vyučování na prvním stupni z pěti na šest 
hodin. Změny, které jsou reakcí na žádost ředi-
telů škol s převážně dojíždějícími žáky, mají ško-
lám usnadnit organizaci výuky a  dojíždějícím 
žákům zlepšit podmínky dopravování do škol. 

Od září je zrušeno pastelkovné
Tzv. pastelkovné bylo příspěvkem na pomůcky 
pro žáky prvních tříd základních škol, ze které-
ho se hradily nejen kreslící a  rýsovací potřeby, 

ale i pracovní sešity či desky s písmenky. Bylo 
určeno na jednorázové pomůcky. Původní pas-
telkovné zavedené v roce 2006 putovalo přímo 
k rodičům prvňáčků. Od roku 2008 pak vláda 
rozdělovala pastelkovné přímo školám. Tento 
příspěvek činil 800 Kč na dítě. Pastelkovné bylo 
zrušeno v rámci rozpočtu na rok 2012, projeví 
se však až na začátku tohoto školního roku, tedy 
od září 2012. Školám přitom zůstává povinnost 
základní výbavu pro žáky prvních tříd zajistit. 

Nepřímá diskriminace romských žáků
Antidiskriminační hladinu českého školství 
nanovo rozvířil aktuální výzkum na základ-
ních školách praktických. Výzkum realizovaný 
v  rámci celé České republiky potvrdil, že rom-
ské děti tvoří až 32 procent žáků základních 
škol praktických, což je proti 1,4procentnímu až 
2,8procentnímu zastoupení Romů v  rámci cel-
kové populace neúměrně vysoké číslo. Podle an-
tidiskriminačního zákona tím dochází k nepří-
mé diskriminaci na základě etnické příslušnosti. 

Generálka testování v 5. a 9. třídách
Na konci minulého školního roku se uskuteč-
nila generálka testování žáků 5. a 9. tříd, jíž se 
účastnilo 3  658 škol. Test má dvě úrovně: prv-
ní ověřuje základní znalosti, a  pokud v  ní žáci 
uspějí, postupují do druhé úrovně. V  češtině 
a angličtině se to podařilo třem čtvrtinám školá-
ků, v matematice asi polovině. Lehká úroveň má 
odpovídat znalostem „čtyřkaře“. Žáci výsledky 
dostali ihned po dopsání testu a ředitelé obdrželi 
do několika týdnů porovnání jejich školy s ostat-
ními školami. Žebříčky škol zveřejněny nebudou. 
Vzorové testy jsou dostupné na webových strán-
kách ČŠI. Testování na ostro by se mělo konat 
v roce 2014. 
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