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Kritéria pro slovní hodnocení chování žáka a hodnocení aktivity žáka
(a dalších osobnostních charakteristik) v jednotlivých předmětech

Instrukce: 
Při slovním hodnocení je vždy na místě slovník volit úměrně věku žáka. Zejména na 1. stupni ZŠ je vhodné vyvarovat se cizích slov, dlouhých 
souvětí, ale i dlouhého slovního hodnocení celkově. K žákovi je vhodné vždy hovořit ve druhé osobě. V písemném slovním hodnocení by se
neměly objevovat důvěrné skutečnosti, které například vyplynuly pouze z individuálního pohovoru žáka a učitele. 

Efektivní zpětná vazba by měla vždy obsahovat popis silných
stránek u žáka (konkrétní vodítka jsou ve sloupci B).

Vhodné formulace silných stránek žáka Nevhodné formulace silných stránek žáka

Efektivní zpětná vazba by měla vždy obsahovat popis
rezerv / oblastí ke zlepšení (konkrétní vodítka jsou ve sloupci C).

Co se týče popisu silných stránek, vždy je vhodné zvolit co nejvíce konkrétní 
formulaci: 

• V hodině jsi aktivní, na položené otázky se snažíš odpovědět.
• Ochotně pomůžeš se školními organizačními záležitostmi v...
• Povedla se Ti práce na projektu k...
• Dokončil/a jsi úspěšně v tomto pololetí...
• Tento projekt jsi vypracoval pečlivě...
• Dařilo se Ti vést skupinu v...
• Oceňuji, že tento úkol...
• Ráda bych ocenil/a, že ve skupině jsi...
• Myslím, že se Ti povedlo....
• Tento úkol jsi splnil/a...
• Oceňuji, jak jsi vypracoval/a...
• Oceňuji, že jsi si dal/a práci s...

Vhodná jsou i vyjádření, která mohou povzbudit vnitřní motivaci žáka, a která 
zároveň vyjadřují důvěru učitele k žákovi:

• Věřím, že...
• Gratuluji k.... 
• Společně můžeme pracovat na...
• Rád/a s tebou spolupracuji....
• Společně můžeme hledat možnosti, jak... 

Co se týče popisu pozitivních/ silných stránek, je vhodné vyhnout se (ultimativ-
ním) hodnoticím formulacím ohledně osobnosti žáka, které mohou v důsledku 
žáka spíše brzdit:

• Jsi takový, typicky jsi...
• Vždycky jsi....
• Máš vždy tuto vlastnost…
• Vždy se tak chováš…
• Jsi...
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Vhodné formulace rezerv u žáka Nevhodné formulace rezerv u žáka

Co se týče popisu rezerv, vždy je vhodné zvolit pozitivně laděnou a pro žáka motivující 
formulaci typu: 

• Je vhodné, aby ses více věnoval/a...více pracoval/a na...
• Snažíš se...
• Je potřeba se naučit....
• Teprve si téma osvojuješ...
• Postupně se teprve seznamuješ s...
• Děláš první kroky v...
• Když se budeš více věnovat..., tak...
• Věřím, že můžeš dosáhnout zlepšení v...
• Udělal/a jsi první malý pokrok, změnu v...
• Stále se učíš zvládat...
• Postupně pracuješ na...

Pokud chce učitel v rámci slovního hodnocení žáka popsat i jeho emoční prožívání, je 
vhodné vztáhnout jeho prožívání ke konkrétním situacím – například popsat, do jaké míry 
se mu daří usměrnit emoce, které vznikají například v nějakém určitém kontextu nebo 
situaci:

• V tomto pololetí se Ti více dařilo ovládnout svoje emoce, když....
• Jsem rád/a, že dokážeš více usměrnit svoje emoce v situaci, když / kdy…

Co se týče popisu rezerv ke zlepšení, je vhodné vyhnout se větám obsahujícím záporná 
tvrzení typu:

• Nikdy neděláš…
• Nedaří se Ti…
• Není pro Tebe jednoduché...
• Neumíš odhadnout...
• Dlouhodobě nevycházíš s...
• Pořád je tu problém v...
• Máš problém s...
• Máš tuto vlastnost...

Je vhodné vyhnout se (ultimativním) hodnotícím formulacím problémového chování
a jednání či osobnosti žáka, které mohou v důsledku žáka spíše brzdit:

•  Vždy děláš chyby, když…
• Děláš...máš tendenci...
• Vždy zapomínáš...
• Pořád jsi zapomnětlivý...
• Vždy se tak chováš…
• Typické je u Tebe, že...
• Je pro Tebe stále obtížné...

Je také na místě vyhnout se interpretacím příčin a motivů chování u žáků.
V takovém případě hrozí, že učitel žákovi „podsune“ motivy, které s jeho chováním
nemusí souviset:

• Chováš se tak, protože...
• Udělal/a jsi to, protože...
• Vidím za Tvým chováním...
• Tvoje motivace byla, aby...
• Jsem si jistá/jistý, že se to děje, protože...

Je také na místě vyhnout se (direktivně znějícím) radám:

• Kdyby ses choval/a jinak, tak...
• Radil/a bych Ti, abys...
• Měl/a bys...
• Udělal/a bys nejlépe, kdyby...

Je také na místě vyhnout se přímému hodnocení (dlouhodobé) nálady žáka. Naladění žáka 
může souviset s mnoha skutečnostmi, například s rodinnou situací, ale i s celkovou fyzic-
kou a psychickou kondicí. Pokud učitel registruje dlouhodobé změny v naladění žáka, je na 
místě obrátit se na odborníky, a tuto skutečnost přímo nezahrnovat do slovního hodnocení. 
Následující formulace proto nejsou ve slovním hodnocení žáka vhodné:

• V tomto pololetí jsi byl/a často smutný/á a skleslý/á...
• Měl/a jsi pořád špatnou náladu...
• Tvoje naladění během celého pololetí bylo zádumčivé...
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Konkrétní příklady z praxe – hodnocení silných stránek a rezerv u žáka

A – Kritérium
(dovednost/schopnost)

Umění hledat různá
řešení problému 

Práce v hodině /
spolupráce s učiteli /
dospělými

Příprava na vyučování

Plnění povinností

B – Silné stránky – příklad popisu C – Rezervy/oblasti ke zlepšení – příklad popisu

• Hledáš různá řešení problému.
• Snažíš se hledat řešení samostatně a myslím, že se Ti to
  skvěle daří.
• Daří se Ti nacházet různá řešení problému.

• Jsi v hodinách aktivní, pracuješ s chutí, býváš na výuku připra-
ven. Máš zajímavé připomínky k výuce, ptáš se, argumentuješ, 
používáš znalosti.
• Velmi dobře se připravuješ na výuku. Máš vždy domácí úkoly, 
pomůcky, jsi naučený/á na písemky. Zodpovědně plníš a dokon-
čuješ práci.
• Rád a ochotně pomáháš ostatním žákům i dospělým, když je 
potřeba.
• Nosíš pomůcky.
• Při hodinách se Ti daří udržet pozornost. 
• V poslední době se zlepšila Tvoje příprava na vyučování.
• V hodinách...jsi více aktivní, na položené otázky se snažíš 
odpovědět. 
• Plníš zadaný úkol.
• Svědomitě pracuješ v hodinách.
• V hodině se snažíš být aktivní.
• Snažil/a ses o trošku více naučit na písemky než v minulém 
pololetí.
• Zodpovědně plníš a dokončuješ práci, i když pracuješ
pomaleji.
• Připravuješ se na výuku – máš domácí úkoly, pomůcky.
Připravuješ se na testy. 

• Někdy se Ti už daří hledat řešení samostatně, někdy se ještě               
raději spolehneš na úsudek spolužáků.
• Je vhodné, abys dále rozvíjel svoje dovednosti hledat různá 
řešení problému. 
• Děláš zatím první kroky v hledání různých řešení problémů. 
• Zatím se Ti daří vidět často jen řešení výhodné pro Tebe.
• Věřím, že se můžeš v této oblasti zlepšit. Všímej si více, co 
potřebují Tvoji spolužáci a co by jim mohlo udělat radost. 
• Je vhodné, abys rozvíjel dovednost rozhodovat se, hledat růz-
ná řešení problému. Můžeš také více pracovat na prosazování 
svých nápadů a postřehů ve skupině spolužáků.

• Tvoje pozornost a aktivita v hodinách je zatím kolísavá. Děláš 
první kroky v tom, aby ses lépe soustředil v hodině. 
• Stále se učíš a postupně pracuješ na své dovednosti sou-
středit se plně na úkol. Můžeš více pracovat na tom, abys dělal 
méně chyb z nepozornosti. 
• Teprve se postupně učíš splnit zadaný úkol do konce. 
• Je vhodné, aby ses více učil vytrvat u složitějších úkolů.
• Stává se Ti, že v hodině zůstáváš/držíš se stranou, odpočíváš.
• V průběhu hodiny někdy oznamuješ všem ve třídě, že Tě něco 
nudí nebo to odmítáš dělat. Používáš neslušná slova, házíš 
pomůckami. Ohrožuješ tak bohužel i druhé spolužáky. Mnohdy 
je nakonec potřeba, abys třídu na chvíli opustil/a a mohl/a se tak 
uklidnit. Je potřeba, aby ses postupně naučil/a odhadnout chvíli, 
kdy se do takové problémové situace dostáváš a řekl/a si
o pomoc. Je také potřeba, aby ses naučil/a ovládat, abys neo-
hrožoval/a své spolužáky. Chci ale ocenit, že jsi udělal/a pokrok. 
Po několika desítkách minut, kdy se po takovém projevu chová-
ní zklidníš, jsi už teď schopen/schopna popsat prvotní situaci, 
rozebrat svůj podíl na ní, uznat chybu, omluvit se, případně 
požádat o vrácení hračky. Dále budeme společně pracovat se 
školní psycholožkou jednak na zápisech/sledování Tvých pokro-
ků, jednak na tom, abys sám/sama více dokázal/a předcházet 
těmto situacím a včas dokázal/a požádat o pomoc paní asistent-
ku nebo paní učitelku.  
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• Plníš své povinnosti.
• Jednáš samostatně. 
• Jsi odpovědný/á při plnění a dokončování úkolů ve výuce.

• Pokračuješ v řešení i přes prvotní neúspěch
• Jsi velmi snaživá/ý, svou práci se snažíš dokončit.
• Projevuješ vytrvalost i při řešení složitějších úkolů. 
• Občas máš chvilky, kdy potřebuješ prostor sám/sama pro 
sebe, abys zvládl/a některé problémové situace.
• Snažíš se pokračovat v řešení i přes neúspěchy, což bych 
chtěl/a ocenit. I když ne vždy složitější  úkol vyřešíš do konce, 
chci ocenit Tvoji snahu a vytrvalost. 

• Někdy projevuješ vytrvalost při řešení složitějších úkolů, někdy 
se Ti stane, že úkol nedokončíš. 
• Složitější úkoly jsi schopen/schopna vyřešit s dopomocí učitele 
nebo kamaráda.
• Při složitějších úkolech se Ti daří věnovat práci patřičnou po-
zornost střídavě. 
• Zodpovědně plníš a dokončuješ práci, pokud zadání ihned ro-
zumíš. Pokud ne, stává se Ti, že se  vzdáš. To je škoda. Věřím, 
že se můžeš zlepšit. Společně v příštím pololetí můžeme hledat 
způsoby, jak posílit Tvoji sebedůvěru a vytrvalost při práci s 
informacemi a chápání smyslu textu. 

A – Kritérium
(dovednost/schopnost)

Práce v hodině /
spolupráce s učiteli /
dospělými

Příprava na vyučování

Plnění povinností

Vytrvalost v hledání
řešení problému

B – Silné stránky – příklad popisu C – Rezervy/oblasti ke zlepšení – příklad popisu

• Během skupinové práce dáváš často najevo, že máš potřebu 
se sám/sama rozhodovat, co budeš v hodině dělat a jak. Někdy 
odmítáš plnit zadaný úkol. Věřím, že se nám na začátku x. 
ročníku podaří zaměřit se na prevenci, aby k takovým situacím 
docházelo co nejméně. Rád/a bych Ti pomohl/a na takové pro-
blémové situace nahlížet objektivněji. Oceňuji, když mi v takové 
situaci nasloucháš, a když dokážeš uznat svoji chybu. 
• Na začátku pololetí jsi měl/a drobné konflikty s dospělými. Ve 
druhém čtvrtletí je ale už u Tebe znát větší respekt k dospělým a 
snaha se domluvit, což bych chtěl/a ocenit.
• Posílit bys mohl/a přípravu na výuku. Někdy jsi neměl/a vypra-
cované domácí úkoly, půjčoval/a sis někdy pomůcky. Věřím, že 
se můžeš v domácí přípravě zlepšit, můžeš využít doučování/ 
školní klub/ dopomoc asistenta....
• Občas zapomeneš pomůcky nebo domácí úkol.
• Doporučil/a bych důslednější kontrolu vykonané práce.
• Své povinnosti většinou plníš, občas na něco zapomeneš.
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• Dokážeš posoudit výsledky své práce.
• Dokážeš vyjádřit, jaký pocit máš ze své práce.
• Dokážeš popsat svoje silné stránky, v čem jsi šikovný/á.
• Dokážeš popsat svoje úspěchy / co se Ti povedlo.
• Dokážeš popsat svoje zájmy, činnost, která Tě baví.
• Dokážeš popsat, jak Tě mohou vidět druzí lidé.
• V tomto školním roce ses naučil hodnotit se. Poznáš, co se Ti 
povedlo a kde máš mezery.

• Umíš uznat svoji chybu a za to se omluvit.
• Dokážeš popsat, kde a v čem se ještě můžeš zlepšovat do 
budoucna. 

• Práci zodpovědně dokončíš.
• Po vysvětlení chyby sám opravíš.
• Zodpovědně plníš a dokončuješ práci svým tempem. 
• Vezmeš na sebe odpovědnost navíc, když to je třeba.

• Dokážeš už mnohem více a rychleji zvládat změny emocí (na-
štvanost, házení věcí). Dokážeš lépe sám/sama sebe usměrnit 
a dívat se na takovou situaci s nadhledem. 

• Teprve  si osvojuješ a děláš první kroky v dovednosti uznat 
svoji chybu a omluvit se za ni. Stává se Ti, že hledáš příčiny 
chyby spíše ve svém okolí. Věřím, že se můžeš v této oblasti 
ještě posunout.
• Věřím, že časem budeš schopen/schopna najít smysl a vý-
znam omluvy spolužákovi, pokud uděláš chybu. 
• Teprve si osvojuješ a děláš první kroky v dovednosti popsat, 
kde a v čem se můžeš zlepšit a na čem pracovat do budoucna. 

• Stále se učíš zvládat dokončovat úkoly a jednat zodpovědně.
• Během plnění úkolů ještě potřebuješ pozorný dohled. 

• Stále se učíš usměrnit svoje emoce. Občas se Ti stane, že 
vybuchneš, křičíš a odejdeš z místnosti. Začali jsme s nacvičo-
váním opakovaného výdechu a nádechu, což jsi hodnotil jako 
účinnou pomoc. Budeme společně dál pokračovat v hledání 
způsobů, jak se naučit usměrnit sebe sama. 

A – Kritérium
(dovednost/schopnost)

Dovednost
v sebehodnocení

Silné stránky

Sebereflexe

Odpovědnost při
plnění úkolů 

Schopnost usměrnit
sebe sama

B – Silné stránky – příklad popisu C – Rezervy/oblasti ke zlepšení – příklad popisu

• Se střídavými úspěchy se Ti daří ohodnotit výsledky své práce. 
• Se střídavými úspěchy se Ti daří ohodnotit sebe sama.
• Je vhodné, abys více zapracoval na pochopení hodnoty sebe-
hodnocení.
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• Spolupracuješ ve dvojici / ve skupině. Při práci ve skupině jsi 
aktivní, pomáháš a podporuješ.
• Společně s ostatními vytváříš příjemnou atmosféru.
• Tvůj přístup ve skupině je aktivní.
• Aktivně se účastníš skupinové práce.
• Sice potřebuješ postrčit, aktivovat, ale neděláš rozdíly mezi 
žáky, s úsměvem přijmeš do skupiny každého.
• Svědomitě pracuješ v hodinách, někdy dokonce vysvětlíš uči-
vo spolužákovi ve dvojici.
• Společně s ostatními ve třídě vytváříš příjemnou atmosféru. 
Rád/a jsem tam s vámi.
• Oceňuji, že se nebojíš prezentovat veřejně ve skupině svůj 
názor.

• Jsi tolerantní při práci s ostatními.
• Jsi většinou tolerantní při práci s ostatními.
• Jsi tolerantní nejen ke svým kamarádům ve třídě, ale i ke 
všem dětem ve třídě. Dáváš najevo pochopení, pokud se něko-
mu něco nezdaří, jsi trpělivý/á, snažíš se hledat pozitivní věci na 
spolužácích. 

A – Kritérium
(dovednost/schopnost)

Spolupráce ve dvojici
a ve skupině

Tolerance během
spolupráce se spolužáky

B – Silné stránky – příklad popisu C – Rezervy/oblasti ke zlepšení – příklad popisu

• Většinou se Ti daří pracovat aktivně ve dvojici a ve skupině, 
občas se ale držíš stranou a plnění zadaných úkolů pak pře-
necháš spolužákům. Je vhodné, abys více rozvíjel/a vlastní 
aktivitu ve skupině. 
• Občas vysvětlíš učivo spolužákovi ve dvojici.
• Někdy se přikloníš k názorům druhých. Stále se učíš vyjádřit 
svůj názor, to znamená, popsat všem ostatním spolužákům 
srozumitelně, co si o daném věci/tématu myslíš. 
• Při skupinové práci nebo práci na projektu zatím hledáš vlastní 
roli. Při diskusi spíše posloucháš argumenty ostatních spolužá-
ků.
• Učíš se postupně s větší sebedůvěrou vyjádřit svůj názor. 
• Bylo by vhodné, abys více pracoval na dovednosti samostat-
ně posoudit názory ostatních spolužáků. Někdy se Ti stává, že 
snadno a rychle přijmeš názor jiného spolužáka, aniž by ses 
nad ním nejprve zamyslel. 
• Při skupinové práci a diskusi se často držíš stranou skupiny. 
V příštím pololetí bychom mohli společně zapracovat na Tvé 
dovednosti dát najevo ve skupině svůj názor. Věřím, že můžeš 
nejprve začít s malými, drobnými úkoly ve skupině a postupně 
se zlepšovat.
• Snažíš se aktivně prosadit, co a jak se bude ve skupině dělat. 
Snažíš se ve skupině převzít vedení. Mohl/a bys více zapraco-
vat na tom, jak dát ostatním spolužákům prostor, aby projevili 
svoje názory a řekli své nápady.

• Někdy máš tendenci při skupinové práci poukazovat hned od 
začátku na chyby či nedostatky u druhých. Věřím, že se můžeš 
více zaměřit i na to, co se druhým daří. 
• Všiml/a jsem si, že se Tě někdy dotkne slovní komentář spolu-
žáka. Věřím, že můžeš ještě zapracovat na dovednosti brát ko-
mentáře s větším nadhledem. Už jsi v této oblasti určitý pokrok 
udělal/a, věřím, že můžeš pokračovat dál. Pomoci Ti může i to, 
že budeš více přemýšlet o vlastních silných stránkách, o tom,
v čem vynikáš, v čem jsi dobrý/á.
• Jednáš tolerantně a shovívavě vůči svým kamarádům ve třídě 
(jejich chybám, omylům), ale mohl bys také více zapracovat i na 
toleranci vůči ostatním spolužákům. 
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• Pokud potřebuješ, požádáš spolužáky nebo dospělé o pomoc.
• Občas si už dokážeš říct o pomoc, požádáš spolužáky nebo 
dospělé.

• Nabízíš pomoc druhým, pokud ji potřebují.
• Pomáháš rád a ochotně.
• Sám/sama jsi připraven/a pomáhat otevřeně a rád/a.
 

• Dokážeš se rozhodnout a jsi za své rozhodnutí zodpovědný/á.

A – Kritérium
(dovednost/schopnost)

Umět požádat o pomoc

Umět nabídnout
pomoc druhým

Umět se rozhodnout
a být za své rozhodnutí 
odpovědný

B – Silné stránky – příklad popisu C – Rezervy/oblasti ke zlepšení – příklad popisu

• Zatím se učíš požádat spolužáky nebo dospělé o pomoc.
• Je vhodné, aby se učil/a požádat o pomoc, pokud ji potře-
buješ. Kdybys za dospělým dokázal/a přijít, než se situace ve 
vztazích vyhrotí, ušetřil/a by sis nepříjemnosti. Domnívám se, že 
bys na sobě v této oblasti zapracovat chtěl/a. Přeji Ti, aby se Ti 
to povedlo.

• Někdy nabízíš pomoc druhým, pokud ji potřebují.
• Po vybídnutí nabídneš pomoc druhým, pokud ji potřebují.
• Teprve se učíš nabídnout pomoc druhým, pokud ji potřebují.
V této oblasti na sobě můžeš ještě zapracovat.

• Někdy se dokážeš samostatně rozhodnout a jsi za své rozhod-
nutí zodpovědný/á.
• Zatím se teprve učíš se samostatně rozhodovat.  Někdy raději 
převezmeš rozhodnutí kamarádů.
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• Aktivně nasloucháš druhým.
• Projevuješ zájem o druhé, máš kamarádský, otevřený postoj.
• Umíš se zastat slabšího spolužáka.
• Do hry přibereš i mladší žáky, zapojíš se i do konverzace 
ostatních.
• Tvůj vztah ke spolužákům i učitelům je vstřícný a kamarádský.
• Kladeš otázky, zajímáš se, argumentuješ.
• Rád/a se dělíš o své zážitky, zajímají Tě zážitky ostatních.
• Daří se Ti komunikovat se všemi žáky ve třídě. Hodně se toho 
o lidech, vztazích a svých možnostech máš tímto způsobem 
možnost naučit.
• V tomto pololetí ses už více snažil/a komunikovat se všemi 
žáky. Věřím, že můžeš ještě úspěšně zapracovat na své doved-
nosti tolerance a porozumění. 
• Děláš velké pokroky v sociálních dovednostech. Otevřeněji jsi 
komunikoval/a se spolužáky. 
• Při práci na atmosféře třídy sis dal/a závazek, že zkusíš více 
oceňovat svoje spolužáky, a že se zdržíš kritických poznámek.... 
Myslím, že se Ti podařilo závazek dodržet.  
• Obrovský pokrok jsi udělal/a v komunikaci se spolužáky. Dá 
se říct, že se chováš kamarádsky, což je velký zlom vzhledem k 
předchozímu období, kdy jsi působila uzavřeně. 
• Udělal/a jsi obrovský pokrok ve vztazích se spolužáky. Už 
neprosazuješ jenom svoje téma, vnímáš i vyprávění ostatních. 
Snažíš se být příjemným členem/členkou skupiny.
Je připraven/a být otevřený/á, sdílíš věci se všemi spolužáky.
Udělal/a jsi velké pokroky v sociálních dovednostech. Dařilo se 
Ti mnohem lépe při hádce nebo výměně  názorů rozhovor se 
spolužáky předčasně neukončovat a neodcházet pryč. Oceňuji 
také, že ses i v dalších dnech se spolužáky otevřeně bavil/a. 
Působil/a jsi proto méně uzavřeným dojmem. Myslím, že tohle 
pololetí jste si se spolužáky opravdu užili v blízkých, vyrovna-
ných vztazích.
• Vnímáš pozitivní příklad starších spolužáků. Díky tomu jsi 
vycházel/a v tomto pololetí se všemi žáky ve třídě lépe než v 
minulých letech.

A – Kritérium
(dovednost/schopnost)

Komunikace se
spolužáky a dospělými

B – Silné stránky – příklad popisu C – Rezervy/oblasti ke zlepšení – příklad popisu

• Je pro Tebe zatím těžší vystoupit ze zóny party, to znamená 
komunikovat nebo spolupracovat s jinými žáky, než jsou Tvoji 
kamarádi. Je to sice pochopitelné, ale méně se toho o lidech, 
vztazích a svých možnostech naučíš. Můžeš více zkoušet mluvit 
i s dalšími spolužáky, je téměř jisté, že najdete nějaké společné 
téma. 
• Můžeš se ještě více věnovat rozvíjení vztahů a zkusit se bavit
i se spolužáky, se kterými jsi ještě společnou řeč neměl/a. Mož-
ná zjistíš, že i s těmito spolužáky můžeš najít společné téma. 
• Zatím se teprve učíš naslouchat ostatním, věřím, že se můžeš 
v dovednosti naslouchat ještě zlepšit.
• Věřím, že postupně zapracuješ na tom, aby ses  dokázal bavit 
s druhými lidmi i bez používání neslušných slov. 
• Zatím se teprve učíš otevřeně se bavit s druhými lidmi. Bylo by 
vhodné, kdyby ses příští pololetí zkusil/a také věnovat rozvíjení 
dalších vztahů. Věřím, že bys společná témata i s jinými spolu-
žáky našla. Když poznáš více lidí kole sebe, můžeš se také více 
dozvědět i o sobě. 
• Svoje kamarády ve třídě respektuješ, chováš se k nim hezky. 
Je potřeba, aby ses naučil/a chovat dobře i k žákům, se kterými 
ve třídě tolik nekomunikuješ. Věřím, že se můžeš zlepšit
a chovat se ke všem ve třídě hezky.
• Sdílíš věci o sobě i o tom, co prožíváš, velmi málo ve třídě. 
Postupně se teprve učíš otevřeně se bavit se všemi spolužáky. 
Sdílíš věci o sobě i o tom, co prožíváš, pouze s kamarády ve 
třídě. Postupně se teprve učíš otevřeně se bavit se všemi
spolužáky.
• Dáváš někdy najevo obavy z toho, jak věci dopadnou. Můžeš 
zkusit popřemýšlet o svých silných stránkách, o tom, v čem jsi 
dobrý/á, co se Ti daří, co se Ti povedlo. Nemusí se Ti pak stá-
vat, že Tě spolužáci mohou snadno znejistit.
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• Respektuješ odlišný názor.
• Vážíš si druhých, respektuješ je.
• Většinou respektuješ odlišný názor.
• Většinou dáváš spolužákům najevo respekt. 

• Kladeš otázky, zajímáš se, argumentuješ.
• Máš zajímavé připomínky k výuce, ptáš se, argumentuješ, 
používáš znalosti.
• Někdy kladeš otázky, zajímáš se, argumentuješ.

• Motivace na sobě pracovat je u Tebe vysoká, oceňuji, že se 
zejména snažíš v ...
• Vím, že i Ty máš v poslední době chuť se s touto svou nevýho-
dou vypořádat.
• Rád se účastníš kolektivních sportů nebo jiných her. Zajímáš 
se o manuální činnosti, jsi ochoten/ochotna pomoci se školními 
záležitostmi. 
• Zapojuješ se do všech aktivit, hodně Tě baví vyrábět z kartonu 
a hrát sportovní a pohybové hry.
• Baví Tě vycházky do přírody a aktivně se zapojuješ do her v 
přírodě. Rád/a hraješ míčové hry na zahradě. 
• Děkuji Ti, že ses tak ochotně zapojil/a do spolupráce s cen-
trem/organizací...Je vidět, že si k lidem v nouzi utváříš citlivé 
vztahy.

• Vážíš si školního majetku (pomůcky, vybavení, zařízení).
Většinou dáváš svým chováním najevo, že si vážíš školního 
majetku (pomůcky, vybavení, zařízení).
S majetkem manipuluješ šetrně.

A – Kritérium
(dovednost/schopnost)

Respekt k odlišným
názorům

Argumentace, zájem,
kladení otázek

Motivace k práci na sobě
Pracovní motivace

Zájmy

Chovat se s respektem
ke školnímu majetku

B – Silné stránky – příklad popisu C – Rezervy/oblasti ke zlepšení – příklad popisu

• Teprve se učíš respektovat odlišný názor. Věřím, že můžeš 
více pracovat na své dovednosti trpělivě vyslechnout spolužáky, 
kteří prezentují odlišný názor.
• Pokud se Ti nelíbí odlišný názor, řekneš to někdy hned. Mohl/a 
bys více zapracovat na dovednosti vyslechnout druhé a také 
se snažit více porozumět, proč spolužák nějaký názor zastává. 
Věřím, že se v této oblasti můžeš ještě posunout.

• Je vhodné, abys více rozvíjel/a vlastní aktivitu v hodinách. Ně-
kdy se stává, že se během hodiny držíš stranou. Teprve se učíš 
klást otázky, argumentovat. 
• Postupně se učíš dávat během hodin najevo své znalosti. 
Oceňuji, když se Ti podaří se v hodině podělit se spolužáky
o své znalosti. 

• Motivace na sobě pracovat je u Tebe zatím kolísavá, ale věřím, 
že získáš větší chuť se dále zlepšovat. Některé pokroky jsi už 
udělal/a, například v ...
• Je potřeba, aby ses více učil/a nepodléhat obavám a někdy
i špatné náladě, že se věci nepovedou, práce Ti nepůjde, výlet 
nebude stát za nic...To Ti může někdy bránit v aktivnějším pří-
stupu k životu. V ranním společném kruhu i v etické výchově se 
učíme takové postoje zvrátit na pozitivnější stranu. Přeji Ti, aby 
se Ti to časem dařilo a našel/našla jsi více chuti a motivace ke 
zkoušení nových věcí.

Teprve se učíš, že je potřeba chovat se ke školnímu majetku 
(pomůcky, vybavení, zařízení) šetrně. Oceňuji, že jsi při zapůj-
čení nové pomůcky poprvé dával/a pozor, abys ji nepoškodil/a
a zacházel/a jsi s ní šetrně. 
Při nešetrném zacházení se stane, že majetek nebo hračky po-
škodíš. Je potřeba, aby se učil/a chovat se ke školnímu majetku 
s respektem. 
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• Oceňuješ druhé, dokážeš dobře popsat, co se Ti líbí,
co oceňuješ a proč. 

• Během problémových situací dokážeš vyjádřit svůj názor
i vyslechnout svoje spolužáky. Snažíš se najít společné řešení 
problémů.
• Během problémových situací se Ti daří zachovat klid. 
• Stává se Ti už mnohem méně, že bys během problémových 
situací se spolužáky odešel/odešla a odmítl/a spolupracovat.
To opravdu oceňuji. 
• Dokázal/a ses zastat spolužáků při...během...konfliktní
situace...
• Dokázala ses zastat slabšího, když...
• Oznámila jsi dospělé osobě, když jsi se stala svědkem šikany 
ve škole.
• Zastal/a ses anebo ses přiklonil/a na stranu znevýhodněného 
spolužáka. To bych chtěl/a moc ocenit.
• Z problémové situace se snažíš co nejrychleji vystoupit a věci 
urovnat.
• V tomto školním roce jsi výrazně rozvinul/a své sociální doved-
nosti. S žáky jsi dobře vycházel/a, otevřeně a partnersky jsi jim 
pomáhal/a řešit konflikty.  
• Při sporech, které spolužáci mezi sebou mají, se snažíš být 
spravedlivý/á.
• Moc oceňuji, že v tomto pololetí se snažíš nepodléhat konflik-
tům a rozporům a nevytvářet tak nedorozumění ve třídě. 

A – Kritérium
(dovednost/schopnost)

Umět ocenit druhé

Řešení konfliktních/
problémových situací

B – Silné stránky – příklad popisu C – Rezervy/oblasti ke zlepšení – příklad popisu

• Občas oceňuješ druhé, zejména svoje kamarády ve třídě.
• Postupně se učíš ocenit druhé spolužáky. Oceňuji, že jsi při 
závěru společného projektu poprvé dokázal/a pochválit práci 
spolužáka...Věřím, že se můžeš posunout dále a v této doved-
nosti se ještě zlepšit.

• Na konflikty se spolužáky reaguješ někdy tak, že do nich strčíš 
nebo je uhodíš. V posledních měsících jsme u Tebe zazna-
menali mírné zlepšení, což velmi oceňuji. Věřím, že na svém 
chování a řešení problémových situací můžeš ještě zapracovat. 
Společně také zapisujeme pokroky ve Tvém chování. Jsem 
rád/a, že na tvorbě zápisů aktivně spolupracuješ, a také, že 
docházíš na domluvená sezení do školního poradenského 
pracoviště.
• V problémových situacích někdy rozhoduješ za druhé, anebo 
se Ti už nechce dál komunikovat a spolupracovat se spolužáky. 
Také někdy pošleš svého kamaráda, aby mluvil za Tebe. Mys-
lím, že můžeš ještě více rozvíjet svoje dovednosti řešit problé-
mové situace v klidu. 
• V tomto pololetí se Ti mnohem více dařilo řešit problémové 
situace. Už se Ti nestává tolik, že bys odmítl/a komunikovat
a spolupracovat. Daří se Ti více zachovat klid. Věřím, že se 
můžeš ještě posunout dál.
• Citlivě reaguješ na nedorozumění se spolužáky. Několikrát se 
Ti ale už dařilo při konfliktu se spolužáky zachovat klid a pokra-
čovat v hovoru a neodcházet. Věřím, že můžeš dále pracovat 
na dovednosti zachovat klid a řešit nedorozumění s nadhledem. 
• Citlivě reaguješ na nedorozumění, chybu, neúspěch. Dá se to 
nácvikem překonat. Je potřeba uvěřit, že podobně jako mate-
matické úlohy mají několik řešení i životní situace. Ty je umíš 
hledat. Zkus to s větší důvěrou v sebe i v životě. Nebude se 
Ti pak stávat, že Tě spolužáci snadno znejistí, rozhodí. Budeš 
věřit, že máš problémové situace ve svých rukou, ne že jsi
jejich oběť.
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• Dodržuješ domluvená pravidla ve třídě.
• Velmi ses zlepšil/a v dodržování domluvených pravidel ve 
školní družině a během mimoškolních aktivit. 
• Pomáhal/a jsi vytvářet pravidla školní třídy a tato pravidla se 
snažíš aktivně dodržovat.
• Většinou dodržuješ domluvená pravidla.

• Byl/a jsi zvolen/a jako zástupce žáků, několikrát ses snažil/a 
řešit situace i s jinými žáky.
• Naučil/a ses práci plánovat.
• Ochotně pomůžeš se školními organizačními záležitostmi.
• Rád organizuješ ostatní, vedeš je, hraješ si s mladšími žáky.

Tento metodický materiál byl vypracován na podkladě interního metodického materiálu „Hodnocení sociálních a emočních dovedností ve třídě“ ze Základní školy a mateř-
ské školy Svitavy - Lačnov a ze slovních hodnocení žáků ze ZŠ Svitavy - Lačnov a ZŠ ŠKOLAMYŠL v Litomyšli. Zdroj materiálu: Archív Mgr. Radoslavy Renzové, ředitelky 
základní školy ŠKOLAMYŠL.

A – Kritérium
(dovednost/schopnost)

Dodržování
domluvených
pravidel 

Vedení druhých

Organizační dovednosti

B – Silné stránky – příklad popisu C – Rezervy/oblasti ke zlepšení – příklad popisu

• Postupně si teprve osvojuješ, že je důležité dodržet společně 
domluvená pravidla.
• Je potřeba, aby ses naučil/a respektovat společná pravidla 
ve třídě i školní řád. Od té doby, kdy jsme problémy začali řešit 
společně s Tebou a rodiči, se Tvoje dodržování pravidel hodně 
zlepšilo. To bych chtěl/a ocenit. 
• Pravidla školní družiny sis osvojil/a, ale ne vždy se Ti daří je 
dodržovat. Oceňuji ale, že jsi s paní asistentkou společně
aktivně pracoval/a na opakování si a připomínání si pravidel.  
• Teprve se učíš dodržovat společná domluvená pravidla. Někdy 
se Ti stává, že používáš neslušná slova a nedaří se Ti vždy 
dodržet herní pravidla. Věřím, že se Ti v následujícím pololetí 
postupně podaří si všechna pravidla osvojit a dodržovat je.

• Občas pomůžeš se školními organizačními záležitostmi.
• Zatím sis roli organizátora/ organizátorky nevyzkoušel/a
a neměl/a jsi tak možnost zjistit, jak jsi na tom s organizačními 
dovednostmi. Věřím, že se můžeš v této oblasti posunout a tuto 
roli si aktivně vyzkoušet při nějaké školní činnosti. 


