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o  z á s a d á c h  k l a s i f i k a c e  a  h o d n o c e n í  ž á k ů   

v  o b o r e c h  v z d ě l á v á n í  n a  s t ř e d n í  š k o l e  

1 Zásady průběžného hodnocení výsledků vzdělávání, hodnocení výsledků 
vzdělávání na vysvědčení a kritéria stupňů prospěchu platí pro obory 

vzdělání na střední škole zapsané ve školském rejstříku MŠMT platného 
ke dni vydání tohoto příkazu ředitele. 

2 Při hodnocení se používá ve všech předmětech klasické hodnocení pomocí 
známek, u kterých je stanovena požadovaná váha podle náročnosti 
hodnoceného učiva. Jedná se o systém zavedený v programu Bakaláři. 

3 Každá zkouška (ústní nebo písemná) je hodnocena známkou s předem 
stanovenou vahou podle důležitosti, nejméně však vahou 5, nejvíce vahou 
45.  

4 Váha klasifikovaných, předem neohlášených testů a ústních zkoušek 
průběžného hodnocení je stanovena na nejméně 5 a nejvýše 10. 

5 Termín každé zkoušky musí být oznámen nejméně 5 dní před jejím 
konáním, výjimku tvoří pouze testy a ústní zkoušky do váhy 10. 

6 V jednom dni smí žák konat nejvýše 2 zkoušky s výjimkou testů a ústních 
zkoušek do váhy 10.  

7 V případě omluvené absence vyučující rozhodne o náhradní zkoušce. 

8 Ředitel školy může nařídit písemnou průřezovou zkoušku, kterou píší všichni 
žáci téhož ročníku ve stejnou vyučovací hodinu. Zadání a váhu této zkoušky 

určí komise jmenovaná ředitelem školy a schválí ředitel školy. Tato zkouška 
je součástí celkového hodnocení. 

9 V případě, že absence v libovolném předmětu překročí 25 %, je žák 
na základě rozhodnutí vyučujícího povinen vykonat doplňkovou zkoušku 
s vahou 45. 

10 Žák, který na konci druhého pololetí neprospěl nejvýše ze dvou povinných 
předmětů, nebo žák, který neprospěl na konci prvního pololetí nejvýše ze 

dvou povinných předmětů vyučovaných pouze v prvním pololetí, koná 
z těchto předmětů opravnou zkoušku nejpozději do konce příslušného 
školního roku v termínu stanoveném ředitelem školy. Opravné zkoušky jsou 

komisionální a je z nich pořízen písemný záznam formou protokolu. 

11 Komisionální zkouška se řídí §6 vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním 

vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů. 

Komisionální zkoušku koná žák v těchto případech: 

- koná-li opravné zkoušky 

- koná-li komisionální přezkoušení 

- koná-li rozdílovou zkoušku 
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Termín komisionální zkoušky sdělí písemně nebo elektronickou poštou třídní 
učitel žákovi a zákonnému zástupci žáka nejméně 5 dnů předem.  

Komise pro komisionální zkoušky je tříčlenná. Předsedou komise bude 
zástupce ředitele pro daný úsek školy, zkoušející učitel a přísedící, který má 
aprobaci pro stejný nebo příbuzný vyučovací předmět. Výsledek zkoušky 

vyhlásí předseda v den konání zkoušky. Zákonný zástupce žáka bude  
o výsledku zkoušky informován písemně nebo prostřednictvím elektronické 

pošty. 

12 V profilových předmětech, které jsou jmenovitě uvedeny příkazem ředitele 
školy v jednotlivých ročnících a oborech vzdělání s maturitní zkouškou, 

je předepsána závěrečná zkouška v klasifikačním období, ústní nebo 
písemná. Pro závěrečnou zkoušku musí být oznámena zkoušená témata 

nejméně týden před jejím konáním. Váha závěrečné zkoušky je stanovena 
na hodnotu 45. 

13 Minimální počet testů a ústních zkoušek za čtvrtletní klasifikační období 
je stanoven na základě počtu týdenních vyučovacích hodin: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výjimkou jsou předměty Tělesná výchova a předměty, kde počet známek 
je dán počtem grafických prací. K termínu čtvrtletní klasifikační porady musí 
žák získat v těchto předmětech minimálně 1 známku. 

14 V tělesné výchově je žák povinen pro klasifikaci předmětu mít nejméně 
50 % aktivní účast ve výuce. 

15 Pro výslednou klasifikaci v příslušném klasifikačním období platí tato 
pravidla: 

a) Jsou-li hlavní součástí předmětu grafické práce, musí být všechny 

odevzdány. V případě, kdy žák neodevzdá práci v dohodnutém termínu, 
je práce hodnocena známkou nedostatečný.  

b) Výsledný vážený průměr je vypočten z jednotlivých známek a jejich vah. 

16 Povinností vyučujícího je klasifikaci v programu Bakaláři aktualizovat 
nejméně jednou za 14 dní. 

17 V dálkovém studiu se v jednotlivých předmětech, specifikovaných 
tematickým plánem, používá průběžné nebo jednorázové hodnocení 

ve zkouškovém období na konci pololetí. V případě jednorázového hodnocení 
musí být obsahem zkoušky průřez učiva za celé klasifikační období. 

Počet hodin / týden Počet hodnocení 

1, 2 2 

3, 4 3 

5 a více 4 
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18 Průběh a způsob hodnocení ve vzdělávání podle individuálního vzdělávacího 
plánu je odvozen přiměřeným způsobem od zásad hodnocení a specifikován 

v příslušném individuálním vzdělávacím plánu. 

 

 

 

 

 

 

V Kopřivnici 31. 8. 2017 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Jan Pavelka 

ředitel školy 


