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I. Úvod 
       Tento klasifikační řád obsahuje hodnocení a klasifikaci chování a prospěchu žáků . Vychází při-
tom z vyhlášek č. 13/2005 Sb.o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, č. 73/2005 Sb. o 
vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimo-
řádně nadaných,  č.47/2005 o ukončování vzdělávání ve středních školách  závěrečnou zkouškou, ze 
zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon). 

II. Hodnocení a klasifikace chování žáků 

     a) Klasifikace chování žáků 

            Chování žáka je klasifikováno těmito stupni hodnocení: 
 1 - velmi dobré 
 2 - uspokojivé 
 3 - neuspokojivé 
 
Stupeň 1 (velmi dobré) 
Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a aktivně prosazuje ustanovení školního řádu. Má kladný 
vztah ke kolektivu třídy a školy, přispívá k jeho upevňování a k utváření pracovních podmínek pro 
vyučování a pro výchovu mimo vyučování. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle. 
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Stupeň 2 (uspokojivé) 
Chování žáka je v podstatě v souladu s pravidly chování a s ustanovením   školního řádu. Dopustí se 
závažnějšího přestupku, nebo se opakovaně dopustí méně závažných přestupků. Nepřispívá aktivně 
k upevňování kolektivu. Žák je však přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit. 
 
Stupeň 3 (neuspokojivé) 
Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům chování nebo školního řádu, zpravidla se přes 
důtku ředitele školy dopouští dalších přestupků, narušuje činnost kolektivu nebo se dopouští poklesků 
v mravném chování. 
Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s P3, a učiteli, kteří ve třídě vyučují a roz-
hoduje o ní ředitel po projednání v pedagogické radě. 
 

     b) Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace chování: 

Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel chování podle školního řádu a dodržování 
Dílenského řádu odborného výcviku a praktických cvičení včetně Vnitřního řádu internátu během klasi-
fikačního období. 
Při klasifikaci chování se přihlíží k věku, morální i rozumové vyspělosti žáka a stupni postižení. K udě-
leným opatřením k posílení kázně se přihlíží pouze tehdy, jestliže tato opatření byla neúčinná. 
Dopustí – li se žák přestupku, je postupováno podle školního řádu. 
 

III. Hodnocení a klasifikace prospěchu žáka       

     1.Výsledky vzdělávání žáka 

 

     a) Klasifikace v jednotlivých povinných, nepovinných a volitelných 
předmětech 

 
V jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem 
se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu: 
 a) 1 – výborný 
 b) 2 – chvalitebný 
 c) 3 – dobrý 
 d) 4 – dostatečný 
 e) 5 – nedostatečný 
 
Při hodnocení žáka z prospěchu a chování se použije slovní označení stupně hodnocení. 
Při hodnocení podle výše uvedeného odstavce  jsou výsledky vzdělávání žáka a chování žáka ve 
škole a na akcích pořádaných školou hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které 
dosáhl zejména vzhledem k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých 
předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům k věku 
žáka a stupně postižení. Klasifikace zahrnuje ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i 
v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon. 

     b) Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni 

  a) prospěl(a) s vyznamenáním 
  b) prospěl(a) 
  c) neprospěl(a) 
              d) nehodnocen(a) 
 
 Žák je hodnocen stupněm 
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  a) prospěl(a) s vyznamenáním, není-li klasifikace nebo slovní hodnocení po převodu do 
klasifikace  v žádném povinném předmětu horší než stupeň 2 – chvalitebný a průměrný prospěch 
z povinných předmětů není horší než 1,50 a chování je hodnoceno jako velmi dobré.  
  b) prospěl(a), není-li klasifikace nebo slovní hodnocení po převodu do klasifikace v některém 
povinném předmětu vyjádřena stupněm 5 – nedostatečný. 
  c) neprospěl(a), je-li klasifikace  nebo slovní hodnocení po převodu do klasifikace v některém 
z povinném předmětu vyjádřena stupněm 5 – nedostatečný. 
              d) nehodnocen(a), nelze-li žáka hodnotit za 1. pololetí  

     c) Hodnocení práce v zájmových útvarech  

Výsledky práce v zájmových útvarech organizovaných školou se hodnotí těmito stupni: 
      a) pracoval(a) úspěšně 
      b) pracoval(a) 
  

     d) Hodnocení žáků se specifickými vzdělávacími potřebami 
U žáka s vadou řeči, prokázanou specifickou vývojovou poruchou učení nebo chování či jiným posti-
žením se při jeho hodnocení a klasifikaci přihlédne k charakteru postižení. U žáka s prokázanou speci-
fickou vývojovou poruchou učení nebo chování rozhodne ředitel školy o použití širšího slovního hod-
nocení na základě žádosti zákonného zástupce žáka. 

 

     e) Postup žáka do vyššího ročníku a k závěrečným zkouškám 
Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných 

předmětů stanovených školním vzdělávacím programem s výjimkou předmětů z nichž se žák nehod-
notí . Žák může konat závěrečnou zkoušku, pokud úspěšně ukončil poslední ročník středního vzdělá-
ní. 
  

     2. Zásady hodnocení a klasifikace 

     a) Obecné zásady 

Při hodnocení a při průběžné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník (dále jen "učitel") uplatňuje 
přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi. Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým 
zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výko-
nech pro určitou indispozici.  
 

     b) Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci 

  Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků a chování žáka získá-
vá učitel zejména těmito metodami, formami a prostředky: 
- soustavným diagnostickým pozorováním žáka 
- soustavným sledováním výkonů žáka, jeho aktivity a jeho připravenosti na vyučování 
- soustavným sledováním grafického projevu žáka 
- různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové), didaktickými testy 
- kontrolními písemnými pracemi a praktickými zkouškami 
- analýzou výsledků činnosti žáka 
- konzultacemi s ostatními učiteli a podle potřeby i s pracovníky  pedagogicko-psychologických pora-
den a zdravotnických služeb, zejména u žáka s trvalejšími psychickými a zdravotními potížemi a poru-
chami 
- rozhovory se žákem a zákonnými zástupci žáka 
- žák musí být z předmětu vyzkoušen ústně nebo písemně.  
Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace a poukazuje na klady a nedostatky hodnocených 
projevů, výkonů, výtvorů. Při ústním vyzkoušení oznámí učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě. 
Zápis klasifikace provádí učitel neprodleně do klasifikačního archu třídy a do žákovské knížky –  pra-
videlně každý měsíc.  
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- kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní rok, aby se 
nadměrně nenahromadily v určitých obdobích 
- termín kontrolní práce prokonzultuje učitel s třídním učitelem. V jednom dni mohou žáci konat jen 
jednu zkoušku uvedeného charakteru 

     c) Klasifikace žáka 
- Žáci se klasifikují ve všech vyučovacích předmětech uvedených v učebním plánu příslušného roční-
ku. 
- Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. 
- V předmětu, ve kterém vyučuje více učitelů, určí výsledný stupeň za klasifikační období příslušní 
učitelé po vzájemné dohodě. 
- Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se hodnotí 
kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období. Přitom se přihlíží k   sys-
tematičnosti v práci žáka po klasifikační období. Stupeň prospěchu se neurčuje na základě průměru z 
klasifikace za příslušné období. 
- Při určování klasifikačního stupně posuzuje učitel výsledky práce žáka objektivně, nesmí podléhat 
žádnému vlivu subjektivnímu ani vnějšímu. 
- Vyučující předmětu informuje třídního učitele o závažném opožďování v prospěchu či výrazném 
zhoršení žáka.  
- Případy zaostávání žáků v učení a nedostatky v jejich chování se projednají v pedagogické radě. 
- Na konci klasifikačního období, v termínu, který určí ředitel školy, zapíší učitelé příslušných předmětů 
číslicí výsledky celkové klasifikace do prospěchových archů protokolů a připraví návrhy na umožnění 
opravných zkoušek, na klasifikaci v náhradním termínu apod. 
- Zákonné zástupce žáka informuje o prospěchu a chování 
   * učitel jednotlivých předmětů na třídních schůzkách, v konzultačních dnech, nebo jiným způsobem 
   * třídní učitel nebo učitel, jestliže o to zákonní zástupci žáka požádají, nebo  v případě mimořádného 
zhoršení prospěchu nebo chování, bezprostředně a prokazatelným způsobem 
- Přechází-li žák do jiné školy, zašle ředitel dosavadní školy škole, na niž žák přechází, dokumentaci o 
žákovi a záznam o jeho chování a prospěchu za neukončené klasifikační období 
- Přechází-li žák do jiné školy po 15. listopadu nebo 15. dubnu, dokumentace obsahuje návrh klasifi-
kace chování, hodnocení a klasifikaci v jednotlivých předmětech jako podklad pro celkovou klasifikaci 
žáka na konci klasifikačního období. 

     3. Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretic-
kého zaměření  

     a) Specifikace předmětů s převahou teoretického zaměření 

Převahu teoretického zaměření mají jazykové, společenskovědní předměty, odborné předměty a ma-
tematika. Při klasifikaci výsledků v těchto vyučovacích předmětech vychází vyučující z požadavků 
učebních osnov jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu.  
Při klasifikaci sleduje zejména: 
 - ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, faktů,  pojmů, definic, zákonitostí a 
vztahů 
- kvalitu a rozsah získaných dovedností vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti 
- schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při 
výkladu a hodnocení společenských a přírodních jevů a zákonitostí 
- kvalitu myšlení, především jeho logiku, samostatnost a tvořivost 
- aktivitu v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim 
- přesnost, výstižnost a odbornou i jazykovou správnost ústního a písemného projevu kvalitu výsledků 
činnosti 
- osvojení účinných metod samostatného studia 
  

     b) Kritéria pro stanovení klasifikačních stupňů v předmětech 
s převahou teoretického zaměření  
 

Stupeň 1 (výborný) 
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Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a úplně a chá-
pe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a 
tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při vý-
kladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí logicky správně, zřetelně se u něho projevuje samostat-
nost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný a výstižný. Grafický projev je přesný a 
estetický. Výsledky jeho činností jsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky, které dovede po upozor-
nění ihned opravit. Je schopen samostatně studovat vhodné texty.  
 
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 s menší pomocí učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a prak-
tických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje 
logika a tvořivost. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnos-
ti. 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. 
 
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. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele opravit. V uplatňo-
vání 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 myšlení je 
vcelku správné, ale málo tvořivé, 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 studo-
vat podle návodu učitele. 
  
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 nedo-
statky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se 
vyskytují závažné chyby. Při používání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. V 
logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má váž-
né 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. 
  
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 nedo-
statky. 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 výstiž-
nosti. Kvalita výsledků jeho činností a grafický projev mají vážné nedostatky. Závažné nedostatky a 
chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. Nedovede samostatně studovat. 
  

     4. Klasifikace ve vyučujících předmětech s převahou praktického 
zaměření 

          a) Specifikace předmětů s převahou praktického zaměření 

 
Převahu praktické činnosti mají odborný výcvik a praktická cvičení, rodinná a zdravotní výchova, ruční 
práce, příprava pokrmů, základy pečovatelství apod. 
Při klasifikaci v těchto předmětech vychází z požadavku učebních osnov jednotlivých předmětů škol-
ního vzdělávacího programu. Při klasifikaci sleduje zejména: 
- vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem 
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- osvojení praktických dovedností a návyků, zvládnutí účelných způsobů práce 
- využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech 
- aktivitu, samostatnost, tvořivost, iniciativu v praktických činnostech, estetičnost 
- kvalitu výsledků činností 
- organizaci vlastní práce a pracoviště, udržování pořádku na pracovišti 
- dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a péče o životní prostředí 
- hospodárné využívání surovin, materiálů, energie, překonávání překážek v práci 
- obsluhu a údržbu zařízení a pomůcek, nástrojů, nářadí a měřidel 
- hodnocení musí mít motivační charakter. 
 
  

          b) Kritéria pro stanovení klasifikačních stupňů v předmětech 
s převahou praktického zaměření  
 

Stupeň 1 (výborný) 
Žák soustavně projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. Poho-
tově, samostatně a tvořivě využívá získané teoretické poznatky při praktické činnosti. Praktické čin-
nosti vykonává pohotově, samostatně uplatňuje získané dovednosti a návyky. Bezpečně ovládá po-
stupy a způsoby práce, dopouští se jen menších chyb, výsledky jeho práce jsou bez závažnějších 
nedostatků. Účelně si organizuje vlastní práci, udržuje pracoviště v pořádku. Uvědoměle dodržuje 
předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a aktivně se stará o životní prostředí. Hospodárně 
využívá suroviny, materiál, energii. Vzorně obsluhuje a udržuje zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí a 
měřidla. Aktivně překonává vyskytující se překážky. 
 
Stupeň 2 (chvalitebný) 
Žák projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. Samostatně, ale 
méně tvořivě a s menší jistotou využívá získané teoretické poznatky při praktické činnosti. Praktické 
činnosti vykonává samostatně, v postupech a způsobech práce se nevyskytují podstatné chyby. Vý-
sledky jeho práce mají drobné nedostatky. Účelně si organizuje vlastní práci, pracoviště udržuje v 
pořádku. Uvědoměle udržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a stará se o životní 
prostředí. Při hospodárném využívání surovin, materiálů a energie se dopouští malých chyb.  Pomůc-
ky, nástroje, nářadí a měřidla obsluhuje a udržuje s drobnými nedostatky. Překážky v práci překonává 
s občasnou pomocí učitele. 
 
Stupeň 3 (dobrý) 
Žák projevuje vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem s menšími výkyvy. Za 
pomoci učitele uplatňuje získané teoretické poznatky při praktické činnosti. V praktických činnostech 
se dopouští chyb a při postupech a způsobech práce potřebuje občasnou pomoc učitele. Výsledky 
práce mají nedostatky. Vlastní práci organizuje méně účelně, udržuje pracoviště v pořádku. Dodržuje 
předpisy o bezpečnosti a ochraně životního prostředí. Na podněty učitele je schopen hospodárně 
využívat suroviny, materiály a energii. K údržbě zařízení, přístrojů, nářadí a měřidel musí být částečně 
podněcován. Překážky v práci překonává jen s častou pomocí učitele. 
 
Stupeň 4 (dostatečný) 
Žák pracuje bez zájmu a vztahu k práci, k pracovnímu kolektivu a praktickým činnostem. Získané teo-
retické poznatky dovede využít při praktické činnosti jen za soustavné pomoci učitele. V praktických 
činnostech, dovednostech a návycích se dopouští větších chyb. Při volbě postupů a způsobů práce 
potřebuje soustavnou pomoc učitele. Ve výsledcích práce má závažné nedostatky. Práci dovede or-
ganizovat za soustavné pomoci učitele, méně dbá o pořádek na pracovišti. Méně dbá na dodržování 
předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o životním prostředí. Porušuje zásady hospodár-
nosti využívání surovin, materiálů a energie. V obsluze a údržbě zařízení a pomůcek, přístrojů, nářadí 
a měřidel se dopouští závažných nedostatků. Překážky v práci překonává jen s pomocí učitele. 
 
Stupeň 5 (nedostatečný) 
Žák neprojevuje zájem o práci a vztah k ní, ani k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. Ne-
dokáže ani s pomocí učitele uplatnit získané teoretické poznatky při praktické činnosti. V praktických 
činnostech, dovednostech a návycích má podstatné nedostatky. Nedokáže postupovat při práci ani s 
pomocí učitele. Výsledky jeho práce jsou nedokončené, neúplné, nepřesné, nedosahují předepsané 
ukazatele. Práci na pracovišti si nedokáže zorganizovat, nedbá na pořádek na pracovišti. Neovládá 
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předpisy o ochraně zdraví při práci a nedbá na ochranu životního prostředí. Nevyužívá hospodárně 
surovin, materiálů a energie. V obsluze a údržbě zařízení a pomůcek, přístrojů a nářadí, nástrojů a 
měřidel se dopouští závažných nedostatků. 
         
 

     5. Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchov-
ného zaměření 

      

     a) Specifikace předmětů s převahou výchovného zaměření 

 
     Převahu výchovného zaměření mají: tělesná výchova, výtvarná výchova, občanská výchova, spo-
lečenská výchova, občanská nauka apod. Při průběžné klasifikaci předmětů uvedených výše se klasi-
fikuje teoretická část podle čl. III/3 a praktická podle III/4.Žák zařazený do zvláštní tělesné výchovy se 
při částečném uvolnění nebo úlevách doporučených lékařem klasifikuje s přihlédnutím ke zdravotnímu 
stavu. Při klasifikaci v předmětech uvedených výše se v souladu s požadavky učebních osnov jednot-
livých předmětů školního vzdělávacího programu hodnotí: 
- stupeň tvořivosti a samostatnosti projevu 
- osvojení potřebných vědomostí, zkušeností, činností a jejich tvořivá aplikace 
- poznání zákonitosti daných činností a jejich uplatňování ve vlastní činnosti 
- kvalita projevu 
- vztah žáka k činnostem a zájem o ně 
- estetické vnímání, přístup k uměleckému dílu a k estetice ostatní společnosti 
- v tělesné výchově s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu žáka všeobecná tělesná zdatnost, výkonnost 
a jeho péče o vlastní zdraví 

          b) Kritéria pro stanovení klasifikačních stupňů v předmětech 
s převahou výchovného zaměření  
 

Stupeň 1 (výborný) 
Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní předpoklady a 
velmi úspěšně, podle požadavků osnov je rozvíjí v individuálních a kolektivních projevech. Jeho projev 
je esteticky působivý, originální, procítěný, v hudební, branné a tělesné výchově přesný. Osvojené 
vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě. Má výrazně aktivní zájem o umění, estetiku, brannost 
a tělesnou kulturu a projevuje k nim aktivní vztah. Úspěšně rozvíjí svůj estetický vkus a tělesnou zdat-
nost. 
 
Stupeň 2 (chvalitebný) 
Žák je v činnostech aktivní, snaživý, tvořivý, převážně samostatný na základě využívání svých osob-
ních předpokladů, které úspěšně rozvíjí v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je esteticky 
působivý a má jen menší nedostatky z hlediska požadavků osnov. Žák tvořivě aplikuje osvojené vě-
domosti, dovednosti a návyky v nových úkolech. Má aktivní zájem o umění, o estetiku, brannost a 
tělesnou zdatnost. Rozvíjí si v požadované míře estetický vkus a tělesnou zdatnost. 
 
Stupeň 3 (dobrý) 
Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyužívá dostatečně své schop-
nosti 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 učitele. Nemá 
dostatečný aktivní zájem o umění, estetiku, brannost a tělesnou kulturu. Nerozvíjí v požadované míře 
svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost. 
 
Stupeň 4 (dostatečný) 
Žák je v činnostech málo aktivní a tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo uspokojivé. 
Úkoly řeší s častými chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se značnou pomocí učitele. Proje-
vuje velmi malou snahu o zájem o činnosti, nerozvíjí dostatečně svůj estetický vkus a tělesnou zdat-
nost, odmítá spolupráci. 
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Stupeň 5 (nedostatečný) 
Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho projev je povětš i-
ně chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti nedovede apliko-
vat. Neprojevuje zájem o práci a nevyvíjí úsilí rozvíjet svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost. 
 
  

    IV. Komisionální zkoušky 

Komisionální zkoušku koná žák v těchto případech: 

a) koná-li opravné zkoušky 
b) požádá-li zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka o jeho komisionální přezkoušení 

z důvodu pochybností o správnosti hodnocení. 
 Komisionální zkoušku konanou z důvodů opravné zkoušky může žák konat ve druhém pololetí nejdří-
ve v měsíci srpnu příslušného školního roku, pokud zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého 
žáka nedohodne s ředitelem školy dřívější termín; v případě žáka posledního ročníku vzdělávání vy-
hoví ředitel školy žádosti o dřívější termín vždy.    
Komise pro komisionální zkoušky je nejméně tříčlenná. Jejím předsedou je ředitel školy nebo jím po-
věřený učitel, zkoušející učitel vyučující žáka danému předmětu a přísedící, který má odbornou kvalifi-
kaci pro výuku téhož nebo příbuzného předmětu. Pokud je ředitel školy zároveň vyučujícím, jmenuje 
předsedu komise krajský úřad. Členy komise jmenuje ředitel školy. Výsledek zkoušky vyhlásí předse-
da veřejně v den konání zkoušky.  
 
V případě pochybností o správnosti hodnocení žáka může být žák v příslušném pololetí z daného 
předmětu komisionálně zkoušen pouze jednou.  
Komisionální zkoušku může žák konat v jednom dni nejvýše jednu.  
 

 

V. Průběh a způsob hodnocení ve vzdělávání podle indivi-
duálního vzdělávacího plánu 
 

Vzdělávání  žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se může uskutečňovat  na žádost zákonného 
zástupce nebo na žádost zletilého žáka podle individuálního vzdělávacího plánu, který vychází z pří-
slušného školního vzdělávacího programu, závěrů psychologického vyšetření a vyjádření zákonného 
zástupce žáka nebo zletilého žáka. Je závazným dokumentem pro zajištění vzdělávacích potřeb žáka. 

Ředitel školy může povolit vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu i z jiných závažných 
důvodů. 

Individuální vzdělávací plán je součástí dokumentace žáka. 

Individuální vzdělávací plán obsahuje: 

 závěry psychologického vyšetření, která blíže popisují oblast, typ a vzdělávací potřeby žáka, 
případně vyjádření registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost, 

 údaje o způsobu poskytování individuální pedagogické nebo psychologické péče, 

 časové a obsahové rozvržení učiva, volbu pedagogických postupů, způsob zadávání a plnění 
úkolů, způsob hodnocení, úpravu zkoušek, 

 seznam doporučených učebních pomůcek, učebnic a materiálů, 

 určení pedagogického pracovníka školského poradenského zařízení, se kterým bude škola 
spolupracovat při zajišťování péče o žáka, 

 personální zajištění úprav a průběhu vzdělávání, 

 určení pedagogického pracovníka školy pro sledování průběhu vzdělávání a pro zajištění spo-
lupráce se školským poradenským zařízením, 
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 předpokládanou potřebu navýšení finančních prostředků nad rámec prostředků státního roz-
počtu. 

 
 
Individuální vzdělávací plán je vypracován po nástupu žáka do školy, nejpozději však do 3 měsíců po 
zjištění jeho potřeby. Může být doplňován a upravován v průběhu školního roku. 
Ředitel školy seznámí s individuálním vzdělávacím plánem zákonného zástupce žáka nebo zletilého 
žáka, který tuto skutečnost potvrdí svým podpisem. 

 

 VI. Další ustanovení 
  
Tento klasifikační řád školy je nedílnou součástí Školního řádu Odborného učiliště a Praktické školy, 
Lipová – lázně 458, vydaného 15.03.2012.  
  
 
 
Zpracoval: Ing.Vronka 
V Lipové – lázních 15.03.2012  
  
                                                                                                                 Mgr. Libor Vrána 
                                                                                                                     ředitel školy 
 
 
  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


