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Změnyvesměrnicijsouprováděnyformouč íslovanýchpísemnýchdodatků ,kterétvořísoučásttohotopředpisu. 

Na zá kladě  ustanovení § 30 zá kona č . 561/2004 Sb., o  předškolním, zá kladním, středním,vyšším
odborné majiné mvzdě lává ní(školskýzá kon)vplatné mzně nívydává mjakostatutá rnío rgá nš koly
tuto smě rnici. Smě rnice je součá stí š kolního ř á du. Pokud Ministerstvo š kolství, mlá deže
a tě lovýchovystanovíprávnímpředpisemč imimořá dnýmo patřenímpravidla,která budouo dlišná 
od pravidel tohoto š kolního ř á du, pak se ustanovení š kolního ř á du, která  jsou s nimi v rozporu,
nepoužijí. 

I. 
Pravidlahodnoceníaklasifikace 
1.Stupněprospěchuachování 
1)Prospě chž á kavjednotlivýchvyučovacíchpředmě techjeklasifiková ntě mitostupni: 
1–výborný 
2–chvalitebný 
3–dobrý 
4–dostatečný 
5–nedostatečný 
2)Chová níž á kaseklasifikujetě mitostupni: 
1–velmidobré  
2–uspokojivé  
3–neuspokojivé  
3)Výsledkyprá cevzá jmovýchú tvarecho rganizovanýchš kolousehodnotítě mitostupni: 
–pracoval(a)ú spě šně  
–pracoval(a) 
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4) Celkové  hodnocení ž á ka na konci prvního a druhé ho pololetí vyjadřuje výsledkyklasifikaceve
vyučovacíchpředmě techaklasifikacichová ní;nezahrnujeklasifikacivnepovinnýchpředmě tech. 
Ž á kjenakonci1.pololetíhodnocentakto: 
1–prospě l(a)svyznamená ním 
2–prospě l(a) 
3–neprospě l(a) 
4–nehodnocen 
Ž á kjenakonci2.pololetíhodnocentakto: 
1–prospě l(a)svyznamená ním 
2–prospě l(a) 
3–neprospě l(a) 
Ž á k prospě l s vyznamená ním, nemá -li v ž á dné m vyučovacím předmě tu prospě ch horší než
chvalitebný,prů mě rnýprospě chzpovinnýchpředmě tů nemá horšínež1,5ajehochová níjevelmi
dobré . 
Ž á kprospě l,nemá -livž á dné mvyučovacímpředmě tupospě chnedostatečný. 
Ž á k neprospě l, má -li z ně které ho předmě tu prospě ch nedostatečný nebo je na konci 2. pololetí
z ně které hopředmě tunehodnocen. 

2.Organizacehodnocení 
1. Každé  pololetí se vydává  ž á kovi vysvě dčení. Za první pololetí lze ž á kovi vydat místo
vysvě dčenívýpiszvysvě dčení. 
2. Hodnocenívýsledků vzdě lává níž á kanavysvě dčeníjevyjá dřenoklasifikací. 
3. Do vyššího ročníku postoupí ž á k, který na konci druhé ho pololetí příslušné ho ročníku
prospě l ze všech povinných předmě tů  stanovených š kolním vzdě lávacím programem
s výjimkoupředmě tů ,znichžsež á knehodnotí. 
4. Nelze-li ž á ka klasifikovat za první pololetí, určí ř editel š koly pro jeho hodnocení ná hradní
termín tak, aby klasifikace za první pololetí byla provedena nejpozdě ji do dvou mě síců po
skončení prvního pololetí. Není-li možné ž á kahodnotitanivná hradnímtermínu,ž á kseza
prvnípololetínehodnotí. 
5. Nelze-li ž á ka klasifikovat na konci druhé ho pololetí, určí ř editel š koly pro jeho hodnocení
ná hradní termín (zpravidla v posledním týdnu mě síce srpna) tak, aby hodnocenízadruhé 
pololetí bylo provedeno do konce zá ří ná sledujícího š kolního roku. Do doby hodnocení
navštěvujež á knejbližšívyššíročník.Není-liž á khodnocenanivtomtotermínu,neprospě l. 
6. Ž á k,jehožprospě chjenakoncidruhé hopololetínedostatečnýnejvýšezedvouvyučovacích
předmě tů ,koná o pravnouzkoušku. 
7. Opravnouzkouškukoná iž á k,jehožprospě chnakonci1.pololetíjenedostatečnýnejvýšeze
dvouvyučovacíchpředmě tů ,které sevyučujípouzev1.pololetí. 
8. Termín o pravné  zkoušky určí ř editel š koly tak, aby o pravné  zkoušky byly vykoná ny
nejpozdě jidokonceš kolníhoroku,tj.dokoncemě sícesrpna. 
9. Opravné zkouškyjsoukomisioná lní. 
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10. Ž á k, který nevykoná  o pravnou zkoušku ú spě šně  nebo se k jejímu koná ní nedostaví, je
klasifiková n ve vyučovacím předmě tu, z ně hož mě l konat o pravnou zkoušku stupně m
nedostatečný.Brá ní-livykoná nío pravné zkouškyzávažné dů vody,mů žeř editelš kolyž á kovi
stanovit ná hradní termín o pravné zkouškytak,abybylavykoná nanejpozdě jidokoncezá ří
ná sledujícíhoš kolníhoroku. 
11. Má -li zletilý ž á k nebo zá konný zá stupce nezletilé ho ž á ka pochybnosti o  správnosti
hodnocenínakonciprvníhonebodruhé hopololetí,mů žedotřípracovníchdnů o dedne,kdy
se o  hodnocení prokazatelně  dozvě dě l, nejpozdě ji však do tří pracovních dnů  o d vydá ní
vysvě dčení,požá datř editeleš kolyo přezkoušeníž á ka. 
12. Ř editel š koly mů že ž á kovi,kterýsplnilpovinnouš kolnídochá zkuakterýnakoncidruhé ho
pololetíneprospě lnebonemohlbýthodnocen,povolito paková níročníkupoposouzeníjeho
dosavadních studijních výsledků  a dů vodů  uvedených v ž á dosti. Ž á k, který plní povinnou
školnídochá zku,vtě chtopřípadecho pakujeročníkvždy. 
13. Ž á k je uvolně n z tě lesné  výchovy, jestliže do 15. zá ří příslušné ho š kolního roku předloží
žá dost na předepsané m formulá ři, doplně nou doporučením lé kaře a vyznačením, zda je
jedná o uvolně níú plné neboč á stečné anajaké o bdobí.Přizmě ně zdravotníhostavuž á kalze
tuto ž á dost předklá dat i v prů bě hu š kolního roku. Třídní učitel zapíše tuto skutečnost do
evidencež á ků (Bakalá ři). 
14. Každý vyučující sleduje absenci ž á ků  ve své m předmě tu. Dosá hne-li absencež á ka25%,je
oprávně no dložitjehoklasifikaci.Termíndokončeníklasifikaceadodatečné zkouškystanoví
ředitelš kolypoprojedná nívpedagogické radě . 
15. U ž á ka se smyslovou nebo tě lesnou vadou, vadou ř eči, proká zanou specifickou vývojovou
poruchou učení nebo chová ní se při jeho hodnocení a klasifikaci přihlé dne k charakteru
postižení. Klasifikace tě chto ž á ků  se ř ídí vyhlá škou MŠ MT č . 73/2005, ve zně ní vyhlá šky
147/2011Sb. 

3.Zásadyprůběžnéhohodnocenížákůahodnocenívýsledkůvzdělávání 
1. Stupeň prospě chuurčujeučitel,kterývyučujepříslušné mupředmě tu. 
2. Stupeň  prospě chu se neurčuje jen na zá kladě  prů mě ru zjednotlivýchzná mekzapříslušné 
období. Při klasifikaci výsledků  se v souladu s požadavky učebních o snov a vzdě lávacích
programů hodnotí: 
a. ucelenost,přesnostatrvalosto svojenípožadovanýchpoznatků ,faktů ,pojmů ,definic,
zá konitostí a vztahů , kvalita a rozsah získaných dovedností vykonávat požadované 
intelektuá lníamotorické č innosti 
b. schopnost uplatň ovat o svojené  poznatky a dovednosti při ř ešení teoretických
a praktických ú kolů , při výkladu a hodnocení společenských a přírodních jevů 
a zá konitostí 
c. kvalitamyšlení,předevšímjehologika,samostatnostatvořivost 
d. aktivitavpřístupukč innostem,zá jemo ně avztahknim 
e. přesnost,výstižnostao dborná ijazyková správnostú stníhoapísemné hoprojevu 
f. kvalitavýsledků č inností,včetně domá cíchú kolů  
g. osvojeníú činnýchmetodsamostatné hostudia. 
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4.Kritériastupňůhodnocenívzdělávání 
4.1Teoreticképředměty 
Stupeň1(výborný) 
Ž á k ovlá dá  učebními o snovami a plá ny požadované  poznatky, fakta, pojmy definice
a zá konitosti uceleně , přesně  a ú plně  a chá pe vztahy mezi nimi. Pohotově  vykonává 
požadované  intelektuá lní a motorické  č innosti. Samostatně  a tvořivě  uplatň uje o svojené 
kompetence při ř ešení teoretických a praktických ú kolů , při výkladu a hodnocení jevů 
a zá konitostí. Myslí logicky správně , zřetelně  se u ně hoprojevujesamostatnostatvořivost.
Jeho ú stní a písemný projev je správný, přesný a výstižný. Grafický projev je přesný
a estetický. Výsledky jeho č innosti jsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky. Je schopen
samostatně studovatvhodné materiá ly. 
Stupeň2(chvalitebný) 
Ž á k ovlá dá  učebními o snovami a plá ny požadované  poznatky, fakta, pojmy a zá konitosti
v podstatě  uceleně , přesně  a ú plně . Pohotově  vykonává  požadované  intelektuá lní
a motorické  č innosti. Samostatně  a produktivně  nebo podle menších podně tů  učitele
uplatň uje o svojené  poznatky a dovednosti při ř ešení teoretických a praktických ú kolů , při
výkladu a hodnocení jevů  a zá konitostí. Myslí správně , v jeho myšlení se projevuje logika
a tvořivost. Ú stní a písemný projev mívá  menší nedostatky ve správnosti, přesnosti
a výstižnosti. Kvalita výsledků  č innosti je zpravidla bez podstatných nedostatků . Grafický
projev je estetický, bez vě tších nepřesností. Je schopen samostatně  nebo s menší pomocí
studovatvhodné materiá ly. 
Stupeň3(dobrý) 
Ž á k má  v ucelenosti, přesnosti a ú plnosti o svojenísipožadovanýchpoznatků ,faktů ,pojmů 
a zá konitostí nepodstatné  mezery. Při vykonává ní požadovaných intelektuá lních
a motorických č inností projevuje nedostatky. Podstatně jší nepřesnosti a chyby dovede za
pomoci učitele korigovat. V uplatň ová ní o svojených poznatků  a dovedností při ř ešení
teoretickýchapraktickýchú kolů sedopouštíchyb.Uplatň ujepoznatkyaprová díhodnocení
jevů  a zá konitostí podle podně tů  učitele. Jeho myšlení je vcelku správné , ale má lo tvořivé ,
v jehologicesevyskytujíchyby.Vú stnímapísemné mprojevumá nedostatkyvesprávnosti,
přesnosti a výstižnosti. V kvalitě  výsledků  jeho č innosti se projevují č astě jší nedostatky,
grafický projev je mé ně  estetický a má  menší nedostatky. Je schopen samostatně  studovat
podlenávoduučitele. 
Stupeň4(dostatečný) 
Ž á k má  v ucelenosti, přesnosti a ú plnosti o svojení si požadovaných poznatků  závažné 
mezery. Při prová dě ní požadovaných intelektuá lních a motorických č inností je má lo
pohotovýamá vě tšínedostatky.Vuplatň ová nío svojenýchpoznatků adovednostípřiř ešení
teoretických a praktických ú kolů  se vyskytují závažné  chyby. Při využívá ní poznatků  pro
výklad a hodnocení jevů  je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné  chyby,
myšlení není tvořivé . Jeho ú stní a písemný projev má  vá žné  nedostatky ve správnosti,
přesnosti a výstižnosti.V kvalitě  výsledků  jeho č innosti a v grafické m projevu se projevují
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nedostatky, grafický projev je má lo estetický. Závažné  nedostatky a chyby dovede ž á k
s pomocíučiteleo pravit.Přisamostatné mstudiumá velké tě žkosti. 
Stupeň5(nedostatečný) 
Ž á k si požadované  poznatky neosvojil uceleně ,přesně aú plně ,má vnichzávažné aznačné 
mezery. Jeho dovednost vykonávatpožadované intelektuá lníamotorické č innostimá velmi
podstatné  nedostatky. V uplatň ová ní o svojených vě domostí a dovedností při ř ešení
teoretických apraktickýchú kolů sevyskytujívelmizávažné chyby.Přivýkladuahodnocení
jevů  a zá konitostí nedovede své  vě domosti uplatnit ani s podně ty učitele. Neprojevuje
samostatnostvmyšlení,vyskytujíseuně hoč asté logické nedostatky.Vú stnímapísemné m
projevu má  závažné  nedostatky vesprávnosti,přesnostiivýstižnosti.Kvalitavýsledků jeho
činnosti a grafický projev mají vá žné  nedostatky. Závažné  nedostatky a chyby nedovede
opravitanispomocíučitele.Nedovedesamostatně studovat. 
4.2Klasifikacevevyučovacíchpředmětechspřevahouvýchovnéhozaměření 
1. Doté toskupinypatřío bčanská ,výtvarná ,hudebníatě lesná výchova. 
2. Ž á k z ařazený do zvlá štní tě lesné  výchovy se při č á stečné m uvolně ní nebo ú levá ch
doporučenýchlé kařemklasifikujespřihlé dnutímkezdravotnímustavu. 
3. Připrů bě žné mhodnoceníseklasifikujeteoretická č á stpodlekrité riíteoretickýchpředmě tů .
Hodnotíse: 
a. stupeň tvořivostiasamostatnostiprojevu 
b. osvojenípotřebnýchvě domostí,zkušeností,č innostíajejichtvořivá aplikace 
c. pozná nízá konitostídanýchč innostíajejichuplatň ová nívevlastníč innosti 
d. kvalitaprojevu 
e. vztahž á kakč innostemazá jemo ně  
f. estetické vnímá ní,přístupkumě lecké mudíluakesteticeo statníspolečnosti 
g. v tě lesné  výchově  s přihlé dnutím ke zdravotnímu stavu ž á ka všeobecná  tě lesná 
zdatnost,výkonnostajehopé čeo vlastnízdraví 
4. Výchovně vzdě lávacívýsledkyseklasifikujípodletě chtokrité rií: 
Stupeň1(výborný) 
Ž á k je v č innostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě , samostatně , plně  využívá  své  o sobní
předpokladyavelmiú spě šně ,rozvíjíjevindividuá lníchakolektivníchprojevech.Jehoprojev
je esteticky pů sobivý, o riginá lní, procítě ný, v hudební a tě lesné  výchově  přesný. Osvojené 
vě domosti,dovednostianávykyaplikujetvořivě .Má výrazně aktivnízá jemo umě ní,estetiku
a tě lesnou kulturu a projevuje k nim aktivní vztah. Ú spě šně  rozvíjí svů j estetický vkus,
nadá níatě lesnouzdatnost. 
Stupeň2(chvalitebný) 
Ž á k je v č innostech aktivní, tvořivý, převá žně  samostatný na zá kladě  využívá ní svých
osobních předpokladů , které  ú spě šně  rozvíjí v individuá lním a kolektivním projevu. Jeho
projev je esteticky pů sobivý a má  jen menší nedostatky z hlediska požadavků  o snov
vzdě lávacích programů . Ž á k tvořivě  aplikuje o svojené  vě domosti, dovednosti a návyky
v nových ú kolech. Má  aktivní zá jem o  umě ní, o estetiku a tě lesnou zdatnost. Rozvíjí si
v požadované mířeestetickývkus,nadá níatě lesnouzdatnost. 
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Stupeň3(dobrý) 
Ž á k je v č innostech mé ně  aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyužívá  dostatečně 
své schopnostivindividuá lnímakolektivnímprojevu.Jehoprojevjemá lopů sobivý,dopouští
se v ně m chyb. Jeho vě domosti a dovednosti mají č etně jší mezery a při jejich aplikaci
potřebuje pomoc učitele. Nemá  dostatečný aktivní zá jem o  umě ní, estetiku a tě lesnou
kulturu.Nerozvíjívpožadované mířesvů jestetickývkusatě lesnouzdatnost. 
Stupeň4(dostatečný) 
Ž á k je v č innostech má lo aktivní a tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projevjsoumá lo
uspokojivé . Ú koly ř eší s č astými chybami. Vě domosti a dovednosti aplikuje jen se značnou
pomocí učitele. Projevuje velmi malou snahu a zá jem o  č innosti, nerozvíjí dostatečně  svů j
estetickývkusatě lesnouzdatnost. 
Stupeň5(nedostatečný)
Ž á kjevč innostechpřevá žně pasivní.Rozvojjehoschopnostíjeneuspokojivý.Jehoprojevje
pově tšině  chybný a nemá  estetickou hodnotu. Minimá lní o svojené  vě domosti adovednosti
nedovede aplikovat. Neprojevuje zá jem o  prá ci a nevyvíjí ú silí rozvíjet svů j estetický vkus
a tě lesnouzdatnost. 

5.Zásadyklasifikace 
1. Při celkové  klasifikaci přihlíží učitel k vě kovým zvlá štnostem ž á ka i k tomu, ž e ž á k mohl
v prů bě huklasifikačníhoo bdobízakolísatvučebníchvýkonechprourčitouindispozici. 
2. Přiurčová níklasifikačníhostupně posuzujeučitelvýsledkyprá ceo bjektivně ,nesmípodlé hat
žá dné muvlivusubjektivnímuanivně jšímu. 
3. V předmě tu, ve které m vyučuje více učitelů , určí výsledný stupeň  za klasifikační o bdobí
příslušníučitelé povzá jemné dohodě . 
4. Přestupuje-li ž á k do jiné  š koly, zašle ř editel dosavadní š koly š kole, na kterouž á kpřechá zí,
dokumentaci o  ž á kovi a zá znam o  jeho chová ní a prospě chu za neukončené  klasifikační
období. 

6.Získávánípodkladůprohodnoceníaklasifikaci 
1. Podkladyprohodnoceníaklasifikacizískávajívyučujícízejmé natě mitometodamiformamia
prostředky: 
a. soustavnýmsledová nímvýkonů ž á kaajehopřipravenostinavyučová ní 
b. rů znýmidruhyzkoušek(písemné ,ú stní,grafické ,praktické ,pohybové ),formoutestů  
c. konzultacemi s o statními vyučujícími a podle potřeby i psychologickými
a zdravotnickýmipracovníky 
2. Ž á k musí mít z každé ho vyučované ho předmě tu alespoň  dvě  zná mky za každé  pololetí.
Zná mkyzískávajívyučujícíprů bě žně bě hemcelé hoklasifikačníhoo bdobí. 
3. Učitel o znamuje ž á kovi výsledek každé  klasifikace, klasifikaci zdů vodň uje a poukazuje
na kladyanedostatkyhodnocenýchprojevů ,výkonů ,výtvorů .Poú stnímvyzkoušenío zná mí
učitel ž á kovi výsledekhodnocenío kamžitě .Výsledkyhodnocenípísemnýchzkoušekaprací
ozná míž á kovinejpozdě jido14dnů . 
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4. Písemné prá cevě tšíhorozsahuuzavírajícíprobranýté matickýceleknebopísemné zkoušení
trvajícídé lenež20minutučiteltřídě předemo zná mí.Vjednomdnujenanižšímgymná ziu
povolenajednaprá cetohotocharakteru,navyššímgymná ziudvě prá ce.Vjednomtýdnuby
početpracínemě lpřesá hnouttřinanižšímgymná ziuapě tnavyššímgymná ziu.Dalšíprá civ
jednomdnuč ivjednomtýdnumů žeučitelzařaditjenpodohodě setřídou.Výjimkuz tohoto
ustanovenímá malá maturita(vizkapitolaI.,o dstavec7,bod11).Kratšío rientačnízkoušení
(do 20 minut) není vyučující povinen ž á ků m předem o znamovat. Ná hradní termíny (pro
žá ky,kteřísenemohlipísemné hozkoušenízú častnit)jsouplně vkompetencivyučujícího. 
5. Učitel je povinen vé st soustavnou evidenci o  každé  klasifikaci ž á ka prů kazným způ sobem
tak,abymohlvždydoložitsprávnostcelkové klasifikacež á kaizpů sobzíská nízná mek(ú stní
zkoušení, písemné , ...). V případě  dlouhodobé  nepřítomnosti nebo rozvá zá ní pracovního
pomě ru v prů bě hu klasifikačního o bdobí předá  tento klasifikační přehled zastupujícímu
učiteli nebo vedení š koly. Současně  prů bě žnou klasifikaci zaznamenává  ve lhů tě  do
5 pracovníchdnů o do zná menívýsledků ž á ků mdoo sobnísložkyž á kavsysté muBakalá ři. 
6. Klasifikační stupeň  určí učitel, který vyučuje příslušné mu předmě tu. V případě  výuky
předmě tuvíceučiteli,určíklasifikačnístupeň vyučujícídané hopředmě tuspolečně . 
7. Přiurčová nístupně prospě chuvjednotlivýchpředmě technakonciklasifikačníhoo bdobíse
hodnotíkvalitaprá ceaučebnívýsledky,jichžž á kdosá hlzacelé klasifikačnío bdobí.Stupeň 
prospě chu se neurčuje nutně  pouze na zá kladě  prů mě ru z klasifikace zapříslušné o bdobí.
Výsledná zná mkazaklasifikačnío bdobímusío dpovídathodnocení,které ž á kzískal. 

7.Dalšípravidlasouvisejícíshodnocenímaklasifikacížáků 
1. Případy zaostává ní ž á ků  v učení a nedostatky v jejich chová ní seprojednajívpedagogické 
radě ,atozpravidlajedenkrá tzač tvrtletí. 
2. Nakonciklasifikačníhoo bdobí,vtermínu,kterýurčíř editelš koly(nejpozdě jivšak24hodin
předkoná nímpedagogické rady),zapíševyučujícípříslušné hopředmě tuvýslednouzná mku
do systé mu Bakalá ři, a provede ř á dnou kontrolu. Vyučující o dpovídá  za správnost
zaznamenaných ú dajů . Vyučující připraví návrhy na umožně ní o pravných zkoušek, na
klasifikacivná hradnímtermínuapod. 
3. Vyučující připraví na pedagogickou radu návrhy na napomenutí třídního učitele, třídní
a ředitelské pochvalya napomenutí. 
Návrhynanapomenutítřídníhoučitele,třídnídů tkyipochvalyprojednajívyučujícípředems
třídnímučitelemdané hož á ka. 
Návrhynadů tkyapochvalyř editeleš kolyprojednajívyučujícípředemsř editelemš koly. 
4. Třídníučitelpřipravínaklasifikačníporaduzprávu–přehledklasifikace. 
5. Zá konné  zá stupce ž á ka informuje o  prospě chu a chová ní ž á ka třídní učitel a učitelé 
jednotlivýchpředmě tů přitřídníchschů zká chzhrubavpolovině prvníhoadruhé hopololetí;
dá lepakvpřípadě ,jestližeo tozá konnízá stupciž á kapožá dají.Ú dajeo konkré tníklasifikaci
ahodnoceníchová níž á kajsounatřídníschů zcesdě lová nypouzezá konnýmzá stupců mž á ka
(zletilé mu ž á kovi), nikoli veřejně . Současně  je zá konným zá stupců mž á kaa zletilýmž á ků m
umožně ndá lkovýpřístupkeklasifikacivedené vo sobnísložcež á kav systé muBakalá ři. 
6. V případě  mimořá dné ho zhoršení prospě chu ž á ka o  tom informuje vyučující předmě tu
třídního učitele a ten poté  zá konné  zá stupce nezletilých ž á ků  (zletilé  ž á ky) bezprostředně 
a prokazatelnýmzpů sobem. 
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7. Pokud je klasifikace ž á ka stanovena na zá kladě  písemných nebografickýchprací,vyučující
prá ce vě tšího rozsahu uschovávají po dobu, bě hem které  se klasifikace ž á ka určuje nebo
ve které  se k ní mohou zá konní zá stupci ž á ka (zletilý ž á k) o dvolat – tzn. celý š kolní rok
včetně hlavníchprá zdnin.Vpřípadě ž á ků so dloženouklasifikacíneboo pravnýmizkouškami
až do 30. 10. ná sledujícího š kolního roku. Opravené  písemné  prá ce musí být předloženy
všemž á ků manapožá dá níveš koletaké zá konnýmzá stupců m. 
8. Vyučující dodržují zá sady pedagogické ho taktu, ú čelem zkoušení není nachá zet mezery
ve vě domostechž á ka,alehodnotitto,coumí. 
9. Třídníučitelé avýchovnýporadcejsoupovinniseznamovato statnívyučujícísdoporučením
psychologických vyšetření, která  mají vztah ke způ sobu hodnocení a klasifikace ž á ka
a způ sobuzískává nípodkladů .Ú dajeo novýchvyšetřeníchjsousoučá stízprávučitelů (nebo
výchovné hoporadce)napedagogické radě . 
10. Seminá rní (ročníkové ) prá ce vypracovávají každoročně  ž á ci sexty a septimy, resp.
2. a 3. ročníku, a to z předmě tu, který zvolí a dohodnou s vyučujícím. Není uzná na prá ce
z předmě tu, který ž á k nenavštěvuje. Té mata prací jednotlivých ž á ků  eviduje třídní učitel.
Tyto prá ce jsou o devzdává ny vedoucímu prá ce ve stanovených termínech1 a vpředepsané 
podobě 2 . Nesplně ní termínu mů že znamenat o dložení klasifikace na ná hradní termín.
Neodevzdá ní prá ce ani v prodloužené m termínu znamená ,ž ejeprá cehodnocenastupně m
nedostatečný.Vyučujícío pravíseminá rníprá cinejpozdě ji5týdnů o do devzdá ní.Klasifikace
obsahujeslovníhodnocenívpísemné podobě ajesoučá stíseminá rníprá ce.Kopiihodnocení
mů žepředatvyučujícínavyžá dá níž á kovi. 
11. Součá stímaturitnízkouškymů žebýtzávě rečná prá ce. 
12. Malá  maturita je specifickou formou prově řová ní znalostí ž á ků . Její absolvová níjepovinné 
pro ž á ky kvarty, sexty a 2. ročníku. Zkoušky mají písemnou podobu a probíhají ve dvou
dnech.Mezitě mitodnyjezařazenjedendenstudijníhovolna.Ž á cikvartykonajízkouškuze
zá kladníchpoznatků č eské hojazyka,anglické hojazykaa matematiky.Ž á cisextya 2. ročníku
konajízkouškuvyžadujícípodrobně jšíznalostizč eské hojazykaacizíhojazykadlesvé volby.
Hodnocenímalé maturitysezahrnujedoklasifikacepředmě tuv příslušné mpololetí. 

8.Hodnoceníchovánížáků 
1. Klasifikaci chová níž á ků navrhujetřídníučitelpoprojedná nísučiteli,kteřívetřídě vyučují,
a so statnímiučiteliarozhodujeo níř editelpoprojedná nívpedagogické radě .Pokudtřídní
učitel tento postup nedodrží, mají možnost podat návrh na pedagogické  radě  i další
vyučující. 
2. Udě lení2.a3.stupně zchová nízapíšetřídníučiteldoo sobnísložkyž á kavsysté muBakalá ři
včetně slovníhozdů vodně ní. 
3. Krité riemproklasifikacichová níjedodržová nípravidelchová níaŠ kolníhoř á du. 
4. Při klasifikaci chová ní se přihlíží k uloženým o patřením k posílení ká zně , jestliže tato
opatřeníbylaneú činná . 
5. Chová níneovlivň ujeklasifikacivýsledků vevyučovacíchpředmě tech. 
6. Chová níž á ků seklasifikujetakto: 
 ermínodevzdánípracíjevždydokoncedubna,nedohodne-lisezezávažnýchdůvodů vyučujícísž ákemjinak. 
T
Součástí vytištěné seminární práce je i její elektronická verzevplnémrozsahu,včetněobrazovépřílohy.Seminární
prácezů stávámajetkemš koly. 

1
2
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Stupeň1(velmidobré) 
Ž á k uvě domě le dodržuje pravidla chová ní a ustanovení Š kolního ř á du. Mé ně  závažných
přestupků  se dopouští o jedině le, je přístupný výchovné mu pů sobení a snaží se své  chyby
napravit. 
Stupeň2(uspokojivé) 
Chová ní ž á ka je v rozporu s pravidly chová ní a s ustanoveními Š kolního ř á du. Dopustí se
závažně jšího přestupku nebo se o pakovaně  dopouští mé ně  závažných přestupků  proti
ustanovením Š kolního ř á du. Narušuje výchovně  vzdě lávací č innost š koly. Ohrožuje
bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných o sob. Dů vodem toho stupně  z chová ní mů že být
rovně žneomluvená absencevtrvá níš estiažtřicetivyučovacíchhodin. 
Stupeň3(neuspokojivé) 
Chová ní ž á ka ve š kole i mimo š kolu je v příkré m rozporu s pravidly slušné ho chová ní
a morá lními zá sadami. Dopustí se velmi vá žné ho přestupku proti Š kolnímu ř á du nebo
takové hoprovině ní,ž ejejímvá žně o hroženavýchovanebobezpečnostazdravíjinýcho sob.
Zá mě rně  narušuje hrubým způ sobem výchovně  vzdě lávací č innost š koly. Dů vodem tohoto
stupně zchová nímů žebýtrovně žneomluvená absencedelšínežtřicetvyučovacíchhodin. 
7. Nepřítomnost ž á ka ve vyučovací hodině  delší než polovina vyučovací hodiny se hodnotí
a evidujejakozameškaná hodina. 
8. Za porušová ní Š kolního ř á du sepovažujío pakované neomluvené pozdnípříchodyž á ků .Tři
pozdnípříchodysevprů bě hujednohopololetíposuzujíjakojednaneomluvená hodina. 

9.Komisionálnízkoušky 
1. Komisioná lnízkouškukoná ž á kvtě chtopřípadech: 
a. koná -lio pravné zkoušky 
b. požá dá -li ž á k nebo zá konný zá stupce nezletilé ho ž á ka o  jeho přezkoušenízdů vodu
pochybnostio správnostihodnocení 
2. Ř editel š koly nařídí komisioná lní přezkoušení ž á ka jestliže zjistí, ž e vyučující porušil
pravidla hodnocení. Termín komisioná lního přezkoušení stanoví ř editel š koly bez
zbytečné hoo dkladu. 
3. Komisejenejmé ně tříčlenná .Jejímpředsedoujeř editelš kolynebojímpově řenýučitel,dá le
zkoušející učitel (vyučující příslušné ho předmě tu), a přísedící, který má  o dbornou
způ sobilostprotýžnebopříbuznýpředmě t.Je-livyučujícímdané hopředmě tuř editelš koly,
jmenuje předsedu komise krajský ú řad. Č leny komise jmenuje ř editel š koly. Výsledek
zkouškyvyhlá sípředsedaveřejně vdenkoná nízkoušky. 
4. Z dů vodu pochybnosti o  správnosti hodnocení ž á ka mů že být ž á k v příslušné m pololetí
z dané hopředmě tukomisioná lně zkoušenpouzejednou. 

II.
Výchovnáopatření 
1. Výchovná o patřeníjsoupochvalyajiná o ceně níao patřeníkposíleníká zně . 
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2. Ř editel š koly mů že na zá kladě  vlastního rozhodnutí nebo na zá kladě  podně tu jiné  o soby
žá kovi po projedná ní v pedagogické  radě  udě lit pochvalu nebo jiné o ceně nízamimořá dný
projev humá nnosti, o bčanské  a š kolní iniciativy, za zá služný nebo statečný č in, za
dlouhodobouú spě šnouprá ci. 
3. Třídní učitel mů že na zá kladě  vlastního rozhodnutí nebo na zá kladě  podně tu o statních
vyučujících ž á kovi po projedná ní s ř editelem š koly udě lit pochvalu nebo jiné  o ceně ní za
výraznýprojevš kolníiniciativynebozadé letrvajícíú spě šnouprá ci. 
4. Při porušení povinností stanovených Š kolním ř á dem lze podle závažnosti tohoto porušení
žá koviuložittatoo patření: 
a. napomenutítřídnímučitelem 
b. dů tkatřídníhoučitele 
c. dů tkař editeleš koly 
d. podmíně né vyloučenízestudia 
e. vyloučenízestudia 
5. Body a, b, c nemají právní dů sledky pro ž á ka, body d, e se týkají jen ž á ků  vyššího stupně 
gymná ziaapodlé hajísprávnímuř ízení. 
6. Třídníučitelneprodleně o znamujeř editeliš kolyudě lenídů tky. 
7. Ř editel š koly nebo třídní učitel (dle závažnosti provině ní) sezná mí ž á ka s navrženým
výchovným o patřením. Po projedná ní s ž á kem avpřípadě udě lenívýchovné hoo patřeníb)
nebo c) o zná mí neprodleně  tuto skutečnost a její dů vody prokazatelným způ sobem
zá konné muzá stupcinezletilé hož á ka.Písemné podkladypřipravujetřídníučitel. 
8. V rozhodnutí o  podmíně né m vyloučení ze studia stanoví ř editel š koly zkušební lhů tu, ato
nejdé lenadobujednohoroku. 
9. Udě lení výchovné ho o patření b) a c) třídní učitel zaznamená  do o sobní složky ž á ka
v systé muBakalá ři. 
10. Opodmíně né mvyloučenínebovyloučeníž á kainformujeř editelpedagogickouradu. 

III. 
Individuálnívzdělávacíplán 
1. Ř editelš kolymů ževo dů vodně nýchpřípadechpovolitvzdě lává níž á kapodleindividuá lního
vzdě lávacíhoplá nu,vně mžpřizachová nío bsahuarozsahustanovené hoo snovami(školním
vzdě lávacímprogramem)jeurčenazvlá štnío rganizacevýukyadé lkavzdě lává ní. 
2. Ř editel š koly sezná mí ž á ka a zá konné ho zá stupce nezletilé ho ž á ka s prů bě hem vzdě lává ní
podleindividuá lníhoplá nuastermínyzkoušek. 
3. Individuá lní vzdě lávací plá n, podepsaný ř editelem š koly, ž á kem a zá konným zá stupcem
nezletilé hož á ka,sestává součá stío sobnídokumentacež á ka.
4. Organizace výuky se ř ídí příčinami, pro ně ž je plá n povolen, a dé lkou o bdobí, na ně ž je
povolen. 

V. 
Klasifikaceahodnocenížákůsespeciálnímivzdělávacímipotřebami 
U ž á ka s proká zaným zdravotním postižením, zdravotním znevýhodně ním nebo sociá lním
znevýhodně ním se při jeho hodnocení a klasifikaci přihlé dne k charakteru speciá lní vzdě lávací
potřeby. Vyučující respektují individuá lní vzdě lávací program připravený třídním učitelem ve
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spoluprá ci s výchovným poradcem, vypracovaný na zá kladě  doporučení š kolské ho poradenské ho
zařízení, uplatň ují jeho závě ry při klasifikaci i hodnocení chová ní ž á ků  a také  volí vhodné  a
přimě řené způ sobyzískává nípodkladů . 

XI. 
Závěrečnáustanovení 
1. Kontroluprová dě níustanoveníté tosmě rnicevykonává ř editelš koly. 
2. Zrušujesep
 ředchozízně níté tosmě rniceč .j.726/2020/GKCPBzedne27.8.2020. 
3. Podle § 30 z á kona č . 561/2004 Sb. v aktuá lním zně ní zveřejň uje ř editel š koly tento ř á d
vyvě šenímvevestibuluve2.podlažíavesborovně š koly. 
4. Zamě stnanciš kolybylistímtoř á demsezná meninaprovozníporadě dne27.8.2021. 
5. Š kolská radaschvá lilazně nítohotoř á dudne…………………………. 
6. Ž á ciš kolybylisezná menistímtoř á demtřídnímiučitelivednech1.–2.9.2021,sezná mení
jezaznamená novtřídníchknihá ch. 
7. Zá konnízá stupciž á ků byliinformová nio vydá níklasifikačníhoř á dusdě lenímnawebových
strá nká ch š koly, ř á d je pro ně  zpřístupně n ve vestibulu ve 2. podlaží a na webových
strá nká chš koly. 
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