Pravidla hodnocení výsledků
vzdělávání žáků
pro školní rok 2018 – 2019

Ve Varnsdorfu, dne 3. září 2018

Gymnázium Varnsdorf, Střelecká 1800, Varnsdorf – ŠKOLNÍ ŘÁD

Část VI.
Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
Článek 1
Hodnocení výsledků vzdělávání žáků
1) Za každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení, na konci prvního pololetí se žákovi místo vysvědčení
vydá výpis z vysvědčení.
2) Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm (dále jen
"klasifikace“).

Článek 2
Zásady hodnocení žáků
1) Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků je
a) jednoznačné,
b) srozumitelné,
c) srovnatelné s předem stanovenými kritérii,
d) věcné,
2) Hodnocení vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních
osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu. Hodnocení je pedagogicky
zdůvodněné, odborně správné a doložitelné.
3) Při hodnocení pedagogický pracovník přihlíží k věkovým zvláštnostem žáka a uplatňuje přiměřenou
náročnost a pedagogický takt vůči žákovi, zejména neklasifikuje žáky ihned po jejich návratu do školy
po nepřítomnosti, která je řádně omluvena v souladu se školním řádem.
4) O každé klasifikaci žáka vede učitel evidenci. Žák je povinen seznámit se s podmínkami klasifikace
z daného předmětu formou podpisu podmínek klasifikace z daného předmětu zpravidla na začátku
daného školního roku.
5) Každý vyučující je povinen vést klasifikaci vyučovaného předmětu v dané třídě a na požádání ředitele
nebo zástupce ředitele školy ji předložit a zdůvodnit, dále je zodpovědný za zápis klasifikace do
třídního výkazu v systému BAKALÁŘI. Třídní učitel je zodpovědný za vedení klasifikace v přehledech
za dané čtvrtletí a pololetí. Klasifikuje se chování, prospěch v povinných předmětech, povinně
volitelných předmětech a v nepovinných předmětech. Klasifikaci kontroluje zástupce ředitele školy.
6) Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se hodnotí
kvalita práce a studijní výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období, a přihlíží se k výsledkům
klasifikačního týdne a k systematičnosti práce žáka po klasifikační období.
7) Nedílnou součástí celkového hodnocení žáka je hodnocení chování žáka ve škole a při akcích
organizovaných školou. Všechny projevy porušování ustanovení školního řádu řeší ihned
pedagogický pracovník, který je projevu přítomen, a neprodleně informuje třídního učitele
a v případě závažnějších přestupků ředitele školy, výchovného poradce, případně metodika
prevence.
8) Případy zaostávání žáků v učení a nedostatky v jejich chování se projednávají v pedagogické radě.
9) Informace o prospěchu jsou zákonným zástupcům žáků předávány především prostřednictvím
studijních průkazů, na třídních schůzkách nebo při individuální konzultaci. Údaje o klasifikaci
nejsou sdělovány veřejně s ohledem na ochranu osobních údajů.
10) Žák je povinen informovat se o průběžném hodnocení z daného předmětu. V případě jeho
nepřítomnosti v době sdělení hodnocení vyučujícím je povinen si bezprostředně po návratu do
školy doplnit klasifikaci s podpisem vyučujícího do studijního průkazu.
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11) Podmínkou uzavření klasifikace žáků septimy z jednotlivých předmětů ve druhém pololetí daného
školního roku (hodnocení z předmětu IVT a předmětu, který odpovídá zadání ročníkové práce) je
odevzdání ročníkové práce dle podmínek zadání.

Článek 3
Způsob získávání podkladů pro klasifikaci
1) Klasifikační stupeň určí pedagogický pracovník, který vyučuje příslušnému předmětu. Výjimku tvoří
komisionální zkoušky podle čl.12.
2) Jestliže se na výuce žáka v jednom předmětu podílejí dva nebo více vyučujících, spolupracují všichni
tito vyučující při klasifikaci žáka. S podmínkami hodnocení částí předmětu a jejich podílu na celkové
klasifikaci seznámí vyučující žáky na začátku školního roku. Je přípustné stanovit podmínku, podle
níž je stupněm nedostatečný klasifikován žák, který je tímto stupněm klasifikován alespoň v jedné
součásti předmětu.
3) Každý vyučující oznámí žákům na začátku školního roku své podmínky klasifikace, zejména oznámí
žákům podmínky pro klasifikaci na konci pololetí (např. požadovanou míru účasti ve výuce, frekvenci
známek, apod.). S podmínkami klasifikace vyučující žáky prokazatelně seznámí.
4) Je-li žákovi povoleno vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu, jsou pravidla pro získávání
podkladů pro klasifikaci žáka uvedena v tomto plánu, se kterým je žák a v případě nezletilého žáka
také jeho zákonný zástupce seznámen. Individuální vzdělávací plán, podepsaný ředitelem školy,
žákem a zákonným zástupcem nezletilého žáka, se stává součástí osobní dokumentace žáka.
5) Podklady pro klasifikaci výsledků vzdělávání a chování žáka získává vyučující zejména těmito
metodami, formami a prostředky:
a) soustavným diagnostickým pozorováním žáka,
b) soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování včetně vypracování
domácích úkolů a samostatných prací,
c) různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové), didaktickými testy,
d) kontrolními písemnými pracemi a praktickými zkouškami předepsanými učebními osnovami,
e) analýzou různých činností žáka,
f) konzultacemi s ostatními vyučujícími a podle potřeby s pracovníky PPP,
g) rozhovory se žákem a zákonnými zástupci žáka.
6) Žák musí být z předmětu vyzkoušen ústně nebo písemně alespoň dvakrát za každé pololetí.
7) Po ústním zkoušení oznámí vyučující žákovi výsledek hodnocení okamžitě. Vyučující slovně zdůvodní
své hodnocení. Výsledky hodnocení písemných prací oznámí vyučující žákovi nejpozději do 10
pracovních dnů, v případě slohových prací a praktických zkoušek do 15 pracovních dnů.
8) Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne vyučující rovnoměrně na celý školní rok,
aby se nadměrně nenahromadily v určitých obdobích. Toto se netýká čtvrtletních písemných prací z
českého jazyka, matematiky a cizích jazyků, které shrnují učivo aktuálního čtvrtletí.
9) O termínu písemné zkoušky s plánovanou dobou vypracování delší než 30 minut informuje vyučující
žáky nejméně pět dnů předem. Ostatní vyučující o tom informuje formou zápisu do třídní knihy. V
jednom dni mohou žáci konat jen jednu zkoušku uvedeného charakteru a celková doba jejího
vypracování nesmí přesáhnout 90 minut.
10) Hodnocení domácích samostatných prací (domácích úkolů) se řídí pravidly hodnocení daného
učitele, se kterými musí být žáci prokazatelně seznámeni při stanovení podmínek klasifikace
z daného předmětu zpravidla na začátku daného školního roku.
11) Neodevzdaná samostatná práce žáků v daném časovém termínu je hodnocena stupněm
nedostatečný. Výjimky řeší vyučující individuálně.
12) Prokazatelná forma plagiátorství se posuzuje z hlediska hodnocení jako práce neodevzdaná
v daném termínu s hodnocením nedostatečný.
13) Vyučující je povinen vést soustavnou evidenci klasifikace žáka tak, aby mohl vždy doložit
správnost celkové klasifikace žáka i způsob získání podkladů pro klasifikaci (ústní zkoušení,
písemné…). Pokud je klasifikace žáka stanovena na základě písemných nebo grafických prací,
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vyučující tyto práce uschovávají po dobu, ve které se proti ní mohou zákonní zástupci žáka odvolat
(viz odst. 18). Opravené písemné práce jsou předkládány všem žákům a na požádání ve škole také
rodičům. V případě dlouhodobé nepřítomnosti nebo rozvázání pracovního poměru v průběhu
klasifikačního období je vyučující povinen předat přehled klasifikace zástupci ředitele.
14) Na konci klasifikačního období, v termínu, který určí ředitel školy, nejpozději však jeden den před
jednáním pedagogické rady o klasifikaci, zapíší vyučující jednotlivých předmětů číslicí výsledky
celkové klasifikace do třídních výkazů. Nesplní-li žák podmínky pro klasifikaci stanovené podle
odstavce 3 a vyučující nemá dostatek podkladů pro jeho klasifikaci na konci pololetí, vyučující žáka
neklasifikuje a oznámí tuto skutečnost žákovi a třídnímu učiteli. Třídní učitelé připraví podklady pro
jednání pedagogické rady o klasifikaci (návrhy na umožnění opravných zkoušek, na klasifikaci
v náhradním termínu, na uložení výchovných opatření, na klasifikaci chování, …).
15) Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní
termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do konce června (žák
nižšího ročníku gymnázia nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí). Není-li možné
žáka hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí.
16) Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní
termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září
následujícího školního roku. Do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník. Není-li žák
hodnocen ani v tomto termínu, neprospěl.
17) Přesáhne-li v některém pololetí školního roku absence žáka v některém předmětu 30% z počtu
hodin odučených v tomto předmětu za příslušné pololetí, může rozhodnout ředitel školy na návrh
vyučujícího daného předmětu o konání komisionální zkoušky k doplnění podkladů pro klasifikaci.
Obsahem zkoušky bude vzdělávací obsah daného předmětu za příslušné pololetí školního roku.
Podmínky konání této zkoušky stanoví ředitel školy v souladu s článkem 12. V případě nařízení
komisionální zkoušky podle tohoto odstavce bude hodnocení žáka na vysvědčení za příslušné
pololetí školního roku určeno výsledkem komisionální zkoušky.
18) Má-li zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka pochybnosti o správnosti hodnocení
na konci prvního nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení
prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele
školy o přezkoumání výsledků hodnocení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy,
krajský úřad. Pokud není dále stanoveno jinak, ředitel školy nebo krajský úřad nařídí komisionální
přezkoušení žáka, které se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu
dohodnutém se zákonným zástupcem žáka. V případě, že se žádost o přezkoumání výsledků
hodnocení týká hodnocení chování nebo předmětů výchovného zaměření, posoudí ředitel školy, jeli vyučujícím žáka v daném předmětu výchovného zaměření ředitel školy, krajský úřad, dodržení
pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. V případě zjištění porušení těchto pravidel ředitel
školy nebo krajský úřad výsledek hodnocení změní; nebyla-li pravidla pro hodnocení výsledků
vzdělávání žáků porušena, výsledek hodnocení potvrdí, a to nejpozději do 14 dnů ode dne doručení
žádosti.

Článek 4
Klasifikační stupně
1) Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou se hodnotí na vysvědčení stupni:
a) 1 – velmi dobré,
b) 2 – uspokojivé,
c) 3 – neuspokojivé.
Známka z chování není výchovným opatřením, ale vyjadřuje hodnocení chování žáka v průběhu
pololetí školního roku (metodický pokyn čj. MSMT- 10862/2015 ze dne 22. 2. 2015).
2) Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním
vzdělávacím programem se hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu:
a) 1 – výborný,
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b) 2 – chvalitebný,
c) 3 – dobrý,
d) 4 – dostatečný,
e) 5 – nedostatečný.
3) Výsledky vzdělávání žáka a chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou jsou 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 a k věku žáka.
Klasifikace zahrnuje ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují
jeho výkon.
4) Při hodnocení žáka podle odstavců 1 a 2 se na vysvědčení použije slovní označení stupně hodnocení
podle těchto odstavců.
5) Uvolnil-li ředitel školy žáka z vyučování některého předmětu, uvede se na vysvědčení a v třídním
výkazu v rubrice prospěch „uvolněn“.

Článek 5
Celkové hodnocení na vysvědčení a vydání stejnopisu či opisu vysvědčení
1) Celkové hodnocení žáka na konci 1. nebo 2. pololetí školního roku vyjadřuje výsledky klasifikace
v povinných a volitelných vyučovacích předmětech a klasifikaci chování; nezahrnuje klasifikaci
v nepovinných předmětech a zájmových útvarech.
2) Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni
a) prospěl(a) s vyznamenáním,
b) prospěl(a),
c) neprospěl(a),
d) nehodnocen(a).
3) Žák je hodnocen stupněm
a) prospěl(a) s vyznamenáním, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených
školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu horším než 2 chvalitebný, průměr stupňů prospěchu ze všech povinných předmětů stanovených školním
vzdělávacím programem není vyšší než 1,5 a jeho chování je hodnoceno stupněm velmi dobré,
b) prospěl(a), není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím
programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 - nedostatečný,
c) neprospěl(a), je-li v některém z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím
programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 – nedostatečný nebo není-li
z něho hodnocen na konci druhého pololetí,
d) nehodnocen(a), není-li možné žáka hodnotit z některého z povinných předmětů
stanovených školním vzdělávacím programem na konci prvního pololetí.
4) Podle § 28 odst. 8 zákona č. 561/2004 Sb. za vystavení stejnopisu či opisu vysvědčení škola požaduje
úhradu vynaložených nákladů ve výši 100,- Kč.

Článek 6
Postup do vyššího ročníku
1) Do vyššího ročníku postoupí žák
a) nižšího stupně osmiletého gymnázia, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech
povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem s výjimkou předmětů
výchovného zaměření stanovených rámcovým vzdělávacím programem a předmětů, z nichž
byl uvolněn, nebo žák nižšího stupně osmiletého gymnázia, který již v rámci nižšího stupně
osmiletého gymnázia opakoval ročník, a to bez ohledu na prospěch tohoto žáka.
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b) vyššího stupně osmiletého gymnázia, který na konci druhého pololetí příslušného
ročníku prospěl ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem,
s výjimkou předmětů, z nichž se žák nehodnotí.
2) Opakování ročníku
a) Žák, který plní povinnou školní docházku, opakuje ročník, pokud na konci druhého pololetí
neprospěl nebo nemohl být hodnocen. To neplatí o žákovi nižšího stupně osmiletého
gymnázia, který na daném stupni školy již jednou ročník opakoval; tomuto žákovi může ředitel
školy na žádost jeho zákonného zástupce povolit opakování ročníku pouze z vážných
zdravotních důvodů.
b) Žákovi, který splnil povinnou školní docházku a na konci druhého pololetí neprospěl nebo
nemohl být hodnocen, může opakování ročníku povolit ředitel školy na základě žádosti
zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka po posouzení jeho dosavadních
studijních výsledků a důvodů uvedených v žádosti.
3) Opravnou zkoušku konají žáci:
a) 4. ročníku nižšího stupně osmiletého gymnázia a žáci, kteří na nižším stupni osmiletého
gymnázia dosud neopakovali ročník, jestliže na konci druhého pololetí neprospěli nejvýše ze
dvou povinných předmětů s výjimkou předmětů výchovného zaměření.
b) vyššího stupně osmiletého gymnázia, jestliže na konci druhého pololetí neprospěli
nejvýše ze 2 povinných předmětů, nebo neprospěli na konci prvního pololetí nejvýše
ze 2 povinných předmětů vyučovaných pouze v prvním pololetí.
4) Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném
ředitelem školy.
5) Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl.
6) Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději
do konce září následujícího školního roku.
7) Do doby vykonání zkoušky je žák zařazen do nejbližšího vyššího ročníku na nižším stupni gymnázia
do 15. 9. následujícího školního roku (§ 53 odst. 3 školského zákona) a do konce měsíce září
následujícího školního roku na vyšším stupni gymnázia (§ 69 odst. 8).
8) Opravné zkoušky jsou komisionální.

Článek 7
Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření
1) Převahu teoretického zaměření mají jazykové, společenskovědní, přírodovědné předměty
a matematika.
2) Při klasifikaci výsledků vzdělávání se v souladu s požadavky učebních osnov hodnotí zejména:
a) kvalita výsledků vzdělávání,
b) aktivita v přístupu ke vzdělávání, zájem o něj a vztah k němu,
c) ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic,
zákonitostí a vztahů,
d) kvalita a rozsah získaných dovedností vykonávat požadované intelektuální a motorické
činnosti,
e) schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických
úkolů, při výkladu a hodnocení společenských a přírodních jevů a zákonitostí,
f) schopnost nalézat, třídit a interpretovat informace,
g) kvalita myšlení, především jeho logika, samostatnost a tvořivost,
h) přesnost, výstižnost a odborná i jazyková správnost ústního a písemného projevu,
i) osvojení účinných metod samostatného studia.
3) Výsledky vzdělávání se klasifikují podle těchto kritérií:
a) Stupeň 1 (výborný) - žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti
uceleně, přesně a úplně a chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované
intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a
Strana 5

Gymnázium Varnsdorf, Střelecká 1800, Varnsdorf – ŠKOLNÍ ŘÁD
dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a
zákonitostí. Myslí logicky správně, zřetelně se u něho projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho
ústní a písemný projev je správný, přesný a výstižný. Grafický projev je přesný a estetický, v
rámci možností žáka. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky. Je
schopen samostatně studovat vhodné texty.
b) 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 podle menších podnětů
učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických 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 výstižnosti. 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.
c) Stupeň 3 (dobrý) - žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si 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 korigovat. V uplatňování 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
studovat podle návodu učitele.
d) Stupeň 4 (dostatečný) - žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných
poznatků závažné mezery. Při provádění požadovaných intelektuálních a motorických činností
je málo pohotový a má větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při
řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro
výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení
není tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má vážné 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.
e) 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 nedostatky. 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 výstižnosti. Kvalita
výsledků jeho činnosti a grafický projev mají vážné nedostatky. Závažné nedostatky a chyby
nedovede opravit ani s pomocí učitele. Nedokáže samostatně studovat.

Článek 8
Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou praktického zaměření
1) Převahu praktického zaměření má informatika a výpočetní technika, případně další předměty
s praktickým zaměřením.
2) Při klasifikaci výsledků vzdělávání se v souladu s požadavky učebních osnov hodnotí zejména
a) vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem,
b) osvojení praktických dovedností a návyků, zvládnutí účelných způsobů práce,
c) využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech,
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d) aktivita, samostatnost, tvořivost, iniciativa v praktických činnostech,
e) kvalita výsledků činností,
f) organizace vlastní práce a pracoviště, udržování pořádku na pracovišti,
g) dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a péče o životní prostředí,
h) hospodárné využívání surovin, materiálů, energie, překonávání překážek v práci,
i) obsluha a údržba laboratorních zařízení a pomůcek, nástrojů, nářadí a měřidel.
3) Výsledky vzdělávání se klasifikují podle těchto kritérií:
a) Stupeň 1 (výborný) - žák soustavně projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu
a k praktickým činnostem. Pohotově, samostatně a tvořivě využívá získané teoretické
poznatky při praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává pohotově, samostatně uplatňuje
získané dovednosti a návyky. Bezpečně ovládá postupy 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 laboratorní zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí
a měřidla. Aktivně překonává vyskytující se překážky.
b) 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. Výsledky 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.
Laboratorní zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla obsluhuje a udržuje s drobnými
nedostatky. Překážky v práci překonává s občasnou pomocí učitele.
c) Stupeň 3 (dobrý) - žák projevuje vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým
činnostem s menšími výkyvy. Za pomocí 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 zdraví při práci a v malé míře přispívá k tvorbě a ochraně životního prostředí.
Na podněty učitele je schopen hospodárně využívat suroviny, materiály a energii. K údržbě
laboratorních zařízení, přístrojů, nářadí a měřidel musí být částečně podněcován. Překážky
v práci překonává jen s častou pomocí učitele.
d) Stupeň 4 (dostatečný) - žák pracuje bez zájmu a vztahu k práci, k pracovnímu kolektivu
apraktickým činnostem. Získané teoretické 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 organizovat za soustavné pomoci
učitele, méně dbá o pořádek na pracovišti. Méně dbá na dodržování předpisů o bezpečnosti
a ochraně zdraví při práci a o životní prostředí. Porušuje zásady hospodárnosti využívání
surovin, materiálů a energie. V obsluze a údržbě laboratorních zařízení a pomůcek, přístrojů,
nářadí a měřidel se dopouští závažných nedostatků. Překážky v práci překonává jen s pomocí
učitele.
e) Stupeň 5 (nedostatečný) - žák neprojevuje zájem o práci a vztah k ní, ani k pracovnímu
kolektivu a k praktickým činnostem. Nedokáže 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 předpisy o
ochraně zdraví při práci a nedbá na ochranu životního prostředí. Nevyužívá hospodárně
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surovin, materiálů a energie. V obsluze a údržbě laboratorních zařízení a pomůcek, přístrojů
a nářadí, nástrojů a měřidel se dopouští závažných nedostatků.

Článek 9
Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření
1) Převahu výchovného zaměření mají občanská výchova, výtvarná výchova, hudební výchova, tělesná
výchova a další předměty s výchovným zaměřením.
2) Při klasifikaci výsledků vzdělávání se v souladu s požadavky učebních osnov hodnotí zejména
a) tvořivost a samostatnosti projevu,
b) osvojení potřebných vědomostí, zkušeností, dovedností a jejich tvořivá aplikace,
c) poznání zákonitostí vykonávaných činností a jejich uplatňování při vlastní činnosti,
d) kvalita projevu,
e) vztah žáka k činnostem a zájem o ně,
f) estetické vnímání, přístup k uměleckému dílu a k estetice ostatní společnosti,
g) v tělesné výchově s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu žáka všeobecná tělesná zdatnost,
výkonnost a jeho péče o vlastní zdraví.
3) Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií
a) Stupeň 1 (výborný) - žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně
využívá své osobní předpoklady a velmi úspěšně je podle požadavků osnov rozvíjí
v individuálních a kolektivních projevech. Jeho projev je esteticky působivý, originální,
procítěný, v hudební a tělesné výchově přesný. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky
aplikuje tvořivě. Má výrazně aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu a projevuje
k nim aktivní vztah. Úspěšně rozvíjí svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost.
b) Stupeň 2 (chvalitebný) - žák je v činnostech aktivní, tvořivý, převážně samostatný
na základě využívání svých osobních předpokladů, které úspěšně rozvíjí v individuální
a kolektivním projevu. Jeho projev je esteticky působivý a má jen menší nedostatky z hlediska
požadavků osnov. Žák tvořivě aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti a návyky v nových
úkolech. Má aktivní zájem o umění, o estetiku a tělesnou zdatnost. Rozvíjí si v požadované
míře estetický vkus a tělesnou zdatnost.
c) Stupeň 3 (dobrý) - žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový.
Nevyužívá dostatečně své schopnosti v individuální 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 a
tělesnou kulturu. Nerozvíjí v požadované míře svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost.
d) 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. Projevuje velmi malou snahu a zájem o činnosti,
nerozvíjí dostatečně svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost.
e) Stupeň 5 (nedostatečný) - žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je
neuspokojivý. Jeho projev je povětšině chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální
osvojené vědomosti a dovednosti nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o práci a nevyvíjí
úsilí rozvíjet svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost.
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Článek 10
Klasifikace chování
1) Chování žáků klasifikuje třídní učitel po projednání v pedagogické radě. V případě objektivních
důvodů pro změnu hodnocení chování mohou podat návrh klasifikace chování na pedagogické radě
i další vyučující.
2) Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel chování žáka ve škole a při činnostech
organizovaných školou stanovených školním řádem během klasifikačního období.
3) Při hodnocení chování se přihlíží k věku, morální a rozumové vyspělosti žáka.
4) K uděleným opatřením k posílení kázně se přihlíží pouze tehdy, jestliže tato opatření byla
neúčinná. Přihlédne se k jejich počtu a závažnosti porušení školního řádu.
5) Chování žáka se na vysvědčení klasifikuje podle těchto kritérií
a) Stupeň 1 (velmi dobré) - Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení školního
řádu. Méně závažných porušení ustanovení školního řádu se dopouští ojediněle. Žák je
přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit.
b) Stupeň 2 (uspokojivé) - Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními
školního řádu. Žák se dopustí závažného zaviněného porušení školního řádu, nebo se
opakovaně dopustí méně závažného porušení školního řádu, narušuje výchovně vzdělávací
činnost školy, ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob.
c) Stupeň 3 (neuspokojivé) - Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného
chování. Žák se dopustí závažného zaviněného porušení školního řádu, závažného zaviněného
porušení povinností stanovených školským zákonem nebo jiného jednání, kterým je vážně
ohrožena výchova nebo bezpečnost a zdraví jiných osob. Žák záměrně narušuje hrubým
způsobem výchovně vzdělávací činnost školy. Zpravidla se přes udělená opatření k posílení
kázně dopouští dalších porušení školního řádu.

Článek 11
Výchovná opatření
1) Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. Kázeňským opatřením
je podmíněné vyloučení žáka ze školy, vyloučení žáka ze školy a další kázeňská opatření, která nemají
právní důsledky pro žáka. Pochvaly, jiná ocenění (věcné odměny) a další kázeňská opatření může
udělit či uložit ředitel školy nebo třídní učitel.
2) Ředitel školy může v případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených školským
zákonem nebo školním řádem rozhodnout o podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka ze školy.
V rozhodnutí o podmíněném vyloučení stanoví ředitel školy zkušební lhůtu, a to nejdéle na dobu
jednoho roku. Dopustí-li se žák v průběhu zkušební lhůty dalšího zaviněného porušení povinností
stanovených školským zákonem nebo školním řádem, může ředitel školy rozhodnout o jeho
vyloučení. Žáka lze podmíněně vyloučit nebo vyloučit ze školy pouze v případě, že splnil povinnou
školní docházku.
3) Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné
zaviněné porušení povinností stanovených školským zákonem.
4) Ředitel školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné právnické či fyzické
osoby udělit žákovi po projednání v pedagogické radě pochvalu za mimořádný projev lidskosti,
občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo za dlouhodobou úspěšnou práci.
5) Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních vyučujících
udělit žákovi po projednání s ředitelem školy pochvalu za výrazný projev školní iniciativy nebo
za déletrvající úspěšnou práci.
6) Při zaviněném porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení
žákovi uložit:
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a) napomenutí třídního učitele – ukládá třídní učitel žákovi, který se dopustil zaviněného
porušení povinností stanovených školním řádem, bezprostředně po tom, co se dozvěděl
o porušení školního řádu žákem a prošetřil jej,
b) důtku třídního učitele - ukládá třídní učitel žákovi, který se dopustil závažnějšího
zaviněného porušení povinností stanovených školním řádem nebo se dopouští méně
závažného porušení školního řádu opakovaně, bezprostředně po tom, co se o porušení
školního řádu žákem dozvěděl a prošetřil jej,
c) důtku ředitele školy – ukládá ředitel školy žákovi, který se dopustil závažného zaviněného
porušení povinností stanovených školním řádem bezprostředně po tom, co se o porušení
školního řádu žákem dozvěděl a prošetřil jej.
Typ uloženého kázeňského opatření je dán závažností jednání, neplatí pravidlo posloupnosti
od „napomenutí k důtkám“.
7) Třídní učitel neprodleně oznámí řediteli školy udělení důtky třídního učitele.
8) Třídní učitel nebo ředitel školy neprodleně oznámí udělení pochvaly nebo uložení napomenutí nebo
důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému zástupci nezletilého žáka.
Udělení pochvaly a uložení napomenutí nebo důtky se zaznamenává do dokumentace školy (systém
„Bakaláři“).

Článek 12
Komisionální zkouška
1) 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,
c) koná-li žák zkoušku k doplnění podkladů pro klasifikaci dle článku 3 odstavec 14 (právo konání
opravné zkoušky není omezeno).
2) Komise pro komisionální zkoušky je tříčlenná a tvoří ji:
a) předseda, kterým je ředitel školy nebo jím pověřený učitel,
b) zkoušející, kterým je učitel vyučující žáka danému předmětu,
c) přísedící, který má odbornou kvalifikaci pro výuku téhož nebo příbuzného předmětu.
3) Podrobnosti týkající se konání komisionální zkoušky včetně složení komise pro komisionální zkoušky,
termínu konání zkoušky a způsobu vyrozumění žáka a zákonného zástupce nezletilého žáka o
výsledcích zkoušky stanoví ředitel školy a zveřejní je na přístupném místě ve škole.
4) Komisionální zkoušku může žák konat v jednom dni nejvýše jednu.
5) V odůvodněných případech může krajský úřad rozhodnout o konání komisionální zkoušky podle
odstavce 1 na jiné střední škole. Zkoušky se na žádost krajského úřadu účastní školní inspektor.

Článek 13
Maturitní zkoušky a docházka do školy v době na její přípravu
1) Maturitní zkoušky se řídí Vyhláškou MŠMT ČR č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování
vzdělání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb.
2) Hodnocení maturitní zkoušky se řídí Vyhláškou MŠMT ČR č. 177/2009 Sb., § 22 - § 26. Způsob
hodnocení:
a) Hodnocení zkoušek společné části maturitní zkoušky:
- probíhá v souladu s ustanovením § 22 - § 23
b) Hodnocení zkoušek profilové části maturitních zkoušek:
- každá zkouška z profilové části maturitní zkoušky je hodnocena v souladu s pravidly pro
hodnocení výsledků vzdělávání žáků.
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3) Docházka do školy v době na její přípravu a konání se řídí pokynem MŠMT č. j.: 17742/2012-20
ze dne 30. 4. 2012 a to následovně: v období školního vyučování, kdy je ukončena výuka v posledním
ročníků vzdělávání, již žák školu nenavštěvuje a může využít nabídky na konzultace, semináře a
samostatné studium.
4) Opravné a náhradní maturitní zkoušky se řídí Vyhláškou MŠMT ČR č. 274/2010 Sb., § 34.
5) Maturitní zkoušku lze vykonat nejpozději do 5 let od úspěšného ukončení posledního ročníku
vzdělávání ve střední škole.

Článek 14
Přerušení a zanechání vzdělávání
1) Přerušení vzdělávání:
a) ředitel školy může přerušit žákovi vzdělávání na jeho žádost (u zletilého žáka) nebo na žádost
jeho zákonného zástupce, a to na dobu až dvou let, pokud splnil povinnou školní docházku,
b) po uplynutí doby přerušení studia pokračuje žák v tom ročníku, ve kterém bylo studium
přerušeno (zpravidla od začátku školního roku), popřípadě se souhlasem ředitele školy
ve vyšším ročníku, prokáže-li odpovídající znalosti,
c) Na žádost žáka či jeho zákonného zástupce může být přerušení vzdělávání ukončeno i před
uplynutím doby přerušení vzdělávání. Po dobu přerušení vzdělávání žák není žákem školy.
2) Zanechání vzdělávání:
a) Jestliže žák hodlá zanechat vzdělávání, sdělí to písemně řediteli školy, je-li žák nezletilý, je
součástí sdělení souhlasné vyjádření zákonného zástupce žáka. Žák přestává být žákem školy
dnem následujícím po dni, kdy řediteli školy bylo doručeno sdělení o zanechání vzdělávání,
popřípadě dnem uvedeným ve sdělení o zanechání vzdělávání.
b) Jestliže se žák školy neúčastní vyučování po dobu nejméně pěti vyučovacích dnů bez řádné
omluvy, vyzve ředitel školy písemně zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka, aby
neprodleně doložil důvod žákovy nepřítomnosti, zároveň upozorní žáka, že jinak bude
posuzován, jako by vzdělávání zanechal.
c) Žákem gymnázia přestává být taky ten žák, kterému nebylo povoleno opakování ročníku nebo
maturitní zkoušky nebo je ze studia vyloučen dnem následujícím po dni nabytí právní moci
rozhodnutí ředitele školy.

Článek 15
Hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
1) Podmínkou zohledňování speciálních vzdělávacích potřeb žáka je předložení doporučení
vypracovaného školským poradenským zařízením. Tento posudek musí obsahovat závěry
odborného vyšetření spolu s interpretací závěrů vyšetření pro vzdělávací potřeby konkrétního žáka.
2) U žáka se smyslovou nebo tělesnou vadou, vadou řeči, prokázanou specifickou vývojovou poruchou
učení nebo chování se při hodnocení jeho výsledků vzdělávání přihlédne k charakteru postižení.
3) Vyučující vycházejí při hodnocení výsledků vzdělávání žáků z pokynů obsažených v doporučení
vypracovaném školským poradenským zařízením.
4) Je vhodné, aby klasifikace byla provázena slovním hodnocením, tj. vyjádřením pozitivních stránek
výkonu, objasněním podstaty neúspěchu, návodem, jak mezery a nedostatky překonávat.
5) Při hodnocení žáka se speciálními vzdělávacími potřebami se využije všech ustanovení článků 1 - 13
v maximální míře, v jaké to umožňují speciální vzdělávací potřeby žáka.
6) Pro zjišťování úrovně vědomostí a dovedností žáka volí učitel podle možností takové formy a druhy
zkoušení, které odpovídají schopnostem žáka a na něž nemá porucha negativní vliv.
7) Vyučující klade důraz na ten druh projevu, ve kterém má žák předpoklady podávat lepší výkony.
8) Při hodnocení se nevychází z prostého počtu chyb, ale především z počtu jevů, které žák zvládl.
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9) Třídní učitelé (případně výchovný poradce) jsou povinni seznamovat ostatní vyučující
s doporučeními školských poradenských zařízení, které mají vztah ke způsobu hodnocení žáka
a ke způsobu získávání podkladů pro hodnocení. Údaje o nových vyšetřeních jsou součástí zpráv
třídních učitelů (nebo výchovného poradce) na pedagogické radě.

Článek 16
Vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu
1) Vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu (IVP) může ředitel školy povolit na základě
žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka:
a) s písemným doporučením školského poradenského zařízení žákovi se speciálními vzdělávacími
potřebami nebo s mimořádným nadáním,
b) ve středním vzdělávání i z jiných vážných důvodů.
2) IVP se vypracovává v písemné formě a stává se součástí osobní dokumentace žáka.
3) S průběhem vzdělávání podle IVP ředitel školy seznámí žáka a v případě nezletilého žáka také jeho
zákonného zástupce.
4) Navrhovaná pedagogická opatření se projednávají se zletilým žákem, se zákonnými zástupci
nezletilého žáka a v případě individuálního vzdělávacího plánu povoleného podle odstavce 1a)
se školským poradenským zařízením, které vypracovalo doporučení.
5) V případě povolení vzdělávání podle IVP dle odstavce 1a) se IVP vypracuje v souladu s ustanoveními
§ 6 vyhlášky 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a
dětí, žáků a žáků mimořádně nadaných. Při získávání podkladů pro hodnocení žáka se postupuje
podle článku 3 odst. 13, 14.
6) V individuálním vzdělávacím plánu povoleném podle odstavce 1b) je určena organizace výuky, délka
vzdělávání žáka při zachování obsahu a rozsahu vzdělávání stanoveného školním vzdělávacím
programem a způsob získávání podkladů pro klasifikaci žáka (zejména témata a termíny zkoušek).
Neplní-li žák podmínky pro klasifikaci stanovené v individuálním vzdělávacím plánu, není na konci
klasifikačního období hodnocen a postupuje se podle ustanovení článku 3 odst. 15, 16.

Článek 17
Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků
1) Sebehodnocení je důležitou součástí hodnocení žáků.
2) Sebehodnocení slouží jako zpětná vazba ke korekci vlastní činnosti a jako východisko pro další práci
žáka. Sebehodnocením se posiluje sebeúcta a sebevědomí žáků.
3) Sebehodnocením se žák učí objektivně, sebevědomě a současně sebekriticky posuzovat své vlastní
dovednosti, vědomosti, schopnosti, sociální role v kolektivu, …apod.
4) Součástí sebehodnocení žáků je získávání a zdokonalování schopnosti
a) nalézt ve vlastní práci klady,
b) odhalit chybu (kontrola práce, opravování),
c) posoudit chybu (závažnost chyby, příčiny),
d) najít cestu k nápravě (východisko).
5) Vyučující vede žáky k sebehodnocení, stanovuje a objasňuje kriteria, vytváří prostor a podmínky pro
jejich sebehodnocení. Vyučující žáky motivuje a zapojuje do hodnocení tím, že:
a) působí jako vzor - při seznamování žáků se svým hodnocením vysvětluje žákům postup
a důvody hodnocení,
b) nechává žáky hodnotit jejich vlastní výkony,
c) pravidelně konfrontuje sebehodnocení žáků se svým hodnocením jejich výsledků,
d) nechává žáky hodnotit výkony spolužáků podle předem daných kritérií, přičemž vždy trvá
na odpovídajícím zdůvodnění,
e) poskytuje doporučení k překonávání neúspěchu.
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Část VII.
Závěrečná ustanovení
Článek 1
1) Zrušují se Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků ze dne 3. 9. 2018.
2) Tato pravidla byla projednána na pedagogické radě dne 31. 8. 2018 a schválena školskou radou
dne 5. 9. 2018 a nabývá účinnosti dne 3. 9. 2018.
Ve Varnsdorfu 3. 9. 2018
předseda školské rady

ředitel školy
Ing. Bc. Jiří Jakoubek
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