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Směrnice: „Uzavírání klasifikace“
platná pro žáky denního studia s účinností od 29. dubna 2019
Tato směrnice rozšiřuje a upřesňuje ustanovení školního řádu a ruší směrnici ze dne 3. 1. 2018
V důsledku nezodpovědného přístupu některých žáků k uzavírání známek, bude s účinností od 29.
dubna 2019 uzavírání klasifikace z jednotlivých předmětů probíhat takto:
I. výslednou známku za probíhající pololetí uzavře vyučující žákovi na základě dílčí klasifikace
v průběhu vyučovacích hodin do konce příslušného pololetí. Každý žák je seznámen
s podmínkami klasifikace za dané pololetí;
II. povinností vyučujícího je v průběhu pololetí stanovit minimálně 2 termíny pro doplňkové
zkoušky, a to období trvání příslušného pololetí (tj. 1. 9. – 25.1, 1. 2. – 26. 6.) Žák si tak může
doplnit chybějící klasifikaci, případně opravit stávající klasifikaci; žáci, kteří se na žádný
z nabízených termínů nepřihlásili, musí vykonat komisionální zkoušku (viz. bod III).
III. současně jsou od 1. 9. 2017 v platnosti nová ustanovení školního řádu, která slouží jako prevence
záškoláctví (viz. bod 6, písm. a) školního řádu). Z uvedeného vyplývá, že všichni žáci, kteří
překročili maximální povolenou celkovou absenci za dané pololetí, musí vykonat komisionální
zkoušky z maturitních předmětů, tj. ČJL, cizí jazyk nebo matematika, účetnictví a ekonomika.
Termín zkoušek a rozhodné datum, ke kterému se určí počet zameškaných hodin, stanoví ředitelka
školy vždy zvláštním předpisem.
IV. v případě, že i nadále nemůže vyučující klasifikaci uzavřít z ostatních nematuritních předmětů,
vypíše termín zkoušky, která je v tomto případě definována jako komisionální zkouška.
Důvodem pro stanovení komisionální zkoušky může být kromě chybějící klasifikace také vysoká
míra absence při výuce (30 % a více). Termín této zkoušky stanoví vyučující a žák se na tento
termín závazně písemně přihlásí (svým podpisem na termínové listině). Vyučující připraví
podklady pro komisionální zkoušku tak, aby její obsah byl dostačující pro uzavření klasifikace
v daném pololetí (losováním z jednotlivých témat – ústní forma, písemná forma, nebo průřez
učivem – ústní forma, písemná forma);
a) komisionální zkouška musí být vykonána do 2 měsíců od ukončení příslušného pololetí (tj. do
31. 3., resp. do 31. 8. příslušného roku);
b) omluvou z tohoto zkoušení je potvrzení lékaře o nemoci nebo vyšetření, nebo předem
nahlášený závažný důvod posouzený vyučujícím, zástupcem ředitele, popř. ředitelkou školy.
Potvrzení lékaře je nutné předložit okamžitě po příchodu do školy. V případě řádné omluvy se může
žák přihlásit na náhradní termín, který stanoví ŘŠ;
V. v případě, že žáka nelze klasifikovat ani v náhradním termínu, je žák v 1. pololetí nehodnocen,
v druhém pololetí neprospěl.
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