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KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 
(VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO ŘÁDU) 

 

Vychází z vyhlášky č. 13/2005 Sb. a Klasifikačního řádu školy.   

Zásady hodnocení a klasifikace prospěchu vycházejí ze zákona č. 561/2004 Sb., a vyhlášky 

č.13/2005 Sb. a upravují kompetence a postupy pedagogických pracovníků školy. 

Cílem klasifikace jako jedné z forem hodnocení je vytvoření přehledu výsledků vzdělávání 

žáka. Klasifikace má několik funkcí: 

Informační, tzn., že poskytuje zpětnou vazbu na probíhající vzdělávací proces. Sděluje žákovi 

(popř. jeho zákonnému zástupci), jakého výsledku dosáhl, učitele informuje o výsledcích jeho 

činnosti ve třídě.  

Motivační, tzn., že příznivý výkon je odměňován, nepříznivý výkon je odměňován méně. 

Prognosticko-diagnostickou, tzn., že ukazuje, zda je žák schopen dále a hlouběji studovat daný 

obor, popř. mu uděluje oprávnění v pokračování v dalším vzdělávání v rámci školského systému. 

1. Klasifikace žáků je v kompetenci vyučujícího daného předmětu, který nese plnou zodpovědnost 

za správnost a objektivnost klasifikace. 

2. Vyučující na začátku školního roku prokazatelně seznámí žáky s pravidly a podmínkami 

klasifikace.  

3. Celková klasifikace žáka za první a druhé pololetí vychází z: 

a) ústního zkoušení a písemného zkoušení; 

b) hodnocení seminárních prací; 

c) ročníkových projektů; 

d) hodnocení plenérů a klauzurních prací; 

e) hodnocení praktických výrobků; 

f) sledování práce studentů v jednotlivých vyučovacích hodinách; 

g) závěrečné zprávy o souvislé praxi. 

4. Při nedodržení termínů vyplývajících z bodů b) – g) je žák vždy klasifikován známkou 

nedostatečný. Je-li žák v době termínu určeném k odevzdání práce nemocen, odevzdá tuto práci 

nejpozději druhý den po nástupu do školy. Neučiní-li tak, je klasifikován známkou nedostatečný. 

5. Každý vyučující je povinen vést řádnou evidenci hodnocení a klasifikaci prospěchu  

a po dobu každého klasifikačního období uschovat písemné práce, testy, kontrolní prověrky 

znalostí, seminární práce, praktické výrobky a projekty za toto klasifikační období. 

6. Každý žák musí být v příslušném klasifikačním období hodnocen nejméně dvakrát. Formu 

hodnocení stanoví vyučující s přihlédnutím k vyučovacímu předmětu. 

7. Klasifikace žáků, kteří trpí některou z vývojových vad typu dyslexie, dysortografie, dysgrafie 

apod. je úměrně přizpůsobena. Tato vada musí být písemně doložena vyjádřením pedagogicko 

psychologické poradny (PPP). Studenti s dyslexií mohou mít pro klasifikaci zadáno učivo 

v menším rozsahu. 

8. Klasifikace handicapovaných žáků respektuje doporučení speciálně pedagogického centra (SPC) 

a tito žáci mohou mít individuální studijní plán. 
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9. Celkový prospěch žáka v jednotlivých předmětech za dané klasifikační období je hodnocen 

těmito stupni: 

   1 – výborný 

   2 – chvalitebný 

   3 – dobrý  

   4 – dostatečný 

   5 – nedostatečný 

10. K zápisu známek slouží jednotný systém agendy školy (program SAS) a známky jsou měsíčně 

zapisovány jednotlivými vyučujícími. K lepší přehlednosti slouží i označení váhy (validity) 

známky:  

   100 ústní zkoušení, projekt, čtvrtletní písemné práce, ... 

     75 písemný test, samostatné řešení úloh, konverzace, ... 

      50 průběžné hodnocení, samostatná práce, ... 

      25 aktivita, pětiminutovky, ... 

11. Při dílčí klasifikaci může vyučující využít kromě tradiční klasifikace také bodový systém, 

procentuální systém, kladná a záporná znaménka za předpokladu, že je s nimi žák předem 

seznámen. Jakýkoliv způsob dílčího hodnocení však musí být objektivně a jednoznačně 

převoditelný na celkovou klasifikaci uvedenou ve vyhlášce. Celkový stupeň prospěchu nemusí 

odpovídat aritmetickému průměru dosaženého hodnocení, protože známka je komplexní 

a zahrnuje i celkový přístup k předmětu a práci v hodině. Vyučující je povinen klasifikaci 

objektivně zdůvodnit. 

12. Doba ústního zkoušení jednoho žáka nesmí přesáhnout 10 minut během jedné vyučovací hodiny. 

Výsledek ústního zkoušení oznámí vyučující zkoušenému ihned a veřejně. 

13. Maximální rozsah čtvrtletních písemných prací nesmí být delší než 2 vyučovací hodiny a dílčí 

písemné prověrky maximálně 30 minut. Klasifikaci písemného zkoušení sdělí vyučující 

nejpozději do 14 dnů od jeho konání a umožní žákům nahlédnout do opraveného textu. 

Čtvrtletní písemná práce může být zadána v jednom dni pouze jedna. O termínu čtvrtletní práce 

se učitelé informují minimálně s týdenním předstihem.  

14. Žákovi, jehož absence v klasifikačním období v daném předmětu činí 25% a více, může 

vyučující uložit doplňkovou zkoušku z probírané látky příslušného klasifikačního období. 

Vyučující má právo požádat ředitele školy o doplňkovou zkoušku i z jiných objektivních 

důvodů. Zkouška je ústní nebo písemná. 

15. O klasifikaci a hodnocení žáků informuje škola zákonného zástupce (pověřenou osobu) 

poskytováním elektronického přístupu k údajům průběžné klasifikace a absence, třídní učitel na 

třídních schůzkách nebo na jejich vlastní žádost. V případě závažných studijních problémů škola 

písemně informuje zákonného zástupce (pověřenou osobu) a vyzve ho k návštěvě školy 

a osobnímu jednání.  

16. Na konci klasifikačního období, v termínu, který určí ředitel školy před jednáním pedagogické 

rady o klasifikaci, převedou učitelé příslušných předmětů známku z průběžné klasifikace do 

celkové klasifikace do elektronického třídního výkazu a připraví návrhy na umožnění opravných 

zkoušek nebo zkoušek v náhradním termínu. 

17. Chování žáka je klasifikováno třemi stupni: 

   1 – velmi dobré 

   2 – uspokojivé 

  3 – neuspokojivé 
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18. Celkové hodnocení žáka na vysvědčení se vyjadřuje slovně stupni: 

prospěl(a) s vyznamenáním – průměrný prospěch do 1,50, chování velmi dobré a klasifikace 

v žádném povinném předmětu není horší než chvalitebná 

prospěl(a) – klasifikace v povinném předmětu není vyjádřena stupněm nedostatečný 

neprospěl(a) – je-li klasifikace v některém povinném předmětu vyjádřena stupněm nedostatečný 

19. Zásady hodnocení a klasifikace. 

a) vyučující oznamují žákům výsledky každé klasifikace a poukazují na klady a nedostatky 

hodnocených výkonů a projevů. 

b) při ústním zkoušení oznámí vyučující výsledek ihned a hodnocení písemných zkoušek 

a prací oznámí žákům nejpozději do 10 dní.  

c) kontrolní písemné práce jsou časově jednotlivými vyučujícími koordinovány, aby se 

nehromadily v jednom termínu. 

d) vyučující na začátku klasifikačního období seznámí žáky s kritérii a formami hodnocení. 

e) případy zaostávání žáků v učení a nedostatky v jejich chování se projednávají při 

pedagogických radách, zpravidla však operativně a  na základě závěrů jsou o tom 

informováni žáci a zákonní zástupci žáka. 

20. Pro klasifikaci maturitní zkoušky platí všechny zásady klasifikace uvedené v klasifikačním řádu 

a odpovídá zákonu č. 561/2004 Sb. ve znění novelizací: zákon č. 49/2009 Sb. a „Maturitní" 

vyhláška: 177/2009 Sb. Vyhláška o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních 

školách maturitní zkouškou. 

21. Hodnocení výsledků vzdělávání. 

a) Hodnocení výsledků vzdělávání žáků je na vysvědčení vyjádřeno klasifikací a celkovým 

hodnocením. Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí příslušného 

ročníku prospěl - § 69 odst. 2 a 4 zákona č. 561/2004 Sb. 

b) Nelze-li žáka pro závažné objektivní příčiny klasifikovat na konci prvního pololetí, určí na 

základě písemné žádosti zletilého žáka, nebo zákonného zástupce nezletilého žáka ředitel 

školy pro jeho klasifikaci náhradní termín, a to tak, aby klasifikace mohla být provedena 

nejpozději do 2 měsíců po ukončení pololetí. Není-li možné žáka hodnotit v náhradním 

termínu, žák se za první pololetí nehodnotí – § 69 odst. 5 zákona č. 561/ 2004 Sb. 

c) Nelze-li žáka pro závažné objektivní příčiny klasifikovat na konci druhého pololetí, určí na 

základě písemné žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka ředitel 

školy pro jeho klasifikaci náhradní termín, a to tak, aby klasifikace žáka mohla být 

provedena do konce září následujícího školního roku. Do doby hodnocení navštěvuje žák 

vyšší ročník. Není-li žák hodnocen ani v tomto termínu, neprospěl – § 66 odst. 6 zákona 

č.561/2004 Sb. 

d) Žák, který na konci druhého pololetí neprospěl nejvýše ze dvou povinných předmětů nebo 

žák, který neprospěl na konci prvního pololetí ze dvou povinných předmětů vyučovaných 

pouze v prvním pololetí, koná z těchto předmětů opravnou zkoušku nejpozději do konce 

školního roku v termínech stanovených  ředitelem školy. Opravné zkoušky jsou 

komisionální. Žák,  který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání 

nedostaví, neprospěl. V případě, že se žák k opravné zkoušce nedostaví, je povinen se 

do 3 dnů řediteli školy řádně omluvit. Ten, pokud je omluva uznána, stanoví žákovi 

nejbližší náhradní termín opravné zkoušky (ze závažných důvodů může ředitel žákovi 

stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do konce září následujícího školního 

roku). Pokud není omluva ve stanoveném termínu doručena nebo uznána, je žák hodnocen 

z příslušné zkoušky nebo zkoušek stupněm nedostatečný. 

e) Zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka může písemně požádat ředitele školy 

o opakování ročníku – § 66 odst. 7 zákona č.561/ 2004 Sb. Ředitel školy na základě 
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doporučení třídního učitele, příslušných učitelů a s přihlédnutím ke kapacitním možnostem 

může, ale také nemusí žadateli vyhovět. 

f) Žák, který nepostoupil do vyššího ročníku, přestává být žákem školy posledním dnem 

příslušného školního roku nebo po tomto dni dnem následujícím po dni, kdy nevykonal 

opravnou zkoušku nebo neprospěl při hodnocení v náhradním termínu, anebo dnem 

následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o nepovolení opakování ročníku – § 68 

odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. 

g) Má-li žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka pochybnosti o správnosti hodnocení ke 

konci prvního nebo druhého pololetí, může do tří pracovních dnů ode dne, kdy se hodnocení 

prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat 

ředitele školy o komisionální přezkoušení žáka. 

h) Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu 

dohodnutém se zletilým žákem nebo zákonným zástupcem nezletilého žáka – § 69 odst. 9 

zákona č. 561/ 2004 Sb. 

i) Komisi pro přezkoušení žáka jmenuje ředitel školy. Komise je tříčlenná, tvoří ji předseda, 

kterým je ředitel školy, nebo zástupce ředitele, případně jím pověřený vyučující, zkoušející 

vyučující a vyučující žáka v daném předmětu. Výsledek zkoušky vyhlásí předseda veřejně 

v den konání zkoušky. O komisionální zkoušce se pořizuje protokol – § 6 odst. 3 vyhlášky 

MŠMT č. 2 zákona č. 13/ 2004 Sb.  

j) Uvolnění z předmětu pro část školního roku nebo celý školní rok může požádat zletilý žák 

nebo zákonný zástupce nezletilého žáka na základě lékařské zprávy nebo výsledků 

předcházejícího vzdělání – § 67 odst. 2 zákona č. 561/ 2004 Sb. 

         Komisionální zkoušku koná žák: na základě žádosti dle písmena g) 

   při klasifikaci v náhradním termínu 

   při rozdílových zkouškách 

   při doplňkových zkouškách 

   při opravné zkoušce dle písmena d) 

k)   Žák, jemuž je povoleno individuální vzdělávání nebo uvolnění z předmětu podle bodu 21. 

odst. j) Klasifikačního řádu školy, ukončuje klasifikaci za příslušné čtvrtletní klasifikační 

období doplňkovou zkouškou konanou vždy v týdnu před klasifikační konferencí.  

 Doplňkovou zkoušku (minimálně jednu za příslušné období) vykonává žák v termínu, který 

určí vyučující daného předmětu. Obsahem zkoušky je učivo z předmětu v daném 

klasifikačním období. Doklad o vykonání zkoušky je součástí dokumentace žáka vedené 

třídním učitelem. 

pokyny k realizaci: 

• z každého předmětu jedna známka za čtvrtletí,  

• doplňková zkouška je vykonávaná po dohodě s vyučujícím v týdnu před klasif. konferencí,  

• pokud se žák v daném termínu nedostaví, nebo nekontaktuje zkoušejícího, je hodnocen     

  stupněm nedostatečný, který je projednaný klasifikační konferencí 

• obsah vychází z tematického plánu předmětu, který je žákovi předán písemně spolu s  

  vyjádřením k žádosti o uvolnění  z předmětu(o IVP) - zodp. třídní učitel(ka) 

• absence jsou v SAS omluvené obdobně jako u žáků pomaturitního studia-užíváme znak Q 

22. Za první pololetí vydává škola opis vysvědčení. Na konci druhého pololetí vydává škola žákovi 

vysvědčení za obě pololetí.  

23. Klasifikační řád je závazný pro všechny žáky a pedagogické pracovníky. 

 

Ve Frýdku-Místku 23. 6. 2015               Mgr. Radan Nachmilner, v. r. 

  ředitel školy 


