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Pravidla pro hodnocení Gymnázia Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421 vychází ze
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), v platném znění, dále z vyhlášky MŠMT č. 13/2005 Sb., o
středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, v platném znění, z vyhlášky č. 48/2005 Sb.
o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
a z vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků
I. Obecné zásady
Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání se řídí těmito zásadami:
1. Hodnocení žáka je organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu a jeho řízení.
Za první pololetí vydává škola žákovi výpis z vysvědčení; za druhé pololetí pak
vysvědčení.
2. Průběžné hodnocení je hodnocení dílčích výsledků a projevů žáka v jednotlivých
předmětech. Učitel sleduje a hodnotí, jak si žák osvojil látku daného předmětu.
3. Učitel na začátku roku nebo na začátku každého pololetí specifikuje své požadavky
k průběžné klasifikaci. Zároveň seznámí žáky s požadavky a pravidly pro závěrečné
uzavírání klasifikace na konci pololetí. Hodnocení učitele je jednoznačné,
srozumitelné, srovnatelné s předem stanovenými kritérii, věcné, všestranné
a doložitelné (o každé klasifikaci ve svém předmětu vede evidenci). Vyučující je
povinen vysvětlit žákům rozdílnou váhu známek.
4. Vyučující je také povinen seznámit žáky s požadavky na plnění samostatných úkolů,
referátů či laboratorních prací. Rovněž tak hodnocení uvedených úkolů je povinen
vyučující žákům sdělit a zdůvodnit. Pokud tyto úkoly žák nesplní nebo nesplní
v dohodnutém termínu, může být hodnocen stupněm „nedostatečný“.
5. Vědomosti a dovednosti žáků jsou hodnoceny ústním a písemným zkoušením, testy,
domácími úkoly, protokoly, seminárními, samostatnými a odbornými pracemi
(projekty, referáty).
6. Písemné práce v rámci opakování větších tematických celků (v rozsahu nad 30 minut)
každý vyučující oznámí nejméně jeden týden předem (v jednom dni lze psát pouze
jednu uvedenou písemnou práci).
7. Jednou z podmínek pro uzavření klasifikace na konci pololetí je získání příslušného
počtu známek. Žák by měl být z vyučovacího předmětu klasifikován za jedno
klasifikační období alespoň tolikrát, kolik je dvojnásobek počtu týdenních hodin
vyučovaných v daném předmětu. Kontrolní písemnou práci žák psát musí, pokud se na
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takovou práci nedostaví, je jeho povinností domluvit se s vyučujícím na náhradním
termínu či jiném plnění.
8. Učitel prokazatelně oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace a provede zápis
známky do systému Bakaláři neprodleně, nejpozději v pátek toho týdne, kdy byla
známka udělena. Učitel zapisuje do systému Bakaláři všechny známky, které bere
v úvahu při celkové klasifikaci.
9. Po ústním zkoušení učitel žákovi oznámí a zdůvodní výsledek hodnocení okamžitě.
Výsledky písemných zkoušek a samostatných prací oznámí žákovi nejpozději do 14
dnů. Opravené práce je povinen žákům předložit.
10. Klasifikace zohledňuje nejen výsledky vzdělávání v příslušném předmětu, ale také
ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání.
11. Učitelé dodržují zásady pedagogického taktu, zejména





neklasifikují žáky bezprostředně po jejich návratu do školy po nepřítomnosti
delší než jeden týden ze zdravotních důvodů,
neužívají zkoušení jako způsob jak nacházet mezery ve vědomostech žáků, ale
jak hodnotit to, co žáci umí,
klasifikují jen probrané učivo,
dbají, aby před rozsáhlejším prověřováním znalostí měli žáci dostatek času
k naučení, procvičení a zažití učiva.

12. Pokud žák svou práci pro hodnocení neodevzdá nebo ji neodevzdá v předem
dohodnutém termínu, popřípadě pokud kontrolu svých vědomostí a dovedností
odmítne, může být hodnocen stupněm „nedostatečný“. Bude-li žák při kontrole svých
vědomostí a dovedností přistižen pedagogem při podvodu nebo pokusu o podvod,
může být buď hodnocen stupněm „nedostatečný“, nebo může být kázeňsky potrestán.“
(viz §3 vyhlášky č. 13/2005 Sb. a §15 vyhlášky č. 48/2005 Sb.)
13. Bude-li vyučujícím zjištěno plagiátorství zadané práce (seminární práce, referátu,
domácího úkolu apod.), může být žák kázeňsky potrestán, plagiátorství části práce
může být důvodem pro hodnocení práce stupněm „nedostatečný“.
14. Zameškání více než 20% skutečně odučených hodin daného předmětu v průběhu
pololetí může být důvodem neklasifikování nebo přezkoušení žáka, zameškání více
než 40% skutečně odučených hodin daného předmětu v průběhu pololetí je důvodem
neklasifikování nebo přezkoušení žáka. Přezkoušení žáka je možné provést před třídou
nebo ředitelka školy stanoví přezkoušení za přítomnosti dvou pedagogů, kteří
zpravidla mají v aprobaci předmět, ze kterého je žák přezkušován. Známka z této
zkoušky je jedním z klasifikačních podkladů, do celkového hodnocení se započítávají
i všechny ostatní známky z daného předmětu.
15. Třídní učitelé, případně výchovný poradce nebo školní psycholog, jsou povinni
seznamovat ostatní vyučující s doporučením psychologických a speciálních vyšetření,
která mají vztah ke způsobu hodnocení a klasifikace žáka a způsobu získávání
podkladů.
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16. Při uzavírání klasifikace žáka, který má IVP nebo jinak upravenou organizaci
vzdělávání, jsou na žáka kladeny stejné požadavky jako na ostatní žáky. Je mu
tolerována vyšší omluvená absence, ale nesmí být snižovány nároky na jeho studium.
17. Prospěch žáka se v průběhu klasifikačního období posuzuje podle:








stupně osvojení a jistoty, s níž žák ovládá učivo
schopnosti samostatného logického myšlení
schopnosti aplikace získaných vědomostí a dovedností
samostatnosti, aktivity, iniciativnosti
úrovně vyjadřování
píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání
včasnosti a kvality plnění úkolů zadaných vyučujícím.

II. Hodnocení a klasifikace žáka
Prospěch žáků v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni:
1 - výborný
2 – chvalitebný
3 – dobrý
4 – dostatečný
5 – nedostatečný
Stupeň prospěchu určuje učitel, který vyučuje příslušnému vyučovacímu předmětu. Ve
vyučovacím předmětu, v němž vyučuje více učitelů, je stupeň prospěchu za klasifikační
období stanoven po vzájemné dohodě.
Při určování stupně prospěchu v jednotlivých vyučovacích předmětech na konci
klasifikačního období se stupeň prospěchu neurčuje na základě průměru z průběžné
klasifikace za příslušné období. Na čtvrtletních pedagogických radách se projednávají případy
zaostávání žáků ve studiu a nedostatky v jejich chování.
Na konci klasifikačního období, v termínu, který určí ředitelka školy, nejpozději však 24
hodin před jednáním pedagogické rady, zapíší vyučující jednotlivých předmětů výsledky
celkové klasifikace do elektronických třídních výkazů.
Pro potřeby klasifikace se vyučovací předměty rozdělují do dvou skupin:
předměty s převahou teoretického zaměření
předměty s převahou výchovného zaměření

Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření
Převahu teoretického zaměření mají jazykové, společenskovědní, přírodovědné předměty
a matematika. Při klasifikaci výsledků v těchto vyučovacích předmětech vychází vyučující
z požadavku školního vzdělávacího programu a standardu vzdělání na gymnáziu. Při
klasifikaci sleduje zejména:
a) ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic,
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zákonitostí a vztahů
b) kvalitu a rozsah získaných dovedností vykonávat požadované intelektuální
a motorické činnosti
c) schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických
a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení společenských a přírodních jevů
a zákonitostí
d) kvalitu myšlení, především jeho logiku, samostatnost a tvořivost
e) aktivitu v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim,přesnost, výstižnost
a odbornou i jazykovou správnost ústního a písemného projevu
f) kvalitu výsledků činností
g) osvojení účinných metod samostatného studia

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kriterií:
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 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. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní,
pouze s menšími nedostatky. 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 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.
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 korigovat. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení
teoretických 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.
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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 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 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 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. Nedovede samostatně studovat.

Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření
Do této skupiny patří výtvarná výchova, hudební výchova, tělesná výchova a mediální
výchova po celou dobu studia a občanská výchova na nižším stupni gymnázia.
Při klasifikaci v předmětech výchov se v souladu s požadavky školního vzdělávacího
programu hodnotí:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

vztah žáka k činnostem, zájem o ně a snaha žáka o zlepšení svého projevu
stupeň tvořivosti a samostatnosti projevu
snaha osvojení potřebných zkušeností, činností a o jejich tvořivou aplikaci
poznání zákonitostí daných činností a jejich uplatňování ve vlastní činnosti
kvalita projevu vzhledem k předpokladům žáka
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 snaha o její zlepšení, jeho péče o vlastní zdraví

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:
Stupeň 1 (výborný)
Žák je v činnostech velmi aktivní, případné nedostatky vyplývající z nedostatku talentu se
snaží odstranit velmi usilovně. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní
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předpoklady. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě. Má výrazně aktivní
zájem o společenské dění, umění, estetiku a tělesnou kulturu a projevuje k nim aktivní vztah.
Usilovně rozvíjí svůj estetický vkus, tělesnou zdatnost.
Stupeň 2 (chvalitebný)
Žák je v činnostech aktivní, tvořivý, převážně samostatný na základě využívání svých
osobních předpokladů, které rozvíjí. Má menší nedostatky z hlediska požadavků osnov. Žák
tvořivě aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti a návyky v nových úkolech. Má aktivní
zájem o společenské dění, umění, o estetiku, a tělesnou zdatnost. Rozvíjí si v požadované
míře estetický vkus a tělesnou zdatnost.
Stupeň 3 (dobrý)
Žák je v činnostech málo aktivní. Nevyužívá dostatečně své schopnosti. Nemá aktivní zájem
o společenské dění, umění, estetiku a tělesnou kulturu. Nemá snahu a nerozvíjí v požadované
míře svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost.
Stupeň 4 (dostatečný)
Žák je v činnostech pasivní. O rozvoj svých schopností se nesnaží a rozvoj jeho schopností je
neuspokojivý. Jeho projev je povětšině chybný. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti
aplikuje nerad a s velkými obtížemi. Neprojevuje zájem o práci a nevyvíjí žádné úsilí rozvíjet
svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost.
Stupeň 5 (nedostatečný)
Žák je v činnostech zcela pasivní. Vůbec se nesnaží o rozvoj svých schopností. Jeho projev je
zcela chybný. Neprojevuje zájem o práci a společenské dění a odmítá rozvíjet svůj estetický
vkus a tělesnou zdatnost.

III. Komisionální zkouška
1. Komisionální zkoušku koná žák podle §6 vyhlášky č.13/2005 Sb.:
a) koná-li opravnou zkoušku
b) v případě nesouhlasu zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka
s klasifikací
Komisionální zkoušku může ředitelka školy nařídit i tehdy, není-li žák ve vyučovacím
předmětu za dané klasifikační období hodnocen.
2. Pokud dojde k nesouhlasu zletilého žáka s klasifikací nebo nesouhlasu zákonného
zástupce žáka nezletilého s klasifikací, bude ředitelka školy postupovat podle §69
odst. 9 a §52 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. Tzn. zletilý žák nebo zákonný zástupce
nezletilého žáka může, pokud má pochybnosti o správnosti hodnocení, do
3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však
do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitelku školy o komisionální
přezkoušení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitelka školy, pak
krajský úřad. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení
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žádosti. Přezkoušet žáka nelze, byl-li žák v klasifikačním období z vyučovacího
předmětu, jehož klasifikace je napadána, již komisionálně přezkoušen. Česká školní
inspekce poskytne součinnost na žádost ředitelky školy nebo krajského úřadu.
3. V případě, že se žádost o přezkoumání výsledků hodnocení týká hodnocení chování
nebo předmětů výchovného zaměření, posoudí ředitelka školy, je-li vyučujícím žáka
v daném předmětu výchovného zaměření ředitelka školy, krajský úřad, dodržení
pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. V případě zjištění porušení těchto
pravidel ředitelka 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. Česká školní inspekce
poskytne součinnost na žádost ředitelky školy nebo krajského úřadu.
4. V odůvodněných případech může krajský úřad rozhodnout o konání opravné zkoušky
a komisionálního přezkoušení na jiné střední škole. Zkoušky se na žádost krajského
úřadu účastní školní inspektor. (§ 69 odst. 9, 10 a 11 a podle § 52 odst. 4, 5 školského
zákona).
5. Komise pro komisionální zkoušku je nejméně tříčlenná. Jejím předsedou je ředitelka
školy nebo jí pověřený učitel, zkoušející učitel vyučující žáka příslušnému předmětu
a přísedící, který má odbornou kvalifikaci pro výuku téhož předmětu. Členy komise
jmenuje ředitelka školy. Výsledek zkoušky vyhlásí předseda komise v den konání
zkoušky.
6. Opravné zkoušky (základě podmínek a pravidel stanovených §69 odst. 7, 8 zákona
č. 561/2004 Sb.) koná žák, který na konci druhého pololetí neuspěl nejvýše ze
2 povinných předmětů, nebo žák, který neprospěl na konci prvního pololetí nejvýše ze
dvou povinných předmětů vyučovaných pouze v prvním pololetí. Opravnou zkoušku
vykoná nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném
ředitelkou školy. Žák, který nevykoná opravnou zkoušku nebo se k jejímu konání
nedostaví, neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitelka školy studentu stanovit
náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do konce září následujícího školního
roku.
IV. Zkouška v náhradním termínu
1. Nelze-li žáka nižšího gymnázia hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitelka školy
pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo
provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí (§52, odst. 2
zákona č. 561/2004 Sb.). Nelze-li žáka vyššího gymnázia a čtyřletého gymnázia
hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitelka školy pro jeho hodnocení náhradní
termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do konce
června (§69, odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb.). Nelze-li žáka hodnotit ani v tomto
náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí.
2. Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitelka školy pro jeho
hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení bylo provedeno nejpozději do
konce září následujícího školního roku (§69 zákona č. 561/2004 Sb.). Do té doby žák
podmíněně navštěvuje vyšší ročník. Není-li žák hodnocen ani do konce září,
neprospěl.
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3. V případě, že žák nepostoupí do vyššího ročníku, může písemně požádat ředitelku
školy o povolení opakování ročníku. Ředitelka může opakování ročníku povolit.
V. Uvolnění z vyučování některého předmětu
Ředitelka školy může ze závažných důvodů, zejména zdravotních, uvolnit žáka na žádost
zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu; žáka se zdravotním postižením může také
uvolnit z provádění určitých činností, popřípadě rozhodnout, že tento žák nebude v některých
předmětech hodnocen. Žák nemůže být uvolněn z předmětu rozhodujícího pro odborné
zaměření absolventa. V předmětu tělesná výchova ředitelka školy uvolní žáka z vyučování na
písemné doporučení registrujícího praktického lékaře nebo odborného lékaře. Žák není
z předmětu, z něhož byl zcela uvolněn, hodnocen. (§ 67 odst. 2 školského zákona). Na
tiskopisu vysvědčení se uvede místo stupně klasifikace v předmětu údaj uvolněn(a).
VI. Studium podle individuálního vzdělávacího plánu
Ředitelka školy může s písemným doporučením školského poradenského zařízení povolit
nezletilému žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s mimořádným nadáním na
žádost jeho zákonného zástupce a zletilému žákovi nebo studentovi se speciálními
vzdělávacími potřebami nebo s mimořádným nadáním na jeho žádost vzdělávání podle
individuálního vzdělávacího plánu. Ve středním vzdělávání nebo vyšším odborném
vzdělávání může ředitelka školy povolit vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu
i z jiných závažných důvodů (§ 18 školského zákona).
Ředitelka školy vydá rozhodnutí o povolení individuálního vzdělávacího plánu, ve kterém
stanoví jednotlivé vyučovací předměty, ve kterých bude individuální vzdělávací plán povolen.
V individuálním vzdělávacím plánu povoleném z jiných závažných důvodů dle § 18
školského zákona je určena zvláštní organizace výuky a délka vzdělávání při zachování
obsahu a rozsahu vzdělávání stanoveného školním vzdělávacím programem. Zpravidla se
individuální vzdělávací plán nestanovuje pro předměty český jazyk, matematika a cizí jazyky.
Individuální vzdělávací plán vypracuje třídní učitel ve spolupráci s výchovnou poradkyní po
projednání s žákem nebo zákonným zástupcem nezletilého žáka na každé pololetí.
Individuální vzdělávací plán založí třídní učitel do osobní dokumentace žáka.
VI. Postup do vyššího ročníku
Do vyššího ročníku postupuje žák, který při celkové klasifikaci na konci druhého pololetí
nebo po opravných zkouškách dosáhl stupně hodnocení alespoň "prospěl".
VII. Ukončení základního vzdělávání, ukončení vzdělávání
Dokladem o dosažení základního vzdělání je vysvědčení o úspěšném ukončení čtvrtého
ročníku osmiletého gymnázia. Tato vysvědčení jsou opatřena doložkou o získání stupně
základního vzdělání. (§ 54 odst. 1 školského zákona).
Žák, který úspěšně ukončil základní vzdělávání a nepokračuje ve studiu na vyšším gymnáziu,
nebo žák, který splnil povinnou školní docházku a nepokračuje v základním vzdělávání,
přestává být žákem školy 30. června příslušného školního roku. Žák, který splnil povinnou
školní docházku a koná opravnou zkoušku nebo bude hodnocen v náhradním termínu, je
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žákem školy do termínu konání těchto zkoušek, pokud mu nebylo povoleno opakování
ročníku. Žák, který byl přijat ke vzdělávání ve střední škole, je považován za žáka základní
školy do 31. srpna příslušného školního roku (§ 54 odst. 2 školského zákona).
Žák, který splnil povinnou školní docházku, může zanechat vzdělávání na základě písemného
sdělení doručeného ředitelce školy. Součástí sdělení nezletilého žáka je souhlas jeho
zákonného zástupce. Žák přestává být žákem střední školy dnem následujícím po dni doručení
tohoto sdělení ředitelce školy, popřípadě dnem uvedeným ve sdělení, pokud je o den pozdější.
(§ 68 odst. 1 školského zákona).
Jestliže se žák, který splnil povinnou školní docházku, neúčastní po dobu nejméně 5
vyučovacích dnů vyučování a jeho neúčast není omluvena, vyzve ředitelka školy písemně
zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka, aby neprodleně doložil důvody
žákovy nepřítomnosti; zároveň upozorní, že jinak bude žák posuzován, jako by vzdělávání
zanechal. Žák, který do 10 dnů od doručení výzvy do školy nenastoupí nebo nedoloží důvod
nepřítomnosti, se posuzuje, jako by vzdělávání zanechal posledním dnem této lhůty; tímto
dnem přestává být žákem školy. (§ 68 odst. 2 školského zákona).
Žák, který po splnění povinné školní docházky 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 školského zákona).
Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni, kdy úspěšně vykonal maturitní
zkoušku. Nevykonal-li žák jednu nebo obě části maturitní zkoušky v řádném termínu,
přestává být žákem školy 30. června roku, v němž měl vzdělávání řádně ukončit. (§ 81 odst.
10 školského zákona)

VIII. Přerušení vzdělávání
Ředitelka školy může žákovi, který splnil povinnou školní docházku, přerušit vzdělávání, a to
na dobu nejvýše dvou let. Po dobu přerušení vzdělávání žák není žákem této školy. Po
uplynutí doby přerušení vzdělávání pokračuje žák v tom ročníku, ve kterém bylo vzdělávání
přerušeno, popřípadě se souhlasem ředitelky školy ve vyšším ročníku, prokáže-li odpovídající
znalosti. Ředitelka školy na žádost ukončí přerušení vzdělávání i před uplynutím doby
přerušení, nebrání-li tomu závažné důvody. (§ 66, odst. 5 školského zákona)
Žádost o přerušení vzdělávání podává zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka,
dále jen žadatel, ředitelce školy. Ředitelka školy vydá rozhodnutí v zákonem stanovené lhůtě,
nejpozději do 30 dnů od podání žádosti.
Ředitelka školy si pro posouzení žádosti může vyžádat další nezbytnou dokumentaci.
Nepředloží-li žadatel včas požadované dokumenty, může ředitelka školy řízení přerušit nebo
zastavit.
Chce-li žák předčasně ukončit přerušení studia, informuje o tom žadatel písemně předem
ředitelku školy.
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Nástup do vyššího ročníku může ředitelka školy povolit po nejdéle jednoročním přerušení
vzdělávání a je podmíněn vykonáním rozdílových zkoušek ze všech předmětů, jejichž výuky
se žák během přerušení vzdělávání neúčastnil. Pokud žák během přerušení vzdělávání
navštěvuje jinou školu, na které se v příslušném ročníku probírá stejné učivo jako v ročníku,
v němž žák přerušil vzdělávání, může ředitelka školy na základě předložení vysvědčení z této
školy a učebního plánu uznat klasifikaci z jednotlivých předmětů a příslušné zkoušky
prominout.
Harmonogram rozdílových zkoušek vypracuje žák ve spolupráci s třídním učitelem tak, aby
žák všechny podklady pro hodnocení získal a zkoušky vykonal do termínu stanoveného
ředitelkou školy a aby žák nekonal v jednom dni více než jednu zkoušku a aby zkoušky
nezasahovaly do vyučování. Do doby ukončení rozdílových zkoušek navštěvuje žák
podmíněně vyšší ročník.
Je-li z některé rozdílové zkoušky žák hodnocen stupněm 5 (nedostatečný) nebo nevykoná-li
všechny zkoušky ve stanoveném termínu, pokračuje ve vzdělávání v tom ročníku, ve kterém
bylo vzdělávání přerušeno.

Hodnocení a klasifikace chování žáků
1. Klasifikaci chování žáků navrhují pedagogičtí zaměstnanci školy.
2. Sníženou známku z chování uděluje ředitelka školy po projednání pedagogickou radou.
3. Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel slušného chování a dodržování
školního řádu během celého klasifikačního období.
4. Nedostatky v chování žáků se projednávají v pedagogické radě.
5. Zákonní zástupci žáka jsou o jeho chování informováni třídním učitelem a učiteli
jednotlivých předmětů na konci každého čtvrtletí, v případě závažných nedostatků
okamžitě.
6. Zvláště hrubé slovní, či dokonce fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy nebo jiným
žákům se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených školským
zákonem (§ 31 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.).
Chování žáka je klasifikováno těmito stupni:
1 - velmi dobré
Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a aktivně prosazuje ustanovení školního řádu
Ojediněle se může dopustit méně závažných přestupků.
2 – uspokojivé
Chování žáka je v podstatě v souladu s pravidly chování a s ustanoveními školního řádu.
Dopustil se však závažnějšího přestupku, nebo se opakovaně dopouští méně závažných
přestupků. Žák je však přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit.
3 – neuspokojivé
Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům chování nebo školního řádu, zpravidla
se přes důtku ředitelky školy dopouští dalších přestupků, narušuje činnost kolektivu nebo
hrubě porušujeobecně platná ustanovení a zákony.
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Podmínky ukládání výchovných opatření (§ 31 školského zákona)
Výchovnými opatřeními jsou
a) pochvaly nebo jiná ocenění
b) kázeňská opatření.
Pochvaly nebo jiná oceněníChyba! Záložka není definována.
Pochvaly nebo jiná ocenění může udělit ředitelka školy nebo třídní učitel.
Ředitelka školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné právnické
či fyzické osoby žákovi udělit pochvalu nebo jiné ocenění za mimořádný projev lidskosti,
občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo za dlouhodobou úspěšnou
práci.
Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních
vyučujících žákovi po projednání s ředitelkou školy udělit pochvalu nebo jiné ocenění za
výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci.
Ředitelka školy nebo třídní učitel neprodleně oznámí udělení pochvaly a jiného ocenění a jeho
důvody prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému zástupci nezletilého žáka.

Udělení pochvaly a jiného ocenění se zaznamenává do dokumentace školy.
Kázeňská opatření
Kázeňským opatřením je:
a) podmíněné vyloučení žáka nebo studenta ze školy
b) vyloučení žáka nebo studenta ze školy
c) další kázeňská opatření
Vyloučení žáka ze školy
Podmíněné vyloučení žáka ze školy nebo vyloučení žáka ze školy je kázeňským opatřením.
Ředitelka 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 ředitelka 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 ředitelka školy rozhodnout o jeho vyloučení. Žáka lze podmíněně vyloučit nebo
vyloučit ze školy pouze v případě, že splnil povinnou školní docházku.
Další kázeňská opatření
Další kázeňská opatření nemají právní důsledky pro žáka nebo studenta oproti vyloučení nebo
podmíněnému vyloučení.
Další kázeňská opatření může uložit ředitelka školy nebo třídní učitel.
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Při zaviněném porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto
porušení žákovi uložit:
a) napomenutí třídního učitele
b) důtku třídního učiteleChyba! Záložka není definována.
c) důtku ředitelky školy
Třídní učitel neprodleně oznámí uložení důtky ředitelce školy. Ředitelka školy nebo třídní
učitel neprodleně oznámí uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným
způsobem žákovi a zákonnému zástupci nezletilého žáka.
Uložení napomenutí nebo důtky se zaznamenává do dokumentace školy (§ 28 zákona
č. 561/2004 Sb.)
V Mělníce dne 19. 9. 2016
Projednáno na pedagogické radě dne 29. 9. 2016
Projednáno a schváleno školskou radou dne 10. 10.2016
Upraveno a projednáno pedagogickou radou dne 25. 5. 2017
Úpravy projednáy a schváleny školskou radou dne 20. 6. 2017

PhDr. Ilona Němcová, ředitelka školy
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