Gymnázium, Střední odborná škola ekonomická a Střední odborné učiliště,
Kaplice, Pohorská 86

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD
(příloha školního řádu)

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů
(dále jen žáků)
A) Zásady průběžného hodnocení a hodnocení výsledků vzdělávání na vysvědčení
1. Každé pololetí školního roku se vydává žákovi vysvědčení. Za první pololetí bude
vydán výpis z vysvědčení.
2. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikací
v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stupni prospěchu:
a) 1 – výborný,
b) 2 – chvalitebný,
c) 3 – dobrý,
d) 4 – dostatečný,
e) 5 – nedostatečný.
3. Podmínkou uzavření klasifikace žáka 3. ročníku gymnázia je vypracování maturitní
práce z jednoho maturitního předmětu dle vlastního výběru podle pravidel
zpracování seminární práce (viz. příloha). Závaznou přihlášku s tématem maturitní
práce odevzdá žák 3. ročníku prostřednictvím třídního učitele vedení školy do 30. září
příslušného školního roku.
Ve čtvrtém ročníku obhajuje svou maturitní práci před zkušební komisí a obdrží
písemné hodnocení své práce.
4. V denní formě vzdělávání se chování žáka hodnotí stupni:
a) 1 – velmi dobré,
b) 2 – uspokojivé,
c) 3 – neuspokojivé.
5. Celkové hodnocení žáka na vysvědčení se vyjadřuje stupni:
a) prospěl(a) s vyznamenáním,
b) prospěl(a),
c) neprospěl(a).
6. Každý žák musí být v příslušném klasifikačním období hodnocen nejméně třikrát.
Formu hodnocení zvolí vyučující s přihlédnutím k vyučovacímu předmětu a věku
žáků. Formy hodnocení musí být pro všechny žáky ve třídě jednotné. Výjimkou jsou
žáci, kteří trpí některou z vývojových vad typu dyslexie, dysortografie, dysgrafie atd.
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Při dílčí klasifikaci může vyučující využívat kromě tradiční klasifikace také bodový systém,
procentuální systém atd. za předpokladu, že je s nimi žák předem seznámen. Jakýkoliv způsob
dílčího hodnocení však musí být objektivně a jednoznačně převoditelný na celkovou
klasifikaci uvedenou výše. Stupeň prospěchu nemusí odpovídat aritmetickému průměru
dosaženého hodnocení. Vyučující je však povinen klasifikaci objektivně zdůvodnit.
Doba ústního zkoušení jednoho žáka nesmí přesáhnout 15 minut během jedné vyučovací
hodiny. Maximální rozsah čtvrtletních písemných prací nesmí být delší než dvě vyučovací
hodiny, u dílčích písemných prověrek max. 30 minut.
Výsledek ústního zkoušení je vyučující povinen oznámit zkoušenému ihned a veřejně.
Klasifikaci písemné práce nebo písemné prověrky znalostí sdělí vyučující žákům nejpozději
do 14 dnů a umožní jim nahlédnout do opraveného textu.
Písemná práce v rozsahu 1 – 2 vyučovacích hodin smí být zadána v jednom dni pouze jedna.
Pro koordinaci postupu poznamená vyučující konání takové písemné zkoušky s týdenním
předstihem do třídní knihy.
O klasifikaci a hodnocení žáků informuje zákonného zástupce vyučující prostřednictvím
žákovských knížek nebo studijních průkazů, třídní učitel na třídních schůzkách nebo na jejich
vlastní žádost. V případě radikálního poklesu studijních výsledků je vyučující povinen
informovat třídního učitele a ten prokazatelným způsobem vyrozumí rodiče.
Při klasifikaci žáka se nepřihlíží ke klasifikaci jeho chování.
B) Podklady pro hodnocení a klasifikaci
Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků a chování žáka získává
učitel zejména těmito metodami, formami a prostředky:
1. soustavným diagnostickým pozorováním žáka,
2. soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování,
3. různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové,
didaktické testy apod.),
4. kontrolními písemnými pracemi, praktickými zkouškami, domácími úkoly,
laboratorními pracemi atd.,
5. konzultacemi s ostatními učiteli,
6. analýzou výsledků činnosti žáka.
Podklady pro hodnocení jsou specifikovány vyučujícími jednotlivých předmětů, se kterými
budou žáci seznámeni na začátku školního roku. Podklady pro hodnocení jsou součástí
tematického plánu každého předmětu.
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C) Kritéria stupňů prospěchu
Stupeň prospěchu určuje učitel, který vyučuje příslušnému vyučovacímu předmětu. Ve
vyučovacím předmětu, v němž vyučuje více učitelů, určí stupeň prospěchu žáka za
klasifikační období tito učitelé po vzájemné dohodě. Při určování stupně prospěchu
v jednotlivých vyučovacích předmětech na konci klasifikačního období se stupeň prospěchu
neurčuje pouze na základě průměru z klasifikace za příslušné období.
V každém předmětu se hodnotí klíčové dovednosti podle charakteru předmětu a oboru, tj.
komunikativní dovednosti, personální a interpersonální dovednosti, dovednosti řešit problémy
a problémové situace, numerické aplikace, dovednosti využívat informační technologie a
pracovat s informacemi, manuální dovednosti.
Při výuce odborného výcviku na smluvních pracovištích OV stupeň prospěchu určuje
instruktor odborného výcviku.
Kritéria stupňů prospěchu odpovídají těmto obecným zásadám:
1. Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření a
praktických činností
Stupeň výborný
Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a plně
chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální a praktické činnosti.
Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky při řešení teoretických a praktických úkolů,
při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí logicky správně, zřetelně se u něj projevuje
samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný a výstižný. Grafický
projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti mají vysokou úroveň. Je schopen
samostatně studovat vhodné texty.
Stupeň chvalitebný
Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v postatě uceleně,
přesně a úplně. Pohotově vykonává požadované intelektuální a praktické činnosti. Samostatně
a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky 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 estetický, bez větších nepřesností. Je schopen samostatně nebo
s menší pomocí studovat vhodné texty.
Stupeň dobrý
Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů,
definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných intelektuálních a
praktických činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci
korigovat. V uplatňování osvojovaných poznatků a dovedností při řešení teoretických a
praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů 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 dostatečný
Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků závažné mezery.
Při provádění požadovaných intelektuálních a praktických 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 závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti a
výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti a v grafickém projevu se projevují nedostatky,
grafický projev je málo estetický. Závažné chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při
samostatném studiu má velké těžkosti.
Stupeň nedostatečný
Žák si požadované poznatky neosvojil přesně a úplně, má v nich závažné a značné mezery.
Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a praktické 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 a výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti a
grafický projev mají vážné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele.
2. Klasifikace ve vyučovacích předmětech výchovného charakteru
(Estetická výchova výtvarná, Estetická výchova hudební, Tělesná výchova)
Při klasifikaci těchto předmětů se nepřihlíží k míře talentu, nýbrž ke schopnosti a motivaci
žáka využít vlastních možností v rámci osobních mezí. Vyučující přiměřeně zohledňuje míru
zájmu a aktivního přístupu žáka k plnění úkolů.
V tělesné výchově se žák při úlevách doporučených lékařem klasifikuje s přihlédnutím ke
zdravotnímu stavu.
Stupeň výborný
Žák je v činnosti velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní
předpoklady a úspěšně je rozvíjí. Jeho projev je esteticky působivý, originální, přesný.
Osvojené dovednosti, vědomosti a návyky aplikuje tvořivě.
Stupeň chvalitebný
Žák je v činnostech aktivní, převážně samostatný, využívá své osobní předpoklady, které
úspěšně rozvíjí. Jeho projev je esteticky působivý, originální a má jen menší nedostatky. Žák
tvořivě aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti a návyky. Má zájem o umění a tělesnou
zdatnost.
Stupeň dobrý
Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyužívá dostatečně své
schopnosti v individuálním 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 aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu.
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Stupeň 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 malý zájem a snahu.
Stupeň nedostatečný
Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho projev je
většinou chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti
nedovede aplikovat.
3. Klasifikace chování
Stupeň 1 (velmi dobré)
Žák uvědoměle dodržuje a aktivně prosazuje ustanovení školního řádu a zásady slušného
chování. Má dobrý vztah ke spolužákům, přispívá k utváření dobrých pracovních podmínek
pro vyučování a pro výchovu mimo vyučování. Ojediněle se může dopustit méně závažných
přestupků proti ustanovením školního řádu.
Stupeň 2 (uspokojivé)
Chování žáka je v podstatě v souladu s ustanoveními školního řádu a se zásadami slušného
chování. Dopustí se závažnějšího přestupku nebo se opakovaně dopouští méně závažných
přestupků proti ustanovením školního řádu. Je však přístupný výchovnému působení a snaží
se své chyby napravit.
Stupeň 3 (neuspokojivé)
Žák se dopustí závažného přestupku proti školnímu řádu a vnitřnímu řádu školy. Chování
žáka ve škole je v rozporu se zásadami slušného chování. Dopustí se takových závažných
provinění, že je jimi vážně ohrožena výchova ostatních žáků.
Do klasifikace chování se zahrnuje i hodnocení neomluvené absence žáka. Při stanovení
výchovného opatření lze využít tato kritéria:
1 – 2 neomluvené hodiny
napomenutí třídního učitele,
3 – 5 neomluvených hodin
důtka třídního učitele,
6 – 10 neomluvených hodin
důtka ředitele školy,
11 – 20 neomluvených hodin
2. stupeň z chování
21 a více neomluvených hodin
3. stupeň z chování.
Při posuzování neomluvené absence je nutné vždy zjistit příčinu této absence, individuálně
ji posoudit a řídit se metodickým pokynem MŠMT č. j. 10194/2002-14 ze dne 11. března
2002.
4. Klasifikace v odborném výcviku
Klasifikaci žáků provádí na skupinovém pracovišti odborného výcviku učitel odborného
výcviku, na individuálních smluvních pracovištích OV instruktoři odborného výcviku pod
metodickým vedením příslušného učitele odborného výcviku.
Při klasifikaci odborného výcviku v souladu s požadavky učebních osnov se hodnotí:
 vztah k práci a praktickým činnostem,
 osvojení praktických dovedností a návyků, zvládnutí účelných způsobů práce,
 využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech,
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aktivita, samostatnost, tvořivost, iniciativa při praktických činnostech,
kvalita výsledků praktické činnosti,
dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienických předpisů
(používání předpisového oblečení),
hospodárné využívání surovin, materiálu, energie,
obsluha a údržba zařízení, pomůcek, nástrojů, nářadí.

Stupeň výborný
Žák soustavně projevuje kladný vztah k práci, s jistotou využívá získaných teoretických
znalostí. Je samostatný a zručný. Bezpečně ovládá postupy a způsoby práce, výsledky jeho
práce jsou bez závažných nedostatků. Žák řádně pečuje o svěřené pomůcky, nářadí,
náčiní, nástroje, stará se o jejich údržbu, čistotu. Dodržuje zásady bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci a hygienické předpisy. Dbá o úpravu osobního zevnějšku, uvědoměle
používá ochranné pracovní pomůcky, zvládá zásady společenského chování a vystupování.
Stupeň chvalitebný
Žák projevuje kladný vztah k práci, s menší jistotou využívá získaných teoretických znalostí.
Praktické činnosti vykonává samostatně, v postupech a způsobech práce se nevyskytují
podstatné chyby. Výsledky jeho práce vykazují drobné nedostatky. Žák řádně a bez
podstatných chyb pečuje o svěřené pomůcky, nářadí, náčiní, nástroje, stará se o jejich
údržbu a čistotu. Dodržuje zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygienické
předpisy. Dbá o úpravu osobního zevnějšku, používá ochranné pracovní pomůcky. Dopouští
se drobných chyb při dodržování zásad společenského chování a vystupování.
Překážky v práci překonává s občasnou pomocí.
Stupeň dobrý
Žákův vztah k praktickým činnostem je převážně kladný s menšími výkyvy. Za pomoci
učitele nebo instruktora odborného výcviku uplatňuje teoretické poznatky v praxi. Při práci
potřebuje občasnou pomoc učitele, instruktora odborného výcviku, je málo samostatný,
pomalý. Výsledky jeho práce vykazují nedostatky. Na podnět učitele, instruktora odborné-ho
výcviku je schopen dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygienické
předpisy, dbát o úpravu zevnějšku. Projevují se nedostatky v používání ochranných
pracovních pomůcek, v péči o svěřené pomůcky, nářadí, nástroje.
V chování a vystupování se projevují občasné výkyvy. Překážky v práci překonává s pomocí
učitele nebo instruktora odborného výcviku.
Stupeň dostatečný
Žák pracuje bez zájmu a vztahu k práci a praktickým činnostem. Získaných teoretických
poznatků dovede použít při praktické činnosti jen za soustavné pomoci učitele nebo
instruktora odborného výcviku. Je pomalý, nesamostatný. Ve výsledcích práce se projevují
závažné nedostatky. Práci dovede organizovat jen za soustavné pomoci učitele nebo
instruktora odborného výcviku. Méně dbá o pořádek na pracovišti a dodržování předpisů
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a dodržování hygienických předpisů. Málo dbá
o úpravu zevnějšku, má problémy s používáním ochranných pracovních pomůcek, s péčí
o svěřené pomůcky, nářadí, nástroje.
V chování a vystupování se projevují časté výkyvy. Překážky v práci překoná jen s pomocí
učitele nebo instruktora odborného výcviku.
Stupeň nedostatečný
Žák neprojevuje zájem o práci. Nedokáže ani s pomocí učitele nebo instruktora odborného
6

výcviku uplatnit teoretické znalosti v praxi. V praktických činnostech, dovednostech a
návycích má podstatné nedostatky. Pracovní postupy nezvládá ani s pomocí učitele nebo
instruktora odborného výcviku. Výsledky jeho práce jsou nedokončené, neúplné, nepřesné.
Práci na pracovišti si nedokáže zorganizovat, nedbá na pořádek na pracovišti. Neovládá
předpisy o ochraně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygienické předpisy. Nedbá
o úpravu zevnějšku. Nepoužívá ochranné pracovní pomůcky, nepečuje o svěřené pracovní
pomůcky, nářadí, nástroje.
Chování a vystupování žáka vykazuje stálé výkyvy. Překážky v práci nedokáže překonat.
5. Společná pravidla
Postup do vyššího ročníku
do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí příslušného ročníku prospěl
ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem, s výjimkou
předmětů, z nichž se žák nehodnotí.
Neklasifikování žáka
Zamešká-li žák 30 % (nebo student gymnázia a obchodní akademie 25 % ) a více školní
docházky v jednotlivých předmětech teoretického vyučování nebo v odborném výcviku, je
povinen skládat zkoušku v náhradním termínu, jinak bude neklasifikován.
Nelze-li hodnotit žáka na konci prvního nebo druhého pololetí, určí ředitelka školy pro jeho
hodnocení náhradní termín. Nebude-li žák klasifikován v prvním pololetí, je ve druhém
pololetí hodnocen v daném předmětu za učivo celého školního roku.
Dodatečná klasifikace z odborného výcviku nebo odborné praxe může být i několikadenní, a
to i v době vedlejších nebo hlavních prázdnin.
Neprospěch žáka
Neprospěl-li žák na konci druhého pololetí nejvýše ze dvou předmětů, koná z těchto
předmětů nejpozději do konce příslušného školního roku opravné zkoušky (zpravidla
v posledním týdnu měsíce srpna). Žák, který nevykoná opravnou zkoušku nebo se k jejímu
vykonání nedostaví (neúčast z doložených velmi vážných důvodů posoudí ředitelka školy,
která může stanovit náhradní termín), neprospěl. Žákovi, který na konci druhého pololetí
neprospěl z více než dvou povinných předmětů nebo vykonal opravné zkoušky
s prospěchem nedostatečným, může ředitelka školy povolit opakování ročníku na základě
žádosti zletilého žáka nebo zákonných zástupců nezletilého žáka.
Komisionální zkouška
1. Komisionální zkoušku koná žák v těchto případech:
a) koná-li opravné zkoušky,
b) ředitelka školy nařídí komisionální přezkoušení žáka, požádá-li zletilý žák
nebo zákonný zástupce nezletilého žáka o jeho komisionální přezkoušení
z důvodu pochybností o správnosti hodnocení, jestliže zjistí, že vyučující
porušil pravidla hodnocení.
2. V případě pochybností o správnosti hodnocení žáka může být žák v příslušném
pololetí z daného předmětu komisionálně přezkoušen pouze jednou.
Tento klasifikační řád platí od 1. září 2015.
V Kaplici 1. září 2015

Ing. Marta Caisová
ředitelka školy
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