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DODATEK č. 2
ke školnímu řádu vedeného pod č. j. EDUPAR/107/2017

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
1. Povinnosti žáků při zjišťování výsledků vzdělávání
Žák nesmí používat mobilní telefon ani jiné multimediální zařízení, stejně tak jako žádné
zařízení s připojením na internet (hodinky apod.) při všech formách zjišťování výsledků
vzdělávání (ústní zkoušení, písemné zkoušení, samostatná práce, aj.)

2. Kritéria pro hodnocení písemných prací v předmětech
vztahujících se k společné a profilové části maturitní
zkoušky
Kritéria se vztahují na hodnocení písemných prací žáků ve všech ročnících v předmětech
vztahujících se k společné a profilové části maturitní zkoušky dle oboru a zaměření ŠVP.
Žák se musí účastnit všech písemných prací na stanovené ucelené téma.
Jednotné procentuální rozpětí hodnocení v návaznosti na klasifikační stupnici:






1 = 100 – 91 %
2 = 90 – 81 %
3 = 80 – 66 %
4 = 65 – 51 %
5 = 50 – 0 %
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3. Kritéria pro hodnocení komisionálních zkoušek v případě,
že je žák v daném pololetí nehodnocen
V případě, že je žák na konci 1. pololetí nehodnocen, musí vykonat komisionální zkoušku
pro doplnění podkladů pro hodnocení. Tato zkouška má jak písemnou, tak ústní formu a
obsahuje učivo daného předmětu za celé 1. pololetí.
V případě, že je žák nehodnocen ve 2. pololetí, musí vykonat komisionální zkoušku pro
doplnění podkladů pro hodnocení. Tato zkouška má jak písemnou, tak ústní formu a
obsahuje učivo daného předmětu za celý školní rok.
Procentuální rozpětí hodnocení komisionálních zkoušek je totožné, jako v bodu 2 tohoto
dodatku.
Výsledek hodnocení komisionální zkoušky má pětinásobnou váhu (500%).

4. Kritéria pro postup žáků z 3. do 4. ročníku – konání
tzv. souhrnných zkoušek
Žák 3. ročníku se do 31. května daného školního roku závazně rozhodne, zda bude ve
společné části maturitní zkoušky maturovat z cizího jazyka nebo matematiky (dle
aktuálního znění právních předpisů MŠMT) – volba předmětu bude zavazující pro konání
tzv. souhrnné zkoušky.
Žák vykoná souhrnnou zkoušku z daných oblastí v průběhu června (termíny budou
stanoveny ředitelem školy) – tato zkouška prověří získané znalosti v předem daném
rozsahu.
V případě, že se žák z velmi závažných důvodů nemohl souhrnné zkoušky zúčastnit, omluví
se řediteli školy nejpozději do 3 dnů a svoji absenci řádně podloží (např. lékařským
potvrzením). Ředitel školy pak může rozhodnout o náhradním termínu.
Souhrnné zkoušky se konají z těchto oblastí:
o Český jazyk a literatura
o Cizí jazyk / Matematika (dle výběru do 31. 5.)
Výsledky souhrnných zkoušek mají pětinásobnou váhu (500%) a jsou započítány do
průběžné klasifikace za 2. pololetí v daných předmětech.
Procentuální rozpětí
2 tohoto dodatku.
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5. Kritéria pro přihlašování a připuštění k maturitní zkoušce
Kritéria se vztahují na studijní povinnosti žáků 4. ročníků.
Žák koná maturitní zkoušku ve škole, jíž je žákem, na základě přihlášky podané řediteli
školy, a to nejpozději do:
o 1. prosince pro jarní zkušební období,
o 25. června pro podzimní zkušební období.
Maturitní zkoušku lze konat pouze v případě řádného ukončení 4. ročníku.
Žák ve 2. pololetí 4. ročníku vykoná souhrnnou zkoušku z daných oblastí – tato zkouška
prověří získané znalosti a schopnost úspěšného složení maturitní zkoušky.
Souhrnné zkoušky se konají z těchto oblastí:
o Český jazyk a literatura – ilustrační didaktický test a ilustrační písemná práce,
o Cizí jazyk (žák, který se k danému cizímu jazyku přihlásil) - ilustrační
didaktický test a ilustrační písemná práce,
o Matematika (žák, který se k matematice přihlásil) – ilustrační didaktický test.
Výsledky souhrnných zkoušek mají pětinásobnou váhu (500%) a jsou započítány do
průběžné klasifikace za 2. pololetí v daných předmětech.
Procentuální rozpětí
2 tohoto dodatku.
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Dodatek zpracovaly s platností od 12. 11. 2018:

Ing. Jitka Sýkorová, v. r.

Ing. Monika Kohoutková v. r.

Zástupce ředitelky školy

Ředitelka školy

