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Klasifikační řád 
(dle §30 odst. 2 zák. č. 561/2004 Sb.) 

 

1. Obecné zásady 
 

A) Klasifikace je jednou z forem hodnocení. Klasifikace je průběžná a souhrnná. Průběžná 

klasifikace hodnotí dílčí výsledky a projevy žáka, souhrnná se realizuje na konci 1. a 2. pololetí 

školního roku ve formě celkového hodnocení (vyhl. č. 13/2005 §3 ze dne 11. 1. 2005).  Žák 

prospěl s vyznamenáním, nemá-li v žádném vyučovacím předmětu prospěch horší než 2, 

průměrný prospěch z povinných předmětů nemá horší než 1,50 a jeho chování je velmi dobré. 

Žák prospěl, nemá-li v žádném vyučovacím předmětu prospěch 5. Žák neprospěl, má-li 

z některého vyučovacího předmětu prospěch 5. Při souhrnné klasifikaci se hodnotí výsledky za 

celé klasifikační období, doporučuje se odhlédnout od momentální indispozice žáka, stupeň 

prospěchu se neurčuje na základě průměru z jednotlivých známek.  

 

B) Předmětem klasifikace jsou výsledky, jichž žák dosáhl ve vyučovacích předmětech v souladu 

s požadavky učebních osnov, schopnost aplikovat osvojené vědomosti, dovednosti a návyky. 

 

C) Specifické vzdělávací potřeby žáků doložené odborným posudkem jsou zohledňovány při 

klasifikaci. 

 

D) Chování neovlivňuje klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech.  

 

E) Z jednotlivých předmětů mohou být žáci v příslušném pololetí hodnoceni v řádném termínu, 

pokud splní podmínky klasifikace dané klasifikačním řádem a vyučujícím. Překročí-li žák 25% 

absence, může jej vyučující v řádném termínu nehodnotit (s přihlédnutím k charakteru 

absence). Vyučující seznámí žáky s podmínkami klasifikace na 1. vyučovací hodině. Pokud 

žáci tyto podmínky nesplní, uzavírá se klasifikace v náhradním termínu (podmínky klasifikace 

stanovuje vyučující). V případě dlouhodobé absence třídní učitel informuje ostatní vyučující 

nejpozději 14 dní před konáním klasifikační pedagogické rady všechny žáky s celkovou 

absencí více než 150 h za pololetí. Tito žáci mohou být z jednotlivých předmětů klasifikováni, 

pokud splní (stejně jako ostatní žáci) podmínky klasifikace dané vyučujícím. Ten je určí 

nejméně v rozsahu daném vnitřním klasifikačním řádem. Pokud tyto podmínky 

nesplnili, stanoví vyučující podmínky doklasifikace. Pedagogická rada zváží, zda bude možné 

žáka klasifikovat ještě do 31. ledna, resp. 30. června příslušného kalendářního roku. Přitom 

platí, že doklasifikace za 1. pololetí se koná zpravidla v únoru (nejpozději do 30. června) a za 2. 

pololetí v posledním srpnovém týdnu příslušného kalendářního roku (nejpozději do 30. září). 

Uzavření klasifikace může být prováděno před třídou nebo v přítomnosti dalšího vyučujícího 

stejného nebo příbuzného oboru, a to ve třídě nebo mimo ni.  Není-li žák hodnocen do 30. září, 

z daného předmětu neprospěl.       
Není-li žák klasifikován, může on sám nebo jeho zákonný zástupce podat do 3 pracovních dnů 

písemnou žádost řediteli školy, aby přezkoumal oprávněnost nehodnocení. V případě, že žádost 

bude shledána oprávněnou, stanoví stupeň klasifikace příslušný vyučující po dohodě 

s ředitelem školy tak, aby žák byl klasifikován v řádném termínu.  
V případě dlouhodobé nemoci, dlouhodobější účasti na sportovním výkonu apod., může žák 

písemně požádat vedení školy o povolení individuálního vzdělávacího plánu. V tom případě je 
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žák po dohodě s příslušnými vyučujícími zkoušen podle písemného plánu v určených 

termínech a rozsahu. Kritéria hodnocení jsou stejná jako u ostatních žáků. Žák je povinen 

dodržet termíny tohoto plánu. 
 

F) Vyučující všech předmětů jsou povinni mít dostatečný počet známek pro objektivní zhodnocení 

znalostí, dovedností a přístupu žáka k předmětu. Konkrétnější požadavky podle charakteru 

jednotlivých předmětů stanoví příloha tohoto řádu. Klasifikaci oznámí vyučující zveřejněním 

v projektu „Bakaláři“ a ve třídě či skupině. Žákům není ukládáno souhrnné písemné opakování 

z více než jednoho předmětu v jednom dni. Takovéto opakování musí být žákům předem 

oznámeno a zapsáno v třídní knize. V dny, kdy se konají jednotné písemné prověrky, nelze 

zadávat ani dílčí písemné opakování. 

 

G) Pokud žák (plnoletý) nebo jeho zákonný zástupce projeví s výslednou známkou nesouhlas, 

postupuje se podle vyhl. č. 13/2005 §6 odst. 1/c ze dne 29. 12. 2004 (účinnost od 11. 1. 2005). 

Jestliže má žák nebo zástupce žáka pochybnosti o správnosti klasifikace na konci pololetí, 

může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se dozvěděl o jejím výsledku, požádat ředitele střední 

školy o přezkoušení. Ředitel školy posoudí oprávněnost důvodů přezkoušení a rozhodne o 

případném konání komisionální zkoušky. 

 

H) Opravné zkoušky se realizují podle zák. č. 561/2004 §69 odst. 7. 

 

1. Žák, jehož prospěch je na konci 2. pololetí nedostatečný nejvýše ze dvou vyučovacích 

předmětů, koná opravné zkoušky.  

2. Termín opravných zkoušek určí ředitel střední školy tak, aby opravné zkoušky byly 

vykonány nejpozději do 31. srpna.  

3. Žákovi, který se z vážných důvodů (doloženo lékařským či úředním potvrzením nejpozději 

do 3 dnů po konání zkoušky) nemůže dostavit k opravné zkoušce ve stanoveném termínu, 

může ředitel školy povolit vykonání opravné zkoušky do 15. září, nejpozději však do 30. září.  

4. Žák, který se k vykonání opravné zkoušky nedostaví a neúčast neomluvil do 3 dnů po jejím 

konání, je klasifikován ve vyučovacím předmětu, z něhož měl konat opravnou zkoušku, 

stupněm 5. 

5. Žák může dle smlouvy o studiu konat opravné zkoušky a doklasifikaci po úhradě této 

zkoušky v pokladně školy. 

 

2. Stupnice pro klasifikaci a hodnocení výsledků vzdělávání 

 
Klasifikuje se pěti stupni, viz vyhl. č. 13/2005 §3 odst. 1 ze dne 11. 1. 2005. Prospěch žáka 

v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni: 

1 – výborný   (95% - 100%), 

2 – chvalitebný   (85% - 94%), 

3 – dobrý   (75% - 84%), 

4 – dostatečný   (50 %– 74%), 

5 – nedostatečný  (0-49%) znalostí.  

 doporučené hodnoty v závorkách jsou odvozeny z evropské klasifikační stupnice 

ECTS, ve které se např. musí klasifikovat práce předkládané pro mezinárodní 

zkoušky ESA 

 žák může být rozhodnutím ředitele školy uvolněn z daného předmětu (zdravotní 

důvody, vykonání státních zkoušek) - nutná písemná žádost vedení Euroškoly 
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 specifické poruchy v učení je nutno písemně doložit 

 

Hodnocení výsledků vzdělávání 

Základní formou hodnocení je klasifikace vyjádřená známkou podle stupnice 1-5. Definice úrovně 

vědomostí a dovedností odpovídající jednotlivým stupňům známek: 

klasifikace výborný:  

 žák/yně bezpečně ovládá probrané učivo (poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti) 

předepsané učebními osnovami uceleně, přesně a úplně. Projevuje samostatnost, pohotovost 

a logičnost myšlení, úkoly řeší samostatně. Vyjadřuje se správně, výstižně, přesně, plynule a 

s jistotou. Písemné práce jsou po stránce obsahu i provedení téměř bez závad. 

klasifikace chvalitebný:  

 žák/yně ovládá probrané učivo (poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti) předepsané 

učebními osnovami v podstatě uceleně, přesně a úplně. Uvažuje samostatně a logicky 

správně, ale ne vždy pohotově a přesně. Bez větších potíží řeší úkoly, dopouští se jen občas 

nepodstatných chyb. Ústní projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a 

výstižnosti. Písemné práce jsou po stránce obsahu i provedení s drobnými závadami. 

klasifikace dobrý:  

 žák/yně ovládá probrané učivo (poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti) předepsané 

učebními osnovami tak, že na ně může navazovat při osvojování nového učiva. Podstatnější 

nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. Při řešení úkolů se dopouští chyb, 

které se většinou netýkají podstaty. Vyjadřuje se většinou správně, ale s menší jistotou. 

Písemné práce mají po stránce obsahu i provedení závady, které se většinou netýkají 

podstaty. 

klasifikace dostatečný:  

 žák/yně ovládá alespoň vybrané části učiva uceleně a s menšími závadami. Při osvojování 

nového učiva má obtíže s navazováním na učivo předchozí. Chybí samostatnost v myšlení. 

Při řešení úkolů se dopouští většího počtu chyb, vyjadřuje se nepřesně. Písemné práce mají 

po stránce obsahu nebo provedení větší závady, které se týkají podstaty. 

klasifikace nedostatečný:  

 žák/yně si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a 

značné nedostatky. Je velmi obtížné navazovat na předchozí znalosti při osvojování nového 

učiva, případně tyto nedostatky navazování znemožňují. Nevyřeší úkoly ani s pomocí 

učitele. Písemné práce mají po stránce obsahu i provedení zásadní závady. 

 

 

3. Podklady a kritéria pro klasifikaci 

 

Podklady a kritéria pro klasifikaci se získávají těmito metodami, formami a prostředky:  

- soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování 

- různými druhy zkoušení (písemným, ústním, testy, kontrolními pracemi, referáty, 

samostatnými pracemi apod.) 

- projednáváním prospěchu, zejména slabých žáků, na pravidelných čtvrtletních poradách.  

 

Ve vybraných předmětech se realizují jednotné prověrky, jejichž výsledek je rovněž součástí 

klasifikace. 
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Kritéria hodnocení stanoví vyučující daného předmětu tak, aby byla srovnatelná v rámci 

předmětové komise. 

 

Jednotlivé známky jsou vyučujícími okamžitě zaznamenávány do projektu „Bakaláři“ tak, aby 

byly žákům a zákonným zástupcům přístupné přes webovou aplikaci programu „Bakaláři“.  

 

V 1. a 3. čtvrtletí školního roku je operativně „uzavírána“ klasifikace žáků v jednotlivých 

předmětech. Vyučující zapíší do projektu „Bakaláři“ výsledné známky za příslušné období. 

S tímto hodnocením je žák, zákonný zástupce žáka (rodič) seznámen na třídních schůzkách.  

 

4. Komisionální zkoušky, klasifikace v náhradním termínu 
Tyto zkoušky jsou konány v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. a §6 vyhl. č. 13/2005  

 

Komisionální zkoušky 

V případě opravné zkoušky se výsledná známka určuje na základě výsledků komisionálního 

přezkoušení. Komisionální přezkoušení může probíhat ústní, písemnou, praktickou formou 

nebo kombinací těchto forem. Obdobně se postupuje v případě komisionální zkoušky, pokud 

žák nebo jeho zákonný zástupce požádal ředitele školy o přezkoušení. 

Termín konání zkoušky bude oznámen žákovi a zveřejněn nejpozději 1 den před konáním 

zkoušky na přístupném místě ve škole.  

Celkový výsledek zkoušky je oznámen žákovi předsedou zkušební komise v den ukončení 

zkoušky, přičemž pořadí forem zkoušky určuje zkušební komise. 

Nedostaví-li se žák ke komisionální zkoušce ve stanoveném termínu a omluví se do 

3 pracovních dnů prokazatelným způsobem (lékařské nebo úřední potvrzení důvodu 

nepřítomnosti u zkoušky), je možné stanovit mu náhradní termín přezkoušení. Omluvu může 

doručit do školy osobně žák, zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba nebo může být 

doručena poštou, přičemž rozhodující je datum uvedené na podacím razítku. 

Ústní forma omluvy nebo omluva e-mailem není považována za prokazatelný způsob omluvy. 

Zkušební komise posoudí omluvu a rozhodne, zda omluvu uzná. 

 

Klasifikace v náhradním termínu 

Klasifikace v náhradním termínu může probíhat ústní, písemnou, praktickou formou nebo 

kombinací těchto forem. 

Výsledná známka se určuje na základě průběžné klasifikace a hodnocení v náhradním termínu.  

Klasifikace může být prováděna před třídou nebo v přítomnosti dalšího vyučujícího stejného 

nebo příbuzného oboru, a to ve třídě nebo mimo ni. 

Termín konání klasifikace v náhradním termínu bude oznámen žákovi a zveřejněn nejpozději 

1 den před tímto termínem na přístupném místě ve škole.  

Celkový výsledek zkoušky je oznámen žákovi v den ukončení zkoušky, přičemž pořadí forem 

zkoušky určuje zkoušející. 

Nedostaví-li se žák ke klasifikaci ve stanoveném termínu a omluví se do 3 pracovních dnů 

prokazatelným způsobem (lékařské nebo úřední potvrzení důvodu nepřítomnosti u zkoušky), 

je možné stanovit mu náhradní termín přezkoušení. Omluvu může doručit do školy osobně 

žák, zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba nebo může být doručena poštou, přičemž 

rozhodující je datum uvedené na podacím razítku. 

Ústní forma omluvy nebo omluva e-mailem není považována za prokazatelný způsob omluvy. 

Ředitel školy posoudí omluvu a rozhodne, zda omluvu uzná. 
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5. Průběh a způsob hodnocení ve vzdělávání dle IVP 
Podrobnosti vzdělávání podle IVP upravuje vyhláška 73/2005 Sb. (§5)  o vzdělávání dětí, žáků 

a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných 

a §18 zákona č. 561/2004 Sb. 

Žákům, kterým byl povolen individuální vzdělávací plán (IVP), je určena zvláštní organizace 

výuky a délka vzdělávání při zachování obsahu a rozsahu vzdělávání stanoveného 

vzdělávacím programem. Konkrétní pravidla hodnocení žáků s IVP vycházejí z posudků PPP a 

jsou součástí vypracovaných a schválených IVP jednotlivých žáků.  

Ředitel školy může na základě písemného doporučení lékaře nebo školského poradenského 

zařízení povolit nezletilému žákovi na žádost jeho zákonného zástupce a zletilému žákovi se 

SVP vzdělávání podle speciálního vzdělávacího plánu. O tento druh vzdělávání musí žák 

písemně požádat vedení školy.  

Třídní učitel ve spolupráci s ostatními vyučujícími vypracuje pro žáka plán zkoušek a 

prokazatelně seznámí žáka a zákonného zástupce s průběhem vzdělávání podle speciálního 

vzdělávacího plánu a s termíny zkoušek. Žák je povinen dodržet termíny tohoto plánu. 

Pololetní plán žáka se SVP, podepsaný TU a žákem, se stává součástí osobní dokumentace 

žáka.  

 

6. Vzdělávání cizinců  
Osoby, které nejsou státními občany České republiky a pobývají oprávněně na území ČR, mají 

přístup k základnímu, střednímu a vyššímu odbornému vzdělávání za stejných podmínek jako 

státní občané ČR.  

Osobám, které nejsou státními občany ČR a získaly předchozí vzdělání v zahraniční škole, se 

při přijímacím řízení promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí 

přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka se ověří pouze rozhovorem.  

Absolvent zahraniční školy, který získal doklad o dosažení základního, středního nebo vyššího 

odborného vzdělání v zahraničí může požádat příslušný krajský úřad (podle místa pobytu 

žadatele) o:  

a) vydání osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení v České republice nebo  

b) rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v České republice (nostrifikace).  

 

7. Průběh a způsob hodnocení ve vzdělávání v nástavbovém studiu 
Rozpis konzultací a hodin je k dispozici na informační nástěnce a webových stránkách, žáci jej 

obdrží při první třídnické hodině ve školním roce. 

V kombinované formě absolvují žáci denní část studia (1x týdně ve škole) + distanční část – 

samostudium doma s pomocí e-learningového portálu Google Classroom. Denní studium se 

řídí rozvrhem výuky, samostudium si organizují žáci samostatně.  

Rozvrh výuky:  

1. pololetí dle rozvrhu, zkouškové období – bez pravidelných konzultací – leden  

2. pololetí dle rozvrhu, zkouškové období – bez pravidelných konzultací - červen  

 

Žádosti o prodloužení klasifikačního období:  

Předkládají se ŘŠ v písemné formě v termínu před ukončením klasifikace a prostřednictvím 

kanceláře školy. O prodloužení klasifikačního období bude rozhodnuto na základě:  

 

a) zdravotních důvodů (doloženo lékařem)  

b) pracovních důvodů (doloženo zaměstnavatelem)  

c) závažných rodinných důvodů (projednáno s vedením školy před podáním žádosti)  

http://www.euroskola.cz/
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Školní řád pro studium při zaměstnání:  
Úměrně věku a postavení dálkově studujících jsou uplatňovány zásady školního řádu pro 

denní studium, především v částech docházky na vyučování, hodnocení prospěchu a 

klasifikace žáka, komisionální zkoušení, žádosti o prodloužení klasifikačního období, zákaz 

kouření v budově školy a v okolí budovy školy apod. Důsledně jsou uplatňovány zásady 

BOZP. 

Docházka v rámci prezenční části (1x týdně) se stanovuje na 50%. Podmínkou je účast na 

testech (v mimoř. případech neúčast tolerována pouze na základě předchozí písemné omluvy 

vyučujícímu e-mailem – bude pak řešeno individuálně). 

 
 

8. Hodnocení chování 

 

Podle vyhl. č. 13/2005 §3 odst. 3 ze dne 11. 1. 2005 se chování žáka klasifikuje těmito 

stupni: 1 – velmi dobré, 2 – uspokojivé, 3 – neuspokojivé.  

 

V Praze dne 1. 9. 2011 

Aktualizováno: 1. 9. 2017 

Platné pro školní rok 2017/2018, dne 10. 7. 2017 

 

   

 

 

 

 

          Mgr. Kateřina Čížková 

                                                                                                                   ředitelka Euroškoly Praha  

 

 

 

http://www.euroskola.cz/
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Příloha – doporučené minimální počty známek potřebné ke klasifikaci 

 

 

Předmět 

Min. počet 

známek za 

pol. 

Kontrolní 

práce za 

pololetí 

Písemné práce Ústní zkoušení 

CJR+LTV 5 z toho: 1 slohová 1 pravop. cv.  1 

ANG, NEJ 5 z toho: 1 pololetní 2 2 

ANE 3 z toho: 2  1 

MAT 5 z toho: 2 čtvrtletní 2 1 

DEJ, OBN, SPJ/FRJ/RUJ, ZCR, 

HOZ, ZPV 

3 z toho:  2 1 

EKO, MZO, MAR, MAG, PRV, 

TCR, TZO, UCT, UCC, UCE 

3 z toho:  2 1 

OČI, ITE, KOM 4     

TEV 3     

 

 


