PŘÍKAZ ŘEDITELE č. 1/2011
o

zásadách klasifikace a hodnocení
v oborech vzdělávání na SOŠ

žáků

1

Při hodnocení se používá ve všech předmětech kreditní bodovací systém.

2

Každá zkouška (ústní nebo písemná) je hodnocena předem stanoveným
počtem bodů podle důležitosti, nejméně však 5 body. Počet bodů stanoví
vyučující, počet bodů jedné zkoušky však nesmí přesáhnout 50 % celkového
možného počtu bodů za klasifikační období.

3

Bodová hodnota klasifikovaných, předem neohlášených testů a ústních
zkoušek průběžného hodnocení činí nejméně 5 a nejvýše 10 bodů.

4

Za průběžné hodnocení podle bodu 3 může získat žák nejvýše 50 %
z celkového počtu bodů.

5

Termín každé zkoušky musí být oznámen nejméně 5 dní před jejím
konáním, výjimku tvoří pouze testy a ústní zkoušky do 10 bodů.

6

V jednom dni smí žák konat nejvýše 2 zkoušky s výjimkou testů a ústních
zkoušek do 10 bodů.

7

Počet jednotlivých hodnocení se u žáků v příslušném předmětu nesmí lišit
více než o 20 %. V odůvodněných případech může výjimku povolit ředitel
školy.

8

V případě omluvené absence v době konání zkoušky může žák do 10 dnů
požádat o vykonání náhradní zkoušky. Vyučující rozhodne o náhradní
zkoušce, případně náhradní zkoušku sám nařídí.

9

V jednom týdnu může být žák zkoušen ze stejného předmětu nejvýše
jednou. Výjimku tvoří náhradní zkoušky, opravné zkoušky, testy a zkoušky
do 10 bodů.

10

Aktivitu při výkladu nové látky, řešení praktických úloh a další podobné
případy může vyučující hodnotit nejvýše 15 % celkového možného počtu
bodů v klasifikačním období.

11

V případě pozdního odevzdání grafických prací (programy, rysy, apod.)

může vyučující snížit bodovou dotaci práce o 20 % při každém nedodržení
stanoveného termínu. Podmínkou klasifikace v příslušném
je odevzdání všech předepsaných grafických prací.
12

předmětu

V tělesné výchově je žák povinen pro klasifikaci předmětu mít nejméně 50%

aktivní účast ve výuce.

13

Ředitel školy může nařídit písemnou průřezovou zkoušku, kterou píší všichni
žáci téhož ročníku ve stejnou vyučovací hodinu. Zadání a bodovou hodnotu
této zkoušky určí komise jmenovaná ředitelem školy a schválí ředitel školy.
Tato zkouška je součástí celkového hodnocení.

14

V profilových předmětech, které jsou jmenovitě uvedeny příkazem ředitelem
školy v jednotlivých ročnících a studijních oborech, je předepsána závěrečná
zkouška v klasifikačním období, ústní nebo písemná. Pro závěrečnou
zkoušku musí být oznámena zkoušená témata nejméně týden před jejím
konáním.

15
16

Bodová hodnota závěrečné zkoušky činí nejméně 30 % a nejvýše 50 %
z počtu bodů dosažených před vykonáním této zkoušky.
V případě, že absence v libovolném předmětu ve zkouškovém období

překročí 25 %, je žák na základě rozhodnutí vyučujícího povinen vykonat
závěrečnou zkoušku dle bodů 14 a 15 i v předmětech, ve kterých není
předepsána.
17

Závěrečná zkouška se koná ve zkouškovém období, které začíná 6 týdnů
před uzávěrkou klasifikace příslušného klasifikačního období.

18

V den konání závěrečné zkoušky nesmí žák konat jinou zkoušku. Toto
ustanovení se netýká náhradních termínů závěrečné zkoušky.

19

Minimální počet testů a ústních zkoušek za čtvrtletní klasifikační období
je stanoven na základě počtu týdenních vyučovacích hodin:

Počet hodin / týden

Počet hodnocení

1, 2

2

3, 4

3

5 a více

4

Výjimkou jsou předměty Tělesná výchova a předměty, kde počet známek
je dán počtem grafických prací.
20

Povinností vyučujícího je klasifikační tabulku aktualizovat nejméně jednou

za 14 dní.
21

Pro výslednou klasifikaci v příslušném klasifikačním období platí tato
pravidla:
a) Jsou-li hlavní součástí předmětu grafické práce, musí být všechny
odevzdány. Výjimku tvoří dlouhodobá souvislá absence delší než
15 vyučovacích dnů, kdy na návrh vyučujícího může ředitel školy
rozhodnout jinak.
b) Je-li součástí klasifikace závěrečná zkouška, žák prospěl, jestliže získal
nejméně 25% z možného počtu bodů této zkoušky.
c) Podle celkového počtu bodů, získaných v klasifikačním období, je žák
hodnocen klasifikačním stupněm:

výborný

- při zisku více než 85 % možných bodů

chvalitebný
dobrý
dostatečný
nedostatečný

- při zisku více než 70 % možných bodů
- při zisku více než 55 % možných bodů
- při zisku více než 40 % možných bodů
- při zisku méně nebo rovno 40 % možných bodů

Pozn.: Procenta se zaokrouhlují na celá čísla.
22

Pro komisionální zkoušku platí ustanovení čl. 15 a 21 bod c).

Zrušovací ustanovení:
S platností od 1. 9. 2011 se ruší Příkaz ředitele č. 1/2010.

V Kopřivnici 1. 9. 2011

Mgr. Jan Pavelka
ředitel školy

