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KLASIFIKAČNÍ ŘÁD 

AKADEMIE - VOŠ, GYMNÁZIA A STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY  

UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ 

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU 

 
Hodnocení a klasifikace žáků jsou upraveny zákonem 561/2004 Sb.  Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy České republiky a tento klasifikační řád je v souladu s výše uvedeným 

zákonem. 

 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

 

1. Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci  
a. učitel je povinen vést evidenci o každé klasifikaci žáka 

b. žák nesmí být za pololetí klasifikován pouze na základě známek z písemných 

prací nebo jen na základě ústního zkoušení 

c. při dvouhodinové dotaci musí učitel získat nejméně 4 známky za pololetí, 

z toho nejméně 1 známku za ústní zkoušení;  u předmětů s převahou 

praktických činností (výchovy a práce s počítačem)  je žák hodnocen za 

praktické dovednosti 

d. u jednohodinových dotací za pololetí musí učitel získat nejméně 3 známky,  

                        z toho nejméně 1 známku za ústní zkoušení 

e. při tříhodinové dotaci musí učitel získat nejméně 6 známek za pololetí, z toho 

1 - 2 známky za ústní zkoušení 

f. při čtyřhodinové dotaci musí učitel získat nejméně 8 známek za pololetí, 

z toho nejméně 2 známky za ústní zkoušení. 

 

2. Počet závazných kontrolních písemných prací a praktických zkoušek stanoví  

školní vzdělávací plán příslušných vyučovacích předmětů. Písemné práce a 

protokoly o těchto zkouškách se zakládají nejméně po dobu žákova studia. Průběh a  

vyhodnocování klauzurní postupové zkoušky se řídí klauzurním řádem.         

 

3. Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně za celý 

školní rok, aby se nadměrně nenahromadily v určitých obdobích. Termín 

celohodinové písemné kontrolní práce předem (alespoň týden) zapíše tužkou do 

třídní knihy. Kontrolní práce zadávané žákovi dodatečně po ukončení jeho absence 

musí mít jiné zadání než práce zadávané třídě v době žákovy absence. 

 

4. Termín písemné zkoušky, která má trvat déle než 25 minut a zahrnuje víc jak učivo 

v rozsahu asi měsíční hodinové dotace, termín celohodinové kontrolní písemné 

práce nebo praktické zkoušky prokonzultuje učitel s třídním učitelem, který 

koordinuje plán zkoušení. V jednom dni mohou žáci denního studia konat jen jednu 

zkoušku uvedeného charakteru, ve studiu při zaměstnání nejvýše dvě zkoušky. 

 

5. Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace. Po ústním zkoušení oznámí 

učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě. Výsledky hodnocení písemných 

zkoušek a prací a praktických činnosti oznámí žákovi nejpozději do 14 dnů. 

Deset pracovních dnů před konáním pololetní pedagogické rady oznámí učitel 

žákovi předběžný výsledek za dané klasifikační období. 

 

6. Rodiče nezletilých žáků jsou o známkách pravidelně informováni, a to v první 

řadě prostřednictvím studijního průkazu či žákovské knížky. Proto učitel na konci 

každého měsíce výuky zkontroluje (případně dopíše) a svým podpisem stvrdí 
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známky získané v předchozím období. Červeně zapisuje známky důležitější (např. 

z kontrolních prací či většího opakování), modře známky ostatní. 

Pokud je žák na konci měsíce v době zápisu nepřítomen nebo pokud si zapomněl 

studijní průkaz či žákovskou knížku, je jeho povinností požádat vyučujícího o 

dodatečné zapsání známek. Stejně tak je výslovnou povinností žáka předkládat 

průkaz rodičům po každém novém zápisu známky či jiného sdělení. 
Rodiče získávají informace o známkách také na schůzkách SRPDŠ a dále při osobní 

návštěvě. Kdykoliv v průběhu pololetí mohou také požádat třídního učitele o 

průběžné výsledky. Ten jim je sdělí prokazatelných způsobem (např. zápisem do 

studijního průkazu, dopisem, faxem, e-mailem apod.). 

 

7. Pokud se žák v průběhu jednoho čtvrtletí zhorší o dva stupně (či více stupňů), 
upozorní vyučující na tuto skutečnost třídního učitele a ten opět prokazatelným 

způsobem předá informaci rodičům a zahrne ji také do zprávy pro pedagogickou 

radu. 

 

8. Na informace podle bodů 6 a 7 článku 1 školního řádu mají v případě zletilých žáků 

také právo jejich rodiče, popřípadě osoby, které vůči zletilým plní vyživovací 

povinnost. 

 

9. Učitel může nařídit doplňovací zkoušku u žáka, jehož absence v daném předmětu 

dosáhla 25 % (a více) za pololetí. Pokud žákova absence překročí 40 %, nemůže být 

klasifikován z žádného profilového předmětu (ty určí ředitel školy na základě 

podnětu třídního učitele) a měl by vykonat doplňovací zkoušky. Stejný postup platí 

pro odborný výcvik a pro praktická cvičení. 

V odůvodněných případech může ředitel školy tyto zkoušky prominout na základě 

písemné žádosti žáka. Žádost musí obsahovat zdůvodnění absence. 

 

10. Vyučující by měl osobně odučit nejméně 70 % všech hodin svého předmětu 

v jednom pololetí. Pokud by hrozilo, že tento limit bude překročen např. v důsledku 

dlouhodobé nemoci, je nutno, aby vyučující svou další nepřítomnost omezil na 

případy nezbytně nutné (např. zkoušení u maturit či ZZ) a aby ze svých aktivit 

vypustil účasti na školeních, exkurzích či dalších akcích, které nejsou nezbytně 

nutné pro chod školy. 

 

Článek 2 

Prospěch žáka a výchovná opatření 

 

I. Prospěch žáka 

 

1. Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech se klasifikuje těmito 

stupni: 

  1 – výborný 

  2 – chvalitebný 

  3 – dobrý 

  4 – dostatečný 

  5 – nedostatečný 

 

2. Stupeň prospěchu určuje učitel, který vyučuje příslušnému vyučovacímu 

předmětu. Ve vyučovacím předmětu, v němž vyučuje více učitelů, určí stupeň 

prospěchu žáka za klasifikační období po vzájemné dohodě.  

Při určování stupně prospěchu v jednotlivých vyučovacích předmětech na konci 

klasifikačního období se stupeň prospěchu neurčuje na základě průměru 

z klasifikace za příslušné období, protože známky z větších písemných prací mají 
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větší váhu. 

Pokud je žák v některém hlavním předmětu svého oboru klasifikován  

z velkých kontrolních prací ověřujících trvalost a ucelenost poznatků či  

z ilustračních maturitních testů více než jedenkrát za pololetí známkou 

nedostatečně, může jej vyučující klasifikovat známkou nedostatečně i na 

vysvědčení, a to bez ohledu na dílčí klasifikaci a bez ohledu na aritmetický 

průměr všech získaných známek. 

Hlavním předmětem se rozumí: 

český jazyk a cizí jazyk - ve všech typech maturitního studia, 

matematika - ve třídách gymnázia, 

volitelné předměty společně i profilové části maturitní zkoušky – ve všech typech 

maturitního studia. 

 

3. Zpravidla k 15. listopadu a 15. dubnu se projednávají v pedagogické radě případy 

zaostávání žáků v učení a nedostatky v jejich chování. 

 

4. Na konci klasifikačního období, v termínu, který určí ředitel školy, nejpozději však 

48 hodin před jednáním pedagogické rady o klasifikaci, zapíší učitelé 

příslušných vyučovacích předmětů a učitelé odborného výcviku výsledky celkové 

klasifikace do třídního výkazu, katalogu nebo katalogového listu. Je-li 

pedagogická rada v pondělí, pak předchozí sobota a neděle se do stanovených 48 

hodin nezapočítávají. 

Výkazy a katalogy budou v tomto termínu k dispozici ve sborovně či 

v sekretariátu školy. 

 

5. Při klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech se hodnotí: 

 

a. Ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, faktů, 

pojmů, definic, zákonitostí a vztahů a schopnost vyjádřit je; 

b. kvalita 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. schopnost využívat a zobecňovat zkušenosti a poznatky získané při 

praktických činnostech; 

e. kvalita myšlení, především jeho logika, samostatnost a tvořivost; 

f. aktivita v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim; 

g. přesnost, výstižnost a odborná i jazyková správnost ústního i písemného 

projevu; 

h. kvalita výsledků činností; 

i. osvojení účinných metod samostatného studia. 

 

6. Vzdělávací výsledky se klasifikují podle této stupnice: 

 

Stupeň 1 (výborný) 

 Žák ovládá učebními osnovami 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 (i jazykově), přesný a výstižný. Grafický 

projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími 

nedostatky. Je schopen samostatně studovat vhodné texty. 
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 Stupeň 2 (chvalitebný) 

 Žák ovládá učebními osnovami požadované poznatky, fakta, jevy, 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 činností je zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický projev je estetický, bez 

větších nepřesností. Žák 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. Požadované intelektuální a motorické 

činnosti nevykonává vždy přesně. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele 

korigovat. Osvojené poznatky a dovednosti aplikuje při řešení teoretických úkolů s chybami. 

Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů a zákonitostí podle podnětů učitele. Jeho 

myšlení je vcelku správné, není vždy tvořivé. Ústní a písemný projev není vždy správný, 

přesný a výstižný, grafický projev je méně estetický. Častější nedostatky se projevují v kvalitě 

výsledků jeho činnosti. Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele. 

 

 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 je zpravidla málo tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má zpravidla vážné nedostatky 

ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Výsledky jeho činnosti nejsou kvalitní, grafický projev 

je málo estetický. Závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při 

samostatném studiu má velké 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 písemné 

projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků jeho 

činnosti a grafický projev jsou na nízké úrovni. Závažné nedostatky a chyby nedovede opravit 

ani s pomocí učitele. Nedovede samostatně studovat. 

 

II. Výchovná opatření 

 

1. Ředitel školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné 

právnické či fyzické osoby žákovi po projednání v pedagogické radě udělit pochvalu 

nebo jiné ocenění za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, 

záslužný nebo statečný čin nebo za dlouhodobou úspěšnou práci. 

 

2. Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních 

vyučujících žákovi po projednání s ředitelem školy udělit pochvalu nebo jiné ocenění 

za výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci. 
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3. Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto 

porušení žákovi uložit: 

a. napomenutí třídního učitele  

b. napomenutí učitele OV  
za kázeňský přestupek nebo porušení zásad společenského chování, 

neomluvenou absenci do 5 vyučovacích hodin v klasifikačním období 

c. důtku třídního učitele 

d. důtku učitele OV  
za vážný kázeňský přestupek nebo vážné porušení zásad společenského 

chování, neomluvenou absenci do 10 vyučovacích hodin v klasifikačním 

období 

e. důtku ředitele školy  
za velmi vážný kázeňský přestupek nebo velmi vážné porušení zásad 

společenského chování, neomluvenou absenci do 30 vyučovacích hodin za 

klasifikační období. 

 

4. Třídní učitel nebo učitel OV oznámí neprodleně udělení důtky řediteli školy. 

 

5. Ředitel školy nebo třídní učitel nebo učitel OV neprodleně oznámí udělení pochvaly a 

jiného ocenění nebo uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným 

způsobem žákovi a zákonnému zástupci nezletilého žáka  (viz  ŠKOLNÍ ŘÁD, kap. 5, 

bod 3.). 

 

6. Udělení pochvaly a jiného ocenění a uložení napomenutí nebo důtky se zaznamenává 

do dokumentace školy. 

 

Článek 3 

Komisionální zkouška 

 

1. Komisionální zkoušku koná žák v těchto případech: 

a. při zkoušce z odborných předmětů, které stanoví rámcový vzdělávací program 

v uměleckých oborech, 

b. koná-li opravné zkoušky, 

c. požádá-li zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka o jeho 

přezkoušení z důvodu pochybnosti o správnosti hodnocení.  

 

2. Ředitel školy nařídí komisionální přezkoušení žáka, jestliže zjistí, že vyučující porušil 

pravidla hodnocení. Termín komisionálního přezkoušení stanoví ředitel školy bez 

zbytečného odkladu. 

 

3. Komise pro komisionální zkoušky je tříčlenná. Jejím předsedou je ředitel školy nebo 

jím určený učitel, zkoušející učitel vyučující žáka danému předmětu a přísedící, který 

má odbornou kvalifikaci pro výuku téhož nebo příbuzného předmětu. Pokud je ředitel 

školy zároveň vyučujícím, jmenuje předsedu komise krajský úřad. Členy komise 

jmenuje ředitel školy. Výsledek zkoušky vyhlásí předseda veřejně v den konání 

zkoušky. 

 

4. V případě pochybností o správnosti hodnocení žáka může být žák v příslušném 

pololetí z daného předmětu komisionálně zkoušen pouze jednou. 

 

5. Komisionální zkoušku může žák v jednom dni konat nejvýše jednu. 

 

6. O konání komisionální zkoušky musí být vyhotoven protokol na předepsaném 

tiskopisu SEVT. 
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Další zkoušky 

 

1. Další zkoušky, jejichž výsledek stanovuje zkušební komise, jsou následující: 

a. rozdílová zkouška 

b. doplňovací zkouška 
 

2. Rozdílovou zkoušku koná žák, který zahájil studium ve vyšším ročníku nebo 

přestoupil v průběhu klasifikačního období, a v předchozím studiu neabsolvoval 

předměty stanovené učebním plánem. 

 

3. Doplňovací zkoušku koná žák (ve všech formách studia včetně ISP), jehož nebylo 

možno z objektivních příčin klasifikovat v řádném termínu. Termín doplňovací 

zkoušky je stanoven tak, aby klasifikace mohla být ukončena do dvou měsíců po 

skončení pololetí. Výsledek této zkoušky se započítává do celkové klasifikace daného 

období a spolu s ostatními dosud získanými známkami tvoří podklad pro stanovení 

výsledného prospěchu. Pokud žák v daném klasifikačním období nezískal žádnou 

známku, je známka z  doplňovací zkoušky zároveň známkou konečnou. 

 

4. Komise pro další zkoušky může být až tříčlenná, tvoří ji zpravidla učitel příslušného 

předmětu, třídní učitel a další učitel s příbuznou kvalifikací. Výsledek zkoušky před 

komisí se žákovi oznámí v den konání zkoušky. 

 

5. O konání rozdílové nebo doplňovací zkoušky se vyplňuje příslušný protokol školy 

(Protokol o přezkoušení žáka). 

 

Článek 4 

Individuální vzdělávací plán 

 

1. V individuálním vzdělávacím plánu povoleném ze závažných důvodů je určena 

zvláštní organizace výuky a délka vzdělávání při zachování obsahu a rozsahu 

vzdělávání stanoveného školním vzdělávacím programem. 

 

2. Ředitel školy seznámí žáka a zákonného zástupce nezletilého žáka s průběhem 

vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu a s termíny zkoušek. Individuální 

vzdělávací plán, podepsaný ředitelem školy a zákonným zástupcem nezletilého žáka, 

se stává součástí osobní dokumentace žáka. 

 

3. Žák studující podle individuálního vzdělávacího programu je organizačně veden ve 

třídě, do níž podle absolvovaného klasifikačního období patří. Třídní učitel této třídy 

zajišťuje  veškeré organizační náležitosti studia tohoto žáka. 

 

4. Žákovi studujícímu podle individuálního vzdělávacího plánu je určenými učiteli 

v dohodnutém termínu zadáno učivo na klasifikační období. Učivo je zadáváno 

z dostupných pramenů a pouze toto učivo je pak obsahem zkoušky. 

 

5. Žák studující podle individuálního vzdělávacího programu je klasifikován na základě 

zkoušek ze všech předmětů předepsaných učebním plánem s výjimkou TV. Zkoušky 

musí být vykonány do konce každého klasifikačního období zpravidla u učitele, který 

učivo zadával. Prodloužení termínu vykonání zkoušek může povolit v odůvodněných 

případech ředitel školy formou doplňovací zkoušky (viz článek 3 bod 6). 

 

6. Hodnocení za školní rok musí být stanoveno nejdéle do konce září následujícího 

školního roku. 
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7. U žáka studujícího podle individuálního vzdělávacího programu se nehodnotí chování. 

 

Článek 5 

Průběh a hodnocení v dálkové formě vzdělávání 

 

1. V dálkové formě vzdělávání je určena pololetní organizace výuky při zachování 

obsahu a rozsahu vzdělávání stanoveného školním vzdělávacím programem. 

 

2. Skupinu žáků dálkového studia organizačně vede třídní učitel. 

 

3. Třídní učitel seznámí žáka s průběhem a obsahem vzdělávání a s termíny zkoušek za 

klasifikační období na první konzultaci, která se koná v měsíci září pro první pololetí a 

v měsíci únoru pro druhé pololetí příslušného školního roku. 

 

4. Učivo na klasifikační období zadají žákovi určení vyučující jednotlivých vyučovacích 

předmětů. Tito vyučující umožní žákovi individuální konzultace v průběhu období. 

Vyučující zadává učivo z dostupných pramenů a pouze toto učivo je také obsahem 

zkoušky. 

 

5. Na konci klasifikačního období vykoná žák do určeného termínu ze všech předmětů 

daných učebním plánem zkoušku. Zkoušejícím je zpravidla vyučující, který učivo 

zadával. 

 

6. Prodloužení termínu vykonání zkoušky může povolit ředitel školy jen 

v odůvodněných případech. 

 

7. Za první pololetí školního roku je žákovi vydán výpis z katalogového listu, na konci 

druhého pololetí obdrží žák vysvědčení. 

 

      Článek 6 

Průběh a hodnocení ve vyšším odborném studiu 

 

Školní vyučování ve školním roce trvá 40 týdnů, z toho 32 týdnů je školní výuka, 6 týdnů je 

určeno pro samostatné studium a k získání zkoušek a zápočtů, 2 týdny tvoří rezerva. 

 

Délka studia je 3 roky v denní formě, včetně odborné praxe. 

 

Vyšší odborné vzdělání se řídí vyhláškou č. 10/2005 o vyšším odborném vzdělávání ze dne 

27. 12. 2004. Obsahuje teoretickou přípravu a praktickou přípravu – odbornou praxi. 

Teoretická příprava se uskutečňuje formou přednášek, seminářů, konzultací, cvičení a 

exkurzí. Vyučovací hodina trvá 45 minut. 

 

Hodnocení se provádí formou: 

a) průběžného hodnocení 

b) zápočtu 

c) klasifikovaného zápočtu 

d) zkoušky. 

 

Klasifikovaný zápočet a zkouška může mít formu ústní, písemnou, praktickou nebo 

kombinovanou. 

Každá zkouška je možná opakovat dvakrát. 

Hodnocení ve vyšším odborném studiu je následující: 

- výborně 

- velmi dobře 
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- dobře 

- nesplněno. 

 

Dokladem o vzdělání je výkaz o studiu. 

 

Do vyššího ročníku postoupí student, který úspěšně splnil podmínky stanovené 

akreditovaným vzdělávacím programem.  

 

Vyšší odborné vzdělávání se ukončuje absolutoriem. Dokladem o dosažení vyššího 

odborného vzdělání je vysvědčení o absolutoriu a diplom absolventa. Označení absolventa 

VOŠ, které se uvádí za jménem, je „diplomovaný specialista“, zkráceně „DiS“. 

Absolutorium se skládá ze zkoušky z odborných předmětů, zkoušky z cizího jazyka a 

obhajoby absolventské práce. 

 

Školné činí 3.000,- Kč za školní rok. 

 

Článek 7 

Uvolnění žáka z vyučování 

 

1. Ředitel školy může ze závažných důvodů, zejména zdravotních, uvolnit žáka na žádost 

zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu. Žáka se zdravotním postižením 

může též 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 ředitel 

školy uvolní žáka z vyučování na písemné doporučení registrujícího praktického 

lékaře nebo odborného lékaře. Žák není z předmětu, z něhož byl zcela uvolněn, 

hodnocen. 

 

2. Uvolnění žáka z vyučovacího předmětu je zapsáno v třídním výkazu. Doklad, na 

základě něhož byl žák uvolněn z výuky, přiloží třídní učitel do osobní dokumentace 

žáka. 

 

3. Třídní učitel uvede do rubriky pro klasifikaci na vysvědčení zápis „uvolněn“. 

 

4. V případě uvolnění žáka z vyučovacího předmětu se žák neúčastní výuky v první nebo 

poslední vyučovací hodině. V ostatních hodinách v průběhu vyučovacího dne musí 

žák dostat náhradní práci, kterou mu přidělí vyučující daného předmětu, případně 

třídní učitel. 

 

 

 

 

 

 

 

Platnost dokumentu: od 1. 2. 2013  

Aktualizace: od 1. 9. 2018 

 


