
KLAUZURNÍ ŘÁD
příloha klasifikačního řádu

1. V souladu se studijním a klasifikačním řádem Akademie, VOŠ, Gymnáziem a SŠUP ve Světlé nad 
Sázavou, konají studenti výtvarných oborů v každém ročníku (s výjimkou posledního ročníku studia) 
klauzurní postupovou zkoušku (dále jen KPZ). Student je povinen KPZ absolvovat v každém 
ročníku a v odpovídajících termínech, přičemž je povinen dodržet podmínky dané pro 
jednotlivá zadání v daném ročníku. Vyhotovení KPZ v příslušném ročníku je podmíněno (s výjimkou 
prvního ročníku studia) úspěšným absolvováním KPZ v ročníku bezprostředně předcházejícím. 

2. KPZ ověřuje studentův talent a jeho schopnost splnit v určeném časovém období požadovaný 
umělecký úkol na zadané téma. 

3. Student musí splnit všechny podmínky pro přistoupení ke KPZ a následně přistoupit ke konání 
KPZ v rámci příslušného ročníku svého studijního plánu ve vyhlášeném řádném termínu (účast 
studenta u KPZ je doložena podpisem studenta při zadání jednotlivých úkolů). Student musí vykonat 
obhajobu v řádném nebo opravném termínu, pokud se nemůže ze závažných důvodů 
k obhajobě dostavit je povinen se předem bezodkladně omluvit třídnímu učiteli a doložit 
písemný doklad o své nepřítomnosti /za závažný důvod je považována nemoc, úřední a soudní 
jednání, úmrtí v rodině apod./. 
Při neúspěchu v termínu řádném má student možnost pouze jednoho opravného termínu. Neúspěšné 
vykonání KPZ v opravném termínu má za následek opakování daného ročníku nebo přeřazení do 
stejného ročníku Prací uměleckořemeslných, popřípadě ukončení studia pro nesplnění požadavku. 
Pokud student řádně doloží důvod své nepřítomnosti, bude mu ředitelem školy stanoven termín 
náhradní, který je pro něj opět závazný a platí pro něj pravidla jako v předchozím případě. Pokud 
student nedoloží důvod své nepřítomnosti, tak bude KPZ považována za neúspěšnou.

4. Podmínkou k přistoupení ke KPZ a jejímu následnému konání v řádném i opravném termínu 
(s výjimkou prvního ročníku) je řádné ukončení předchozí ročníku a řádné odevzdání KPZ 
s příslušnou obhajobou v tomto ročníku. Pro přistoupení ke KPZ je student povinen splnit v 
určených termínech všechny stanovené podmínky, bez splnění některé z uvedených podmínek 
nemůže student přistoupit ke konání obhajoby KPZ.  Bližší pokyny upřesňuje vždy zadávající 
učitel KPZ.

5. Témata  KPZ musí být studentům sdělena do 14 kalendářních dnů od začátku plnění 
zkoušky. Datum zadání témat KP a datum odevzdání KP včetně časového průběhu KPZ stanovuje 
ředitel školy.
Harmonogram činností pro příslušnou zkoušku stanovuje zadávající učitel. Zadávající učitel je zároveň 
pedagogem té dané třídy a oboru v předmětu Výtvarná příprava nebo Navrhování.
KPZ v jednotlivých ročnících je rozdělena do dvou částí. V prvním pololetí vykonává student KPZ 
v rámci předmětu Výtvarná příprava nebo Navrhování. Za kvalitní a včasné odevzdání práce 
zodpovídá učitel daného předmětu. Ve druhém pololetí vykonává student KPZ 
v rámci předmětu Praktická cvičení. Za kvalitní a včasné odevzdání práce zodpovídá učitel daného 
předmětu. V prvním pololetí zpravidla vypracovává návrh na zadané téma a v druhém pololetí pak 
tento návrh zpravidla zpracovává prakticky, respektive provádí jeho realizaci. Každé pololetí je pak 
první i druhá část KPZ zakončena obhajobou.

6. Hodnocení KPZ v řádném termínu je dvoukolové. 
V prvním kole probíhá obhajoba a hodnocení KP před odbornou komisí (tato komise je určena
ředitelem školy).
Ve druhém kole hodnotí komise samostatně KP a přiděluje práci body dle bodového systému. 
Dosažené body pak odpovídají příslušné známce v klasifikačního systému (viz.klasifikační řád). 
Odborná komise je složená ze zástupců učitelů z jednotlivých výtvarných oborů školy, přičemž vždy 
při hodnocení práce z daného oboru musí být přítomen příslušný odborný učitel.



7. Oborové komise je nejméně pětičlenná, tvoří ji předseda, místopředseda a členové. Předsedu a 
členy jednotlivých komisí jmenuje ředitel a jsou tvořeny učiteli jednotlivých oborů školy, přičemž při 
hodnocení KP z daného oboru musí být v komisi zastoupen odborný učitel z toho konkrétního oboru. 
Předsedu zastupuje v době jeho nepřítomnosti v plném rozsahu vždy místopředseda. KPZ lze konat 
za přítomnosti předsedy nebo místopředsedy a minimálně tří dalších členů komise.

8. KPZ je hodnocena známkou výborný, chvalitebný, dobrý, dostatečný a nedostatečný.
Komise KP buduje 15 bodovou stupnicí. Body se pak převádí do klasifikační stupnice a to následně:
Výborný – 15, 14, 13 bodů
Chvalitebný – 12, 11, 10 bobů
Dobrý – 9, 8, 7  bodů
Dostatečný – 6, 5, 4 body
Nedostatečný – 3, 2, 1, 0 bodů
Návrh klasifikace předkládá předseda komise řediteli školy, který ji schvaluje. 
O klasifikaci KPZ rozhoduje celá komise na neveřejném poradě. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas
předsedy, resp. místopředsedy komise. 
Výsledek řádného termínu KPZ je neprodleně zveřejněn na nástěnce u sekretariátu školy, třídy a
obory jsou řádně označeny a studenti uvedeni celými jmény.

9. Nesloží-li student KPZ v řádném termínu, má právo ji vykonat v termínu opravném. Opravný 
termín následuje bezprostředně po termínu řádném a je určen ředitelem školy. Průběh a organizace 
opravného termínu je též řízena zadávajícím učitelem KPZ. 
Výsledek opravného termínu KPZ je zveřejněn na nástěnce u sekretariátu školy dle ročníků, oborů a 
jmen studentů. 
Nesloží-li student KPZ ani v termínu opravném, je hodnocen „nedostatečně“ a může opakovat 
ročník, být přeřazen do stejného ročníku Uměleckořemeslných prací nebo je ze studia 
vyloučen. 

10. Neodevzdá-li student KP včetně všech náležitostí v určeném termínu, či nedostaví-li se ke 
KPZ v řádném, resp. opravném termínu, a nejdéle do 5 kalendářních dnů vždy od příslušného 
termínu se prostřednictvím třídního učitele písemně neomluví, omluvu nedoloží věrohodným 
dokladem a písemně nepodá prostřednictvím třídního učitele řediteli žádost o stanovení 
náhradního termínu, či žádosti studenta ředitel nevyhoví, nemůže přistoupit ke konání 
obhajoby KPZ v řádném ani opravném termínu a je ohodnocen známkou nedostatečnou. 

11. Žádost o opravný termín musí obsahovat relevantní důvody odkladu, přílohou žádosti musí být 
odpovídající doklad o nemožnosti splnit stanovené požadavky v určeném termínu. Povinnou 
součástí žádosti je na zadní straně formuláře „Žádost“ jasné stanovisko vyučujícího 
příslušného předmětu, jenž KP studentovi zadal a během průběhu konzultoval, zda žádost 
doporučuje či nedoporučuje ke kladnému vyřízení. V případě, že ředitel této žádosti nevyhoví, 
stanoví se celkové hodnocení KPZ jako „nedostatečný“ a student může opakovat ročník nebo 
být přeřazen do stejného ročníku prací Uměleckořemeslných, případně je ukončeno studium 
pro nesplnění požadavku. 

12. Za zdárný průběh konání KPZ zodpovídají odborní učitelé jednotlivých předmětů, za 
administrativní zabezpečení zodpovídá zadávající učitel KPZ. 
O celkovém průběhu a výsledcích KPZ vyhotoví komise písemný protokol o konání klauzurní 
postupové zkoušky za příslušné pololetí daného školního roku. Údaje na protokolu stvrdí svými 
podpisy. Nedílnou součástí protokolu o KPZ jsou seznamy studentů dle jednotlivých ročníků a oborů a 
jejich hodnocení. Za vyhotovení protokolu o konání klauzurní postupové zkoušky a za včasné 
oznámení výsledků studentům zodpovídá předseda nebo v případě jeho nepřítomnosti 
místopředseda.

13. Pokud nelze KP z objektivních technologických příčin dokončit, aby se mohla předložit 
v řádném termínu, tak se práce předkládá v takovém stavu, v kterém se právě nachází. Po dokončení 
práce, v nejkratší možné době, se práce předkládá znovu. Objektivní technologickou příčinou se 
rozumí např. odstávka hutní pece, odstávka keramické pece, vážné problémy se surovinou apod. 
Tento zcela výjimečný stav písemně zdokumentuje zadávající učitel a předloží řediteli školy. Pokud 
ředitel školy uzná tento stav za výjimečný, lze postupovat tímto způsobem.


