
Podmínky a průběh klasifikace – K. Pazourek 
 Předmětem hodnocení mohou být písemné práce, ústní zkoušení, práce v hodině, domácí příprava, 

referáty, popřípadě další (předem oznámené) aktivity.  
 Hodnocení probíhá pomocí bodů. Převod bodů na známku je následující: 

100 % – 85 % výborný 

84 % – 70 % chvalitebný 

69 % – 50 % dobrý 

49 % – 28 % dostatečný 

27 % – 0 % nedostatečný 
 

Podmínky klasifikace 
Žák bude klasifikován, pokud splní následující podmínky: 

 Absence žáka nepřekročí 25 % celkové hodinové dotace. Pokud bude absence žáka mezi 25 % a 30 
%, vyučující individuálně zváží, zda lze žáka klasifikovat (zejména v případě, kdy žák má dopsány 
všechny písemné práce a absence vznikla při reprezentaci školy). 

 Žák napíše všechny čtvrtletní práce (resp. pololetní práci, závěrečnou práci). 
 Žák je ústně vyzkoušen nejméně jednou za pololetí. Může být zkoušen z libovolné probrané látky, 

avšak s důrazem na nedávnou látku. 
 Žáku chybí k dopsání nejvýše další jedna (menší) písemná práce v každém pololetí. 

Omlouvání nepřítomnosti 
 Pokud žák před klasifikovanou aktivitou chyběl a nedoplnil si látku, je povinen toto sdělit 

vyučujícímu (před hodinou, pokud jde o ohlášenou klasifikovanou aktivitu, nejpozději však před 
jejím zahájením). Na pozdější omluvy nemusí být brán zřetel. 

 Pokud se žák včasně a řádně omluví, bude mu individuálně umožněno si látku doplnit a poté 
aktivitu splnit. Toto se nemusí vztahovat na např. dlouhodobé povinné domácí úkoly, kdy žák měl 
před nemocí dostatek času na jeho vypracování. 

Další poznámky 
 Žák se může nechat dobrovolně ústně vyzkoušet, a to jednou za pololetí. Musí se však domluvit s 

vyučujícím, nejpozději o přestávce před danou hodinou. Podobně jako při běžném zkoušení může 
být zkoušen z libovolné probrané látky, avšak s důrazem na nedávnou látku. 

 Dopisování písemných prací probíhá ve stanovených termínech vždy na konci daného čtvrtletí. 
Písemné práce se tak dopisují najednou. Pokud si chce žák dopsat nějakou práci, pak je povinen 
vyučujícímu sdělit, v který termín a kterou písemnou práci si chce dopsat, a to s předstihem. Pokud 
se žák nedostaví na jím zvolený termín bez řádné a včasné omluvy, není povinností vyučujícího mu 
nabídnout další termín. 

  


