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Podklady pro klasifikaci – školní rok 2017/2018 
 

1. 

Má-li být žák klasifikován z předmětu český jazyk, musí za jedno pololetí získat minimálně 5 

známek, z toho po jedné z ústního projevu, písemného zkoušení, slohové práce, testu a 

diktátu. Všechna písemná zkoušení budou prováděna v jednom termínu, tj. neexistují 

náhradní termíny, resp. ve výjimečných případech lze dohodnout náhradní termín po 

individuální domluvě s vyučujícím.  

2. 

Podkladem pro klasifikaci v předmětu dějepis jsou minimálně 3 známky za jedno pololetí, 

z toho jedna z ústního projevu a dvě z písemného zkoušení. 

3. 

Klasifikován z cizího jazyka (anglický, německý, francouzský a ruský) bude žák, který za 

pololetí bude hodnocen za jeden ústní projev, absolvuje všechny lekce shrnující testy, 

všechny hlavní gramatické testy a jednu písemnou práci. Žák má možnost absolvovat 

předepsané zkoušení v náhradním termínu. 

4. 

Žák bude klasifikován z předmětu matematika tehdy, absolvuje-li obě čtvrtletní písemné 

práce a minimálně 75% ostatních písemných zkoušení. Zároveň musí být hodnocen 

minimálně z jednoho ústního projevu. 

5.  

Podkladem pro klasifikaci v předmětu fyzika je minimálně 75% účast žáka na písemných 

zkoušeních a testech a hodnocení jednoho ústního projevu. 

6. 

Podkladem pro klasifikaci v předmětu biologie, zeměpis a chemie je minimálně 75% účast na 

písemných zkoušeních za jedno pololetí a jedna známka z ústního projevu.  

7. 

Podkladem pro klasifikaci v předmětu občanská výchova jsou minimálně 4 známky z ústního 

nebo psaného projevu. 

8.  
Podkladem pro klasifikaci v předmětu základy společenských věd jsou minimálně 3 známky 

z písemného zkoušení a jedno hodnocení ústního projevu. 

9. Hodnocení v předmětech IVT, Vv, Hv, Tv a v seminářích je v kompetenci příslušných 

vyučujících těchto předmětů. Podklady pro klasifikaci v těchto předmětech ale musí vždy 

vycházet z článku 9 školního řádu a žáci s nimi musí být prokazatelně seznámeni na začátku 

každého pololetí (do 15.9 nebo 15.2).  

10. 

Každý vyučující má právo modifikovat tyto podklady pro klasifikaci. Vyučující je v tom 

případě povinen seznámit studenty na začátku každého pololetí (do 15.9 nebo 15.2) 

s klasifikačními kritérii a provede o tom zápis do třídní knihy. 

 

 

 

 

 

Schváleno pedagogickou radou dne 30. 9. 2017   Mgr. Marcela Šustrová, ředitelka školy 
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