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předmět datum Čas učitel 

ČJL 
 

14.6. 11:35 Veselková 
Zajícová 
 

ANJ 7.6. 10:30 Vaněčková 
Hrášková 

ICT 
 

22.6. 10:00 Poesová 

MAT 
 

19.6. 12:30 Říhová 
Poesová 

UVY 
 

12.6. 11:35 Palešníková 
Miklošová 

TCH, MTR – VM 
TEP - UP 
 

15.6. 11:00 Bendzáková 
Miklošová 

SDO, DEU 
 

7.6. 10:00 Miklošová 

MOD 
 

7.6. 10:00 Miklošová 
Veselková 

MTR – KAD 
 

13.6. 11:00 Zdeňková 

TCH - KAD 11.6. 10:00 Králíková 
 

ZDR 7.6. 12:30 Králíková, 
Duffková,  

OBN, ZSV 19.6. 14:30 Šoltés 
Zajícová 

CHE 
 

6.6. 9:00 Burjánek 
Halík 

EKV 20.6. 14:30 Jůza 
Šoltés 

KVS 12.6. 7:00 Zajícová 
Duffková 

TEV 
 

21.6. 13:00 Areál TJ, 
U ledáren 

Kaľata 
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ODV - VM 18.6. 10:00 Bílá, 

Janout 

ODV - KA  5 dnů 
(domluvit s pí 
Králíkovou) 

Diringerová, 
Veselá, 
Králíková 

 

zákon č. 561/2005 Sb., školský zákon, 

  
§ 69  

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků  
(1) Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení. Za první pololetí lze žákovi vydat místo vysvědčení 
výpis z vysvědčení.  

  
(2) Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikací nebo slovně nebo 
kombinací obou způsobů. O způsobu hodnocení rozhoduje ředitel školy se souhlasem školské rady.  
  
(3) Škola převede slovní hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v případě 
přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této školy, zletilého žáka 
nebo zákonného zástupce nezletilého žáka.  

  
(4) Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí příslušného ročníku prospěl ze 
všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem, s výjimkou předmětů, z 
nichž se žák nehodnotí. Hodnocení žáka v odborných předmětech, které stanoví rámcový 
vzdělávací program v uměleckých oborech, se uskutečňuje po vykonání komisionální zkoušky.  

  

(5) Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní 
termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do konce června. Není-
li možné žáka hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí. Není-li žák 
hodnocen z povinného předmětu vyučovaného pouze v prvním pololetí ani v náhradním termínu, 
neprospěl.  
  
(6) Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní 

termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září 
následujícího školního roku. Do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník. Není-li žák 
hodnocen ani v tomto termínu, neprospěl. 

(7) Žák, který na konci druhého pololetí neprospěl nejvýše ze 2 povinných předmětů, nebo žák, 
který neprospěl na konci prvního pololetí nejvýše ze 2 povinných předmětů vyučovaných pouze v 

prvním pololetí, koná z těchto předmětů opravnou zkoušku nejpozději do konce příslušného 
školního roku v termínu stanoveném ředitelem školy. Opravné zkoušky jsou komisionální.  

  
(8) Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. 
Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky 
nejpozději do konce září následujícího školního roku. Do doby náhradního termínu opravné zkoušky 
navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník.  

  
 

 

Nepřítomnost žáka na zkoušce je možné omluvit pouze 

ze zdravotních důvodů (potvrzení od lékaře) do tří 

pracovních dnů od konání zkoušky přímo řediteli školy. 
 


