Příloha ke školnímu řádu pro žáky střední školy

Hodnocení prospěchu a chování žáků střední školy
A. Hodnocení prospěchu žáka probíhá v souladu s § 3 odst. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 vyhlášky
č. 13/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Za hodnocení prospěchu odpovídá vyučující daného předmětu.
1. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na vysvědčení
a) Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech
stanovených ŠVP se hodnotí na vysvědčení těmito stupni prospěchu:
1 – výborný
2 – chvalitebný
3 – dobrý
4 – dostatečný
5 – nedostatečný
b) Není-li možné žáka hodnotit z některého předmětu, uvede se na vysvědčení u příslušného
předmětu místo stupně prospěchu slovo „nehodnocen/a“.
c) Pokud je žák z vyučování některého předmětu zcela uvolněn, uvede se na vysvědčení u
příslušného předmětu místo stupně prospěchu slovo „uvolněn/a“.
d) Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje těmito stupni:
 prospěl/a s vyznamenáním
 prospěl/a
 neprospěl/a
 nehodnocen/a
e) Žák prospěl s vyznamenáním, není-li klasifikace v žádném povinném předmětu horší než
stupeň 2 – chvalitebný a průměrný prospěch z povinných předmětů není horší než 1,50
a chování je hodnoceno jako velmi dobré.
f) Žák prospěl, není-li klasifikace v některém povinném předmětu vyjádřena stupněm 5 –
nedostatečný.
g) Žák neprospěl, je-li klasifikace v některém povinném předmětu vyjádřena stupněm 5 –
nedostatečný nebo není-li žák hodnocen z některého předmětu na konci 2. pololetí.
h) Žák je nehodnocen, pokud ho není možné hodnotit z některého předmětu na konci
1. pololetí.
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Nelze-li žáka hodnotit na konci 1. pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní
termín, a to tak, aby hodnocení za 1. pololetí bylo provedeno nejpozději do konce června.
Není-li možné žáka hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za 1. pololetí nehodnotí.
Nelze-li žáka hodnotit na konci 2. pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní
termín, a to tak, aby hodnocení za 2. pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září
následující školního roku. Do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník. Není-li
žák hodnocen ani v tomto termínu, neprospěl.
Hodnocení žáka v případě vysoké absence („přezkoušení z důvodu vysoké absence“)
Pokud celková absence žáka v jednotlivém předmětu činí 20 % a více za pololetí, bude
na základě rozhodnutí vyučujícího nebo ředitele školy nařízeno přezkoušení v daném
předmětu. Přezkoušení není zkouškou komisionální, proběhne před třídou za účasti
zkoušejícího, přizván může být přísedící, kterým je vyučující téhož nebo příbuzného
předmětu, popř. ředitel školy.
2. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků; vychází z § 4 vyhlášky č. 13/2005 Sb., ve
znění pozdějších předpisů
a) Zásady hodnocení:
 musí na žáka působit povzbudivě, přístup musí respektovat žákovu individualitu
 musí být přiměřené, objektivní a spravedlivé
 jde o dlouhodobý proces kombinující různé formy hodnocení
 předpokládá u učitele tvořivé využívání forem a metod vedení vyučování
 musí postihovat úroveň vědomostí, dovedností a návyků, jichž žák dosáhl koncem
klasifikačního období; jde o kompetence, kterými je vybaven
 není nástrojem k upevňování kázně
b) Formy (základní) ověřování znalostí (kompetencí)
 ústní – především aktivní dialog zkoumající příčinnost, tvořivost, samostatné myšlení
a myšlení kritické
 písemná – testy, doplňovací práce, krátké práce, čtvrtletní (pololetní) práce
 samostatné řešení – referáty, komparativní práce, slohová cvičení, tematické práce,
domácí úkoly, maturitní práce
Pokud to povaha předmětu umožňuje, je vhodné využít všech forem hodnocení.
Při přípravě písemných prací na školní rok nebo pololetí je vyučující povinen žáky předem
seznámit s jejich časovým harmonogramem.
c) Kritéria jednotlivých stupňů hodnocení prospěchu
 výborný – Žák bezpečně ovládá učivo, je samostatný, pohotový. Při řešení úkolů
bezproblémově používá a tvůrčím způsobem využívá získané vědomosti a dovednosti;
je zcela vybaven příslušnými kompetencemi stanovenými ŠVP.
 chvalitebný – Žák učivo ovládá, uvažuje samostatně. Získané vědomosti a dovednosti
používá při řešení úkolů. Při práci se dopouští malých, ne příliš častých chyb; je velmi
dobře vybaven kompetencemi stanovenými ŠVP.
 dobrý – Žák v podstavě učivo ovládá, je samostatný. Získané vědomosti a dovednosti
používá k řešení úkolů, obtížnější úkoly řeší ve spolupráci s učitelem; je dobře
vybaven kompetencemi stanovenými ŠVP.
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 dostatečný – Žák ovládá učivo jen částečně, při práci se dopouští závažnějších chyb.
Za pomoci učitele je schopen chyby najít a odstranit, o daný předmět jeví zájem; je
uspokojivě vybaven kompetencemi stanovenými ŠVP.
 nedostatečný – Žák učivo neovládá. Na pomocné a návodné otázky reaguje nesprávně,
ani s pomocí učitele není schopen řešit úkoly; o daný předmět nejeví zájem, není
vybaven kompetencemi stanovenými ŠVP.
d) Komisionální zkouška probíhá v souladu s § 6 vyhlášky č. 13/2005 Sb., ve znění
pozdějších předpisů
Komisionální zkoušku koná žák v těchto případech:
 koná-li opravné zkoušky
Koná-li žák opravnou zkoušku ve 2. pololetí, může tuto konat nejdříve v měsíci srpnu
příslušného školního roku, pokud zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka
nedohodne s ředitelem školy dřívější termín; v případě žáka posledního ročníku vzdělávání
vyhoví ředitel školy žádosti o dřívější termín vždy.
Podrobnosti týkající se komisionální zkoušky včetně složení komise pro konání komisionální
zkoušky, termínu konání zkoušky a způsobu vyrozumění žáka a zákonného zástupce
nezletilého žáka o výsledcích zkoušky stanoví ředitel školy a zveřejní je na příslušném místě
ve škole.
 požádá-li zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka o komisionální
přezkoušení z důvodu pochybností o správnosti hodnocení
Ředitel školy nařídí komisionální přezkoušení žáka, jestliže zjistí, že vyučující porušil
pravidla hodnocení. Termín komisionálního přezkoušení stanoví ředitel školy bez zbytečného
odkladu. Žák může být v příslušném pololetí z daného předmětu komisionálně přezkoušen
pouze jednou.
V jednom dni může žák konat pouze jednu komisionální zkoušku.
Komise pro komisionální zkoušky je nejméně tříčlenná. Jejím předsedou je ředitel školy nebo
jím pověřený učitel, zkoušejícím je učitel vyučující žáka danému předmětu a přísedícím je
učitel, který má odbornou kvalifikace pro výuku téhož nebo příbuzného předmětu. Pokud je
ředitel střední školy zároveň vyučujícím, jmenuje předsedu komise krajský úřad. Členy
komise jmenuje ředitel školy. Výsledek zkoušky vyhlásí předseda komise veřejně v den
konání zkoušky.
e) Průběh a způsob hodnocení ve vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu se řídí
§ 5 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 13/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 Ředitel školy může dle § 18 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
povolit žákovi vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. Žákovi je
v takovém případě předán individuální vzdělávací plán v elektronické podobě v pdf
formátu, jsou zde stanoveny rozsah probíraného učiva, dále termíny a formy
hodnocení, které se řídí pravidly a kritérii tohoto hodnocení. Úkon předání je doložen
listinou „Vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu“; zletilý žák podepíše
převzetí, u nezletilého žáka podepisuje převzetí též zákonný zástupce, dále dokument
podepíše třídní učitel a ředitel školy.
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B. Hodnocení chování žáka – v souladu s § 3 odst. 5 a § 10 vyhlášky č. 13/2005 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů
1. Hodnocení na vysvědčení
 velmi dobré – žák se chová v souladu s obecně platnými principy morálky (jedná
v duchu dobrých mravů); jeho chování je v souladu se školním řádem
 uspokojivé – žák porušuje obecně platné principy morálky; závažněji nebo opakovaně
porušuje školní řád
 neuspokojivé – chování žáka je často v rozporu s obecně platnými principy morálky;
žák opakovaně závažněji nebo závažně porušuje školní řád
2. Výchovná opatření
a) Ředitel školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné
právnické či fyzické osoby žákovi udělit pochvalu nebo jiné ocenění za mimořádný projev
lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo za dlouhodobou
úspěšnou práci.
b) 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.
c) Při zaviněném porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto
porušení žákovi uložit:
 napomenutí třídního učitele
 důtku třídního učitele
 důtku ředitele školy
d) Třídní učitel neprodleně oznámí uložení důtky řediteli školy.
e) O udělení a uložení výchovných opatření uvědomí písemně třídní učitel nebo ředitel školy
zákonného zástupce žáka, příp. zletilého žáka, bezprostředně po udělení nebo uložení
výchovných opatření.
O výchovných opatřeních je třídním učitelem učiněn zápis do osobní evidence žáka. Tyto
zápisy slouží pouze pro interní informace o žákovi.
3. Pravidla pro udělení pochvaly nebo jiného ocenění
 pochvala třídního učitele – za příkladné chování, reprezentaci školy, statečný a lidsky
hodnotný čin, apod.
 pochvala ředitele školy - za mimořádně příkladné chování, výrazně úspěšnou
reprezentaci školy, mimořádně statečný a lidsky hodnotný čin, apod.
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4. Pravidla pro uložení výchovných opatření
 napomenutí třídního učitele - ukládá třídní učitel na základě vlastní zkušenosti nebo na
podnět kteréhokoli zaměstnance školy za méně závažné porušení školního řádu
 důtka třídního učitele - ukládá třídní učitel na základě vlastní zkušenosti nebo
na podnět kteréhokoli zaměstnance školy za opakované méně závažné porušení
školního řádu
 důtka ředitele školy - ukládá ředitel školy na základě vlastní zkušenosti nebo
na podnět kteréhokoli zaměstnance školy, zvláště pedagogického pracovníka
za opakované závažné porušení školního řádu
 podmíněné vyloučení ze studia – ukládá ředitel školy na základě vlastní zkušenosti,
na návrh třídního učitele, pedagogického pracovníka či jiného zaměstnance školy
za mimořádně závažné nebo opakované závažné porušení školního řádu. Záležitost
projedná v pedagogické radě, přihlédne k jejímu názoru. V rozhodnutí o podmíněném
vyloučení ze studia stanoví ředitel školy zkušební lhůtu.
 vyloučení ze studia - ukládá ředitel školy na základě vlastní zkušenosti, na návrh
třídního učitele, pedagogického pracovníka či jiného zaměstnance školy za obzvlášť
hrubé porušení školního řádu nebo za opakované hrubé porušování školního řádu,
za spáchání úmyslného trestného činu, nebo jiné protiprávní jednání – distribuce drog,
ohrožování zdraví a života spolužáků násilným jednáním, vnesení zbraně do prostor
školy apod. A to i v případě, že velikostí způsobené škody nemá toto jednání charakter
trestného činu. Záležitost projedná ředitel školy v pedagogické radě, přihlédne
k jejímu názoru.
Podmíněné vyloučení ze studia a vyloučení ze studia podléhá správnímu řízení.
C. Závěrečné ustanovení
Tato příloha je, až do oficiálním postupem učiněné změny, součástí školního řádu pro žáky
Střední školy, jejíž činnost vykonává právnická osoba s názvem Střední zdravotnická škola a
Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram I, Jiráskovy sady 113.

V Příbrami dne: 23.5.2013

Mgr. Václav Kočovský, v. r.
ředitel školy
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