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24.8.2020/25.8.2021
 
  

Změny pro 1. pololetí školního roku 2021 / 2022 jsou vyznačeny. 
„Výuka“ bude v následujícím dokumentu chápána jako distanční výuka nebo prezenční 
výuka ve škole.  
  

 
Kritéria hodnocení 
 
Výkony studentek a studentů budou vyučující hodnotit na základě spolupráce ve výuce 
a písemného a ústního zkoušení.  
 
Hodnocení výkonů musí být věcně fundované, musí být studentkám a studentům 
oznámeno, způsob oznámení nesmí na studentky a studenty negativně působit v jejich 
sebevnímání a nesmí je demotivovat.   
 
Hodnocení by měla být co nejvíce rovnoměrně rozložena do celého semestru, aby 
studentky a studenti nebyli přetěžováni.  
 
V posledních třech dnech před hodnotící konferencí (konec školy) lze hodnocení 
stanovit jen se souhlasem vedení školy, když jsou pro něj pádné důvody (např. nemoc 
vyučující/ho nebo studentky/ studenta). 
 
 

 
Formy stanovení hodnocení  
1. Spolupráce 
2. Písemné zkoušky 
3. Ústní zkoušky  
 
 
1. Spolupráce: 
 
Spolu s pravidelnou návštěvou školy patří spolupráce k nejdůležitějším povinnostem 
studentek/ studentů.  
Spolupráce studentky/ studenta obnáší aktivní spolupráci ve výuce, domácí úkoly, 
zodpovídání dotazů a opakování látky, písemnou spolupráci (ta trvá max. 10 minut a 
vztahuje se na právě probíranou látku), čtení a překlady textů, vedení sešitů, počítání 
matematických příkladů. Nesmějí se zadávat domácí úkoly, které by byly k 
vypracování během sobot, nedělí nebo prázdnin.   
Vyučující musí o spolupráci vést záznam a musí být kdykoli schopni o spolupráci každé 
studentky/ každého studenta podat jasné informace.    
Spolupráce představuje podstatný základ ročního hodnocení (30% a více – v závislosti 
na předmětu). Hodnocení se nikdy nesmí opírat pouze o školní písemné práce a testy.   
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Vyučující studentce/ studentovi jednou měsíčně (na konci měsíce) oznámí jeho/ její 
známku za spolupráci.  
 
Poznámka: Každý student/ každá studentka je povinen/ povinna vést si v každém 
předmětu portfolio. Portfolio sestává z přehledu, který dokumentuje každou hodinu 
předmětu (datum, obsah hodiny, pracovní úkoly atd.). Portfolio může být vedeno jak v 
papírové, tak elektronické podobě.  
Každý student/ každá studentka je povinen/ povinna portfolio kdykoli na požádání 
předložit vyučující/mu k hodnocení (nejpozději na konci 1. pololetí). 
Studentky/studenti, kteří portfolio nepředloží, nebudou klasifikováni (N). 
 
Poznámka: pro všechny ročníky se známky budou průběžně zadávat do systému 
Bakaláři (nejpozději týden po písemné práci, spolupráce na konci měsíce).   
 
 
2. Písemné zkoušky: 
 
Písemné práce: 
Schularbeit jsou písemné práce v trvání jedné vyučovací jednotky, pokud to v učebním 
plánu není stanoveno jinak. Počet Schularbeiten bude stanoven v plánu Schularbeiten. 
Schularbeit budou obsahovat minimálně dvě úlohy s na sobě nezávislými řešeními.    
Se zkoušenou látkou budou studentky/ studenti seznámeni nejméně (nejpozději) týden 
před písemnou prací. Látka z posledních dvou vyučovacích dní před písemnou prací 
se v písemné práci nesmí objevit.  
Termíny všech písemných prací jednoho semestru stanoví vyučující nejpozději dva 
týdny po začátku školního roku, a poté je hned oznámí studentkám a studentům. 
Termíny Schularbeiten budou uvedeny v plánu Schularbeiten (web). Změna smí 
proběhnout jen se souhlasem ředitelky školy.  
Schularbeit se nesmí psát: 

o Po vícedenních školních akcích  
o Pokud by se konaly dvě Schularbeit během 8 dní 

 
Zadání úkolů obdrží student/ka v kopii.  
Opravené a ohodnocené Schularbeit obdrží student/ka během jednoho týdne. 
Studenky/ studenti mají právo si školní práci okopírovat nebo ofotografovat. 
 
Pokud bude výkon více než poloviny studentek a studentů ohodnocen jako 
„nedostatečně“, je třeba školní práci se stejnou učební látkou ještě jednou zopakovat. 
Počítá se lepší výkon. Opakovací písemná práce nemusí být oznámena předem. 
Schularbeit se konají v předmětech Čeština, Němčina, Angličtina, Francouzština, 
Španělština a Matematika.   
 
 
Testy: 
Obsahují menší uzavřenou oblast učiva než Schularbeit.   
Termíny všech testů jednoho pololetí musí vyučující stanovit nejpozději dva týdny po 
začátku školního roku, a poté ihned oznámit studentkám a studentům. Termíny testů 
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budou zaznamenány v kalendáři Schularbeiten. Ke změně může dojít pouze se 
souhlasem ředitelky.  
 
Zadání úkolů obdrží student/ka v kopii.  
Opravené a ohodnocené testy obdrží student/ka během jednoho týdne. Studenky/ 
studenti mají právo si test okopírovat nebo ofotografovat. 
 
Pracovní čas nesmí překročit 30 minut.  
Testy se nesmí psát: 

o po vícedenních školních akcích 
o v den, kdy se koná již jiná písemná zkouška (test, Schularbeit) 

 
Během jednoho pololetí musí proběhnout alespoň jeden test.  
Oba způsoby práce (spolupráce a test) se odlišují časově i obsahově. Zatímco test 
pokrývá menší celistvou uzavřenou oblast učiva, písemné ověření spolupráce nemůže 
už z časových důvodů obsáhnout oblast učiva, nýbrž pouze její části (ověření 
spolupráce trvá max. 10 min a vztahuje se na látku, jež se probírá). 
 
Předměty, v nichž se nesmějí psát žádné testy: 

o Předměty, v nichž se píší Schularbeit 
 

 
3. Ústní zkoušky: 
 
Důležitým kritériem ústní zkoušky je, že probíhá formou rozhovoru. I v rámci ústní 
zkoušky mohou vyvstat záznamy, pokud zkoušený kandidát tyto písemné záznamy 
vysvětlí.  
Ústní zkoušky sestávají z minimálně dvou na sobě nezávislých otázek.  
Na přání studentky/ studenta proběhne v každém pololetí jedno ústní přezkoušení 
(„zkouška na přání“). Nárok na něj vzniká jen při včasném nahlášení se. Zkoušení 
nesmí tvořit většinu hodiny.  
 
Ústní zkoušky se smějí konat jen v průběhu vyučování a musí být ohlášeny dva dny 
předem.  
 
Ústní zkouška smí trvat maximálně 15 minut. 
Oblasti učiva, které jsou starší, smějí být zkoušeny jen jako přehled.  
Na chyby musí být student/ka okamžitě upozorněn/a.  
Ústní zkoušky nesmí probíhat:  

o po vícedenní školních akcích  
o v den, kdy se koná již jiná písemná zkouška (test, Schularbeit) 
o v den, kdy se již koná písemná zkouška (test, Schularbeit) 
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Obecně  
 
Vyučující na začátku školního roku, v prvním týdnu školy, seznámí studentky a 
studenty se systémem hodnocení  v elektronické podobě.  
 
Studentům a studentkám musí být oznámen klíč známkování pro písemné práce i pro 
celkovou známku, tzn. kolik procent celkové známky tvoří spolupráce resp. písemné 
zkoušky.  
 
Systém hodnocení nesmí být v průběhu 1. pololetí měněn a bude stanoven v odborné 
skupině na začátku školního roku. V kritériích hodnocení vyučující nadále stanoví, jaká 
kritéria platí pro známku za spolupráci.  
Vyučující zaznamená v třídní knize, že studentky/ studenty se systémem známkování 
seznámil/a. 
 
 
Následující pravidla pro první pololetí šk.roku 2021/22 neplatí:   
   
Pokud student/ka určitý procentuální podíl vyučovaných hodin zameškal/a, ohodnotí ho/ ji vyučující jako 
„neklasifikován/a“. Procentuální podíl se odvíjí od týdenního počtu hodin daného předmětu: 

 15% u předmětu se 3 a více hodinami týdně 

 25% u předmětu se 2 hodinami týdně 

 30 % u předmětu s 1 hodinou týdně  
Student/ka musí nejpozději do konce září složit nekomisionální zkoušku za dané pololetí.  
 
Výjimky jsou uvedeny ve směrnicích pro absence (IVP, delší nemoc, studium v zahraničí, osvobození z tělesné 
výuky, reprezentace České republiky, reprezentace školy). 

 
 
 
 
Mag. Isabella Haleš   
 
25.8.2021 
 

Upozornění na problematiku odlišných známek na českém a rakouském vysvědčení  
 
Na rakouském vysvědčení se skládá roční známka ze známek z prvního a druhého 
semestru, na českém vysvědčení je známka v druhém pololetí na známce z prvního 
pololetí nezávislá. To může vést k odlišnostem mezi rakouským a českým 
vysvědčením. 
 
Neboť se zde zákon nevyjadřuje přesně a nemůže být odvozeno, zda také na českém 
vysvědčení lze/se má reflektovat souvislý průběh studijního pokroku, je třeba na to 
upozornit a dát na české i na rakouské vysvědčení stejnou známku.  
 

Postup – uzavření a hodnocení 2. Semestru 2021/2022 
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Na konci června 2022 bude žákům/žákyním dán termín ke zkouškám k dodatečné 
klasifikaci (plán nekomisionálních zkoušek). 
 
V případě, že žák/žákyně nemůže termín dodržet a je vážný důvod pro jeho/její 
absenci (omluvenka od rodičů předložená bezprostředně), může být stanoven 
vedením školy náhradní termín 
 
Žáci/žákyně, jejichž zkouška dopadla nedostatečně v maximálně 2 předmětech, 
dostanou na konci září termín pro komisionální zkoušku (opakovací zkouška). 
 
Žáci/žákyně, kteří přesto, že měli termín pro nekomisionální zkoušky, nemohou být 
hodnoceni, dostanou na konci září 24.9-31.9.2022 termín pro komisionální zkoušku 
(opakovací zkouška). 
 
Kdyby ji žák/žákyně nesložil (nedostatečně), pak rozhoduje ředitelka na základě 
žádosti rodičů o možnosti opakování školního roku. 
 
 

Dodatečné zkoušky 
 
 

1. Zkoušky, které se konají, protože byl předmět na konci 2. semestru hodnocen 
„nedostatečný“. 
Podle školního řádu stanovuje ředitelka školy opravné zkoušky (viz školní řád) 
 
2. Zkoušky, které se konají, protože byl předmět buď v 1., nebo ve 2. semestru 
neklasifikován, „nehodnocen“. 
(Až dosud se tyto zkoušky nazývaly „Nachtragsprüfungen“ .) 
 
3. Zkoušky, které se konají, protože žák studium přerušil nebo má individuální 
vzdělávací plán (nebyl klasifikován v průběhu daného klasifikačního období).  
Podle školního řádu se konají rozdílové zkoušky (Feststellungsprüfungen). Viz 
směrnici k IVP. 
 
Ad 1. Tyto zkoušky jsou komisionální. Viz školní řád. 
Komisionální zkoušky se konají ústně před komisí. Časový rámec zkoušky je: 15 
písemná příprava, 15 minut ústní zkoušení. 
 
Ad. 2 a 3.   
Způsob zkoušky se řídí předměty a formami zkoušení, které v tomto předmětu v 
průběhu školního roku probíhají. Vyučující daného předmětu hodnotí žáky a rozhoduje 
také proto o látce, kterou bude zkoušet.   
 
Při provádění zkoušky musí být dodržovány zásady školního řádu, provozu školy a 
musí se respektovat daná kritéria hodnocení.  
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Pokud termín zkoušky nemůže být dodržen, například kvůli nemoci, pak musí rodiče 
podat žádost o náhradní termín a musí dodat lékařské potvrzení do tří dnů ředitelce 
školy. 
Pokud se tak nestane, pak ředitelka žádosti o náhradní termín nevyhoví.  
 
Vzniká možnost, že žák v 1. semestru školního roku bude nehodnocen (platí pro české 
vysvědčení). 
Pro rakouské vysvědčení musí prokázat znalosti za 1. semestr nejpozději do konce 
června. 
 
Každou zkoušku je třeba zaprotokolovat (prostřednictvím formuláře). Známky je třeba 
zapsat ihned do Bakalářů a protokoly se odevzdávají na studijním oddělení.  

 
 
 

Časové rámce pro provedení zkoušek 
 
Ad 2.  
 
Neklasifikován/a 
Nelze-li studující hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel/ka školy pro jeho 
hodnocení náhradní termín pro nekomisionální zkoušku, a to tak, aby hodnocení za 
první pololetí bylo provedeno nejpozději do konce března pro studující nižšího 
gymnázia, do konce června pro studující vyššího stupně gymnázia. Není-li možné 
studující hodnotit ani v náhradním termínu, studující se za první pololetí nehodnotí. 
 
Nelze-li studující hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel/ka školy pro jeho 
hodnocení náhradní termín pro nekomisionální zkoušku, a to tak, aby hodnocení za 
druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. 
Do doby hodnocení navštěvují studující nejbližší vyšší ročník. Nejsou-li studující 
hodnoceni ani v tomto termínu, neprospěli. 
 
Ad 3. viz školní řád resp. individuální vzdělávací plán 
 
Poznámka: *Studenti s IVP, kteří studují v zahraničí 
 
 


