
Klasifikační řád Biskupského gymnázia J. N. Neumanna 

 
 

1) Druhy klasifikace 
 

a) Při vyučování se uskutečňuje klasifikace průběžná a celková. Průběžná klasifikace se uplatňuje při hodnocení 

dílčích výsledků a projevů žáků v jednotlivých vyučovacích předmětech. Celková klasifikace žáka 

v jednotlivých předmětech se uskutečňuje na konci prvního a druhého pololetí. 

 

 

2) Klasifikační stupně 
 

a) Průběžné a celkové hodnocení žáka v jednotlivých předmětech se vyjadřuje klasifikačními stupni:  

1 - výborný, 

2 - chvalitebný, 

3 - dobrý, 

4 - dostatečný, 

5 - nedostatečný. 

 

b) Klasifikace v předmětech s převahou teoretického zaměření:  

 stupeň 1 (výborný): Žák ovládá požadované poznatky uceleně, přesně a úplně a chápe vztahy mezi nimi. 

Pohotově vykonává požadované činnosti. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti 

pro řešení úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí logicky správně, zřetelně se u něho 

projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný. Grafický projev je přesný a 

estetický. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní pouze s menšími nedostatky. Je schopen samostatně studovat 

vhodné texty.  

 stupeň 2 (chvalitebný): Žák ovládá učebními osnovami vymezené poznatky v podstatě uceleně, přesně a 

úplně. Pohotově vykonává požadované činnosti. Samostatně a produktivně nebo podle menších podnětů 

učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a 

zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný projev mívá 

menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez 

podstatných nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. Žák je schopen samostatně 

nebo s menší pomocí studovat vhodné texty.  

 stupeň 3 (dobrý): Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků nepodstatné 

mezery. Požadované činnosti nevykonává vždy přesně. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci 

učitele korigovat. Osvojené poznatky a dovednosti aplikuje při řešení úkolů s chybami. Uplatňuje poznatky 

a provádí hodnocení jevů a zákonitostí podle podnětů učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, není vždy 

tvořivé. Ústní a písemný projev není vždy správný, přesný a výstižný, grafický projev je méně estetický. 

Častější nedostatky se projevují v kvalitě výsledků jeho činnosti. Je schopen samostatně studovat podle 

návodu učitele. 

 stupeň 4 (dostatečný): Žák má v osvojení požadovaných poznatků závažné mezery. Při provádění 

požadovaných činností je málo pohotový a má větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a 

dovedností se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků je nesamostatný. V logice myšlení se 

vyskytují závažné chyby, myšlení je zpravidla málo tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má zpravidla 

vážné nedostatky. Výsledky jeho činností nejsou kvalitní, grafický projev je málo estetický. Závažné 

nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele opravit.  

 stupeň 5 (nedostatečný): Žák si požadované poznatky neosvojil, má v nich závažné a značné mezery. Jeho 

dovednost vykonávat požadované činnosti má velmi podstatné nedostatky. Není schopen uplatňovat 

vědomosti a dovednosti ani s podněty učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho 

časté logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky. Kvalita výsledků jeho 

činnosti a grafický projev jsou na nízké úrovni. Závažné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí 

učitele. Nedovede samostatně studovat.  

c) Klasifikace v předmětech s převahou výchovného zaměření:  

 stupeň 1 (výborný): Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá svých 

osobních předpokladů a velmi úspěšně je podle požadavků osnov rozvíjí v individuálních a kolektivních 

projevech. Jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný, v hudební a tělesné výchově přesný. 

Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě v nových úkolech. Má výrazně aktivní zájem 

o umění, estetiku a tělesnou kulturu a projevuje aktivní vztah k nim. Úspěšně rozvíjí svůj estetický vkus a 

tělesnou zdatnost.  



 stupeň 2 (chvalitebný): Žák je v činnostech aktivní, tvořivý, převážně samostatný na základě využívání 

svých osobních předpokladů, které úspěšně rozvíjí v individuálním kolektivním projevu. Jeho projev je 

esteticky působivý a má jen menší nedostatky z hlediska požadavků osnov. Žák tvořivě aplikuje osvojené 

vědomosti, dovednosti a návyky v nových úkolech.  

 stupeň 3 (dobrý): Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyužívá 

dostatečně svých schopností v individuálním kolektivním projevu. Jeho projev je málo působivý, dopouští 

se v něm chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje pomoc 

učitele.  

 stupeň 4 (dostatečný): Žák je v činnostech málo aktivní a tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev 

jsou málo uspokojivé. Úkoly řeší s častými chybami. Své minimální vědomosti a dovednosti aplikuje jen 

s velkou pomocí. Projevuje velmi malou snahu a zájem o činnosti.  

 stupeň 5 (nedostatečný): Žák je v činnostech oproti svým schopnostem převážně pasivní. Rozvoj jeho 

schopností je neuspokojivý. Jeho projev je povětšině chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální 

osvojené vědomosti a dovednosti nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o činnosti a nevyvíjí žádné úsilí.  

 

d) Stupeň prospěchu určuje učitel, který vyučuje příslušnému vyučovacímu předmětu. Ten je také plně odpovědný 

za správnost a objektivnost klasifikace. Podklady pro hodnocení a klasifikaci získávají vyučující během celého 

klasifikačního období ústním zkoušením, písemnými pracemi, testy, kontrolními prověrkami znalostí a 

sledováním studentů v jednotlivých vyučovacích hodinách. 

 

e) Celkové hodnocení žáka za všechny povinné předměty se na vysvědčení vyjadřuje stupni:  

 prospěl(a) s vyznamenáním 

 prospěl(a) 

 neprospěl(a) 

 

f) Žák prospěl s vyznamenáním, není-li klasifikace nebo slovní hodnocení po převodu do 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. 

Žák prospěl, není-li klasifikace v některém povinném předmětu vyjádřena stupněm 5 - nedostatečný.  

Žák neprospěl, je-li klasifikace nebo v některém povinném předmětu vyjádřena stupněm 5 - nedostatečný.  

 

 

3) Průběžná klasifikace 

 

a) S konkrétním způsobem průběžné klasifikace v jednotlivých vyučovacích předmětech seznámí žáky vyučující 

daného předmětu na začátku školního roku. 

 

b) Termín písemných prací, jejichž vypracování vyžaduje čas delší než 10 minut, oznámí vyučující žákům 

minimálně 2 dny předem. 

 

c) Termín čtvrtletních, pololetních či ročníkových prací oznámí vyučující žákům minimálně 10 dnů předem. 

V jednom dni je povoleno psát pouze jednu práci tohoto charakteru. Současně s oznámením termínu práce jej 

vyučující zaznamená v třídní knize. 

 

d) Vyučující oznamuje žákům výsledek každé klasifikace – po ústním zkoušení okamžitě, hodnocení písemného 

zkoušení do 14 dnů od napsání písemné práce. Výsledek klasifikace zapíše vyučující do elektronické žákovské 

knížky, a to bez zbytečného prodlení, nejpozději však do 7 dnů od jeho oznámení žákům. 

 

e) Opravené písemné práce předloží vyučující žákům k nahlédnutí; výsledky klasifikace ústního i písemného 

zkoušení vyučující žákům řádně odůvodní. 

 

 

4) Celková klasifikace 
 

a) Na konci každého klasifikačního období vyučující oznámí žákům výsledek celkové klasifikace a řádně jej 

odůvodní.  

 

b) Nelze-li žáka klasifikovat na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to 

tak, aby hodnocení za 1. pololetí bylo provedeno 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. 

 

c) Nelze-li žáka klasifikovat 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 následujícího školního roku. Do 

hodnocení v tomto termínu navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník. Není-li žák hodnocen ani v tomto termínu, 

neprospěl.  

 

d) Má-li zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci 1. nebo 2. 

pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se prokazatelně dozvěděl o jejím výsledku, nejpozději však do 

3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele gymnázia o přezkoušení; je-li vyučujícím ředitel 

gymnázia, krajský úřad. Ředitel školy nařídí komisionální přezkoušení žáka, které se koná nejpozději do 14 dnů 

od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka. 

 

e) V případě, že absence v jednotlivém předmětu přesahuje 20% (vypočítáno ze součtu skutečně odučených hodin), 

je vyučující tohoto předmětu povinen tuto skutečnost oznámit na schůzi pedagogické rady a ředitel po 

konzultaci s přítomnými učiteli rozhodne o případném konání komisionální zkoušky. 

 

 

5) Opravné zkoušky 
 

a) Žák, který neprospěl na konci druhého pololetí nejvýše ze dvou povinných předmětů, nebo žák, který neprospěl 

na konci prvního pololetí nejvýše ze dvou povinných předmětů vyučovaných pouze v prvním pololetí, koná 

opravnou zkoušku nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelem školy. 

 

b) 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. 

 

c) Opravné zkoušky jsou komisionální. 

 

 

6) Zkušební komise 
 

a) Složení zkušebních komisí určuje ředitel školy. Komise je tříčlenná. Výsledek zkoušky je uveden v písemném 

zápisu podepsaném dvěma členy (zkoušející, přísedící) komise. 

 

 

 

 

Tento klasifikační řád nabývá platnosti 1. září 2013. 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Zdeněk Dvořák 

ředitel školy 


