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Klasifikační řád pro nástavbové studium  
s dálkovou formou výuky 

 

 

1. Student je povinen účastnit se všech společných konzultací, které jsou uvedeny rozvrhem 
pro dané pololetí a ročník. Rozvrh student obdrží na začátku školního roku. 

2. Jestliže se student nemůže dostavit na výuku, je jeho povinností omluvit se ústně, 
písemně nebo telefonicky třídnímu učiteli. 

 3. Řádné klasifikační období začíná dnem  poslední konzultace a končí dnem klasifikační 
konference. 

4. Prospěch studenta v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni: 

    1. – výborný 
    2 – chvalitebný 
    3 – dobrý 
    4 – dostatečný 
    5 – nedostatečný 

5. Celkový prospěch je hodnocen: 

   prospěl s vyznamenáním, není-li v žádném předmětu hodnocen při celkové klasifikaci 
stupněm horším než  chvalitebný, průměr z předmětů nemá horší než 1,5, 

    prospěl, není-li v žádném z předmětů při celkové klasifikaci hodnocen stupněm 
nedostatečný, 

    neprospěl, je-li v některém předmětu hodnocen při celkové klasifikaci stupněm 
nedostatečný. 
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6. Na konci společných konzultací každého pololetí jednotliví vyučující určí ze všech 
předmětů termín zkoušky, který je závazný, v nutném případě si student může termín 
přeložit po dohodě s vyučujícím, avšak v rámci řádného klasifikačního období. 

7. Nelze-li studenta pro závažné objektivní příčiny klasifikovat v řádném klasifikačním období, 
určí ředitel školy náhradní termín na  základě žádosti studenta o prodloužení zkouškového 
období s uvedením důvodu. Náhradní termín bude určen tak, aby klasifikace mohla být 
provedena nejpozději do dvou měsíců po ukončení pololetí. Student, který nemohl být 
klasifikován ani v náhradním termínu, může požádat ředitele školy o povolení opakování 
ročníku. 

8. Je-li student klasifikován v prvním pololetí známkou nedostatečně, může mu vyučující 
poskytnout jeden náhradní termín opravné zkoušky, ale pouze v řádném klasifikačním 
období. Je-li i v tomto případě klasifikován nedostatečně, dostává stupeň nedostatečný na 
pololetní vysvědčení. 

9. Studentovi, který je na konci druhého pololetí klasifikován stupněm nedostatečným, je 
umožněno vykonat opravné zkoušky, a to v posledním týdnu hlavních prázdnin. Termín 
stanoví vyučující. Nemůže-li se student dostavit pro nemoc, doloženou lékařským 
potvrzením, může vykonat  opravné  zkoušky do 15. září. Nedostaví-li se student k opravným 
zkouškám ve stanoveném termínu bez předložení dokladu o nemoci, je klasifikován stupněm 
nedostatečným. 

10.  Pokud student nevykoná úspěšně opravnou zkoušku za 2. pololetí, může písemně 
požádat o opakování ročníku ředitele školy.  

11. Student, který se rozhodne  přerušit studium, podává písemnou žádost adresovanou 
ředitelství školy.  

12.  Jestliže se student rozhodne ukončit studium, je povinen toto oznámit řediteli školy a to 
způsobem uvedeným ve Smlouvě o středním vzdělávání v soukromé škole, kterou student 
uzavírá se SŠ před zahájením studia. 

13. Tento Řád je platný od 3. září  2018 

 

 

V Dobrušce dne 31. 8. 2018                                                                          Ing. Vladimír Voborník 
               ředitel školy 

 

 

  


