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Změny v řádu  jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu 

 

 

V části školního řádu – „Školní řád -  hodnocení výsledků vzdělávání 

- část III. doplňte bod 4 – Komisionální přezkoušení při 

individuálním vzdělávání: 

 
4. 1  Komisi pro komisionální přezkoušení při individuálním vzdělávání jmenuje ředitel 

školy; v případě, že je vyučujícím daného předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský 

úřad. 

 

4..2  Komise je tříčlenná a tvoří ji: 

a) předseda, kterým je ředitel školy, popřípadě jím pověřený učitel, nebo v případě, že 

vyučujícím daného předmětu je ředitel školy, krajským úřadem jmenovaný jiný pedagogický 

pracovník školy, 

b) zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák zařazen, 

popřípadě jiný vyučující daného předmětu, 

c) přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací 

oblasti stanovené Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. 

 

4 .3  Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení. Výsledek 

přezkoušení stanoví komise hlasováním. Výsledek přezkoušení se vyjádří slovním 

hodnocením  nebo stupněm prospěchu. Ředitel školy sdělí výsledek přezkoušení 

prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému zástupci žáka. Na základě přezkoušení vydá 

škola vysvědčení za dané pololetí (v 1. pololetí „Výpis z vysvědčení“) 

 

4 .4  O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy. 

 

4 .5  Žák může v jednom dni vykonat přezkoušení pouze z jednoho předmětu. Není-li možné 

žáka ze závažných důvodů ve stanoveném termínu přezkoušet, stanoví orgán jmenující komisi 

náhradní termín přezkoušení. 

 

4 .6  Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitel školy v souladu se školním 

vzdělávacím programem. 

 

 4.  7 Vykonáním přezkoušení není dotčena možnost vykonat opravnou zkoušku. 
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 4.   8 Termíny komisionálních přezkoušení stanoví ředitel školy vždy týden před 

pedagogickou radou v daném pololetí a s dostatečným předstihem je oznámí rodičům 

individuálně vzdělávaných žáků 

 
  

 

 

Tento školní řád byl projednán na pedagogické radě dne 1. 9. 2016 

 

 

Tento řád byl projednán na Školské radě dne 30. 8. 2016 

 

 

 

…………………………      …………………………. 

   Ing. Libor Hejtman                             Jan Hůrka 

        ředitel školy          předseda Školské rady 

 


