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Dodatek č. 4 - Školní řád 

 

Č. j.:      SUPSKV/2022/0139 

Vypracovala:     Ing. Bc. Markéta Šlechtová MPA, ředitelka školy 

Směrnice nabývá platnosti od dne:  27. 1. 2022 

Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1. 2. 2022  

 

10. 1. Zásady hodnocení 
 
13. Jestliže má ve 2. pololetí školního roku žák v předmětech uvedených v tabulce 

docházku menší než 80 %, je pak v těchto předmětech nehodnocen: 
 

obor předměty 

Grafický design Praktická cvičení, Grafická tvorba 

Užitá fotografie a média Praktická cvičení, Multimediální tvorba 

Oděvní design Praktická cvičení 

Design keramiky a porcelánu Praktická cvičení, (pro 4. roč. šk. r. 2021/2022 
Praktická cvičení v modelářství a Praktická cvičení 
ve zdobení) 

Design skla Praktická cvičení 

Keramik Odborný výcvik 

Sklář Odborný výcvik 

 
14. Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitelka školy pro jeho 

hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo 
provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. V období měsíce 
září do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník, popřípadě znovu stejný 
ročník.  
 

 
10. 6. Hodnocení na závěr klasifikačního období – vysvědčení 
 
Za druhé pololetí se vydává žákovi vysvědčení. Za první pololetí se žákovi vydává místo 
vysvědčení výpis z vysvědčení. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je 
vyjádřeno klasifikací. 
 
Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých předmětech se hodnotí na vysvědčení těmito stupni 
prospěchu: 
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• 1 = výborný, 

• 2 = chvalitebný, 

• 3 = dobrý, 

• 4 = dostatečný, 

• 5 = nedostatečný, 

• nehodnocen, 

• uvolněn, 

• uznáno. 
 
Chování žáka (v denní formě vzdělávání) se hodnotí těmito stupni hodnocení: 

• 1 = velmi dobré, 

• 2 = uspokojivé, 

• 3 = neuspokojivé. 
 
Celkové hodnocení žáka na vysvědčení se vyjadřuje těmito stupni: 

• prospěl s vyznamenáním, 

• prospěl, 

• neprospěl, 

• nehodnocen. 
 
Žák prospěl s vyznamenáním, není-li hodnocení v žádném povinném předmětu známkou 
horší než stupeň 2 (chvalitebný) a průměrný prospěch z povinných předmětů není horší 
než 1,50 a chování je hodnoceno jako velmi dobré. 
Dále žák prospěl s vyznamenáním, má-li navíc hodnocení stupněm 1 v následujících 
předmětech a ročnících: 
 

obor 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 

Grafický design Výtvarná 
příprava 

Výtvarná 
příprava 

Grafická 
tvorba 

Grafická 
tvorba 

Užitá fotografie a 
média 

Výtvarná 
příprava 

Výtvarná 
příprava 

Praktická 
cvičení 

Praktická 
cvičení 

Oděvní design Výtvarná 
příprava 

Výtvarná 
příprava 

Praktická 
cvičení 

Praktická 
cvičení 

Design keramiky 
a porcelánu 

Výtvarná 
příprava 

Výtvarná 
příprava 

Navrhování Návrhové modelování 
(od šk. roku 2022/2023 
Navrhování) 

Design skla Výtvarná 
příprava 

Výtvarná 
příprava 

Navrhování Navrhování 

 
Žák prospěl, není-li hodnocení v některém povinném předmětu vyjádřeno stupněm 5 
(nedostatečný). 
Žák neprospěl, je-li hodnocení v některém povinném předmětu vyjádřeno stupněm 5 
(nedostatečný), popř. je nehodnocen z některého předmětu ve 2. pololetí. 
Žák je nehodnocen v prvním pololetí, je-li hodnocení v některém povinném předmětu 
vyjádřeno stupněm nehodnocen. 
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ZKOUŠKA Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ V UMĚLECKÝCH OBORECH VZDĚLÁNÍ TZV. 
KLAUZURNÍ PRÁCE A JEJÍ OBHAJOBA PŘED KOMISÍ 
 
1. Každý žák, který se vzdělává v oborech vzdělání s kódem 82 (skupina oborů Umění a 

užité umění), musí vykonat komisionální zkoušku z odborného předmětu. Zkouškou 
z odborných předmětů v uměleckých oborech vzdělání se rozumí tzv. klauzurní práce 
a její obhajoba před komisí. Žák ji vykonává v předmětech určených následující 
tabulkou: 

 

obor 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 

Grafický design Výtvarná 
příprava 

Výtvarná 
příprava 

Grafická 
tvorba 

Grafická 
tvorba 

Užitá fotografie a 
média 

Výtvarná 
příprava 

Výtvarná 
příprava 

Praktická 
cvičení 

Praktická 
cvičení 

Oděvní design Výtvarná 
příprava 

Výtvarná 
příprava 

Praktická 
cvičení 

Praktická 
cvičení 

Design keramiky 
a porcelánu 

Výtvarná 
příprava 

Výtvarná 
příprava 

Navrhování Návrhové modelování 
(od šk. roku 2022/2023 
Navrhování) 

Design skla Výtvarná 
příprava 

Výtvarná 
příprava 

Navrhování Navrhování 

 
2. Žák musí v termínu zadaném ředitelkou školy klauzurní práci vytvořit a před komisí 

obhájit. Termín pro konání komisionální zkoušky je stanoven ředitelkou školy v plánu 
práce. Tento termín je zveřejněn v plánu práce i na webových stránkách školy. 

3. Úspěšné vykonání komisionální zkoušky je nutnou podmínkou pro postup do vyššího 
ročníku. 

4. Známka, kterou žák za svoji práci obdrží (v IS Škola OnLine váha 1), bude součástí 
klasifikace ve výše uvedených předmětech ve druhém pololetí daného školního roku. 
Podmínkou této varianty je, že žák získá z klauzurní práce s obhajobou známku 1 až 4. 
Žák, který bude hodnocen z klauzurní práce s obhajobou známkou 5, bude na konci 
druhého pololetí hodnocen z příslušného předmětu známkou nedostatečnou. Žák, který 
se nemohl ze závažných lékařsky doložených skutečností klauzurní práce s obhajobou 
zúčastnit a z výše uvedeného předmětu bude nehodnocen, bude mít možnost vykonat 
klauzurní práci s obhajobou v náhradním termínu, zpravidla na konci srpna. 

5. Podrobnosti týkající se konání komisionální zkoušky včetně složení komise pro 
komisionální zkoušky, termínu konání zkoušky a způsobu vyrozumění žáka  
a zákonného zástupce nezletilého žáka o výsledcích zkoušky stanoví ředitelka školy 
nejméně měsíc před zahájením zkoušek a zveřejní je na přístupném místě ve škole. 
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10. 9. Hodnocení odborné praxe 
 

1. Žák 2. i 3. ročníku je povinen splnit odbornou praxi v rozsahu deseti pracovních dnů 
v každém z uvedených ročníků. Odevzdání Zprávy z odborné praxe v kvalitě požadované 
příslušnou předmětovou komisí a potvrzení zaměstnavatele (u praxe na pracovištích 
jiných právnických a fyzických osob) je podmínkou klasifikace v níže 
uvedených předmětech ve 2. pololetí daného školního roku: 

 

obor předměty 

Grafický design Grafická tvorba 

Užitá fotografie a média Praktická cvičení 

Oděvní design Praktická cvičení 

Design keramiky a porcelánu Praktická cvičení 

Design skla Praktická cvičení 

Aplikovaná chemie Chemie 

Ekologie a životní prostředí Ochrana životního prostředí 

 
 
2. Ve 2. ročníku oborů 82 (Umění a Užité umění) může být praxe zajištěna školou, nebo 

nahrazena výtvarným plenérem (celá, nebo jen z části). V tomto případě je absolvování 
výtvarného plenéru podmínkou klasifikace také v předmětu Výtvarná příprava. Známky 
z plenéru jsou zahrnuty do příslušného pololetí, ve kterém je plenér absolvován, a to s 
vahou 0,17 (Odborná praxe ve škole). 

 
3. Jestliže žák neabsolvuje praxi v řádném termínu daném školou, bude muset tuto praxi 

absolvovat v daném školním roce během hlavních prázdnin. Pokud by žák praxi 
neabsolvoval, zůstal by z výše uvedených předmětů ve 2. pololetí nehodnocen. 
Absolvování odborné praxe je tedy nutnou podmínkou pro postup do vyššího ročníku.  
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Bc. Markéta Šlechtová, MPA, ředitelka školy                                                


