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O R G A N I Z A ČN Í  ŘÁ D  

Příloha č.  6.2 
KLASIFIKA ČNÍ ŘÁD 
Komisionální a opravné zkoušky 

Číslo jednací: ZŠMŠ/667/2010 

Vydává: Mgr. Václava Čejková – ředitelka školy 

Schvalovací orgán: ředitelka školy 

Datum vydání: 19.11.2010 

Datum schválení: 19.11.2010 

PR projednala: 1.12.2010 

Platnost od: 1.12.2010 

Nahrazuje: Klasifikační řád – Komisionální a opravné zkoušky ze dne 28.2.2006 
 

K o m i s i o n á l n í  z k o u š k y :   

Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo 
druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně 
dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitelku školy 
o komisionální přezkoušení žáka. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od 
doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem. 

Komisi pro přezkoušení jmenuje ředitelka školy; v případě, že je vyučujícím daného předmětu 
ředitelka školy, jmenuje komisi krajský úřad. 

Komise je tříčlenná a tvoří ji: 

a) předseda, kterým je ředitelka školy, popřípadě jí pověřený(á) učitel(ka), nebo v případě, že 
vyučujícím daného předmětu je ředitelka 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 

Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádosti o přezkoušení. Výsledek 
přezkoušení stanoví komise hlasováním. Výsledek přezkoušení se vyjádří slovním 
hodnocením nebo stupněm prospěchu. Ředitelka školy sdělí výsledek přezkoušení 
prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému zástupci žáka. V případě změny hodnocení na 
konci 1. nebo 2. pololetí se žákovi vydá nové vysvědčení 

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

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. 

Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitelka školy v souladu se ŠVP. 

Vykonáním přezkoušení není dotčená možnost vykonat opravnou zkoušku.  
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O p r a v n é  z k o u š k y :   

Komisi pro opravnou zkoušku jmenuje ředitelka školy; v případě, že je vyučujícím daného 
předmětu ředitelka školy, jmenuje komisi krajský úřad. 

Pro složení komise a její činnost platí stejná pravidla jako v případě komisionálního 
přezkoušení. 

 
 
 ……………………………… 
 Mgr. Václava Čejková 
 ředitelka školy 
 


