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Pravidla a podmínky klasifikace:
a) průběžná klasifikace:
→ napsání alespoň 80% malých prověrek do 20-ti minut je podmínka klasifikace
→ shrnující práce delší než 20 minut – napsání všech prací je podmínka klasifikace
→ další známky – ústní zkoušení, referáty, prezentace - učitel je může u takových výstupů předem při
zadávání stanovit jako podmínky klasifikace
→ domácí práce, domácí cvičení – v rámci náhodné kontroly je může učitel klasifikovat (celou třídu nebo
jen některé jednotlivce)
• domácí práce musí být dokončena případně elektronicky odeslána do půlnoci dne
předcházejícího termínu odevzdání
• pokud domácí práce není dokončena či odevzdána včas, bude při kontrole hodnocena jako
neodevzdaná
• nepřítomnost na vyučování není důvodem k neodevzdání nebo pozdnímu odevzdání práce
→ laboratorní protokoly – odevzdání stanovených protokolů je podmínka klasifikace
• protokoly musí být dokončeny případně elektronicky odeslány do půlnoci dne předcházejícího
termínu odevzdání
• pokud protokoly nejsou dokončeny či odevzdány včas, budou hodnoceny jako neodevzdané

b) Výsledná pololetní klasifikace:
→ při nesplnění některé podmínky je student neklasifikován, ke klasifikaci je mu stanovena zvláštní
souhrnná zkouška dle pravidel stanovených klasifikačním řádem školy
→ při splnění všech podmínek se ze známek z malých prověrek vyřadí tolik nejhorších známek, aby počet
těsně neklesl pod 80% známek z celkového počtu malých prověrek
→ v Bakalářích se vypočítá vážený průměr a známka se určí takto:
<1 ; 1,6>
<1,8 ; 2,5>
<2,7 ; 3,3>
<3,5 ; 4,2)
<4,2 ; 5>

výborně
chvalitebně
dobře
dostatečně
nedostatečně

→ klasifikace v hraničních zónách je posuzována individuálně na základě celkového přístupu studenta
k danému vyučovacímu předmětu, zohlední se studentova píle, vzhled písemností, pokrok dosažený
oproti předchozímu období, neodevzdané domácí práce a protokoly a další okolnosti hodné zřetele
Studenti byli s podmínkami a pravidly klasifikace seznámeni dne:
Studenti svým podpisem potvrzují, že všemu rozuměli a vše pochopili.
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