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Přílohy Školního řádu: 

Příloha 1 ‒ Zásady hodnocení žáků na Gymnáziu J. Seiferta o. p. s. 

(1) Každý učitel stanoví podmínky a kritéria hodnocení, se kterými prokazatelně seznámí žáky na 
počátku školního roku. V těchto podmínkách může upravit způsoby hodnocení, které jsou 
uvedeny v následujících bodech, zejména počet a druh písemných prověrek, ústního zkoušení, 
laboratorních prací atd., které musí žák absolvovat.  
 

(2) Při jednohodinové týdenní dotaci předmětu je každý žák během pololetí hodnocen minimálně 2x 
z většího písemného testu nebo ústního zkoušení, při dvouhodinové týdenní dotaci je během 
pololetí takto hodnocen minimálně 4x a analogicky dále dle rostoucí hodinové dotace předmětu. 

 
(3) Výsledná známka není aritmetickým průměrem získaných známek z hodnocení, zohledňuje také 

aktivitu žáka v hodinách a jeho celkový přístup k plnění studijních povinností. Rozhodnutí o 
výsledné známce je plně v odpovědnosti daného vyučujícího, který je v případě potřeby povinen 
předložit vedení školy podklady, na jejichž základě byla známka udělena.  

(4) Význam a charakteristika jednotlivých klasifikačních stupňů je následující: 

a) Stupeň 1 (výborný). 
Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a 
úplně, chápe vztahy mezi nimi. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a 
dovednosti při řešení úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Jeho ústní a písemný 
projev je správný, přesný a výstižný. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, je schopen 
samostatného studia.  

 
b) Stupeň 2 (chvalitebný). 

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, 
přesně a úplně. Samostatně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené 
poznatky a dovednosti při řešení úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Ústní a 
písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita 
výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků. Je schopen pracovat samostatně 
nebo s menší dopomocí.  
 

c) Stupeň 3 (dobrý). 
Žák nemá v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, 
definic a zákonitostí podstatné mezery. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci 
učitele opravit. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení úkolů se 
dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů a zákonitostí podle podnětů 
učitele. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. 
V kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují častější nedostatky. Je schopen samostatně 
studovat podle návodu učitele.  
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d) Stupeň 4 (dostatečný). 

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků závažné mezery. 
V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení úkolů se vyskytují závažné 
chyby. Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. Jeho ústní a 
písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Závažné 
nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké 
těžkosti.  

 
e) Stupeň 5 (nedostatečný). 

Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich značné mezery. 
V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností se vyskytují velmi závažné chyby. Při 
výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty 
učitele. V myšlení se u něho vyskytují časté logické nedostatky. V ústním a písemném 
projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstižnosti. Nedostatky a chyby 
nedovede opravit ani s pomocí učitele. Nedovede samostatně studovat. 

 (3) Kromě známek z jednotlivých předmětů uvádí vysvědčení také celkové hodnocení prospěchu 
žáka, které se vyjadřuje následujícími stupni: 

a) Prospěl s vyznamenáním. 
Žák s celkovým průměrem jednotlivých známek do 1, 5 včetně, neobdržel-li tento zároveň 
z žádného předmětu horší hodnocení než 2. 

b) Prospěl. 
Žák s celkovým průměrem jednotlivých známek vyšším než 1,5 a žáka, který z některého 
předmětu obdržel hodnocení horší než 2. 

c) Neprospěl. 
Žák, který z některého předmětu obdržel známku 5. 

d) Nehodnocen. 
Žák, kterého nebylo možné z některého z povinných předmětů stanovených školním 
vzdělávacím programem hodnotit. 

(4) Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní 
termín tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po 
skončení prvního pololetí. Není-li možné žáka hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za pololetí 
nehodnotí. Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení 
náhradní termín 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. Není-li žák hodnocen ani v tomto termínu, neprospěl. 

(5) Žák, který na konci druhého pololetí neprospěl nejvýše ze 2 povinných předmětů, koná z těchto 
předmětů opravnou zkoušku nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu 
stanoveném ředitelem školy. Opravné zkoušky jsou komisionální. Žák, který nevykoná opravnou 
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zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitel 
školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do konce září následujícího 
školního roku. Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitel školy v souladu se školním 
vzdělávacím programem. 

(6) Při hodnocení žáků se specifickými poruchami učení a speciálními vzdělávacími potřebami 
zohledňují vyučující doporučení závěrů vyšetření pedagogicko-psychologické poradny a 
hodnocení žáka probíhá dle školou a zákonnými zástupci schváleného individuálního vzdělávacího 
plánu. 

(7) Hodnocení vzdělávání cizinců probíhá dle školou a zákonnými zástupci schváleného individuálního 
vzdělávacího plánu. Úroveň znalosti českého jazyka se považuje za závažnou souvislost, která 
ovlivňuje výkon žáka cizince. 

(8)    Každé pololetí se píše jedna velká pololetní písemná práce, která se archivuje, nebo je tato 
písemka nahrazena velkým plánovaným přezkoušením (týká se ČJ a matematiky). 

(9)    Číselné hodnocení známkami je možno v případě potřeby převést na hodnocení slovní.  

 

 

Mgr. Martin Metelka v. r., ředitel školy  
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Příloha 2 ‒ Stipendijní řád Gymnázia J. Seiferta o. p. s. 

(1) Prospěchové stipendium dostává každý žák, který v předcházejícím klasifikačním období 
studoval na Gymnáziu J. Seiferta: 

a) v primě až kvartě s průměrem do 1,15 (průměr známek udělených ve všech vyučovaných 
předmětech za obě pololetí školního roku), neměl žádnou trojku a nebylo mu uděleno 
žádné kázeňské opatření či snížena známka z chování; 

b) v kvintě až oktávě s průměrem do 1,3 (průměr známek udělených ve všech vyučovaných 
předmětech za obě pololetí školního roku), neměl žádnou trojku a nebylo mu uděleno 
žádné kázeňské opatření či snížena známka z chování. 

(2)   Za výsledky, kterých žák dosáhl na škole, kterou studoval před příchodem na GJS, nárok na 
výplatu prospěchového stipendia nevzniká. Za druhé pololetí oktávy se stipendia nevyplácejí. 

(3)   Stipendium se vydává každý měsíc dvacátého v částce:  

a) 150,- Kč do průměru 1,15 včetně za primu až kvartu, 

b) 200,- Kč do průměru 1,3 včetně za kvintu až oktávu, 

c) 300,- Kč za průměr 1,00 za kvintu až oktávu. 

(4)    Zvláštní stipendium může pobírat žák, který v některém z kabinetů, příp. v laboratoři, pravidelně 
pečuje o pomůcky nebo vykoná náročnou jednorázovou činnost ve prospěch školy. Na výplatu 
zvláštního stipendia nevzniká nárok v případě, že žák nemůže uvedenou činnost vykonávat 
v důsledku své nepřítomnosti ve škole. Výši zvláštního stipendia stanoví ředitel školy.  

(5)   Tento stipendijní řád platí od 1. 9. 2015. Nárok na výplatu stipendia dle předchozího 
stipendijního řádu vydaného dne 1. 9. 2005 zůstává žákům pro období 1. pololetí školního roku 
2015/16 zachován. 

 

  

Mgr. Martin Metelka v. r., ředitel školy  
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Příloha 3 ‒ Podmínky pro omlouvání absencí 

Budou-li splněny níže uvedené podmínky, škola omluví absenci žáka: 

(1)     Absence ze zdravotních důvodů:  

a) absence do 3 dnů ‒ omluvit zákonným zástupcem nebo zletilým žákem v omluvném 
listě (+ oznámení telefonicky nebo e-mailem),  

b) absence nad 3 dny 

 do 3 dnů zavolat do školy (nebo e-mail),  

 omluvenka v omluvném listě s potvrzením zákonného zástupce, event. 
potvrzení od lékaře (do 5 dnů po ukončení absence).  

(2)       Absence z předem známých důvodů:  

a) absence do 2 dnů: 

 uvést vždy konkrétní důvod absence,  

 požádat písemně třídního učitele o uvolnění minimálně s týdenním 
předstihem (výjimku tvoří pouze nenadálé události),   

 podpis zákonných zástupců v omluvném listu,  

 omezit tyto absence na minimum,  

b) absence nad 2 dny:  

 požádat písemně ředitele školy o uvolnění s minimálně týdenním 
předstihem.  

(3)   Pozdní omlouvání absencí nebo jejich nedostatečné zdůvodnění může být důvodem pro jejich 
neomluvení. 

(4)   V souvislosti s neomluvenou absencí uloží škola žákovi tato výchovná opatření a sníží známku 
z chování: 

a) neomluvené absence v počtu 1‒5 vyučovacích hodin ‒ důtka ředitele školy; 

b) neomluvené absence v počtu 6‒9 vyučovacích hodin nebo neomluvená absence po celý 
jeden vyučovací den ‒ snížená známka z chování o jeden stupeň; 

 

 

Mgr. Martin Metelka v. r., ředitel školy  
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Příloha 4 – Hodnocení v náhradním termínu 

 (1)  V případě, že v daném pololetí nelze žáka hodnotit z některého z povinných předmětů v důsledku 
absencí, které přesáhnou 30 % u žáka kvinty až septimy a 25 % u žáků oktávy, bude žák hodnocen 
na základě výsledků přezkoušení v náhradním termínu. Rozsah látky stanoví vyučující daného 
předmětu (maximálně z celého pololetí), přezkoušení bude probíhat za účasti dvou pedagogů a 
bude o něm proveden zápis, který bude založen ve školní dokumentaci. 

(2)    Přezkoušení žáka se uskuteční v termínech stanovených ředitelem školy v souladu s §69, odst. 5 
a 6 zák. 561/2004 Sb.  

(3)   V případě, že žák oktávy nemůže být před řádným termínem maturitní zkoušky hodnocen 
z důvodů absence z více než jednoho předmětu, stanoví ředitel školy termín přezkoušení. 

   

 

Mgr. Martin Metelka v. r., ředitel školy  
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Příloha 5 ‒ Pravidla pro školní výlety a výjezdy do zahraničí 

(1)     Výlety se konají zpravidla koncem června v délce 5‒7 dní. 

(2)   Učitelé nebo žáci, kteří se ze závažných důvodů neúčastní výletu, zůstávají ve škole, kde probíhá 
výuka nebo náhradní program.  

(3)    Výlety a jejich organizaci zajišťují pro své třídy příslušní třídní učitelé.  

(4)   Každá třída má možnost výjezdu na výlet do zahraničí maximálně dvakrát za 8 let studia. Pro 
výlet do zahraničí je nutné sjednat minimálně polopenzi.  

 (5)     Dále je nezbytné, aby: 

a)  byly vždy s dostatečným předstihem projednány s vedením školy všechny finanční 
nároky, které by mohly z výletu vyplynout jako závazek školy (týká se i cestovních 
náhrad pedagogického doprovodu), a způsob jejich pokrytí; 

b)    se výlety uskutečňovaly přednostně v tuzemsku a s plnou penzí; 

c)   byli rodiče žáků včas obeznámeni s uvedenými skutečnostmi včetně ceny výletu.  

(6)   Ustanovení, uvedená v předchozím bodu, platí přiměřeně i pro případy jiných výjezdů do 
zahraničí. 

 
 
 
 

Mgr. Martin Metelka v. r., ředitel školy  

 


