
Vyučovací 

předmět
Podmínky pro splnění klasifikace v klasifikačním období

Český jazyk a 

literatura
Podmínkou pro udělení známky v předmětu český jazyk a literatura je 

minimální účast v hodinách 85% za pololetí, získání známky za jedno 

pololetí – 1x známka za ústní zkoušení – váha 10 /, 2x diktát a gramatické 

cvičení (váha 3), 2x písemné zkoušení (váha 5), 2x písemné 

opakování,(váha 8) 1x mluvní cvičení (váha 8), doporučená četba 3 knihy 

+ 1 divadelní hra za pololetí, (váha 8), Portfolio - 2. - 4. ročník (váha 7)

Anglický jazyk 1x – kontrolní práce na dané téma /váha 10/, 1x ročníková práce – 

portfolio profesní (váha 10), aktivita, portfolio - 3. ročník (váha 7)

Občanská 

nauka
1. roč. - 75 % účast ve výuce, 1x ústní zkoušení, průběžné písemné 

opakování, 2x aktualita, ročníková práce, vedení portfolia OBN (hodnota 

7)

2. roč.- 75 % účast ve výuce, 1x ústní zkoušení, průběžné písemné 

opakování, 2x aktualita, ročníková práce, vedení portfolia OBN (hodnota 

7), konečná verze portfolia (hodnota 10)

3. roč.- 75 % účast ve výuce, 1x ústní zkoušení,vedení sešitu, průběžné 

písemné opakování, 2x aktualita, ročníková práce, vedení portfolia OBN 

(hodnota 7), konečná verze portfolia (hodnota 10)

4. roč. - 75 % účast ve výuce, 1x ústní zkoušení, průběžné písemné 

hodnocení, vedení portfolia OBN (hodnota 7), anotace, ročníková práce = 

zpracování fil. tématu, konečná verze portfolia (hodnota 10)

(Ročníková práce = rozhodující známka, kdo neodevzdá - nedostatečná 

známka ve 2. pololetí. Vedení sešitu - při zkoušení nutné předložit)                                           

Fyzika 1. roč. - účast 75 %, 2x orientační test, 2x písemný test, 1x projekt

Chemie 75 % účast ve výuce, plnění dílčích úkolů, aktivita v hodině, odevzdání 

všech zadaných prací

Ekologie 1. roč. - 75 % účast ve výuce, 1x ústní zkoušení, průběžné písemné 

opakování, 2x opakování, 1x aktualita, ročníková práce, ročníkový projekt, 

vypracování referátů

Matematika 1. a 2. roč. - 75 % účast ve výuce, každé čtvrtletí kontrolní práce (min. 

20% úspěšnost), průběžné testy (min. 20% úspěšnost), kontrola 

vypracovaných domácích úkolů

Tělesná 

výchova
75 % účast ve výuce s výjimkou zranění či úrazu či školou organizované 

akce, klasifikace z vypsaných kontrolních cvičení (atletické disciplíny, 

kontrolní cviky, testy síly, základní herní činnosti….)

Pokud žák splní předepsanou docházku v 1. pololetí ve vyučovacím předmětu, ale 

neodevzdá základní práce ( ročníkové práce, výkresová dokumentace, referáty, domácí 

úkoly nezbytné pro klasifikaci) nejpozději v den uzavírání klasifikace, svědčí daná situace 

o přístupu žáka ke studiu a bude hodnocen v daném pololetí známkou nedostatečnou (ve 

výjimečných případech dlouhodobé nemoci zváží klasifikaci vedení školy). Pokud tyto 

práce neodevzdá ani na konci 2. pololetí, bude opět hodnocen nedostatečně. V takovém 

případě žáka čeká opravná zkouška v srpnu, výjimečně v září (viz klasifikační řád), ale 

pouze v případě, že nemá více než 2 nedostatečné ve 2. pololetí.
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Ekonomika 2. až 4. roč. - 75 % účast ve výuce, průběžné testy (min. 20% úspěšnost), 

vypracování referátů,Portfolio - 2. - 4. ročník (hodnota 7)

Informačně 

tech. základ
75 % účast ve výuce, plnění dílčích úkolů, aktivita v hodině, odevzdání 

všech zadaných prací

Počítačová 

grafika
75 % účast ve výuce, plnění dílčích úkolů, aktivita v hodině, odevzdání 

všech zadaných prací, hodnocení grafické části portfolia (hodnota 7)

Design 3.až 4. roč.- 75% účast ve výuce, plnění zadaných úkolů, dokumentace 

školních prací v portfoliu, odevzdání zadaných prací, vypracování referátu 

na dané téma, účast na odborné exkurzi, 4x písemné přezkoušení 

uzavřeného tématu

Dějiny 

výtvarné 

kultury

85 % účast ve výuce, 4x písemné zkoušení uzavřeného tématu, ústní 

zkoušení u interaktivní tabule 1x za pololetí, kontrola zápisů z hodin, ve 3. 

ročníku odevzdání seminární práce na téma "zahraniční zájezd" v rozsahu 

5 stránek textu + obrázky, velikost písma 12, řádkování 1,5 (v případě 

neúčasti z vážných důvodů práce o rozsahu 10 stran textu + obrázky, 

téma zadá vyučující DVK)

Písmo 75 % účast ve výuce, plnění zadaných dílčích úkolů, odevzdání všech 

zadaných domácích úkolů 

Výtvarná 

příprava
85 % účast ve výuce, plnění zadaných dílčích úkolů, klauzurních prací, 

odevzdání všech domácích úkolů, účast na malování v Plenéru ve 2. 

ročníku, portfolio - 2. ročník (odsouhlasení podpisem)

Technická 

příprava
75 % účast ve výuce, 2x orientační test, 4x výkresová dokumentace za 

pololetí, vedení sešitu pro kontrolu, ročníková práce

Technologie 85 % účast ve výuce

1. a 2. roč. - 2x orientační test a 2x písemný test za pololetí, 1x projekt

3. roč. - 2x orientační test a 2x písemný test za pololetí, 1x prezentační 

práce

4. roč. - 3x orientační test a 1x prezentace maturitních témat za pololetí, 

1x prezentační práce

Navrhování 3. a 4. ročník - 85 % účast ve výuce, odevzdání zadaných výtvarných 

prací, klauzurní práce - nutno splnit, jinak je žák neklasifikován, portfolio - 

3. a 4. ročník (odsouhlasení podpisem)

Praktická 

cvičení
85 % účast v dílnách, splnění tématických celků v časovém rozvrhu učiva; 

portfolio - 2. - 4. ročník (odsouhlasení podpisem)

Matematika - 

seminář
3. a 4. roč. - 75 % a 85 % účast ve výuce, každé čtvrtletí kontrolní práce 

(min. 20% a 33 % úspěšnost), průběžné testy (min. 20% úspěšnost), 

kontrola sešitů každé čtvrtletí, kontrola vypracovaných domácích úkolů

Anglický jazyk - 

seminář
3.a 4. ročník - 85 % účast ve výuce, splnění zadaných úkolů, průběžné 

testy, 1x prezentace na zadané mat. téma, aktivita v hodině

Inf. tech. 

základ - 

seminář

3. a 4. roč. - 75 % a 85 % účast ve výuce, plnění dílčích úkolů, aktivita v 

hodině, odevzdání všech zadaných prací

Občanská 

nauka - 

seminář

4. ročník - 85% účast ve výuce, 2x opakování, 3x průběžné písemné testy, 

1x ústní zkoušení, 1x aktualita, 1x referát



Ekonomika - 

seminář
4. roč. - 75 % a 85 % účast ve výuce, průběžné testy (min. 20% a 33 % 

úspěšnost), vypracování referátu, kontrola sešitů každé čtvrtletí

Žákovské 

portfolio Žáci 2. až 4. ročníků odevzdávají portfolio při klauzurních pracích. Části 

portfolia podle tabulky 1. hodnotí jednotliví učitelé daných předmětů 

(hodnota známky 7), výtvarníci a dílenští pouze stvrzují podpisem 

odevzdání fotek děl z ateliérů a dílen, vyučující počítačové grafiky hodnotí 

celkovou grafickou úroveň fotek a garfických prací. Pokud žák neodevzdá 

portfolio v dílčích částech ani v konečné verzi, je hodnocen známkou 5 

(nedostatečný). Ve 4. roč. ve 2. pololetí žák odevzdává portfolio k 

prezentaci praktické maturitní zkoušky. Domácí práce konzultuje žák s 

výtvarníkem (vhodnost zařazení do portfolia).


