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1. Obecná ustanovení
Na základě §69 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů včetně novelizace zákonem č.
472/2011 Sb. vyplývají následné základní premisy k problematice institutu zkoušení (přezkoušení)
v náhradním termínu (dále jen ZNT).
a) Přezkoušení v náhradním termínu není komisionální zkouškou
b) Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní
termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno obecně nejpozději do konce června.
b. 1) Pro tento případ neklasifikování si obě sekce stanoví v rámci svých interních poradních
orgánů nejzazší datum ZNT za 1. pololetí, nejpozději však do 31. března1.
b. 2) Není-li možné žáka hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí
nehodnotí.
b. 3) Není-li žák hodnocen z povinného předmětu vyučovaného pouze v prvním pololetí ani
v náhradním termínu, neprospěl.
c) Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní
termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno obecně nejpozději do konce září
následujícího školního roku.
c. 1) Pro tento případ neklasifikování se ZNT řídí rozpisem, kdy termíny ZNT určí
ředitel školy tak, aby byly vykonány nejpozději do 30. srpna2 (viz níže).
c. 2) Do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník3.
c. 3) Není-li žák hodnocen ani v tomto termínu, neprospěl.
d) O termínu konání ZNT informuje škola písemně zákonného zástupce (formou zápisu do žákovských knížek či dání na vědomí odpovídající elektronickou formou). Za správnost a realizaci tohoto
zápisu zodpovídá třídní učitel.
e) Žák, který se bez vážných důvodů ve stanoveném termínu k přezkoušení v náhradním termínu
nedostaví, je klasifikován z daného předmětu stupněm prospěchu nedostatečný.
f) Z hlediska administrativních procesů ukončení klasifikace a její finalizace v programu Bakalář je
pro všechny sekce a zkoušející nutné uzavřít klasifikaci:
– sekce T: do 27. 8. a to do 10:30 hod.
– sekce S: do 27. 8. a to do 12:00 hod.

1

obecně, pro relevantní školní rok
obecně, pro relevantní školní rok
3
V případě, že dojde z důvodů vis major k prodloužení termínů
2
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2. Vyhlášení termínů k ZNT
1. pololetí
a) Viz výše, kapitola 1, bod b
b) Datum na vysvědčení (resp. na výpisu vysvědčení) bude stanoveno z hlediska realizace
výpisů a individuálních ZNT jednotně a to dle potřeb obou sekcí
2. pololetí
a) jednotlivá ZNT budou probíhat v následném časovém rozpisu (viz příloha č. 2):
b) Celková datace:
21. – 25. červen, 24. – 30. srpen
c) Rozpis4
typ
červnové termíny
srpnové termíny
zkoušky
T
S
T
S
ZNT

OZ

teoretické
vyučování5
odborný
výcvik7

vše bez TEV
pouze TEV6
vše

teoretické
vyučování
odborný
výcvik

21. – 25. 6.
21. – 25. 6.8

24. – 25. 6.
25. – 30. 8.
25. – 30. 8.
25. – 30. 8.

26. – 27. 8.

25. – 30. 8.

26. – 27. 8.

25. – 26. 8.

24. – 27. 8.

24. – 27. 8.

3. Závěrečná ustanovení
Součástí této směrnice je i příloha č. 1.
Tato Směrnice č. 03/20219 nahrazuje Směrnici č. 03/2020 včetně souvisejících příloh a dodatků a
nabývá účinnosti dne 1. března 2021 včetně.
V Ústí nad Labem, 26. února 2021
PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D.
ředitel školy

4

Tabulka obsahuje i termíny pro OZ z důvodu celkového přehledu
vždy od 8.00 hod. v budovách školy dle stávajících oborů jednotlivých sekcí
6
případně další předměty žáků, kteří se průkazně z důvodů vis major nemohli zúčastnit červnových termínů
7
vždy od 7.45 hod. na pracovištích odborného výcviku (sekce S – Čelakovského 5, sekce T – U Panského dvora 1006,
Okružní 6, Ústecká 55, Povrly)
8
Dle zvážení UOV z hlediska důvodů neklasifikace
9
již verze č. 2
5
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Příloha č. 1
Použité zdroje:
1) Přehled základních právních předpisů, ze kterých předmětná směrnice vychází:
► Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů (§69) včetně novelizace zákonem č. 472/2011
Sb.
► Vyhláška č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři ve znění vyhlášky
374/2006 Sb. a č. 400/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů
► Vyhláška č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
2) PaedDr. Jan Mikáč, Kartotéka
3) www.aTre.cz
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