Hodnocení a klasifikace výsledků vzdělávání studentů
(klasifikační řád)
I.

Hodnocení výsledků vzdělávání studentů

Hodnocení a klasifikace studenta se řídí platnými předpisy a to vyhláškou MŠMT 10/2005
Sb., o vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, týkající se organizace
vzdělávání ve vyšších odborných školách a klasifikačním řádem.
1. Studenti jsou hodnocení vždy za příslušné období. Předměty, popřípadě jiné ucelené
části učiva, z nichž student koná zkoušku, a předměty, popřípadě jiné ucelené části
učiva, z nichž je student hodnocen jiným způsobem, stanoví akreditovaný vzdělávací
program.
2. Zkoušky je možné opakovat dvakrát. V případě členění obsahu vzdělávání do jiných
ucelených částí učiva než předmětů se vydává studentovi potvrzení o jejich
absolvování.
3. Do vyššího ročníku postoupí student, který úspěšně splní podmínky pro získání
minimálně 40 ti kreditů za předchozí ročník a zároveň si nepřevede do vyššího ročníku
více jak dva nesplněné povinné nebo povinně volitelné předměty, které musí úspěšně
absolvovat v následujícím roce vzdělávání.
4. V případě, že nelze studenta hodnotit ze závažných důvodů, určí ředitel školy termín,
do kterého má být hodnocení studenta ukončeno. Hodnocení musí být ukončeno
nejpozději do konce následujícího období.
5. Ředitel školy uzná ucelené dosažené vzdělání studenta, pokud je doloženo dokladem
o tomto vzdělání. Částečné vzdělání může ředitel školy uznat, pokud je doloženo
dokladem o tomto vzdělání a od doby jeho dosažení neuplynulo více než 5 let. Ředitel
školy může rovněž uznat částečné vzdělání, pokud je doloženo dokladem o tomto
vzdělání a od doby jeho dosažení uplynulo více než 5 let a méně než 10 let a student
prokáže znalosti z tohoto vzdělání při zkoušce stanovené ředitelem školy. Uzná-li
ředitel školy dosažené vzdělání studenta, uvolní jej zčásti nebo zcela z vyučování a
z hodnocení v rozsahu uznaného vzdělání.

II.

Formy hodnocení

1. Každý vyučující předmětu je povinen zveřejnit před zahájením výuky program
vyučovaného předmětu, požadavky kladené na studenty v průběhu období a
u zkoušky, podmínky stanovené pro udělení zápočtu, seznam literatury ke studiu.
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2. Hodnocení se provádí formou:
a) Průběžné hodnocení – se uskutečňuje v seminářích, v praktickém vyučování,
ve cvičeních, při exkurzích a na odborné praxi. Provádí se kontrolními otázkami,
zadáváním samostatných úkolů, seminárními pracemi, testy. Do výkazu o studiu se
průběžné hodnocení nezapisuje. Výsledky průběžného hodnocení mohou být
zohledněny při zápočtu nebo zkoušce.
b) Zápočet (z) – uděluje se za splnění požadavků, které pro jeho získání určuje vyučující
předmětu. Ve výkazu o studiu se zapisuje slovem „započteno“, k čemuž se připojí
datum udělení a podpis vyučujícího.
c) Zkouška (ZK) – prověřuje vědomosti studenta z předmětu a jeho schopnost
uplatňovat poznatky získané vzděláváním. Zkouška může být provedena formou ústní,
písemnou, praktickou nebo kombinovanou. Zkoušky je možné opakovat dvakrát
v jednom ročníku. Výsledky zkoušky jsou hodnoceny dle ECTS stupnicí A až F a
převodové tabulky (viz níže).

III.

Kreditní systém

Vedle klasifikace se pro hodnocení studenta používá i kreditní systém dle ECTS.
Každému předmětu vzdělávacího programu je přidělen určitý počet kreditních bodů, které hodnotí
míru náročnosti předmětu. V případě absolvování předmětu dle předem daných požadavků
získává student kreditní body. Celkový počet kreditů za tříleté vzdělávání je 180 kreditů, které
jsou rozděleny do jednotlivých ročníků a období. Počet kreditů hodnotí náročnost předmětu. Proto
je zachována klasifikace, která je zároveň ukazatelem pro tzv. vážený studijní průměr. Podmínkou
pro přechod do dalšího ročníku je získání minimálně 40 kreditů za předchozí ročník a zároveň si
nepřevede do vyššího ročníku více jak dva nesplněné povinné nebo povinně volitelné předměty,
které musí úspěšně absolvovat v následujícím roce vzdělávání. Vykonání absolutoria
je podmíněno získáním minimálně 180 kreditů a současně úspěšným absolvováním všech
povinných a minimálně dvou povinně volitelných předmětů.
Počet kreditů jednotlivých předmětů je uveden v učebním plánu. Konkrétní plán je studentovi
sdělen v Bakaláři.
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Hodnocení výkonnosti studenta
Hodnocení dle ECTS

Číselná klasifikace podle
ECTS

Hodnocení dle vyhlášky
č. 10/2005 Sb.

A = 90 - 100% (90 - 100 bodů)

1

výborně (1)

B = 80 - 89% (80 - 89 bodů)

1,5

velmi dobře (2)

C = 70 - 79% (70 - 79 bodů

2

dobře (3)

D = 60 - 69% (60 - 69 bodů)

2,5

nevyhověl (4)

E = 50 - 59% (50 – 59 bodů)

3

F = 49 - 0 % (49 bodů a méně)

4

Dle vyhlášky č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, jsou výsledky zkoušek či
klasifikovaných zápočtů na VOŠ hodnoceny známkami. Níže uvedená tabulka stanoví
převodový můstek pro převod známek na hodnocení dle ECTS.
Převodní tabulka hodnocení výkonnosti studenta
Hodnocení dle ECTS

Hodnocení dle vyhlášky 10/2005 Sb.

100 - 86 % (A - B)
85 - 70% (B – C)
69 - 50 % (D – E)
49 - 0% (F)

Výborně (1)
Velmi dobře (2)
Dobře (3)
Nevyhověl (4)

Příprava na ústní zkoušku trvá 15 minut.
Ústní zkouška trvá nejvýše 30 minut.
Písemná zkouška trvá nejvýše 60 minut.
U kombinované zkoušky trvá písemná část zkoušky nejvýše 45 minut a ústní část zkoušky
nejvýše 20 minut.
V případě, že je nutné určit prospěchový průměr, započítávají se všechny známky ze všech
konaných zkoušek.
Zkoušející určí termíny pro udělování zápočtů a konání zkoušek z jednotlivých předmětů
v dostatečném počtu a časovém předstihu.
Student se může z termínu zkoušky omluvit, avšak nejpozději den před tímto termínem.
Odstoupí-li student od zkoušky po jejím zahájení, nedostaví-li se ke zkoušce bez omluvy,
nebo poruší-li závažným způsobem pravidla zkoušky, posuzuje se, jako by zkoušku vykonal
s výsledkem nevyhověl.

tel: 595 782 930
mobil: 605 953 469

IČO: 25 86 23 91
Zapsána KOS Ostrava
Oddíl C, vložka 23049

www.aveart.cz
aveart@aveart.cz

Student se může ze závažných důvodů, zejména zdravotních, písemně omluvit z termínu
zkoušky i dodatečně, avšak nejpozději do 3 dnů od uplynutí termínu určeného pro vykonání
zkoušky. O uznání závažnosti a omluvitelnosti důvodů rozhoduje ředitel školy.

IV.

Komisionální přezkoušení

1. Forma komisionální zkoušky se použije vždy v případě konání druhé opravné zkoušky a
dále v případech, kdy student požádá ředitele školy o přezkoušení z důvodu pochybností
o správnosti hodnocení svého vzdělávání. Tuto formu zkoušky lze dále použít v případě
konání rozdílové zkoušky a v případech, kdy to stanoví akreditovaný vzdělávací program.
2. Komisionální zkouška se koná v termínu stanoveném ředitelem školy tak, aby byl
stanovený termín studentovi oznámen alespoň 7 dní před jejím konáním. Pokud je termín
dohodnutý se studentem, není předchozí oznámení nutné.
3. Komisi jmenuje ředitel školy.
4. Komise je tříčlenná, tvoří ji předseda, zkoušející učitel, jímž je vyučující studenta daného
předmětu, a přísedící, kterým je jiný vyučující téhož nebo příbuzného předmětu.
5. Výsledek zkoušky určí komise většinou hlasů. O komisionální zkoušce se pořizuje
protokol, který se stává součástí pedagogické dokumentace.
6. Student může v jednom dni skládat pouze jednu komisionální zkoušku. Výsledek
komisionální zkoušky sdělí předseda komise prokazatelným způsobem studentovi.
7. Student se může ze závažných důvodů od komisionální zkoušky omluvit, avšak nejpozději
den před jejím zahájením. V takovém případě ředitel školy stanoví, případně se studentem
dohodne náhradní termín komisionální zkoušky. Od náhradního termínu se lze omluvit
pouze jednou.
8. Odstoupí-li student od komisionální zkoušky po jejím zahájení, nedostaví-li se ke zkoušce
bez omluvy, jeho omluva nebyla uznána, nebo poruší-li závažným způsobem pravidla
zkoušky, posuzuje se, jako by zkoušku vykonal neúspěšně. Student se může ze závažných
důvodů, zejména zdravotních, písemně omluvit i dodatečně, avšak nejpozději do 3 dnů
od uplynutí termínu určeného pro vykonání zkoušky. O uznání závažnosti a
omluvitelnosti důvodů rozhoduje ředitel školy.
9. Konkrétní obsah a rozsah komisionální zkoušky stanoví ředitel školy v souladu
s akreditovaným vzdělávacím programem. Zkouška může být ústní, písemná nebo
praktická podle charakteru vyučovaného předmětu; formy zkoušky se mohou kombinovat.
10. Komisionální zkouška je veřejná s výjimkou písemné zkoušky a jednání zkušební komise
o hodnocení studenta.
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V.

Absolutorium

Student využívá ke zpracování absolventské práce znalosti a dovednosti z dříve
absolvovaných předmětů. Předměty, které budou součástí zkoušky z odborných předmětů
u absolutoria, jsou v učebním plánu vyznačeny symbolem [*]. Do celkového hodnocení
absolutoria se započítává klasifikace zkoušky z odborných předmětů, zkoušky z cizího jazyka
a obhajoby absolventské práce. Celkové hodnocení absolutoria včetně hodnocení jeho
jednotlivých zkoušek oznámí studentovi předseda zkušební komise v den, ve kterém konal
student absolutorium.
Termíny absolutoria
1. Řádné termíny stanovuje ředitel školy v případě vzdělávacího programu v délce studia
3 roky v termínu od 1. do 30. června.
2. Opravné zkoušky stanovuje zkušební komise tak, aby bylo možné konat zkoušky do šesti
měsíců od konání řádného termínu absolutoria.
3. Náhradní termín absolutoria stanoví ředitel školy tak, aby bylo možné jej konat do čtyř
měsíců od konání řádného termínu absolutoria.
4. Řádné termíny, termíny pro opravné zkoušky a náhradní termíny musí být zveřejněny
nejméně 1 měsíc předem na viditelném a přístupném místě ve škole a způsobem
umožňujícím dálkový přístup.
Organizace absolutoria
1. Před zahájením konání absolutoria neprobíhá výuka studentů posledního ročníku v
rozsahu nejméně 5 po sobě následujících pracovních dnů.
2. Příprava na zkoušku z odborných předmětů, zkoušku z cizího jazyka a na obhajobu
absolventské práce trvá 20 minut.
3. Obhajoba absolventské práce trvá nejvýše 20 minut; pokud je její součástí virtuální či jiná
prezentace, trvá nejvýše 40 minut.
4. Zkouška z odborných předmětů trvá nejvýše 20 minut a zkouška z cizího jazyka trvá
nejvýše 20 minut.
5. Zkouška z odborných předmětů se může skládat nejvýše ze 3 odborných předmětů.
Hodnocení absolutoria
1. Výsledky jednotlivých zkoušek a obhajoby absolventské práce jsou hodnoceny
známkami:
a. 1 – výborně
b. 2 – velmi dobře
c. 3 – dobře
d. 4 – nevyhověl/a
2. Do celkového hodnocení absolutoria se započítává klasifikace zkoušky z odborných
předmětů, zkoušky z cizího jazyka a obhajoby absolventské práce.
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3. Celkové hodnocení studenta u absolutoria se vyjadřuje stupni:
a. prospěl s vyznamenáním, jestliže student nebyl hodnocen ze žádné zkoušky
nebo obhajoby absolventské práce známkou horší než 2 – velmi dobře a
průměrný prospěch studenta při absolutoriu není horší než 1,5,
b. prospěl, jestliže student není hodnocen ze žádné zkoušky nebo obhajoby
absolventské práce známkou horší než 3 – dobře,
c. neprospěl, jestliže student má v hodnocení z některé zkoušky nebo obhajoby
absolventské práce známku prospěchu 4 – nevyhověl.
4. Celkové hodnocení absolutoria včetně hodnocení jeho jednotlivých zkoušek oznámí
studentovi předseda zkušební komise v den, ve kterém konal student absolutorium.
5. Neprospěl-li student z některé zkoušky nebo neobhájil-li absolventskou práci, může
konat opravnou zkoušku z této zkoušky nebo obhájit absolventskou práci do 6 měsíců
od řádného termínu absolutoria. Opravnou zkoušku nebo opravnou obhajobu
absolventské práce je možné konat nejvýše dvakrát, a to v termínu stanoveném
zkušební komisí. Hodnocení a klasifikace výsledků vzdělávání studentů bylo
projednáno a schváleno Školskou radou SVOŠP
V Ostravě 1. 9. 2020

Ing. Jaroslav Prokop
ředitel
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