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KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ZUŠ HRANICE
Hodnocení žáků ZUŠ
je zpětnou vazbou, která poskytuje žákům a rodičům (zákonným zástupcům) informace
o průběhu a výsledku vzdělávání.
Zásady hodnocení
Při hodnocení je přihlíženo k zájmu žáka o studium, k přípravě do vyučování, aktivitě
při vyučování, jak si žák osvojuje poznatky a dovednosti, jak s nimi umí samostatně
pracovat, zda dodržuje základní pravidla slušného (kulturního) chování a také k jeho
individuálním schopnostem. U druhého stupně studia přihlížíme také k sebehodnocení
žáka.
Způsobem hodnocení je klasifikace.
Průběžné hodnocení žáků
se uskutečňuje v hodině na základě praktické činnosti, v Nauce o hudbě ústním nebo
písemným přezkoušením. Z hlavního oboru je žák hodnocen minimálně 2x za měsíc, z
Nauky o hudbě 1-2x za měsíc. V dalších kolektivních předmětech alespoň 2x za pololetí.
Nedílnou součástí průběžného hodnocení je také hodnocení veřejných vystoupení, výstav,
soutěží a všech druhů předepsaných zkoušek ( ověřovací, postupová závěrečná atd.).
Hodnocení výsledků vzdělávání na vysvědčení
1) se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání v platném znění.
Klasifikace je čtyřstupňová. Při klasifikaci vycházíme z průběžného hodnocení a výše
uvedených zásad hodnocení. Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení. Za první
pololetí lze žákovi vydat místo vysvědčení výpis z vysvědčení.
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výborný
žák má o studium zájem, pravidelně a kvalitně se připravuje, v hodinách je
aktivní, svou práci veřejně prezentuje. Požadavky učebních osnov naplňuje s
přehledem.
chvalitebný
žák projevuje o studium zájem, vcelku pravidelně se připravuje, nedosahuje ale
vždy potřebné kvality, dokáže být v hodinách aktivní, svou práci příležitostně
veřejně prezentuje. Požadavky učebních osnov naplňuje.
uspokojivý
žák neprojevuje o studium dostatečný zájem, příprava je nepravidelná a málo
kvalitní, v hodinách není aktivní, jen obtížně dosahuje na požadavky učebních
osnov, veřejně svou práci neprezentuje.
neuspokojivý
žák neprojevuje o studium zájem, nepřipravuje se do vyučování, v hodinách je
pasivní, nedosahuje na požadavky učebních osnov.

2) Žák je na konci prvního a druhého pololetí celkově hodnocen těmito stupni:
a) prospěl(a) s vyznamenáním
b) prospěl(a)
c) neprospěl(a)
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 Žák prospěl s vyznamenáním, jestliže je z hlavního předmětu hodnocen stupněm
prospěchu 1 – výborný, v žádném povinném předmětu není hodnocen stupněm prospěchu
horším než 2 – chvalitebný a průměr stupňů prospěchu z povinných předmětů nemá vyšší
než 1,5. Není-li stanoven hlavní předmět, prospěl žák s vyznamenáním, jestliže není
hodnocen v žádném povinném předmětu stupněm prospěchu horším než 2 – chvalitebný a
průměr stupňů prospěchu z povinných předmětů nemá vyšší než 1,5.
 žák prospěl, jestliže nebyl ani v jednom povinném předmětu hodnocen stupněm
prospěchu 4 – neuspokojivý.


žák neprospěl, jestliže byl z některého povinného předmětu hodnocen stupněm
prospěchu 4 – neuspokojivý.

Nelze-li žáka hodnotit za první pololetí ze závažných objektivních příčin, určí ředitel
školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo
ukončeno nejpozději do ukončení hodnocení za druhé pololetí příslušného školního roku.
Nelze-li žáka hodnotit za druhé pololetí ze závažných objektivních příčin, určí ředitel
Školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo
ukončeno do konce měsíce srpna příslušného školního roku.
Ředitel školy může uznat částečné vzdělání žáka, pokud je doloženo prokazatelným
způsobem a od doby jeho dosažení neuplynulo více než 5 let. Uzná-li ředitel školy
dosažené vzdělání žáka, uvolní žáka z vyučování a hodnocení v rozsahu uznaného
vzdělání.
Postup žáka do vyššího ročníku a opakování ročníku
1) Do vyššího ročníku postupuje žák, který byl na konci druhého pololetí celkově hodnocen
stupněm prospěl(a) nebo prospěl(a) s vyznamenáním a úspěšně vykonal postupovou
zkoušku.
2) Mimořádně nadaného žáka lze na konci prvního pololetí nebo na konci druhého pololetí
přeřadit do některého z vyšších ročníků bez absolvování předchozího ročníku či ročníků,
a to po úspěšném vykonání postupových zkoušek ze všech povinných předmětů.
3) Žákovi, který nebyl na konci druhého pololetí hodnocen, lze v odůvodněných případech
umožnit opakování ročníku.
4) Žáka studia s rozšířeným počtem vyučovacích hodin, který na konci druhého pololetí
neprospěl, lze přeřadit zpět do příslušného ročníku základního studia.
Komisionální zkoušky
1) Komisionální zkoušky se konají:
a) při postupových zkouškách podle § 4 odst. 1 – vyhl. č. 71/2005 Sb.,
b) při závěrečných zkouškách na konci základního studia I. a II. stupně, studia
s rozšířeným počtem vyučovacích hodin a studia pro dospělé,

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, HRANICE,
Školní náměstí 35, 753 01 Hranice, tel. 581 601 724, e-mail: zushranice@raz-dva.cz, www.zushranice.cz

c) při zkouškách z hlavního předmětu studia s rozšířeným počtem vyučovacích hodin,
d) při přeřazení mimořádně nadaného žáka do některého vyššího ročníku bez
absolvování předcházejícího ročníku nebo ročníků podle § 4 odst. 2 – vyhl. č.
71/2005 Sb. a
e) při opravných zkouškách.
2) Zkušební komise je nejméně tříčlenná a skládá se z odborníků příslušného předmětu nebo
oboru. Členy komise jmenuje ředitel školy. Jejím předsedou je ředitel školy nebo jím
pověřený učitel. O hodnocení zkoušky rozhoduje komise většinou hlasů, při rovnosti hlasů
rozhoduje hlas předsedy.
Opravné zkoušky
1) Žák, který je na konci druhého pololetí hodnocen stupněm prospěchu 4 – neuspokojivý
nebo odpovídajícím slovním hodnocením z jiného než hlavního předmětu, koná opravnou
zkoušku nejpozději v posledním týdnu měsíce srpna příslušného školního roku.
Z hlavního předmětu opravnou zkoušku nelze konat.
2) Jestliže se žák nedostaví k opravné zkoušce v určeném termínu, je hodnocen z předmětu,
ze kterého měl konat opravnou zkoušku, stupněm 4 – neuspokojivý. Jestliže se žák
nemohl dostavit k opravné zkoušce ze závažných objektivních příčin a svou neúčast
omluví řediteli školy nejpozději do 3 dnů od termínu stanového pro vykonání této
zkoušky, určí ředitel školy náhradní termín pro její vykonání.
Uvolnění zcela nebo zčásti z pravidelné docházky
1) Ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů výjimečně uvolnit žáka
zcela nebo zčásti z pravidelné docházky do některého povinného předmětu stanoveného
školním vzdělávacím programem, a to buď na školní rok nebo jeho část. Zároveň stanoví
náhradní způsob výuky, obsah a rozsah zkoušek z předmětu, ze kterého byl žák uvolněn.

Tento klasifikační řád nahrazuje a ruší všechny předchozí platné verze v plném znění a je
platný od 1.9.2012.

V Hranicích dne 1.9.2012

Mojmír Chuda
ředitel školy

