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      Klasifikační řád 

 
 

a)  Hodnocení a klasifikace žáků 
 

Hodnocení vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných 
v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu. Hodnocení 
je pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doložitelné. 

 

Účelem hodnocení a klasifikace je motivovat  žáka a poskytnout mu nezbytnou zpětnou 
vazbu. 

 

Je žádoucí, aby si kvalitní zpětnou vazbu dovedli žáci vytvářet sami, a naučili se 
vlastnímu kritickému sebehodnocení  a hodnocení svých spolužáků. Pro tyto evaluační 
formy vytváří  vyučující dostatečný prostor. 

 

Ve výchovně vzdělávacím procesu se uskutečňuje klasifikace průběžná a celková. 
Průběžná klasifikace se uplatňuje při hodnocení dílčích výsledků a projevů žáka v 
jednotlivých vyučovacích předmětech a na čtvrtletních klasifikačních poradách. Celková 
klasifikace žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech se uskutečňuje na konci prvního 
a druhého pololetí. 

 

Prospěch žáka se určuje podle pravidel hodnocení a klasifikace žáků.  
 

Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm 
(klasifikace), slovně nebo kombinací obou způsobů  na základě rozhodnutí ředitele školy. 

 
1.  Zásady klasifikace 
 

- při hodnocení a klasifikaci pedagogický pracovník uplatňuje přiměřenou náročnost a 
 pedagogický takt vůči žákovi. Při celkové klasifikaci přihlíží k věkovým zvláštnostem  
 žáka i k zakolísání v učebních výkonech z důvodu určitých indispozic (zdravotní, 
 rodinné, …). 

- základem klasifikace je to, co žák umí. 
- při průběžném hodnocení žáků lze používat u známky znaménko mínus (1-, 2-, 3-, 4-) a  
   při mimořádném výkonu potrženou jedničku 
 
2. Zásady sebehodnocení 

 

- učitel vede žáky k sebehodnocení, stanovuje a objasňuje kritéria, vytváří prostor a 
   podmínky, učitel vede žáka k tomu, aby komentoval svoje výkony a výsledky 
- při sebehodnocení se žák snaží popsat co se mu daří, co mu ještě nejde, jak bude 
   pokračovat dál 
- žáci hodnotí výsledky učení, míra schopnosti sebehodnocení je důležitá pro klasifikaci, 

známky nejsou jediným zdrojem motivace 
- chybu je potřeba chápat jako přirozenou věc v procesu učení, pedagogičtí pracovníci se 

o chybě se žáky baví, chyba je důležitý prostředek učení 
 

 3.  Podklady pro hodnocení a klasifikaci 
 

 Podklady pro hodnocení a klasifikaci žáků získává učitel těmito metodickými  formami 
       a prostředky: 
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 -  soustavné sledování výkonů žáků 
 - ústními (zpravidla dvakrát za pololetí), písemnými, grafickými, praktickými a  

  pohybovými zkouškami 
-  kontrolními písemnými pracemi, které jsou rozvrženy rovnoměrně na celý rok 
- termín kontrolní písemné práce, trvající více než 25 minut, prokonzultuje vyučující 
   s třídním učitelem. V jednom dni mohou žáci konat pouze jednu zkoušku tohoto 
   charakteru 

 
 4.  Klasifikace prospěchu žáka 
 

-  klasifikační stupeň určuje vyučující příslušného předmětu 
- v předmětu, ve kterém učí více vyučujících, se určí výsledný stupeň po vzájemné     
  dohodě 
- při určování prospěchu se hodnotí práce za celé klasifikační období. Stupeň prospěchu   

se neurčuje na základě průměru klasifikace za dané období 
- každý vyučovací předmět má jasně dané kriteriální hodnocení, které používají všichni 

vyučující  
- vyučující posuzuje výsledky práce žáka objektivně, nesmí podléhat žádnému vlivu 

         subjektivnímu ani vnějšímu 
- prospěch a chování žáků se projednávají na čtvrtletních a pololetních pedagogických 

         radách 
- na konci klasifikačního období, v termínu určeném ředitelem školy, nejpozději však 24 

hodin před jednáním pedagogické rady o klasifikaci, zapíší vyučující příslušných 
předmětů číslicí výsledky celkové klasifikace do katalogových listů a připraví návrhy 
na umožnění opravných zkoušek, na klasifikaci v náhradním termínu 

- vyučující vedou soustavnou evidenci o klasifikaci a průběžně o ni informují rodiče žáků 
(v případě závažných nedostatků i třídního učitele a vedení školy) 

 
5.  Kriteria pro hodnocení žáků 

 
- stupeň a úroveň osvojení předepsaného učiva 
- úroveň myšlení, přesnost a výstižnost vyjadřování v ústním i písemném projevu 
- úroveň grafického projevu 
- schopnost uplatňovat a používat příslušné vědomosti, dovednosti, návyky při řešení 

úkolů 
- aktivita, samostatnost, tvořivost a zájem o učení a pracovní činnosti 

 
6.  Charakteristika klasifikačních stupňů 
 
Stupeň 1 (výborný) 
 

Žák bezpečně ovládá předepsané učivo. Projevuje samostatnost, pohotovost a bystrost 
myšlení. Své myšlenky dovede výstižně a poměrně přesně vyjadřovat. Dobře chápe 
souvislosti mezi předměty a jevy. Pracuje iniciativně, přesně, spolehlivě, jistotou a 
zájmem. Při řešení úkolů spolehlivě využívá získaných vědomostí a dovedností. 
 

Stupeň 2 (chvalitebný) 
 

Žák ovládá předepsané učivo. Uvažuje celkem samostatně a dovede zpravidla výstižně 
vyjadřovat své myšlenky. Získané vědomosti a dovednosti používá při samostatném 
řešení úkolů. Při praktických úlohách občas potřebuje pomoc učitele. Při práci se 
dopouští malých, nepříliš častých chyb. 

 

Stupeň 3 (dobrý) 
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Žák  v  podstatě  ovládá  předepsané  učivo.   Projevuje  menší   samostatnost  myšlení  a 
 
myšlenky nedovede dosti přesně vyjádřit. Získané vědomosti a dovednosti používá při 
práci za pomoci učitele. Překonává tak určité potíže a chyby, kterých se při řešení úkolů 
dopouští. K učení a souvisejícím činnostem nepotřebuje větších podnětů. 
 

Stupeň 4 (dostatečný) 
 

Žák ovládá předepsané učivo jen částečně a projevují se u něj značné mezery ve 
vědomostech a dovednostech. V myšlení je nesamostatný a své myšlenky vyjadřuje se 
značnými obtížemi. Při práci se dopouští podstatných chyb.O učení jeví malý zájem, je 
nutno stále mu pomáhat a pobízet ho k práci. 
 

      Stupeň 5 (nedostatečný) 
 

Žák neovládá předepsané učivo, a proto i na návodné otázky odpovídá nesprávně. 
Praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí učitele. Veškerá pomoc a pobízení jsou 
neúčinné. 

 
7.  Pomocná klasifikace 
 
- odpovídají-li znalosti, vědomosti, dovednosti a činnosti žáka rozhraní jednotlivých 
  klasifikačních stupňů, je možno používat pro potřebu průběžného hodnocení pomocnou 
  klasifikaci v podobě 1-, 2-, 3-, 4-; při mimořádném výkonu lze hodnotit podtrženou 
  jedničkou 

 
8.  Slovní hodnocení, kombinace klasifikace a slovního hodnocení 
 
- u žáků s diagnostikovanou poruchou učení ve smyslu dyslexie, dyskalkulie, 
    dysortografie, je umožněno hodnocení slovní v předmětech, kde tato porucha výrazně 
    ovlivňuje žákovy výkony 

 
Žáci s vývojovou poruchou učení mohou být na žádost jejich zákonných zástupců 
hodnoceni slovně. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných 
předmětech a chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou jsou v případě použití 
slovního hodnocení popsány tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl 
zejména ve vztahu k očekávaným výstupům formulovaný v učebních osnovách 
jednotlivých předmětů, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka. 
Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka v jejich vývoji, 
ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho 
výkon, a naznačení dalšího rozvoje žáka. Obsahuje také zdůvodnění hodnocení a 
doporučení, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat.  
 
Hodnocení je vždy individuální (zároveň odpovídá klasifikačnímu stupni) a vychází z 
těchto obecných kriterií: 

 
Stupeň1 (výborný) 
 
Žák ovládá učivo předepsané osnovami bezpečně, v myšlení je pohotový, bystrý, dobře 
chápe souvislosti, vyjadřuje se výstižně, poměrně přesně, spolehlivě, uvědoměle užívá 
vědomosti a dovednosti, pracuje samostatně, přesně a s jistotou, je aktivní, učí se 
svědomitě a se zájmem. 
 
Stupeň 2 (chvalitebný) 
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Žák učivo předepsané osnovami ovládá, uvažuje celkem samostatně, vyjadřuje se celkem 
 výstižně, dovede používat vědomosti a dovednosti, dopouští se menších chyb, učí se 
svědomitě. 

 
Stupeň 3 (dobrý) 
 
Žák učivo předepsané osnovami v podstatě ovládá, má menší samostatnost v myšlení, 
vyjadřuje se ne dost přesně, s pomocí učitele řeší úkoly, překonává potíže a odstraňuje 
chyby, jichž se dopouští, k učení a práci nepotřebuje větších podnětů. 
 
Stupeň 4 (dostatečný) 
 
Žák ovládá učivo se značnými mezerami, má nesamostatné myšlení, vyjadřuje se s 
potížemi, dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává, má malý zájem o učení, 
potřebuje stálé podněty. 
 
Stupeň 5 (nedostatečný) 
 
Žák neovládá učivo předepsané osnovami, odpovídá nesprávně i na návodné otázky, 
praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí učitele, pomoc a pobízení k učení jsou 
zatím neúčinné. 

 
 9.  Klasifikace chování 
 
- žáci jsou povinni dodržovat ustanovení školního řádu ZŠ Komenského 15 
- při klasifikaci chování se přihlíží k věku, morální a rozumové vyspělosti žáka 
- žáci 2.stupně školy jsou hodnoceny pomocí bodového systému 
- klasifikaci  chování  žáků  a  výchovná  opatření  navrhuje třídní  učitel  po  projednání 
  s vyučujícími, kteří ve třídě učí 
- o výchovných opatřeních a  klasifikaci  chování  v  případě závažných  porušení  pravidel 
  slušného chování, školního řádu a vnitřního režimu školy rozhoduje třídní učitel, ředitel 
  školy po projednání pedagogickou radou 
- stupeň  hodnocení chování není výchovným  opatřením, současně  s  klasifikací  nižším 
  stupněm z chování může být uděleno výchovné opatření. Toto výchovné opatření může 
  také předcházet vlastní klasifikaci již v průběhu školního roku 

 
10. Charakteristika jednotlivých stupňů chování  
 
Stupeň 1 (velmi dobré) 
Žák dodržuje ustanovení školního řádu, vnitřního režimu školy i pravidla slušného chování 
směrem ke spolužákům i pracovníkům školy. 
 
Stupeň 2 (uspokojivé) 
Žák se dopouští opakovaně méně závažných přestupků nebo jednorázově závažnějšího 
přestupku. 
 
Stupeň 3 (neuspokojivé) 
Žák se dopouští opakovaně závažného přestupku, soustavně narušuje soužití v třídním 
kolektivu. Chování žáka vede k vážnému ohrožení výchovy, zdraví a bezpečnosti ostatních 
žáků. 

 
11. Výchovná opatření 
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Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. 
 

 
A.  Pochvaly 
 
- Pochvalu třídního učitele může žáku udělit třídní učitel buď na základě vlastního 

          rozhodnutí, nebo na základě podnětu ostatních pedagogických pracovníků (např.za 
          výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci). 

 
- Pochvalu ředitele školy může žáku udělit ředitel na základě vlastního rozhodnutí nebo 
na základě podnětu ostatních pedagogických pracovníků, či jiné fyzické osoby, a to po 
projednání v pedagogické radě (např. za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo 
školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo za dlouhodobou úspěšnou práci). 
 
B.  Napomenutí a důtky  
 
Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení 

       žákovi uložit: 
 - napomenutí třídního učitele, 
 - důtku třídního učitele, 
 - důtku ředitele školy.  
 
Třídní učitel neprodleně oznámí řediteli školy uložení důtky TU. Důtku ředitele školy lze 
žákovi uložit pouze po projednání v pedagogické radě. Třídní učitel neprodleně oznámí, 
prokazatelným způsobem, žákovi a zákonnému zástupci udělení pochvaly a jiného 
ocenění nebo uložení napomenutí nebo důtky a důvody pro jejich udělení.  Veškerá 
výchovná opatření jsou zapsána v katalogovém listu a ve školní matrice v počítači a 
uvedena v zápisu z pedagogické rady školy. 
 

C.  Vyloučení, podmínečné vyloučení žáka 
 
Ředitel školy může v případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených 
školním řádem rozhodnout o podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka ze školy. 
V rozhodnutí o podmíněném vyloučení stanoví ředitel školy zkušební lhůtu, a to nejdéle 
na dobu jednoho roku. Žáka lze podmíněně vyloučit nebo vyloučit ze školy pouze 
v případě, že splnil povinnou školní docházku. 
 
O podmínečném vyloučení nebo o vyloučení žáka rozhodne ředitel školy do dvou měsíců 
ode dne, kdy se o provinění žáka dozvěděl, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy 
se žák provinění dopustil, s výjimkou případu, kdy provinění je klasifikováno jako trestný 
čin podle zvláštního právního předpisu. O svém rozhodnutí informuje ředitel 
pedagogickou radu. 
  
 12. Hodnocení a klasifikace žáků se speciálními vzdělávacími  
        potřebami  
 

Zásady 
 
U žáka se smyslovou nebo tělesnou vadou, vadou řeči, prokázanou specifickou 
vývojovou poruchou učení nebo chování se při jeho hodnocení a klasifikaci vychází 
z vyšetření a doporučení školského poradenského zařízení. U žáka s prokázanou 
specifickou vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití širšího slovního 
hodnocení na základě žádosti zástupce žáka. 
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Pro zjišťování úrovně žákovských vědomostí a dovedností volí učitel takové formy a 
druhy zkoušení, které odpovídají schopnostem žáka a na něž nemá porucha negativní 
vliv. Kontrolní práce a diktáty píší tito žáci po předchozí přípravě. Pokud je to nutné, 
nebude dítě s vývojovou poruchou vystavováno úkolům, v nichž vzhledem k poruše 
nemůže přiměřeně pracovat a podávat výkony odpovídající jeho předpokladům. Jde např. 
o hlasité čtení před celou třídou nebo přemíru psaní (přepisování) u dysgrafiků. Jindy 
můžeme posuzovat výkon, který dítě podalo v daném časovém limitu, a to, co nestačilo, 
nehodnotíme – např. v diktátu nebo pětiminutovce. 
 
Při hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami vycházíme z těchto zásad: 

 
- individuální přístup k žákovi 
- psychická podpora žáka 
- preference slovního zvládnutí učiva 
- rozlišování chyb (specifické (dyslektické“ chyby) 
- převaha procentuálního hodnocení 
- využívání pomůcek (tabulky, přehledy, kalkulačky) při samostatné práci 
- omezení časově limitovaných úkolů 

 
13.  Celkové hodnocení žáka 

 
Pravidla hodnocení 

 
Celkové hodnocení žáka na konci prvního a druhého pololetí vyjadřuje výsledky jeho 

      klasifikace v povinných předmětech a klasifikaci jeho chování. Nezahrnuje klasifikaci v 
      nepovinných vyučovacích předmětech. 

 
Celkové hodnocení žáka na konci prvního a druhého pololetí se vyjadřuje takto: 

 
- prospěl(a) s vyznamenáním, 
- prospěl(a), 
- neprospěl(a), 
- nehodnocen (a) – podle vyhlášky č. 48/2005 Sb., v platném znění. 

 
Žák prospěl s vyznamenáním, není-li klasifikace v žádném povinném předmětu horší, než 
stupeň 2 - chvalitebný a průměrný prospěch z povinných předmětů není horší než 1,50 a 
chování je hodnoceno jako velmi dobré. 

 
Žák prospěl, není-li klasifikace v některém povinném předmětu vyjádřena stupněm 5 -  

      nedostatečný. 
 

Žák neprospěl, je-li klasifikace v některém povinném předmětu vyjádřena stupněm 5 -  
nedostatečný. 

 
14. Hodnocení zájmových útvarů 

 
Výsledky práce v zájmových útvarech se hodnotí stupni: 
 

- pracoval(a) úspěšně, 
- pracoval(a). 
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15. Pravidla komisionálního přezkoušení 
 

Komisionální zkoušku koná žák v těchto případech: 
 

- koná-li opravnou zkoušku 
- požádá-li zákonný zástupce nezletilého žáka o jeho komisionální přezkoušení z důvodu 

pochybnosti o správnosti hodnocení.  
 
Ředitel školy může nařídit komisionální přezkoušení žáka, jestliže zjistí, že vyučující 
porušil pravidla hodnocení. Termín komisionálního přezkoušení stanoví ředitel školy bez 
zbytečného odkladu. 

 
- má-li zákonný zástupce nezletilého žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci 

prvního nebo druhého pololetí, může do    3 pracovních dnů ode dne, kdy se o 
hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů po vydání 
vysvědčení, požádat ředitele školy o přezkoumání výsledků hodnocení žáka; je-li 
vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, krajský úřad.  

 
- v případě, že se žádost o přezkoumání výsledků hodnocení týká hodnocení chování nebo 

předmětů výchovného zaměření, posoudí ředitel školy, je-li vyučujícím žáka v daném 
předmětu ředitel školy, krajský úřad, dodržení pravidel pro hodnocení výsledků 
vzdělávání žáka. V případě zjištění porušení těchto pravidel ředitel školy nebo krajský 
úřad výsledek hodnocení změní; nebyla-li pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání 
žáků porušena, výsledek hodnocení potvrdí, a to nejpozději do 14 dnů ode dne doručení 
žádosti. 

 
- komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v 

termínu dohodnutém se zákonným zástupcem nezletilého žáka. Komise pro 
komisionální zkoušky je nejméně tříčlenná, členy komise jmenuje ředitel školy.  Jejím 
předsedou je ředitel školy nebo jím pověřený učitel, zkoušející učitel vyučující žáka 
danému předmětu a přísedící, který má odbornou kvalifikaci pro týž nebo příbuzný 
vyučovací předmět. Pokud je ředitel školy zároveň vyučujícím, jmenuje komisi krajský 
úřad.  Výsledek přezkoušení ředitel školy sdělí prokazatelným způsobem žákovi a 
zákonnému zástupci žáka. Rozhodnutí o klasifikaci je konečné, výsledek přezkoušení již 
nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení. 

 
Komisionální přezkoušení může žák konat v jednom dni pouze jednu. 

  
 

16. Opravné zkoušky 
 

- žáci devátých ročníků a žáci, kteří na daném stupni základní školy dosud neopakovali 
ročník, kteří na konci druhého pololetí neprospěl nejvýše ze 2 povinných předmětů 
s výjimkou předmětů výchovného zaměření, konají opravné zkoušky nejpozději do 
konce příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelem školy. Opravné 
zkoušky jsou komisionální. 

 
- žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, 
   neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín 
   opravné zkoušky nejpozději do 15. září následujícího školního roku. 
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17. Zkoušky v náhradním termínu 
 

- 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 nejpozději do 
dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné žáka hodnotit ani v náhradním 
termínu, žák se za první pololetí nehodnotí.  

 
- 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 nejpozději do 
konce září následujícího školního roku. Do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší 
vyšší nebo devátý ročník. Není-li žák hodnocen ani v tomto termínu, neprospěl. 

 
18. Postup do vyššího ročníku a opakování ročníku 
 

- do vyššího ročníku postupuje žák, který na konci druhého pololetí (nebo po vykonání 
komisionální zkoušky) prospěl ze všech povinných předmětů. Výjimkou jsou předměty 
výchovného zaměření. 

 
- žák, který plní povinnou školní docházku, opakuje ročník pokud na konci druhého 

pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen. To neplatí o žákovi, který na daném 
stupni základní školy již jednou ročník opakoval. 

 
- do vyššího ročníku postoupí i žák 1. stupně ZŠ, který již v rámci 1. stupně opakoval 

ročník, žák 2. stupně ZŠ, který již v rámci     2. stupně opakoval ročník, a to bez ohledu 
na prospěch tohoto žáka. 

 
- ředitel školy může povolit žákovi na žádost jeho zákonného zástupce a na základě 

doporučujícího vyjádření odborného lékaře opakování ročníku z vážných zdravotních 
důvodů, a to bez ohledu na to, zda žák na daném stupni již opakoval. 

 
19. Ukončení základního vzdělání 
 

- dokladem o dosažení základního vzdělání je vysvědčení a úspěšné ukončení  9. ročníku, 
popř. 10. ročníku základního vzdělávání. 

 
- žák, který po splnění povinné školní docházky nezískal základní vzdělání, může po 

splnění podmínek stanovených školským zákonem a na základě žádosti jeho zákonného 
zástupce pokračovat v základním vzdělávání, nejdéle však do konce školního roku, 
v němž žák dosáhne 18. roku věku. 

 
- ředitel školy může žákovi, který splnil povinnou školní docházku a na konci 2. pololetí 

neprospěl nebo nemohl být hodnocen, povolit na žádost jeho zákonného zástupce 
opakování ročníku po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků a důvodů 
uvedených v žádosti. 

 
20. vedení dokumentace o hodnocení a klasifikaci žáků 

 
- třídní učitel zadává data v příslušném klasifikačním období do k tomu určené 

dokumentace včetně školní matriky v počítači, je zodpovědný za jejich správnost a 
úplnost. 
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- třídní učitel zaznamenává v katalogovém listu žáka vyučovací předmět, z něhož byla 
povolena opravná zkouška nebo zkouška v náhradním termínu, její datum a její 
hodnocení. 

 
- po vykonání opravné zkoušky nebo zkoušky v náhradním termínu je žákovi vydáno 

nové vysvědčení. Jestliže se žák bez řádné omluvy ve stanoveném termínu k opravné 
zkoušce nebo zkoušce v náhradním termínu nedostaví, zaznamená se, že se ke zkoušce 
bez řádné omluvy nedostavil. V tomto případě se žákovi nové vysvědčení nevydává. 

 
- klasifikace žáků musí být ukončena 24 hodin před konáním pedagogické rady. 

 
 
 
 
 
Klasifikační řád má platnost až do vydání nové normy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Novém Městě nad Metují     ……………………………..  
dne 28.srpna 2014                    Mgr. Vladimír Milt 
         ředitel školy 


