Aktualizováno 1. 4. 2020

2.6

OPRAVNÉ ZKOUŠKY, OPAKOVÁNÍ ROČNÍKU
Na konci semestru a školního roku, žáci dostanou vysvědčení, na němž jsou hodnoceny předměty. Do
vyššího ročníku může nastoupit žák, který uspěl ze všech vyučovacích předmětů podle školního
vzdělávacího plánu.
OP RA VNÉ Z KO U Š KY (RE P AR ÁT )
Pokud žák na konci školního roku neprospěl z jednoho či dvou povinných předmětů (výjimkou jsou
předměty jako hudební výchova, tělesná výchova apod.) na základní nebo na střední škole, musí
vykonat tzv. opravné zkoušky, aby mohl postoupit do vyššího ročníku.
Pokud žák neprospěl ve třech a více předmětech, musí opakovat ročník (u základní školy) nebo je
jeho studium ukončeno (u střední školy).
Opravné zkoušky probíhají před komisí (tříčlenná skupina učitelů zkouší žáka z učiva předmětu).
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K DY M AJ Í Ž Á CI DĚ L AT O PR AV NÉ Z K OU Š K Y:
Termín opravné zkoušky stanovuje ředitel školy nejpozději do konce školního roku (31. 8.).
Ředitel může stanovit náhradní termín opravné zkoušky ze závažných důvodů (nemoc, žák neuspěl u
opravné zkoušky apod.) a to nejpozději do 15. 9. následujícího školního roku na základní škole a do
konce září následujícího školního roku na střední škole.
V případě pochybnosti o správnosti hodnocení na konci pololetí či školního roku, může zákonný
zástupce do 3 pracovních dnů žádat ředitele či krajský úřad o přezkoumání hodnocení žáka.
Nedostaví-li se žák na termín opravné zkoušky, neprospěl.
NE U SPĚ L -L I Ž Á K U OP R A VNÉ Z K O UŠ K Y , M Á N Á SL E D UJ Í CÍ M OŽ NO S TI:
na základní škole: žák opakuje ročník na základě rozhodnutí ředitele školy
na střední škole: žák přestane být žákem školy následující den (může podat přihlášku na
tu samou nebo na jinou SŠ a znovu nastoupit do prvního ročníku, pokud splní kritéria
přijímacího řízení)
V jednom dni může žák vykonat pouze jednu opravnou zkoušku.
K přípravě na opravné zkoušky doporučujeme využít služeb doučování.
OP A K OV ÁN Í R O ČNÍ K U
Žák základní školy, který neprospěl u opravných zkoušek nebo nebyl hodnocen ke konci školního
roku, opakuje ročník.
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Opakování ročníku u žáků základních škol je možné pouze jednou na každém stupni (1. stupeň =
1. - 5. třída, 2. stupeň = 6. - 9. třída). Příklad: žák opakoval 2. ročník a na konci 4. třídy neprospěl
a neprospěl ani u opravných zkoušek, postupuje přesto automaticky do 5. ročníku.
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Hodnocení prospěchu (klasifikace)
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REEXAMINATION, REPEATING A GRADE
At the end of each term, the pupils receive their report cards, with evaluation from different
subjects. Only pupils who passed in all the subject according to the national curriculum, can be
promoted to the next grade.
RE E XAM IN A TI ON
If a pupil failed in one or more compulsory subjects (with the exception of subjects such as music or
physical education etc.) on elementary or high school, he/she has to pass a reexamination in order to
be promoted to the next grade.
If a pupil failed in three or more subjects, he/she must repeat a grade (in elementary school) or
his/her studies are terminated (high school).
Reexamination takes place in front of a teachers‘ comitee (three teachers examine the pupil from
the subject‘s curriculum).
W HE N D O PU P IL S D O T H E RE E XA M IN A TI ON :
Pupils must be reexamined by the end of the school year (August 31st), the exact date is set up by
the principal.
The principal may set up an alternative date for the reexamination due to serious reasons (illness, the
pupil failed the reexamination etc.) by September 15th of the following school year in elementary
school, and by the end of September the following school year in high school.
In case there are doubts if the evaluation was accurate at the end of the term or school year, the
legal guardian may ask the principal or Regional Authority for a review of evaluation.
If the pupil does not show up for the reexamination, he/she failed.
IF T HE P UP IL S F A IL S THE RE E X AM IN A TI O N, T HE RE ARE FO LL O WI NG
OP T ION S :
at elementary school: the pupil repeats a grade based on the principal‘s decision
at high school: the pupil will cease to be the student of the school the following day
(he/she can apply for admission to the same or different high school and start in the first
year again if he/she meets the admission criteria).
There can be only one reexamination in one day.

RE PE AT IN G A GR A DE
An elementary school pupil who failed the reexamination, must repeat the grade.
Repeating a grade in elementary school is possible only once during each stage (stage 1 = grade
1. - 5. , stage 2 = grade 6. - 9. ). Example: a pupil repeated 2nd grade and failed at the end of the
4th grade - he/she still automatically advances to the 5th grade.
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To prepare for the reexamination, we recommend to use tutoring services.

Student evaluation

