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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 VN É Z KO U Š KY (R E 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 A JÍ Ž Á CI D Ě L AT O PR AV N É 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 SP Ě L -L I Ž Á K U OP R A VN É Z K O UŠ K Y , M Á N Á S L E D U JÍ 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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EXÁMENES DE RECUPERACIÓN, REPETICIÓN DE CURSO
Al final del semestre y del curso escolar los alumnos reciben las notas con que les evalúan de cada
asignatura. Puede pasar al curso superior solo el alumno que aprobó todas las materias que constan
en el plan de estudios de la escuela.
EX ÁM EN E S D E R EC UP E R A C I ÓN (R E P AR Á T)
Cuando un alumno de primaria o secundaria al final de curso no aprueba una o dos asignaturas
obligatorias (no educación musical, educación física o similares), tiene que realizar exámenes de
recuperación para poder pasar de curso.
No aprobar tres o más asignaturas implica tener que repetir curso (en primaria) o tener que dejar los
estudios (en secundaria).
Los exámenes de recuperación se realizan delante de una comisión (tres miembros de maestros
examinan al alumno de la materia que entra en esa asignatura).
CU ÁN D O H AY Q U E H AC E R E XÁ M EN E S D E R EC U P E R A CI ÓN:
Los exámenes de recuperación se hacen antes del fin del curso escolar (31 de agosto), el director de
la escuela establece la fecha. Este puede poner una segunda fecha para casos justificados
(enfermedad, no haber aprobado el examen de recuperación, etc), que será como muy tarde el 15 de
septiembre del siguiente curso escolar en el colegio, y al final de septiembre del nuevo curso en el
instituto.
Si el alumno cree que la nota de final de semestre o final de curso no es justa, su representante legal
tiene 3 días laborales para pedir al director o a la autoridad regional competente una revisión de la
nota.
El alumno que no se presenta al examen de recuperación queda suspendido.
SI NO S E A PR U EB A E L E XAM EN DE R EC U P ER AC I ÓN , H AY E S T AS O PC I ON E S:
en el colegio: el alumno repite curso si así lo decide el director de la escuela
en el instituto: el estudiante deja de ser alumno de ese centro al día siguiente (puede
entregar una hoja de inscripción a la misma SŠ o a otra, y entrar de nuevo en el primer
curso, si es que cumple los requisitos de admisión)

RE P E TI CI ÓN D E CU RS O
El alumno de primaria que no aprueba los exámenes de recuperación o no es evaluado a final de
curso tiene que repetir curso.
Un alumno de colegio puede repetir curso solamente una vez por ciclo educativo (primer ciclo =
cursos 1. - 5., segundo ciclo = cursos 6. - 9.)
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Se puede hacer un solo examen de recuperación en un mismo día.
Para prepararse para exámenes de recuperación recomendamos usar los servicios de clases de
repaso.

Sistema de evaluación

