
Dodatek směrnice č. 2 ŠKOLNÍ ŘÁD   

Dodatek upravuje a doplňuje následující kapitoly ze školního řádu: 

 2. Provoz a vnitřní režim školy – 2. 1. Docházka do školy 

 5. Pravidla pro hodnocení vzdělávání žáků - 5. 2. 1. Klasifikace. 

Výše uvedené kapitoly se doplňují o doporučenou  míru docházky žáka a způsob klasifikace 

žáka v případě vysoké absence žáka následovně: 

KLASIFIKACE A DOCHÁZKA ŽÁKŮ V JEDNOTLIVÝCH POLOLETÍCH 

Docházka žáka je sledována třídním učitelem v třídní knize a v náhledu výpisu vysvědčení či 

ve vysvědčení v systému IZUŠ.  

Doporučená docházka žáka do hodin je v rámci jednoho pololetí 60%. Žáka s omluvenou 

absencí do výše 40% v jednom pololetí lze klasifikovat z činností na hodinách. Klasifikace při 

absenci žáka vyšší jak 40% a přítomnosti žáka nižší jak 60% v jednom pololetí je řešena 

náhradním způsobem, který určila a schválila pedagogická a umělecká rada školy. 

 

Náhradní způsob klasifikace je v jednotlivých uměleckých oborech, studijních zaměřeních a 

předmětech následující: 

Umělecký obor/studijní zaměření/předmět Forma a náplň zkoušky 

Hudební obor – studijní zaměření hra 

na nástroj 

Přehrávka ve třídě – program 

v rozsahu stanoveném třídním 

učitelem 

Taneční obor Přezkoušení v hodině - zvládnutí 

zadaného úkolu nebo činnosti 

Výtvarný obor Samostatná domácí práce – téma a 

rozsah zadá třídní učitel 

Literárně-dramatický obor Přezkoušení v hodině – text, přednes, 

monolog nebo báseň zpaměti – 

konkrétní téma a rozsah zadá třídní 

učitel 

Hudební nauka Přezkoušení v hodině – ústní zkoušení 

nebo písemný test – formu a 

zkoušenou látku zadá konkrétní 

vyučující HN 

Hudebně-historický seminář 

Hudebně-teoretický seminář 

Referát, přezkoušení v hodině nebo 

písemný test – téma a formu zadá 

vyučující HHS a HTS 

Kolektivní praxe – hra v souboru, hra 

v orchestru 

Přezkoušení v hodině - přehrání partů, 

které zadá vyučující konkrétní KOLP 

Klavírní praxe Přezkoušení na hodině – přehrání 

partů, které zadá vyučující KLP 



Improvizace Přezkoušení na hodině – zvládnutí 

úkolu, který zadá vyučující IMP 

Komorní hra Přezkoušení na hodině – přehrání 

partů, které zadá konkrétní vyučující 

KH 

Sborový zpěv Přezkoušení na hodině – přezpívání 

partů, které zadá konkrétní vyučující 

SBZ 

Komorní zpěv Přezkoušení na hodině – přezpívání 

partů, které zadá vyučující KZ 
 

 

Za plnění stanoveného rozsahu docházky zodpovídá zákonný zástupce žáka či zletilý žák. 

V případě nízké docházky a vysoké absence žáka informuje třídní učitel či vyučující 

konkrétního předmětu zákonného zástupce či zletilého žáka. 

V případě předem známé vysoké absence ze závažných důvodů může zákonný zástupce či 

zletilý žák podat žádost o individuální plán či žádost o uvolnění ze studia. Žádost podává 

zákonný zástupce či zletilý žák po domluvě s třídním učitelem či vyučujícím konkrétního 

předmětu ředitelce školy. 

Termín náhradního způsobu klasifikace stanoví konkrétní vyučující, který stanovený termín 

bezprostředně sděluje zákonnému zástupci žáka či zletilému žáku. Zákonný zástupce nebo 

zletilý žák je o této skutečnosti prokazatelně informován. 

 

 

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem 1. září 2016 

 

 

 

V Kadani dne 1. 9. 2016 

 

 

 

Jitka Stasinka Slivoňová, DiS. 

Ředitelka školy 


