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Opatření ředitele č. 3/2018

Komisionální zkouška
Všem zaměstnancům školy,
1. Má-li zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka pochybnost o správnosti hodnocení na konci
prvního nebo druhého pololetí, může do tří pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně
dozvěděl, nejpozději však do tří pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o
přezkoumání výsledku hodnocení (§ 69 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb.). Pokud není stanoveno jinak,
ředitel nebo krajský úřad nařídí komisionální přezkoušení žáka, které se koná nejpozději do 14 dnů od
doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se žákem nebo jeho zákonným zástupcem. Tato zkouška
je zkouškou komisionální.
Komisionální zkoušku koná žák v těchto případech:
a) koná-li opravné zkoušky1,
b) koná-li komisionální přezkoušení2.
2. Komisionální a opravnou zkoušku může žák konat v jednom dni nejvýše jednu. Komisionální zkoušku ve
druhém pololetí může žák konat nejdříve v měsíci srpnu příslušného školního roku, pokud zletilý žák nebo
zákonný zástupce nezletilého žáka nedohodne s ředitelem školy dřívější termín. V případě žáka
posledního ročníku vzdělávání vyhoví ředitel školy žádosti o dřívější termín vždy.
3. Komise pro komisionální zkoušky je nejméně tříčlenná. Komisi jmenuje ředitel školy. Jejím předsedou je
ředitel školy nebo jím pověřený učitel, dalšími členy jsou zkoušející učitel daného předmětu nebo jiné
ucelené části učiva a přísedící, který má odbornou kvalifikaci pro výuku téhož nebo příbuzného předmětu
nebo jiné ucelené části učiva.
4. Obsah a rozsah komisionální zkoušky stanoví ředitel školy v souladu s rámcovým vzdělávacím
programem.
5. Komisionální zkouška se koná v termínu stanoveném ředitelem školy tak, aby byl stanovený termín
studentovi oznámen alespoň 7 dnů před jejím konáním3. Pokud je termín dohodnutý se studentem, není
předchozí oznámení nutné.
Výsledek zkoušky určí komise většinou hlasů. O komisionální zkoušce se pořizuje protokol, který se stává
součástí pedagogické dokumentace žáka. Výsledek zkoušky bude oznámen předsedou v den konání zkoušky.
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Poznámka:
V případě pochybností o správnosti hodnocení žáka může být žák v příslušném pololetí z daného předmětu
komisionálně zkoušen pouze jednou.
Omlouvání z účasti na zkoušce:






zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka může ze závažných důvodů neúčast u komisionální
zkoušky omluvit u ředitele školy nejpozději před jejím zahájením, případně může neúčast, zejména
ze zdravotních důvodů, písemně omluvit i dodatečně, nejpozději do 3 dnů od uplynutí termínu určeného
pro vykonání komisionální zkoušky.
náhradní termín pro konání komisionální zkoušky stanoví ředitel školy.
odstoupí-li žák od komisionální zkoušky po jejím zahájení, nedostaví-li se ke komisionální zkoušce bez
omluvy nebo nebyla-li jeho omluva uznána, anebo poruší-li závažným způsobem pravidla komisionální
zkoušky, posuzuje se, jako by komisionální zkoušku vykonal neúspěšně.

Komisionální zkouška je veřejná mimo jednání zkušební komise o hodnocení žáka.
V Pardubicích 3. 11. 2018

Ladislav Štěpánek

