
Dodatek školního řádu č.1 (k části VI. Pravidla pro hodnocení výsledků žáků) 

 

Podmínky klasifikace v maturitních předmětech v oktávě a 4. ročníku 

 

1. Matematika 

Podmínkou klasifikace je pro každého studenta splnění výstupního testu na stanovený počet 

procent a to v obou pololetích.  

Nejnižší hranice úspěšnosti v testu z matematiky je 35% (včetně). 

Test se píše v 1. pololetí 1. týden v lednu, ve druhém pololetí během března. 

Pokud student v prvním pololetí nedosáhne nejnižší hranice úspěšnosti, může absolvovat 

opravný test v náhradním termínu. Pokud opět neuspěje, nebude klasifikován za 1. pololetí. 

Pokud student neuspěje ve druhém pololetí ani v opravném testu, nebude z matematiky 

klasifikován, a tak nemůže být připuštěn k maturitě v řádném termínu. Bude stanoveno datum 

doplňkové zkoušky, která bude realizována formou testu. Hranice úspěšnosti v testu je opět 

stanovena na 35% (včetně). Teprve po úspěšném složení zkoušky bude student připuštěn ke 

zkoušce maturitní.  

 

2. Anglický jazyk 

Podmínkou klasifikace je pro každého studenta splnění výstupního testu na stanovený počet 

procent a to v obou pololetích.  

Nejnižší hranice úspěšnosti v testu z anglického jazyka je 50% (včetně). 

Test se píše v 1. pololetí v rámci školní maturitní generálky, ve druhém pololetí během února. 

Pokud student v prvním pololetí nedosáhne nejnižší hranice úspěšnosti, může absolvovat 

opravný test v náhradním termínu. Pokud opět neuspěje, nebude klasifikován za 1. pololetí. 

Pokud student neuspěje ve druhém pololetí ani v opravném testu, nebude z anglického jazyka 

klasifikován, a tak nemůže být připuštěn k maturitě v řádném termínu. Bude stanoveno datum 

doplňkové zkoušky, která bude realizována formou testu. Hranice úspěšnosti v testu je opět 

stanovena na 50% (včetně). Teprve po úspěšném složení zkoušky bude student připuštěn ke 

zkoušce maturitní.  

 

3. Český jazyk a literatura 

Výuka českého jazyka a literatury je zaměřena na tři oblasti: literatura, mluvnice a sloh. Aby 

student nebyl z předmětu český jazyk a literatura klasifikován nedostatečnou, nesmí být 

hodnocen nedostatečnou v žádné z výše uvedených oblastí v 1. ani 2. pololetí. Pokud ve 2. 

pololetí bude z českého jazyka klasifikován nedostatečnou, nemůže být připuštěn k maturitě 

v řádném termínu. Bude stanoveno datum doplňkové nebo opravné zkoušky a teprve po jejím 

úspěšném složení bude student připuštěn ke zkoušce maturitní.  

 


