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Dodatek ke klasifikačnímu řádu 
 

čl. 1 
Cíl dodatku 

Dodatek klasifikačního řádu vyplývá z § 16 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon ve znění pozdějších 
předpisů a upravuje hodnocení a klasifikaci žáků vyžadujících podpůrná opatření.   

 
čl. 2 

Sběr podkladů 
ZŘTV zajistí při přijímacím řízení informovanost rodičů tak, aby při nástupu do školy byli tito žáci schopni 
předat třídním učitelům platné potvrzení školského poradenského zařízení. Sumarizaci všech žáků a předání 
informací zajistí výchovný poradce školy ve spolupráci se ZŘTV. Shromážděné údaje je třeba považovat za 
citlivé a takto s nimi zacházet. Závěry a doporučení školského poradenského zařízení se stanou východiskem 
pro další práci s žákem 
 

čl. 3 
Specifické přístupy 

1) V předmětech s převahou teoretického zaměření zohlední učitelé jazyků, popř. matematiky tyto žáky 
volbou vhodných metod práce s žákem a způsobem získávání podkladů ke klasifikaci. Konkrétně se jedná o 
upřednostnění ústního projevu, v případě nutných písemných projevů o jejich redukci, atd. Vyučující zajistí 
těmto žákům po dobu jejich docházky speciální pozornost a individuální přístup. Případné problémy budou 
konzultovat s výchovnou poradkyní a vedením školy. 
 
2) V odborném výcviku jednotlivých oborů vzdělání s výučním listem se postupuje podle platného 
klasifikačního řádu. 

 
čl. 4 

Klasifikace žáků 
 
Klasifikace těchto žáků se řídí platným klasifikačním řádem. V souladu s čl. 2 odst. 1 platného klasifikačního 
řádu lze žáky vyžadující podpůrná opatření hodnotit slovně a to v odůvodněných případech na základě 
písemné žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka. 

 
čl. 5 

Hodnocení chování 
Hodnocení chování se v plném rozsahu řídí platným klasifikačním řádem. 
 

čl. 6 
Poznámka 

Vzdělávání žáků vyžadujících podpůrná opatření se řídí platnou školskou legislativou, zvl. zákonem č. 

561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění a vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, v platném znění. 

 

čl. 7 
Platnost, účinnost 

Dodatek klasifikačního řádu nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2022. Od téhož dne tvoří dodatek Klasifikačního 
řádu rovněž samostatnou přílohu Školního řádu a všech školních vzdělávacích programů. 
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