
Příloha č. 3          k vnitřní směrnici č. 4   Klasifikační řád 
 
Podrobnosti týkající se grafických prací žáků, žákovských projektů a protokolů o 
praktickém měření. 
 
Termíny odevzdání : 
 

Práce: Termín: 
Grafická práce Dle rozsahu určí vyučující při zadání 

práce 
Laboratorní 

protokoly,protokoly 
z praktických měření 

14 dní-  při 14 denním cyklu výuky předmětu 

7 dní- při 7 denním cyklu výuky předmětu 
 

Poznámka: Vyučující může ze závažných důvodů určit 
termín odevzdání delší. 

Seminární práce Dle rozsahu určí vyučující při zadání 
práce 

Ročníkový projekt, 
Žákovský projekt 

Kontrola zpracování minimálně 4x za 
školní rok  

Domácí úkol Následující vyučovací hodinu 
nestanoví-li vyučující termín delší. 

 
 
Termíny odevzdání (vypracování) jsou pro žáky závazné . V případě nesplnění  postupuje 
vyučující podle  odst. 2.4.1, 2.4.2  Klasifikačního řádu. Ze závažných  a prokazatelných 
důvodů může  učitel  určit termín delší.  
 
Klasifikace grafických prací žáků,žákovských projektů a protokolů o praktickém 
měření:   
 
Klasifikace 
Kritéria 

Výborný 
1 

Chvalitebný 
2 

Dobrý 
3 

Dostatečný 
4 

Nedostatečný 
5 

 
Kvalita a obsah 
grafických prací. 
 
Odborná správnost 
naměřených údajů  
 
Technické řešení a 
postup.  
  
 
 
Stupeň pochopení 
řešeného problému 
 

Výborné  textové a 
grafické  
zpracování práce. 
 
Práce nemá žádné  
chyby po odborné 
stránce. 
 
 výborně chápe 
řešený problém  

Velmi dobré  
textové a grafické 
zpracování práce. 
 
Práce má  drobné 
nepodstatné  chyby 
po odborné 
stránce. 
 
 velmi dobře chápe 
řešený problém 

Dobré  textové a 
grafické  
zpracování práce. 
 
Práce má  chyby 
po odborné 
stránce. 
 
chápe řešený 
problém 

Podstatné chyby v  
textovém a 
grafickém 
zpracování práce. 
 
Práce má  vážné 
chyby po odborné 
stránce. Práce je 
žákem zpracována 
samostatně 
 
 má mezery v 
chápání řešeného 
problému 

Zásadní chyby v  
textovém a 
grafickém 
zpracování práce-
žák nechápe 
souvislosti mezi 
veličinami,vztahy 
apod.. 
Práce má  
podstatné chyby 
po odborné 
stránce.  Žák 
nechápe řešený 
problém 

 
1. Vyučující stanoví způsob zpracování práce –ruční,na PC apod. tak,aby byly žákům 

dány stejné podmínky na zpracování a za stejných podmínek proběhlo i hodnocení 
prací,projektů a protokolů. 

2. Vyučující hodnotí i  připravenost žáků  a plnění dalších úkolů vycházejících 
z organizace vyučování-plnění stanovených termínů , úkolů, průběh praktických 
činností apod. 



3. V praktickém měření  se žák hodnotí v daném pololetí jestliže jeho absence 
nepřesáhne 35%  a ze všech absolvovaných měření odevzdal protokoly o měření.  

4. Žák bude klasifikován  z předmětu Elektrická měření, jestliže v praktické i teoretické 
části dosáhl prospěchu alespoň dostatečný. 

 
 
Evidence grafických prací žáků,žákovských projektů a protokolů o praktickém měření:   
  

     Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každém hodnocení a klasifikaci. Podklady  o 
klasifikaci uchovává minimálně po dobu, kdy se mohou zákonní zástupci a zletilí žáci odvolat 
proti klasifikaci.         
 
     Učitel vede prokazatelnou evidenci: 
 

- zadaných prací  
- odevzdaných prací 
- termíny zadání  a odevzdání práce 
- termíny odevzdání práce žáky  
- hodnocení práce.  

 
Učitelé vedou takovou  písemnou evidenci prací,ze které je zřejmé, kdy práce měla být 
odevzdána, kdy byla skutečně odevzdaná nebo nebyla odevzdaná.  
 
 
      Uchovávání prací žáků: 
 

 
Druh práce žáků: Termín pro uchování práce: 

 
protokol o praktickém 

měření,laboratorní protokoly 
za 1.pololetí: konec března 
za 2.pololetí: konec října 

grafické práce za 1.pololetí: konec března 
za 2.pololetí: konec října 

ročníkový projekt za 1.pololetí: konec března 
za 2.pololetí: konec října 

projekt SOČ, 
žákovský projekt 

do konce studia žáka 

Písemné práce žáků za 1.pololetí: konec března 
za 2.pololetí: konec října 

Čtvrtletní práce do konce října 
 
 
 
 
 
 
 
Schváleno školskou radou dne : 7.10.2008   


