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A. Obecné zásady 

1. Způsoby hodnocení studia jsou zejména: 

- průběžné hodnocení studia, 

- hodnocení zápisem „započteno“, 

- hodnocení „započteno se zápisem klasifikace“, 

- hodnocení „zkouškou“ se zápisem klasifikace. 

2. Předměty, ve kterých se vyžaduje hodnocení započteno, započteno s klasifikací a 

zkouškou, stanoví učební plán. 

3. Průběžné hodnocení studia provádějí vyučující v seminářích, ve cvičeních, v odborné 

praxi a při exkurzích, případně zadáním domácích prací. 

4. Zápisem „započteno“ potvrzuje vyučující, že student v rámci příslušného předmětu splnil 

požadavky průběžné kontroly a že se v požadovaném rozsahu zúčastnil výuky. 

5. Hodnocení „započteno se zápisem klasifikace“ hodnotí vyučující, jak student osvědčil 

dovednosti a splnil uložené úkoly zejména ve cvičeních, popřípadě v odborné praxi, 

popřípadě v teoretických předmětech, pokud tak stanoví učební plán. 

6. Zkoušky mohou být ústní nebo písemné, nebo ústní i písemné a nebo praktické. 

7. Klasifikuje se podle stupně prospěchu: 

1 – výborně, 

2 – velmi dobře, 

3 – dobře, 

4 – nevyhověl/a. 

8. Hodnocení „započteno“ a výsledek klasifikace při hodnocení „započteno“ a zkoušky 

s výjimkou stupně 4 – nevyhověl vyznačí zkoušející ve výkazu o studiu, připojí datum a 

podpis. Výsledky všech hodnocení se dále zaznamenávají na předepsaném tiskopisu. 

9. Opravné zkoušky se konají v I. a II. opravném termínu:  

- I. opravný termín stanoví ředitel školy pro zimní období nejpozději do 28. února nebo 

pro letní období do 15. září.             

- II. opravný termín stanoví ředitel školy pro zimní období nejpozději do 30. března a 

pro letní období nejpozději do 30. září.  

10. Komisionální přezkoušení: 

- Forma komisionální zkoušky se použije v případě: 

a) konání opravné zkoušky ve II. opravném termínu, 

b) žádosti studenta o přezkoušení z důvodu pochybností o správnosti hodnocení 

svého vzdělání, 

c) konání rozdílové zkoušky. 

- Komisionální zkouška se koná v termínu stanoveném ředitelem školy. Konkrétní 

obsah a rozsah komisionální zkoušky stanoví ředitel školy. Zkouška může být ústní, 

písemná nebo praktická podle charakteru vyučovaného předmětu. Formy zkoušky se 

mohou kombinovat. Komisionální zkouška je veřejná s výjimkou písemné zkoušky a 

jednání zkušební komise o hodnocení studenta. 

- Stanovený termín komisionální zkoušky bude studentovi oznámen alespoň 7 dní před 

jejím konáním. Pokud je termín dohodnutý se studentem, není předchozí oznámení 

nutné. 

- Komisi jmenuje ředitel. Komise je tříčlenná. Tvoří ji předseda, kterým je ředitel školy 

nebo jím pověřený vyučující, zkoušející , jímž je vyučující studenta danému předmětu, 

a přísedící, kterým je jiný vyučující téhož nebo příbuzného předmětu. Výsledek 
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zkoušky určí komise většinou hlasů. O komisionální zkoušce se pořizuje protokol. 

Výsledek komisionální zkoušky, který je konečný, sdělí předseda komise studentovi. 

Další přezkoušení není  možné. 

- Student může v jednom dni skládat pouze jednu komisionální zkoušku.  

- Student se může ze závažných důvodů od komisionální zkoušky omluvit, avšak 

nejpozději den před jejím zahájením. V takovém případě ředitel školy stanoví, 

případně se  studentem dohodne náhradní termín zkoušky. Od náhradního termínu 

zkoušky se lze omluvit pouze jednou. 

- Odstoupí-li student od zkoušky po jejím zahájení, nedostaví-li se ke zkoušce bez 

omluvy, jeho omluva nebyla uznána, nebo poruší-li závažným způsobem pravidla 

zkoušky posuzuje se, jako by zkoušku vykonána neúspěšně. Student se může ze 

závažných, zejména zdravotních, důvodů písemně omluvit i dodatečně, avšak 

nejpozději do 3 dnů od uplynutí termínu určeného pro vykonání zkoušky. O uznání 

závažnosti a omluvitelnosti důvodů rozhoduje ředitel školy. 

- Dle smlouvy o zajištění vyššího zdravotnického vzdělání je komisionální zkouška 

hrazena studentem ve smluvně stanovené výši. 

11. Chování studentů se neklasifikuje. 

 

B. Způsoby ověřování vědomostí a dovedností při klasifikaci 

1. Podmínky pro hodnocení studia zápisem „ započteno“: 

a) v teoretických vyučovacích předmětech: 

- průběžné ověřování vědomostí např. didaktickými testy (alespoň 75% nebo 

písemnými zkouškami, v cizím jazyce a latině např. diktát, překlad), 

b) ve cvičeních v odborných učebnách a laboratořích školy: 

- splnění nejméně 85% docházky, 

- splnění předepsaného učiva stanoveného učebními osnovami pro příslušné období, 

- prověření praktických dovedností dle průběžného hodnocení vyučujícím, 

c) ve cvičeních a odborné praxi realizovaných převážně v odborných zařízeních: 

- splnění nejméně 85 % docházky, 

- splnění předepsaného učiva stanoveného učebními osnovami pro příslušné období 

na všech předepsaných pracovištích, 

- prověření praktických dovedností dle průběžného hodnocení vyučujícím. 

2. Podmínky pro hodnocení studia zápisem „ započteno“ se zápisem klasifikace: 

a) v teoretických vyučovacích předmětech: 

- splnění podmínek didaktického testu (pro stupeň 3 – dobře alespoň na 75%) nebo 

písemné zkoušky (v cizím jazyce a latině např. diktát, překlad) nebo ústní ověření 

vědomostí apod., 

b) ve cvičeních v odborných učebnách a laboratořích školy: 

- splnění nejméně 85% docházky, 

- splnění předepsaného učiva stanoveného učebními osnovami pro příslušné období, 

- klasifikace zadané praktické činnosti, 

c) ve cvičeních a odborné praxi realizovaných převážně v odborných zařízeních: 

- splnění nejméně 85% docházky, 

- splnění předepsaného učiva stanoveného učebními osnovami pro příslušné období 

na všech předepsaných pracovištích, 

- klasifikace zadaných praktických dovedností včetně teoretického zdůvodnění. 
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Poznámka:  

Ústní nebo písemné ověření vědomostí a dovedností pro hodnocení stupněm „započteno“ 

nebo stupněm „započteno s klasifikací“ může být nahrazeno dle povahy příslušného 

vyučovacího předmětu: 

- vypracováním seminární práce 

- předvedením samostatného výstupu (přednáška, referát, rozhovor, cvičební jednotka) 

- vypracováním sylabu apod. 

3. Podmínky pro hodnocení studia „zkouškou“ se zápisem klasifikace: 

a) v teoretických vyučovacích předmětech: 

- ústní ověření vědomostí zadaných témat, 

b) ve cvičeních v odborných učebnách a laboratořích školy: 

- splnění nejméně 85% docházky, 

- splnění předepsaného učiva stanoveného učebními osnovami pro příslušné období, 

- klasifikace zadaných praktických činností, 

c) ve cvičeních a odborné praxi realizovaných převážně ve stomatologickém zařízení : 

- splnění nejméně 85% docházky, 

- splnění předepsaného učiva stanoveného učebními osnovami pro příslušné období 

na všech předepsaných pracovištích, 

- klasifikace komplexní praktické činnosti včetně teoretického zdůvodnění. 

Poznámka:  

Ústní zkoušce může předcházet písemné ověření vědomostí testem nebo jinou písemnou 

zkouškou (např. diktátem, překladem, vypracování plánu individualizovaného záměru a 

dalších samostatných prací). 

 

C. Klasifikace 

Při klasifikaci se v souladu s požadavky učebních osnov hodnotí: 

- ucelenost, přesnost a trvalost osvojení poznatků, faktů, zákonitostí a vztahů, 

- kvalita a rozsah získaných vědomostí a schopnost vykonávat intelektuální a motorickou 

činnost, 

- schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení praktických úkolů, při 

výkladu společenských a přírodních jevů a zákonitostí, 

- schopnost využívat a zobecňovat zkušenosti a poznatky, 

- kvalita myšlení, především jeho logika, samostatnost a tvořivost, 

- aktivita v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim, 

- přesnost, výstižnost a odborná i jazyková správnost ústního i písemného projevu, 

- kvalita výsledků činností, 

- osvojení účinných metod samostatného studia. 

 

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií: 

Stupeň 1 – výborný 

Student ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně a úplně a 

chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. 

Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a 

praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí logicky správně, 

zřetelně se u něho projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, 

přesný a výstižný. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky. Je 

schopen samostatného studia i náročných odborných textů. 
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Stupeň 2 – velmi dobrý 

Student ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, 

přesně a úplně. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. 

Samostatně a produktivně nebo na základě menších podnětů či pomoci uplatňuje osvojené 

poznatky a dovednosti při řešení teoretických i praktických úkolů, při výkladu a hodnocení 

jevů a zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a 

písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita 

výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků. Je schopen samostatně studovat 

vhodné odborné texty. 

Stupeň 3 – dobrý 

Student má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků, faktů, 

pojmů, definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných 

intelektuálních a motorických činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby 

uvede za pomoci učitele korigovat. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při 

řešení teoretických a praktických úloh se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí 

hodnocení jevů a zákonitostí na základě vnějších podnětů. Jeho myšlení je vcelku správné, ale 

málo tvořivé, v jeho logice se objevují chyby. V ústním a písemném projevu má nedostatky 

ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činností se projevují častější 

nedostatky. Samostatně studovat je schopen většinou jen s cizí pomocí nebo podle návodu. 

Stupeň 4 – nevyhovující 

Student má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků závažné 

mezery. Při provádění požadovaných  intelektuálních a motorických činností je málo 

pohotový a má větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení 

teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro 

výklad a hodnocení jevů je nesamostatný, popř. své vědomosti uplatňuje se závažnými 

chybami. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé. Ústní i písemný 

projev má vážné nedostatky ve správnosti, výstižnosti a přesnosti. Závažné nedostatky 

opravuje i s pomocí jen velice těžko, nebo je nedokáže opravit. Při samostatném studiu má 

velké těžkosti. 

 
 

D. Uznávání dosaženého vzdělání    (Školský zákon 561/2004 Sb., § 100) 

 

Ředitel školy uzná ucelené dosažené vzdělání studenta, pokud je doloženo dokladem o tomto 

vzdělání nebo jiným prokazatelným způsobem. Částečné vzdělání studenta může ředitel školy 

uznat, pokud je doloženo dokladem o tomto vzdělání nebo jiným prokazatelným způsobem a 

od doby jeho dosažení neuplynulo více než 10 let nebo pokud student znalosti z tohoto 

vzdělání prokáže při zkoušce stanovené ředitelem školy. Uzná-li ředitel školy dosažené 

vzdělání studenta, uvolní žáka zčásti nebo zcela z vyučování a z hodnocení v rozsahu 

uznaného vzdělání. Dokladem o dosaženém vzdělání se pokládá  studijní průkaz a výpis 

klasifikace ze studijního oddělení z předchozího vzdělávání. 

 

 

 

 

V Praze 1.9.2013 

 

                                                                                   Mgr. Zuzana Dubská ,MBA 

                                                                                             ředitelka školy 


