
Harmonogram dodate čných  a opravných zkoušek 

 
Každý žák si k dodatečné či opravné zkoušce přinese psací potřeby, popř. další pomůcky 

nezbytné k vykonání zkoušky ( mat.-fyz. tabulky, rýsovací potřeby, kalkulačku apod. ). Při dodate čné 
či opravné zkoušce žák odevzdá chyb ějící úkoly a práce. Pokud žák neodevzdá p ři dodate čné 
či opravné zkoušce chyb ějící úkoly a práce z daného p ředmětu, je klasifikován stupn ěm 
”nedostate čný”. 

Pokud se žák nedostaví k dodate čné či opravné zkoušce v p ředepsaném termínu bez 
řádné omluvy, posuzuje se, jako by zkoušku vykonal s  prosp ěchem ”nedostate čný”.  
V takovém p řípadě přestává být k 1. zá ří 2017 žákem školy.  Za řádnou omluvu je považován 
doklad o pracovní neschopnosti, vystavený lékařem (nikoliv potvrzení o lékařském vyšetření ). 
Doklad o pracovní neschopnosti je nutno předložit nejpozději do tří dnů ode dne konání zkoušky. 
Zkoušející zapíše do zkušebního protokolu ”Žák se nedostavil ke zkoušce v předepsaném termínu.” 

 
Harmonogram nalezne každý žák po p řihlášení na webové stránce školy. Čas konání 

zkoušky a u čebna, ve které se zkouška koná, jsou uvedeny v pozn ámce vedle termínu konání 
zkoušky.  

 
Pokud má žák po dodate čných zkouškách více než dv ě nedostate čné, opravné zkoušky 

již nekoná ( i když jsou uvedeny v tomto harmonogra mu) a k 1. zá ří 2017  přestává být žákem 
školy.  

 
Zkoušející vyplní u každé zkoušky p říslušný protokol o zkoušce (u dodate čné – 

protokol o zkoušce, u opravné - protokol o komision ální zkoušce), který odevzdá v den konání 
zkoušky do sekretariátu školy.  Protokol podepíší všichni členové zkušební komise. 
 Zkoušející zapíše ještě v den konání zkoušky výsledek zkoušky do třídního výkazu, který bude 
k dispozici ve sborovně. Je zakázáno odnášet t řídní výkazy ze sborovny.  
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