
Článek V. 

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání studentů 

Hodnocení výsledků vzdělávání studentů za příslušné období je prováděno podle § 99 

zák. č. 561/2004 Sb.  

Předměty, z nichž je student hodnocen, stanovuje akreditovaný vzdělávací program. 

Formy hodnocení jsou stanoveny § 5 vyhl. č. 10/2005 Sb. o vyšším odborném 

vzdělávání. Podle odst. 1 je povinen každý vyučující zveřejnit před zahájením výuky 

program vyučovaného předmětu, který obsahuje zejména: 

 anotaci vyučovacího předmětu 

 požadavky kladené na studenty v průběhu období a u zkoušky, jakož i podmínky 

stanovené pro udělení zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu 

 seznam literatury ke studiu 

Hodnocení se provádí formou: 

1. Průběžného hodnocení studenta – může se uskutečňovat v seminářích, ve cvičeních, 

v praktickém vyučování, v odborné praxi a při exkurzích. Konkrétní způsoby 

průběžného hodnocení a jejich zohlednění probíhá v souladu s odst. 3 § 5 vyhl. č. 

10/2005 Sb. Do výkazu o studiu se průběžné hodnocení nezapisuje. 

2. Zápočtu, který se uděluje za splnění požadavků, které pro jeho získání určuje program 

předmětu. Zápočet uděluje vyučující předmětu, za který se zápočet uděluje. Ve výkazu 

o studiu se udělení zápočtu zapisuje slovem „započteno“, k čemuž se připojí datum 

jeho udělení a podpis vyučujícího. Neudělení zápočtu se do výkazu o studiu 

nezapisuje v souladu s odst. 4 § 5 vyhl. č. 10/2005 Sb. 

3. Klasifikovaného zápočtu, kdy se navíc hodnotí a způsobem jako u zkoušky 

klasifikuje, jak student splnil požadavky zápočtu v souladu s odst. 5 § 5 vyhl. č. 

10/2005 Sb. 

4. Zkoušky, kdy se prověřují vědomosti studenta z předmětu a jeho schopnost uplatňovat 

poznatky získané studiem, také uvedené v odst. 6 § 5 vyhl. č. 10/2005  

 Stanovení zkoušek ve zkouškovém období: 

  řádný termín zkoušky stanovuji na    1. - 10. den zkouškového období 

  l. opravný termín zkoušky stanovuji na 11. - 13. den zkouškového období 

  2. opravný termín zkoušky stanovuji na 14. - 15. den zkouškového období   

5. K hodnocení prospěchu studentů a k zápisům o klasifikaci za období jsou vyhrazeny 

3 týdny v organizaci školního roku. 

K hodnocení jsou určeny pravidelné hodiny podle platného rozvrhu, případně jiné 

termíny, určené zkoušejícím, který je oznámí ústně a písemně nejpozději do 

posledního dne období výuky. 

6. Podle způsobu provedení může mít klasifikovaný zápočet a zkouška formu ústní, 

písemnou, praktickou nebo kombinovanou dle odst. 7 §5 vyhl. č. 10/2005 Sb. 

7. Podle odst. 8 § 5 vyhl. jsou výsledky klasifikovaného zápočtu nebo zkoušky 

hodnoceny známkami: 1 -  výborně 

     2 – velmi dobře 

     3 – dobře 

     4 – nevyhověl / a 
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8. Do prospěchového průměru se započítávají všechny známky ze všech konaných 

klasifikovaných zápočtů a zkoušek dle odst. 9 § 5 vyhl. č. 10/2005 Sb. 

9.   Výsledek klasifikovaného zápočtu a zkoušky zapíše zkoušející slovy do výkazu o 

studiu a připojí datum a podpis. 

10. Podle odst. 11 § 5 vyhl. č. 10/2005 Sb. je zkoušející povinen určit termíny pro konání 

klasifikovaného zápočtu a zkoušek z jednotlivých předmětů v dostatečném počtu a 

časovém předstihu. 

11. Podle odst. 1 §99 zák. č. 561/2004 Sb. je možné zkoušku opakovat 2x. 

12. Podle odst. 1 §6 vyhl. č.10/2005 Sb. platí vždy, že v případě konání druhé opravné 

zkoušky a dále v případech, kdy student požádá ředitele školy o přezkoušení z důvodu 

pochybnosti o správnosti hodnocení, bude mít zkouška formu komisionálního 

přezkoušení. 

13. Komisionální přezkoušení je řešeno podle § 6 vyhl. č 10/2005 Sb., který stanovuje 

formu komisionální zkoušky, termín stanovení, jmenování komise, průběh komisionální 

zkoušky až  po její vyhlášení, dále neúčast a odstoupení od komisionální zkoušky. 

14. Podle odst. 2 § 99 zák. č. 561/2004 Sb. postoupí do vyššího ročníku a k absolutoriu 
student, který úspěšně splnil podmínky stanovené akreditovaným vzdělávacím 

programem pro příslušný ročník, tj.  

 úspěšně uzavřel klasifikaci všech zapsaných předmětů v ročníku (z, kz, zk) ve 

stanoveném termínu, 

 předložil potvrzení o absolvování předepsané odborné specializační praxi ve 

stanoveném termínu. 

15. Podle odst. 3 § 99 téhož zákona v případě, že nelze studenta hodnotit ze závažných 

důvodů, určí ředitel školy termín, do kterého má být hodnocení studenta ukončeno. 

Hodnocení musí být ukončeno nejpozději do konce následujícího období. 

Student je povinen v poslední den zkouškového období odevzdat studijní průkaz ke 

kontrole vedoucímu studijní skupiny. 

16. Zápis ke studiu do každého ročníku se provádí, není-li stanoveno pro daný školní rok 

jinak, l. pracovní den měsíce září. Provádí jej vedoucí studijní skupiny. Podmínkou 

zápisu je prokázání splnění průběžného hodnocení, zápočtu, klasifikovaného zápočtu a 

zkoušky. 

17. Absolutorium a označení předmětů, které jsou jeho součástí. 

Podle § 101 a následujících o ukončování vyššího odborného vzdělávání zák. č. 561/04 

Sb. je podmínkou pro absolutorium úspěšné ukončení  posledního ročníku vzdělávání. 

Absolutorium se skládá ze zkoušky z odborných předmětů, zkoušky z cizího jazyka a 

z obhajoby absolventské práce. 

18. Předměty ke zkoušce z odborných předmětů:  

- ochrana a tvorba životního prostředí 

    - právo životního prostředí 

    - ekonomika životního prostředí 

Absolutorium, tj. termíny konání absolutoria, organizace absolutoria, hodnocení 

absolutoria včetně celkového hodnocení, zajišťuje škola v souladu s § 7, 8 a 9 vyhl. č. 

10/2005 Sb. 
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Přehled forem hodnocení předmětů dle učebního plánu: 

(platí pro denní a dálkovou formu studia) 

 

 
Předmět Zkratka 

předmětu 

I. ročník II. ročník III. ročník III. ročník 

ZO LO ZO LO ZO LO ZO LO 

A) Povinné        Dálkové 

studium 

Psycholog. a sociologie PSO kz zk       

Komunikativní dovednosti KOD   zk kz     

Bio-chemický seminář BCS z kz       

Hygiena a toxikologie HAT zk kz       

Základy ekol.a ekol.osvěta ZEO zk kz       

Aplikovaná ekologie  APE zk kz       

Ochrana a tvorba Ž.P OTŽ kz zk kz zk  zk zk zk 

Základy práva ZAP z kz       

Právo  Ž.P. PŽP   kz zk  zk zk zk 

Ekonomika Ž.P. EŽP kz zk kz zk  zk zk zk 

Monitoring Ž.P. MŽP kz zk zk kz     

Základy výrob ZAV   z kz  kz z kz 

Hosp.politika a geografie HPG   z kz  z z z 

Odpadové hospod. ODH   z kz  kz z kz 

Statistika a výkaznictví SAV   zk kz     

Evropská integrace     EVI z z z z  z z z 

Informační a komunikační 

technologie 
IKT z z z z  z z z 

Absolventská práce ABP z z z z  kz z kz 

Praxe učební  PRU z z z z  z   

Praxe odborná PRO     kz    

B) povinně - volitelné          

Cizí jazyk ANJ/NEJ kz zk kz zk  zk kz zk 

C) volitelné          

Myslivost a rybářství MAR z kz       

Geodesie GED z kz       

Lesnictví LES   kz kz     

Okrasné zahradnic. OKZ   kz kz     

Rekultivace a meliorace RAM   kz kz     

Management chrán.území MCU      kz z kz 

Řízení měst a obcí ŘMO      kz z kz 

Regionální rozvoj RGR      kz z kz 

 

 

Vysvětlivky: 

z   =  zápočet 

kz =  klasifikovaný zápočet 

zk =  zkouška 


