Vnitřní směrnice Gymnázia Jana Keplera
týkající se komisionálních zkoušek
Tato vnitřní směrnice upravuje na základě Zákona č.561/2004 Sb. – dále jen
Školský zákon podmínky pro konání komisionálních zkoušek na GJK.
Komisionální zkouška
1.Komisionální zkoušku koná žák v případě,
a) koná-li opravnou zkoušku, nebo
b) požádá-li písemně zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka o jeho komisionální
přezkoušení z důvodu pochybností o správnosti hodnocení.
2. Komise pro komisionální zkoušky je nejméně tříčlenná. Komisi jmenuje ředitel školy. Jejím
předsedou je ředitel školy nebo jím pověřený učitel, dalšími členy jsou zkoušející učitel daného
předmětu nebo jiné ucelené části učiva a přísedící, který má odbornou kvalifikaci pro výuku téhož
nebo příbuzného předmětu nebo jiné ucelené části učiva.
3. Výsledek zkoušky určí komise většinou hlasů. O komisionální zkoušce se pořizuje protokol, který
se stává součástí pedagogické dokumentace žáka. Výsledek zkoušky vyhlásí předseda veřejně v den
konání zkoušky.
4. V případě pochybností o správnosti hodnocení žáka může být žák v příslušném pololetí z daného
předmětu komisionálně zkoušen pouze jednou.
5. Počet zkoušek konaných v jednom dnu stanoví ředitel školy po dohodě se zletilým žákem nebo
zákonným zástupcem nezletilého žáka.
6. Zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka může ze závažných důvodů neúčast u
komisionální zkoušky omluvit u ředitele školy nejpozději před jejím zahájením, případně může
neúčast, zejména ze zdravotních důvodů, písemně omluvit i dodatečně, nejpozději do 3 dnů od
uplynutí termínu určeného pro vykonání komisionální zkoušky. Náhradní termín pro konání
komisionální zkoušky stanoví ředitel školy.
7. Odstoupí-li žák od komisionální zkoušky po jejím zahájení, nedostaví-li se ke komisionální
zkoušce bez omluvy nebo nebyla-li jeho omluva uznána, anebo poruší-li závažným způsobem
pravidla komisionální zkoušky, posuzuje se, jako by komisionální zkoušku vykonal neúspěšně.
8. Obsah a rozsah komisionální zkoušky stanoví ředitel školy v souladu se školním vzdělávacím
programem „Per aspera ad astra“.

Tato vnitřní směrnice platí od 1.9.2014.
Praha 30.8.2014
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ředitel školy

