
Pravidla klasifikace z VV   pro studenty SOŠPg , Pedagogického lycea a Gymnázia 

školní rok 2021/22 

1. Podmínkou klasifikace je minimální 60% docházka do hodin. V opačném případě bude student 

neklasifikován. Formu doplňkové komisionální zkoušky určuje vyučující.  

 

2. Praktické hodiny - student   musí odevzdat 90% dokončených výtvarných prací vytvořených ve 

škole nebo prací zadaných distančním způsobem. Pokud student chybí, dodělá práci doma či ve 

škole, a to samostatně ve svém volnu po dohodě s vyučujícím. (Vyučující pouze zadá úkol. Student 

může využít vypsaného termínu na konci každého čtvrtletí, kdy bude uvolněn ateliér a vyučující 

přítomen ke konzultaci.) Při distanční výuce student odevzdává práce v elektronické formě. 

 

3. Dějiny výtvarného umění a metodika s teorií VV (SOŠPg, PL) - student je povinen splnit 100% 

známek z písemek. Při absenci či distanční výuce student dopíše písemnou práci v náhradním termínu 

nebo bude zadán náhradní úkol. 

 

4. Teoretické domácí úkoly  - důsledně dodržovat termín odevzdání. Při absenci student odevzdá úkol 

vyučujícímu na první hodině, kdy bude přítomen ve škole nebo odevzdá v elektronické podobě 

v určeném termínu. Neodevzdání práce v daném termínu bude klasifikováno známkou nedostatečnou. 

 

5. Výtvarné exkurze, kurzy jsou součástí výuky a jsou tudíž povinné. Pokud se student ze závažných 

důvodů nemůže zúčastnit, je povinen se včas a řádně omluvit. Studentovi bude zadaná náhradní práce, 

estetický kurz bude absolvovat v příštím školním roce. 

 

6.  Studenti 3. ročníku SOŠPg vypracovávají závěrečnou metodickou práci. V době distanční výuky 

student odevzdá práci v elektronické formě. Pokud student práci neodevzdá, je z VVm neklasifikován. 

 

7. Studenti SOŠPg a Pedagogického lycea musí splnit požadavky ve všech částech VV (SOŠPg - praxe, 

metodika, teorie, DVU, PL - praxe, teorie, DVU). Všechny části mají při klasifikaci stejné 

procentuální zastoupení. Pokud je z jedné části VV klasifikován student nedostatečně, je i celková 

známka z předmětu nedostatečná. 

 

8. Klasifikace na gymnáziu: známka na vysvědčení je tvořena z 75% praxe a 25% DVU.  

 


