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Komisionální zkoušky a přezkušování před komisí  

Tato vnitřní směrnice upravuje na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění podmínky pro 

konání komisionálních zkoušek a přezkušování na MGO.  

1. Komisionální zkoušku koná žák v případě,  

a) koná-li opravnou zkoušku, nebo  

b) b)požádá-li písemně zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka o jeho 

komisionální přezkoušení z důvodu pochybností o správnosti hodnocení.  

2. Přezkoušení před komisí koná žák v případě dlouhodobé nepřítomnosti ve vyučování, popř. 

individuálního studijního plánu, kdy nelze jiným způsobem zajistit dostatečné podklady pro 

klasifikaci. Jinak je přezkoušen před třídou. 

3. Komise pro komisionální zkoušky a přezkoušení před komisí je tříčlenná. Komisi jmenuje ředitel 

školy, který může určit i zapisovatele. Předsedou komise je zpravidla 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.  

4. Výsledek zkoušky určí komise většinou hlasů. O komisionální zkoušce nebo o přezkoušení před 

komisí se pořizuje protokol, který se stává součástí pedagogické dokumentace žáka. Výsledek 

zkoušky vyhlásí předseda veřejně v den konání zkoušky.  

5. V jednom dni může žák konat pouze jednu komisionální zkoušku nebo přezkoušení.  

6. Zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka může ze závažných důvodů neúčast 

u komisionální zkoušky nebo přezkoušení před komisí 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 nebo od přezkoušení před komisí po jejím zahájení, 

nedostaví-li se ke komisionální zkoušce nebo přezkoušení před komisí bez omluvy nebo nebyla-

li jeho omluva uznána, anebo poruší-li závažným způsobem pravidla komisionální zkoušky 

nebo přezkoušení před komisí, nebude ze zkoušky klasifikován. 

8. Obsah a rozsah komisionální zkoušky nebo přezkoušení před komisí stanoví ředitel školy 

v souladu se školním vzdělávacím programem.  

V Opavě dne 21. 8. 2019 s účinností od 1. 9. 2019 

Mgr. Monika Klapková 

ředitelka školy 


