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Střední škola oděvní a služeb Vizovice 
 
Hodnocení žáků ve školním roce 2022/2023 
 
 
Žáci jsou hodnoceni průběžně v celém klasifikačním období podle klasifikačního řádu, který je součástí Školního řádu                    
a v souladu s podpůrnými opatřeními.  
Podklady pro hodnocení jsou získávány především těmito metodami, formami a prostředky: 

- soustavným diagnostickým pozorováním žáka 
- soustavným sledováním výkonů žáka, jeho aktivity, iniciativnosti a jeho připravenosti   

na vyučování 
- ověřováním jeho vědomostí, dovedností a návyků různými druhy zkoušení (ústní, písemné, grafické, praktické, 

pohybové) a didaktickými testy. 
Při hodnocení a při průběžné i celkové i klasifikaci pedagogický pracovník uplatňuje přiměřenou náročnost                                            
a pedagogický takt vůči žákovi s cílem poskytnout mu zpětnou vazbu.  
Učitel žákovi zdůvodní a oznámí výsledek klasifikace. 
Zákonní zástupci žáka jsou o prospěchu a chování informováni třídním učitelem a učiteli jednotlivých předmětů průběžně 
prostřednictvím studijního průkazu, na třídních schůzkách a případně kdykoliv na požádání zákonného zástupce žáka. 
Celkové hodnocení žáka v jednotlivých povinných vyučovacích předmětech se uskutečňuje formou klasifikace na konci 
prvního a druhého pololetí stupni prospěchu: 

výborný 
chvalitebný 
dobrý 
dostatečný 
nedostatečný 

Pokud žák nesplní kritéria hodnocení z jednotlivého předmětu (viz níže) nebude z tohoto předmětu hodnocen v řádném 
termínu. Ředitel školy určí pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby klasifikace za první pololetí byla ukončena 
nejpozději   do konce měsíce června. Není-li možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí. 
Vzhledem k tomu, že učivo příslušného vyučovacího předmětu ve druhém pololetí navazuje na učivo v prvním pololetí, je 
nezbytné, aby žák, který úspěšně ukončí klasifikaci tohoto předmětu až ve druhém pololetí, zvládl také učivo pololetí 
prvního. 
Nelze-li žáka hodnotit za druhé pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení                       
za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce měsíce září následujícího školního roku. Žák, který na konci druhého 
pololetí neprospěl nejvýše ze 2 povinných předmětů, koná z těchto předmětů opravnou zkoušku nejpozději do konce 
školního roku. Opravné zkoušky jsou komisionální.  
Pokud se žák ke zkoušce v náhradním termínu nebo opravné zkoušce nedostaví a svou nepřítomnost řádně neomluví                       
do 3 pracovních dnů od konání zkoušky, posuzuje se, jako by zkoušku vykonal neúspěšně. Za žádnou omluvu se považuje 
omluva od lékaře.  
Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí příslušného ročníku prospěl ze všech povinných 
předmětů. 
Ředitel školy může s písemným doporučením školského poradenského zařízení povolit nezletilému žákovi se speciálními 
vzdělávacími potřebami nebo s mimořádným nadáním na žádost jeho zákonného zástupce a zletilému žákovi se speciálními 
vzdělávacími potřebami nebo s mimořádným nadaným na jeho žádost vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. 
Ředitel školy může povolit vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu i z jiných závažných důvodů. 
Celkové hodnocení žáka na vysvědčení 

- prospěl s vyznamenáním – nemá v žádném povinném předmětu klasifikaci horší než chvalitebný, průměr není 
horší než 1,50 a chování je velmi dobré 

- prospěl – není-li v žádném povinném předmětu hodnocen stupněm nedostatečný  
- neprospěl – je-li v některém povinném vyučovacím předmětu hodnocen stupněm nedostatečný, nebo není-li 

hodnocen z některého předmětu na konci 2. pololetí 
- nehodnocen – žáka není možné hodnotit z některého předmětu na konci 1. pololetí ani v náhradním termínu 
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Kritéria hodnocení v předmětech 
 
U všech vyučovaných předmětů platí následující pravidla: 

1. V jednotlivých předmětech je stanovena maximální míra absence žáka, která se vypočítá z odučených hodin 
za dané pololetí. Tato maximální míra nesmí být překročena, jinak nebude žák hodnocen v řádném 
termínu. Výjimkou je neočekávaná dlouhodobá absence z důvodu nemoci potvrzená lékařem.  V tomto 
případě může být žák po domluvě s vyučujícím přezkoušen k doplnění klasifikace a hodnocen v řádném 
termínu. 

2. Význam získaných jednotlivých známek je rozlišen jejich váhou, stanovenou vyučujícím. 
3. Pokud žák nemá v hodině požadované pomůcky, tudíž nemůže plnohodnotně pracovat a plnit úkoly, bude 

za tuto práci hodnocen známkou nedostatečný.  
4. Za nevypracovaný zadaný úkol bude žák v průběžné klasifikaci nehodnocen.  
5. Na konci každého klasifikačního období má žák možnost dopsat si jednu písemnou práci v termínu 

stanoveném vyučujícím. 

 
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 
Obory vzdělání Fotograf, Kosmetické služby, Vlasový specialista, Kadeřník, Krejčí 
Žák je klasifikován za dané pololetí, pokud splní následující podmínky: 

- získá 70 % známek z každé oblasti (literatura, mluvnice, sloh) 
- vypracuje školní pololetní slohovou práci 
- jeho absence nepřekročí 35 %.  

Ve 2. pololetí posledního ročníku jednotlivých oborů již není povinně zařazena školní pololetní slohová práce. 
 
 
SEMINÁŘ Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY 
Obory vzdělání Fotograf, Kosmetické služby, Vlasový specialista 
Žák je klasifikován za dané pololetí, pokud splní následující podmínky: 

- získá 70 % všech známek,  
- klíčové známky  
- jeho absence nepřekročí 35 %.  

Klíčové známky jsou za: 
- prověření znalostí z literární teorie 
- didaktický test 
- prověření znalostí ze stylistiky.  

 
 
ANGLICKÝ JAZYK 
Obory vzdělání Fotograf, Kosmetické služby, Vlasový specialista 
Žák je klasifikován za dané pololetí, pokud splní následující podmínky: 

- získá známky z každé shrnující písemky (klíčová známka)  
- získá 75 % známek z doplňkových písemných prací, včetně testování všech jazykových dovedností. 
- jeho absence nepřekročí 30%  

Součástí klasifikace je rovněž celkový přístup žáka k předmětu, jeho aktivita a spolupráce v hodinách, příprava 
na vyučování, plnění domácích úkolů.  

 
 
KONVERZACE Z ANGLICKÉHO JAZYKA  
Obory vzdělání Fotograf, Kosmetické služby, Vlasový specialista, Kadeřník 
Žák je klasifikován za dané pololetí, pokud splní následující podmínky: 

- získá 75 % známek z písemného a ústního projevu  
- jeho absence nepřekročí 30%  

Součástí klasifikace je rovněž celkový přístup žáka k předmětu, jeho aktivita a spolupráce v hodinách, příprava 
na vyučování, plnění domácích úkolů.  
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SEMINÁŘ Z ANGLICKÉHO JAZYKA  
Obory vzdělání Fotograf, Kosmetické služby, Vlasový specialista 
Žák je klasifikován za dané pololetí, pokud splní následující podmínky: 

- získá 75 % známek ze všech stanovených testů, které ověřují znalost všech jazykových dovedností. 
- jeho absence nepřekročí 30%  

Součástí klasifikace je rovněž celkový přístup žáka k předmětu, jeho aktivita a spolupráce v hodinách, příprava 
na vyučování, plnění domácích úkolů.   
 
 
NĚMECKÝ JAZYK 
Obory vzdělání Fotograf, Kosmetické služby  
Žák je klasifikován za dané pololetí, pokud splní následující podmínky: 

- získá nadpoloviční počet známek  
- jeho absence nepřekročí 35%  

 
 
OBČANSKÁ NAUKA, SPOLEČENSKÁ VÝCHOVA, DĚJEPIS 
Obory vzdělání Fotograf, Kosmetické služby, Vlasový specialista, Kadeřník, Krejčí 
Žák je klasifikován za dané pololetí, pokud splní následující podmínky: 

- všechny klíčové známky (3) 
- jeho absence nepřekročí 35%  

Klíčové známky 
- ústní nebo písemné zkoušení  
- prezentace. 

 
MATEMATIKA 
Obory vzdělání Fotograf, Kosmetické služby, Vlasový specialista 
Žák je klasifikován za dané pololetí, pokud splní následující podmínky: 

- získá čtyři známky ze čtvrtletních písemných prací (ve 2. pololetí posledního ročníku pouze jednu) 
- získá 75 % známek z dílčích písemných prací 
- jeho absence nepřekročí 30 %.  

Čtvrtletní písemné práce vzhledem k vysoké váze hodnocení mohou výrazně ovlivnit výslednou známku za dané pololetí, 
neboť prokazují zvládnutí učiva za celé pololetí. 
 
 
MATEMATIKA 
Obory vzdělání Kadeřník, Krejčí 
Žák je klasifikován za dané pololetí, pokud splní následující podmínky: 

- získá minimálně 75 % všech známek, které bylo možné získat v daném pololetí  
- jeho absence nepřekročí 30 %.  

 
 

CVIČENÍ Z MATEMATIKY 
Obory vzdělání Fotograf, Kosmetické služby, Vlasový specialista 
Žák je klasifikován za dané pololetí, pokud splní následující podmínky: 

- získá 80 % známek z opakovacích témat stanovených vyučujícím 
- za každé pololetí získá žák jednu známku z ústního zkoušení  
- jeho absence nepřekročí 30 %.  

 
 
FYZIKA, CHEMIE, ZÁKLADY EKOLOGIE 
Obory vzdělání Fotograf, Kosmetické služby, Kadeřník, Krejčí 
Žák je klasifikován za dané pololetí, pokud splní následující podmínky: 

- získá minimálně 75 % všech známek, které bylo možné získat v daném pololetí  
- jeho absence nepřekročí 35%  
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TĚLESNÁ VÝCHOVA 
Obory vzdělání Fotograf, Kosmetické služby, Vlasový specialista, Kadeřník, Krejčí 
Žák je klasifikován za dané pololetí, pokud splní následující podmínky: 

- získá minimálně 75 % všech známek, které bylo možné získat v daném pololetí  
- jeho aktivní účast v hodinách budě větší než 50 %. Aktivní účast znamená: cvičební sportovní úbor, aktivní plnění 

zadaných úkolů v hodině. Pokud si žák do vyučovací hodiny nepřinese cvičební úbor, nemůže cvičit, a tudíž mu 
nelze započítat aktivní účast v hodinách. 

- jeho absence nepřekročí 35%  
Součástí hodnocení je i kladný vztah k tělesné výchově, kázeň, zájem o pohyb, aktivní účast v hodinách TV a reprezentace 
školy ve sportovních soutěžích.  
Součástí výuky tělesné výchovy je lyžařský výcvikový kurz (LVK) a sportovněbranný kurz (SBK). LVK je kurz 
dobrovolný pro žáky 1. ročníku. SBK je povinný pro žáky 2. ročníků. Z SBK jsou omluveni pouze žáci, kteří předloží 
lékařské potvrzení a žáci, kteří jsou zcela uvolněni z TV.  
Žáci, kteří nebudou mít dostatek známek, mají možnost známku získat v náhradním termínu svojí účastí v hodinách TV 
jiné třídy nad rámec svého vyučování. Součástí hodnocení těchto žáků bude i seminární práce, jejíž téma a rozsah určuje 
vyučující.  
 
 
INFORMAČNÍ A KUMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE  
Obory vzdělání Fotograf, Kosmetické služby, Kadeřník, Krejčí 
Žák je klasifikován za dané pololetí, pokud splní následující podmínky: 

- odevzdá minimálně 80 % všech zadaných samostatných prací 
- jeho absence nepřekročí 40%  

 
 
VÝTVARNÁ VÝCHOVA, ESTETICKÁ A VÝTVARNÁ VÝCHOVA, ZÁKLADY ODĚVNÍHO 
VÝTVARNICTVÍ, UŽITÉ VÝTVARNICTVÍ 
Obory vzdělání Fotograf, Kosmetické služby, Vlasový specialista, Kadeřník, Krejčí 
Žák je klasifikován za dané pololetí, pokud splní následující podmínky: 

- získá minimálně 80 % všech známek, které bylo možné získat v daném pololetí  
- jeho absence nepřekročí 38 %.  

Při klasifikování výtvarných prací (tj. kresebné studie nebo návrhová tvorba), musí být na konci každé vyučovací hodiny 
nebo 2hodinového bloku odevzdány všechny zadané práce, které budou žákem vlastnoručně zhotoveny.   
 
 
PSYCHOLOGIE A SPOLEČENSKÁ VÝCHOVA, APLIKOVANÁ PSYCHOLOGIE, PSYCHOLOGIE 
Obory vzdělání Fotograf, Kosmetické služby, Vlasový specialista, Kadeřník 
Žák je klasifikován za dané pololetí, pokud splní následující podmínky: 

- získá minimálně 75 % všech známek, které bylo možné získat v daném pololetí  
- jeho absence nepřekročí 30 %.  

 
 
EKONOMIKA  
Obory vzdělání Fotograf, Kosmetické služby  
Žák je klasifikován za dané pololetí, pokud splní následující podmínky: 

- získá minimálně 3 známky v daném pololetí  
- jeho absence nepřekročí 30 %.  

 
 
EKONOMIKA  
Obory vzdělání Kadeřník, Krejčí 
Žák je klasifikován za dané pololetí, pokud splní následující podmínky: 

- získá minimálně 3 známky v daném pololetí 2. ročníku/ 4 známky ve 3. ročníku 
- jeho absence nepřekročí 30 %.  
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FOTOGRAFIE, MATERIÁLY, OPTIKA A PŘÍSTORJE, DIGITÁLNÍ A GRAFICKÁ ÚPRAVA 
Obor vzdělání Fotograf   
Žák je klasifikován za dané pololetí, pokud splní následující podmínky: 

- získá minimálně 75 % všech známek, které bylo možné získat v daném pololetí  
- jeho absence nepřekročí 40 %.  

Žák je povinen se sám pravidelně informovat   o zadaných úkolech a zkoušení. Je-li zadána práce v digitální podobě 
(odevzdání přes e-mail či jinak pomocí internetu) a je zadána více než 14 dní, nebude vyučujícím určen náhradní termín 
pro odevzdání této práce (výjimkou může být pouze dlouhodobé vážné onemocnění žáka).  
 
 
ODBORNÝ VÝCVIK  
Obor vzdělání Fotograf   
1. ročník   
Pro uzavření klasifikace v určitém klasifikačním období je zapotřebí, aby žák dosáhl 75 % známek z daného období, 
přičemž nesmí absencí překročit 30 % z celkového počtu hodin, jinak by byl nehodnocen.  
Taktéž pro uzavření hodnocení je podmínkou odevzdání všech měsíčních úkolů a dlouhodobého fotografického projektu, 
jejichž zadání žák obdrží počátkem školního roku na odborném výcviku. V případě neodevzdání dlouhodobého 
fotografického projektu v řádném termínu, nebude žák v daném klasifikačním období hodnocen    a vykoná zkoušku 
v náhradním termínu v rámci které odevzdá o 50 % fotografií více, než bylo v původním zadání. Žák je povinen odevzdat 
fotografie do všech soutěžních témat zadaných vyučujícím, v případě neodevzdání, bude žák hodnocen známkou 
nedostatečný. Pokud si žák od měsíce února do odborného výcviku nepřinese funkční digitální zrcadlovku či bezzrcadlovku 
s nutným příslušenstvím, nemůže plnit zadání v hodinách odborného výcviku, a tedy bude v daném dni hodnocen známkou 
nedostatečný.  
2. ročník  
Pro uzavření klasifikace v určitém klasifikačním období je zapotřebí, aby žák dosáhl 75 % známek z daného období, 
přičemž nesmí absencí překročit 30 % z celkového počtu hodin, jinak by byl nehodnocen. 
Pro uzavření hodnocení je podmínkou taktéž odevzdání všech měsíčních prací, jejichž zadání žák obdrží počátkem školního 
roku na odborném výcviku.  
Žák musí v průběhu druhého ročníku uspořádat autorskou výstavu svých prací v prostorách školy. Termín výstavy bude 
žáku oznámen. V případě, že žák práci neodevzdá v termínu, bude mu vyučujícím stanoven náhradní termín, ve kterém 
však musí odevzdat o 50 % více fotografií, než bylo v původním zadání. Pokud tak neučiní, bude v daném období 
neklasifikován. Žák je povinen odevzdat fotografie do všech soutěžních témat zadaných vyučujícím.  
Mezi další stěžejní práce druhého ročníku patří fotografický book a čtvero ročních období. Pokud tyto práce žák neodevzdá, 
bude vykonávat zkoušku v náhradním termínu s tím, že u fotografického booku se zvedne počet fotografií o 50 %. 
Souvislá odborná praxe je součástí odborného výcviku. Pokud nebude vykonána, žák nebude klasifikován ve 2. pololetí 
daného školního roku. Pokud si žák do odborného výcviku nepřinese funkční digitální fotoaparát s nutným příslušenstvím, 
nemůže plnit zadání v hodinách odborného výcviku, a tedy bude v daném dni hodnocen známkou nedostatečný.  
3. ročník  
Pro uzavření klasifikace v určitém klasifikačním období je zapotřebí, aby žák dosáhl 75 % známek z daného období, 
přičemž nesmí absencí překročit 30 % z celkového počtu hodin, jinak by byl nehodnocen.  
Pro uzavření hodnocení je podmínkou taktéž odevzdání všech měsíčních úkolů a ročníkové práce jejichž zadání žák obdrží 
počátkem školního roku na odborném výcviku. V případě neodevzdání ročníkové práce v řádném termínu, nebude žák 
v daném klasifikačním období hodnocen a vykoná zkoušku v náhradním termínu v rámci které odevzdá o 50 % fotografií 
více, než bylo v původním zadání. Žák je povinen odevzdat fotografie do všech soutěžních témat zadaných vyučujícím, 
v případě neodevzdání, bude žák hodnocen známkou nedostatečný.  Souvislá odborná praxe je součástí odborného výcviku. 
Pokud nebude vykonána, žák nebude klasifikován ve 2. pololetí daného školního roku. Pokud si žák do odborného výcviku 
nepřinese funkční digitální zrcadlovku nebo bezzrcadlovku s nutným příslušenstvím, nemůže plnit zadání v hodinách 
odborného výcviku, a tedy bude v daném dni hodnocen známkou nedostatečný.  
4. ročník  
Pro uzavření klasifikace v určitém klasifikačním období je zapotřebí, aby žák dosáhl 75 % známek z daného období, 
přičemž nesmí absencí překročit 30 % z celkového počtu hodin, jinak by byl nehodnocen.  
Žák je povinen odevzdat fotografie do všech soutěžních témat zadaných vyučujícím. Podmínkou pro uzavření klasifikace 
ve II. pololetí čtvrtého ročníku je odevzdání samostatné odborné práce, která je součástí praktické maturitní zkoušky                         
z odborného výcviku. Jestliže nebude práce v zadaném termínu odevzdaná, žák nebude připuštěn k maturitní zkoušce. 
Pokud si žák do odborného výcviku nepřinese funkční digitální fotoaparát s nutným příslušenstvím, nemůže plnit zadání 
v hodinách odborného výcviku, a tedy bude v daném dni hodnocen známkou nedostatečný. 
                                                                                                                                        



6 
 

 
 
KOSMETIKA 
Obor vzdělání Kosmetické služby 
Žák je klasifikován za dané pololetí, pokud splní následující podmínky: 

- získá minimálně 75 % všech známek, které bylo možné získat v daném pololetí  
- jeho absence nepřekročí 30 %. 
- ve II. pololetí druhého a třetího ročníku včas odevzdá podrobný zápis o průběhu a přínosu souvislé odborné praxe 
- ve II. pololetí čtvrtého ročníku odevzdá v předem daném termínu samostatnou odbornou práci  

 
 
ZDRAVOVĚDA 
Obor vzdělání Kosmetické služby 
Žák je klasifikován za dané pololetí, pokud splní následující podmínky: 

- získá minimálně 75 % všech známek z písemného a ústního zkoušení 
- odevzdá minimálně 75 % zadaných samostatných prací 
- jeho absence nepřekročí 30 %. 

 
MATERIÁLY 
Obor vzdělání Kosmetické služby 
Žák je klasifikován za dané pololetí, pokud splní následující podmínky: 

- získá minimálně 75 % všech známek, které bylo možné získat v daném pololetí  
- jeho absence nepřekročí 30 %. 

 
 

ODBORNÝ VÝCVIK  
Obor vzdělání Kosmetické služby 
Žák je hodnocen známkou za každý týden odborného výcviku, která zohledňuje pracovní návyky, dodržování pracovních 
a technologických postupů, hygienických zásad, rychlost a kvalitu práce, teoretickou připravenost žáka a schopnost spojit 
teorii s praxí, chování na pracovišti a k zákazníkům, plnění zadaných úkolů, hospodaření s materiálem a výsledky práce 
žáka. 
Výsledné týdenní hodnocení se zapíše do elektronické třídní knihy, která je k dispozici rodičům pro informace o prospěchu. 
Ve druhém a třetím ročníku (2 dny OV za týden) klasifikujeme známkou za týden, když je žák přítomen alespoň jeden den 
v týdnu. 
Aby bylo možné žáka klasifikovat za pololetí, nesmí jeho celková absence překročit 30 % hodin v OV. Jinak žák nebude 
klasifikován v řádném termínu za dané období. Souvislá odborná praxe je součástí odborného výcviku. Pokud nebude 
vykonána, žák nebude klasifikován z OV ve 2. pololetí daného školního roku. 
Hodnotí se, jak žák dokáže uplatnit získané znalosti, dovednosti, vědomosti a návyky v praxi. 
Stupeň 1 – výborný 
Bezchybné, rychlé a přesné provedení úkonu s dodržením technologického postupu a bezpečnosti práce. Šetrné a úsporné 
zacházení se svěřeným zařízením a materiálem na provozovně. Kultivovaný projev, odborné vyjadřování, sebekázeň. 
Aktivita, zájem o obor, samostatnost. 
Stupeň 2 – chvalitebný 
Při práci se vyskytují malé chyby, které se žák snaží odstranit. Práce trvá déle, není úplně přesná. 
Stupeň 3 – dobrý 
Převážná část výsledné práce má větší nedostatky, učitel OV musí být nápomocen v řešení. Je zapotřebí většího časového 
rozpětí. 
Stupeň 4 – dostatečný 
Výsledek práce je neuspokojivý, má výrazné chyby, které žák nerozpozná a velmi špatně opravuje. 
Stupeň 5 – nedostatečný 
Žák úkon neprovede ani s pomocí učitele, nezná technologický postup. 
Téma v učebním celku: 
Zařízení a vybavení provozovny: Manipulace a údržba zařízení a prostor; Obsluha přístrojového vybavení provozovny, 
znalost účinků přístrojů; Určení kosmetických přípravků;  
Péče o ruce: Kvalita provedené manikúry – tvar a opilování nehtů; celistvost, hladkost nadnehetní blanky po odstřižení, 
záděry; Rychlost práce, příprava pracovního místa a držení nástrojů; Znalosti o stavu rukou, anatomie, choroby – použití 
v praxi; Lakování nehtů – tvar a přesnost umístění laku na nehet, technika provedení; Masáž rukou – provedení fází                       
ve správném pořadí, technika; Parafínový zábal, poradenství zákazníkovi. 
Barvení obočí a řas: Tvar obočí a důsledné barvení řas; Čistota provedení, technologický postup; Vyformování obočí – 
technika práce, výsledek; Znalost rizik, užití v praxi; Komunikace se zákazníkem; Kosmetická diagnóza; Znalost kritérií 
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pro posouzení pleti; Správné rozpoznání typu a stavu pleti; Doporučení postupu ošetření zákazníkovi, volba přípravků                    
a úkonů; Návyk sledování přípravků na trhu. 
Povrchové čištění pleti: Volba přípravků k povrchovému čištění; Znalost složení přípravků; Technika provedení, postup. 
Kosmetické masáže: Znalost účinků a fází masáží; Technika provedení, přesnost tahů, volba přípravku; Dodržování 
hygienických zásad; Vhodnost použití masáže, volba; Ochota k nácvikům, vstřícný postoj k zákazníkovi. 
Poradenství a ošetřování typů pleti: Schopnost přenést teoretické poznatky do souvislého mluveného projevu; Komunikace 
se zákazníkem, kultivovaný projev zaměřený na poradenství; Znalost aktivních látek a přípravků, ošetření jednotlivých 
typů pleti. 
Napářka: Volba vhodného typu napářky; Správnost použití přístrojové techniky při napářce pleti; Technologický postup a 
provedení. 
Hluboké čištění pleti: Dodržení hygienických zásad; Šetrnost a důslednost provedení; Respektování rizik při provádění 
úkonu. 
Aplikace masek: Znalost účinků masek, obsažených účinných látek; Správná volba a aplikace pleťové masky; Dodržení 
hygieny. 
Epilace, depilace: Rozlišení pojmů, příprava k úkonu; Vlastní technika nanášení a strhávání vosku; Následná péče. 
Modelace nehtů: Příprava, opracování nehtů, hygiena; Technologický postup u modelace dle použitých přípravků; Časový 
faktor, preciznost, zatékání gelu do nehtových valů. 
Péče o nohy: Znalost technologického postupu, chorob a anatomie nohou; Provedení vlastní pedikúry, držení nástrojů; 
Kvalita odstranění rohoviny a správná péče o nehty; Masáž a lakování nehtů – vhodnost použití; Dodržení zásad hygieny 
a údržby nástrojů a prostředí; Komunikace se zákazníkem; Použití ortopedických pomůcek, poradenství. 
Estetická úprava obličeje: Aplikace estetických zásad pro líčení; Znalost použitých přípravků.; Čistota provedení; 
Dodržování hygieny, údržba štětců; Poradenství. Profesionální vystupování. 
Fantazijní líčení: Schopnost rozvíjet fantazii a převádět ji do tvorby; Tvořivost, nápady, realizace; Samostatná realizace 
fantazijního líčení; Ochota účastnit se soutěží, přehlídek.  
Samostatné provádění komplexních kosmetických úkonů 
Novinky v oboru, seznamování se s novými technologickými postupy 
Poradenství, nabídka a prodej přípravků 
Masáž krku, ramen a šíje 
Aplikace a nácvik aktuálních pracovních postupů při péči o vzhled člověka:  Schopnost převádět do praxe vědomosti, 
dovednosti, znalosti a návyky získané v OV ;  Morální kredit odborníka v praxi, odpovědnost, spolehlivost, sebekázeň;  
Úroveň slovního projevu v odborné i běžné komunikaci, odborná terminologie;  Poradenství a komunikace se zákazníkem;  
Provádění přístrojového ošetření pleti, práce s technikou;  Správnost provádění kosmetických úkonů – stanovený čas, 
správná intenzita úkonů, přesnost, cit pro provedení práce, čistota práce, znalost ekonomických zákonitostí, práce 
s financemi;  Dodržování hygienických zásad, úprava pracovníka kosmetiky;  Zájem o obor a vlastní tvořivost;  Rozšiřování 
vědomostí v oboru, zájem o nové postupy, látky a metody používané v kosmetické praxi, školení, semináře, literatura;  
Samostatnost a efektivita práce. 
Teoretické téma prolínající se všemi praktickými činnostmi i učivem všech ročníků: 
Hygienické a bezpečnostní předpisy   

st. 1 – žák zná všechna hygienická pravidla a bezpečnostní předpisy, umí je používat v praktických činnostech. 
st. 2 – umí vyjmenovat převážnou část hygienických pravidel a osvojuje si jejich zavádění do praxe. 
st. 3 – vyjmenuje alespoň polovinu hygienických pravidel a snaží se je uplatnit v praxi. 
st. 4 – má velké potíže jmenovat alespoň některá pravidla hygieny a BOZ a neumí propojit jejich použití. 
st. 5 – žák ani za pomoci učitele OV nereaguje na požadované dodržování pravidel. 

 
 
 
 
MATERIÁLY 
Obor vzdělání Vlasový specialista 
Žák je klasifikován za dané pololetí, pokud splní následující podmínky: 

- získá minimálně 75 % všech známek z písemného a ústního zkoušení 
- odevzdá minimálně 75 % zadaných samostatných prací 
- jeho absence nepřekročí 30 %. 

 
 
ZÁKLADY KOSMETICKÉ PÉČE  
Obor vzdělání Vlasový specialista 
Žák je klasifikován za dané pololetí, pokud splní následující podmínky: 

- získá minimálně 75 % všech známek, které bylo možné získat v daném pololetí  
- jeho absence nepřekročí 30 %. 
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ZDRAVOVĚDA  
Obor vzdělání Vlasový specialista 
Žák je klasifikován za dané pololetí, pokud splní následující podmínky: 

- získá minimálně 75 % všech známek z písemného a ústního zkoušení 
- odevzdá minimálně 75 % zadaných samostatných prací 
- jeho absence nepřekročí 30 %. 

 
 
 
MARKETING A MANAGEMENT, ZÁKLADY PODNIKÁNÍ, ÚČETNICTVÍ A DANĚ 
Obor vzdělání Vlasový specialista 
Žák je klasifikován za dané pololetí, pokud splní následující podmínky: 

- získá minimálně 75 % všech známek, které bylo možné získat v daném pololetí  
- jeho absence nepřekročí 30 %.  

 
 
PRÁVO 
Obor vzdělání Vlasový specialista 
Žák je klasifikován za dané pololetí, pokud splní následující podmínky: 

- všechny klíčové známky (3) 
- jeho absence nepřekročí 35%  

Klíčové známky 
- ústní nebo písemné zkoušení  
- prezentace. 

 
 
TECHNOLOGICKÁ CVIČENÍ 
Obor vzdělání Vlasový specialista 
Žák je klasifikován za dané pololetí, pokud splní následující podmínky: 

- získá minimálně 75 % všech známek, které bylo možné získat v daném pololetí  
- jeho absence nepřekročí 35 % 
- v I. pololetí odevzdá a odprezentuje žákovský projekt 

 
 
PRAXE 
Obor vzdělání Vlasový specialista 
Žák je klasifikován za dané pololetí, pokud splní následující podmínky: 

- získá minimálně 75 % všech známek, které bylo možné získat v daném pololetí  
- jeho absence nepřekročí 35 %. 
- ve II. pololetí prvního ročníku vykoná 14denní souvislou odbornou praxi a včas odevzdá podrobný zápis o průběhu 

a přínosu této praxe 
- ve II. pololetí druhého ročníku odevzdá v předem daném termínu samostatnou odbornou práci  

 
 
 
TECHNOLOGIE 
Obor vzdělání Kadeřník 
Žák je klasifikován za dané pololetí, pokud splní následující podmínky: 

- získá minimálně 75 % všech známek, které bylo možné získat v daném pololetí  
- jeho absence nepřekročí 35 % 
- v I. pololetí druhého ročníku odevzdá a odprezentuje žákovský projekt 
- ve II. pololetí třetího ročníku odevzdá v předem daném termínu samostatnou odbornou práci  

 
 
MATERIÁLY 
Obor vzdělání Kadeřník 
Žák je klasifikován za dané pololetí, pokud splní následující podmínky: 

- získá minimálně 75 % všech známek, které bylo možné získat v daném pololetí  
- jeho absence nepřekročí 35 % 
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ZDRAVOVĚDA 
Obor vzdělání Kadeřník 
Žák je klasifikován za dané pololetí, pokud splní následující podmínky: 

- získá minimálně 75 % všech známek, které bylo možné získat v daném pololetí  
- jeho absence nepřekročí 35 % 

 
 
ODBORNÝ VÝCVIK 
Obor vzdělání Kadeřník 
Žák je každý den v odborném výcviku hodnocen známkou za chování na pracovišti, dodržování pracovních                                               
a technologických postupů, hygienických zásad, schopnost využít teoretických znalostí v praxi, kvalitu, pečlivost a rychlost 
provedení zadaných pracovních úkonů, komunikaci se zákazníkem, hospodaření s materiálem a jeho používání. 
Žák musí být v daném týdnu nejméně čtyři dny na pracovišti odborného výcviku, aby mohl být za tento týden klasifikován 
výslednou známkou. Pokud žák nebude mít pracovní oblečení a nářadí, bude za stávající den hodnocen známkou 
nedostatečný. V ten den nesmí pracovat na zákaznících. 
Žák je klasifikován za dané pololetí, pokud: 
1. ročník 1. pololetí 

- získá nejméně 7 výsledných měsíčních známek  
- přivede si modela, na kterém předvede holení (holení bude ohodnoceno známkou) 
- jeho absence nepřekročí 30 %.  

1. ročník 2. pololetí 
- získá nejméně 7 výsledných měsíčních známek  
- přivede si modela na základní pánský střih (výtrat) a dámskou modelku na tupý střih (střihy budou ohodnoceny 

známkou) 
- jeho absence nepřekročí 30 %.  

2. ročník (1. a 2. pololetí) 
-      získá nejméně 7 výsledných měsíčních známek za každé pololetí 
- jeho absence nepřekročí 30 % za pololetí 
- v průběhu prvního nebo druhého pololetí si musí žák přivést modelů, na kterém předvede Klasicky plastický střih 

(střih bude ohodnocen známkou)    
3. ročník 1. pololetí 

- získá nejméně 7 výsledných měsíčních známek  
- přivede si modely, na kterém předvede klasický plastický střih (střih bude ohodnocen známkou) 
- jeho absence nepřekročí 30 % 
- absolvuje týdenní souvislou odbornou praxi a odevzdá zápis o průběhu této praxe 

3. ročník 2. pololetí 
- získá nejméně 6 výsledných měsíčních známek  
- jeho absence nepřekročí 30 %.  

 
 
ODĚVNÍ TECHNOLOGIE 
Obor vzdělání Krejčí 
Žák je klasifikován za dané pololetí, pokud splní následující podmínky: 

- získá minimálně 75 % všech známek, které bylo možné získat v daném pololetí  
- jeho absence nepřekročí 30 % 
- ve II. pololetí třetího ročníku odevzdá v předem daném termínu samostatnou odbornou práci  

 
 
KONSTRUKCE A MODELOVÁNÍ ODĚVŮ, ODĚVNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ, ODĚVNÍ MATERIÁLY 
Obor vzdělání Krejčí 
Žák je klasifikován za dané pololetí, pokud splní následující podmínky: 

- získá minimálně 75 % všech známek, které bylo možné získat v daném pololetí  
- jeho absence nepřekročí 35 % 

 
 
ODBORNÝ VÝCVIK 
Obor vzdělání Krejčí 
Žák je klasifikován za dané pololetí, pokud jeho absence nepřekročí 30 % a pokud získá minimálně 7 známek (ve 2. pololetí 
3. ročníku je minimálním počtem 6 známek). Dalšími podmínky pro klasifikaci: 
1. ročník 1. pololetí 
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- ovládá samostatně ruční a strojové šití, používá je v oděvním výrobku i dílčím vzorníku.  
1. ročník 2. pololetí 

- samostatně zhotoví základní dámskou sukni a kalhoty. 
2. ročník 1. pololetí 

-      samostatně zhotoví halenku-košili 
- 2. ročník 2. pololetí 
- samostatně zhotoví dámské šaty 
- 3. ročník 1. pololetí 
- samostatně zhotoví plášť s podšívkou 
- absolvuje týdenní souvislou odbornou praxi a odevzdá zápis o průběhu této praxe 

3. ročník 2. pololetí 
- samostatně zhotoví sako s podšívkou v stanovém čase  

 
 
 

 
 
Vizovice 24.06.2022 
 
 
Na kritériích hodnocení pracovali všichni členové jednotlivých předmětových komisí. 
                                                      
 
Mgr. Eva Solnařová v.r. 
ředitelka školy 

V případě, že bude zakázána nebo nebude umožněna osobní přítomnost žáků ve školách a školských zařízeních, 
bude probíhat výuka na dálku, včetně zadávání úkolů. Žák je povinen včas odevzdávat zadané úkoly.  
Podkladem pro hodnocení při tomto způsobu výuky budou:    

- výsledky on-line testů,  
- samostatná práce žáků,  
- snaha žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku  
- odevzdávání úkolů a výstupů ve stanovených termínech 
- portfolia prací žáků  

Zadávání distanční výuky a elektronické odevzdávání zadaných úkolů bude vždy prostřednictvím školního systému 
Bakaláři a MS Teams. 
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