2013-02 Stanovení souborných zkoušek (3.A)

Vážené studentky a studenti 3.A,
oznamuji Vám, že na základě 21. odst. pís. b. X. kapitoly Školního řádu pro žáky denního studia SŠ KNIH
Vám stanovuji soubornou zkoušku z předmětu Anglický jazyk 1, jejíž absolvování bude podmínkou
klasifikace z uvedeného předmětu za 2. pololetí 3. ročníku ve školním roce 2012/13.
Další informace o souborné zkoušce:
1. Rozsah: učivo 1. – 3. ročníku.
2. Forma: písemná práce, didaktický test (včetně poslechového subtestu) a ústní zkouška.
3. Váha známek:
a. písemná práce bude ohodnocena známkou o váze 100 % v systému iškoly,
b. didaktický test (včetně poslechového subtestu) bude ohodnocen známkou o váze 20 %
v systému iškoly,
c. ústní zkouška bude ohodnocena známkou o váze 40 % v systému iškoly.
4. Všechny ostatní známky v předmětu v daném pololetí
a. smí mít váhu nejvýše 10 % při libovolném počtu známek
b. nebo mohou být uděleny v maximální počtu dvou známek za dané pololetí při váze
známky větší než 10 %.
5. Způsob hodnocení: jednotlivé části souborné zkoušky budou hodnoceny podle metodiky pro
hodnotitele společné části maturitní zkoušky (škola si vyhrazuje právo odchýlit se
v odůvodněných případech od tohoto způsobu hodnocení), procentuální úspěšnost bude
převáděna na známky v souladu se 14. odst. X. kap. citovaného školního řádu.
6. Termín: v červnu 2013 (přesný termín konání bude oznámen minimálně s týdenním předstihem
prostřednictvím informačního systému iškoly).
7. Při omlouvání absence v den zkoušky budou akceptovány pouze důvody doložené lékařským či
jiným úředním potvrzením. V odůvodněných případech může být žák ze zkoušky omluven
ředitelem školy, a to na základě písemné nebo elektronické žádosti.
8. Žákovi, který se zkoušky nezúčastní v řádném termínu, bude souborná zkouška stanovena
formou doklasifikační zkoušky.
9. Soubornou zkoušku lze v klasifikačním období 2. pololetí vykonat pouze jednou.

Brno 9. února 2013

Mgr. Richard Jurečka, Ph.D.
ředitel školy
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