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Směrnice rektora č. 3/2012 
Klasifikace zápočtů a zkoušek a jejich evidence 

 
 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

 
1. Tato směrnice stanoví jednotný postup a metodiku pro aplikaci čl. 4 Kreditový systém a 

čl. 7 Hodnocení průběhu a výsledků studia Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy 
sociálně správní, Havířov (dále jen „SZŘ“) při hodnocení výsledku zápočtu a zkoušky 
vykonaných v rámci studia nebo státní závěrečné zkoušky vykonané při řádném ukončení 
studia v akreditovaném bakalářském studijním programu uskutečňovaném Vysokou 
školou sociálně-správní, Havířov (dále jen „VŠSS“).  

2. Studenti, kteří zahájili studium 1. ročníku VŠSS v akademickém roce 2012/2013, již 
nemají výkaz o studiu („index“). Evidence vykonaných zápočtů a zkoušek bude 
realizována výhradně v informačním systému (IS/STAG). 

3. Z důvodu neexistence „indexu“ budou studenti prokazovat u zkoušek a zápočtů svoji 
totožnost průkazem studenta VŠSS Havířov nebo jiným průkazem totožnosti, v němž je 
fotografie (občanský průkaz, cestovní pas, řidičský průkaz). 

 
 

Článek 2 
Klasifikace výsledku zkoušky 

 
1. V souladu s čl. 7, odst. 5 klasifikuje zkoušející výsledek zkoušky podle klasifikační stupnice 

ECTS přidělením bodů a klasifikačního stupně ECTS podle následující tabulky: 

Interval bodového 
hodnocení 

100 – 91 90 – 81 80 – 71 70 – 61 60 – 51 50 - 0 

Klasifikační stupeň 
ECTS 

A B C D E F 

Numerická hodnota 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 

 
2. V souladu s doporučením odpovídajícího orgánu EU (Directorate-General for Education 

and Culture) není používáno slovní hodnocení (ECTS Users’ Guide. European Credit 
Transfer and Accumulation System and the Diploma Supplement. The ECTS grading 
scale). 
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Článek 3 
Evidence výsledku zkoušky 

 
1. Veškeré termíny pro vykonání zkoušek musejí být vypisovány výhradně prostřednictvím 

IS/STAG. 
2. Pedagog je povinen si před termínem zkoušky vytisknout Seznam studentů 

na zkouškovém termínu (Příloha č. 1). Jsou-li součástí vyučovaného předmětu také 
cvičení nebo semináře, musí být v seznamu přihlášených studentů zaznamenán udělený 
zápočet. Do seznamu studentů pedagog následně zaznamená výsledky zkoušky. 
Vyplněné seznamy studentů přihlášených na jednotlivé termíny zkoušek je pedagog 
povinen uchovat minimálně do doby, kdy budou po ukončení akademického roku 
podpisem zkoušejícího a vedoucího katedry potvrzeny seznamy posluchačů s výsledky 
jejich zkoušek (Zkouškové katalogy) a studenty odevzdány podepsané Zápisové listy A. 

3. Údaje o výsledku zkoušky vkládá příslušný zkoušející do informačního systému (IS/STAG) 
nejpozději do 7 dnů od termínu zkoušky. 

4. Student je povinen do 14 dnů od termínu zkoušky zkontrolovat záznam provedený 
zkoušejícím do IS/STAG.  

5. V případě chybějícího nebo nesprávného záznamu musí student reklamovat záznam u 
zkoušejícího. Bude-li reklamace oprávněná a zkoušejícím přijata, je zkoušející povinen 
neprodleně chybějící záznam doplnit nebo nesprávný záznam opravit. 

6. Jestliže zkoušející reklamaci neuzná, postoupí ji na formuláři Žádost k řešení prorektorce 
pro studium, která rozhodne s definitivní platností. 

7. Klasifikací „F“ se hodnotí také neomluvená neúčast u zkoušky, odstoupení od zkoušky 
nebo případu, kdy student odmítne přijmout klasifikaci zkoušky zkoušejícím (odmítnutí 
známky). 

8. Po ukončení akademického roku potvrdí seznam posluchačů s výsledky jejich zkoušek pro 
jednotlivé předměty vytištěný z IS/STAG podpisem zkoušející a vedoucí katedry. 

9. Student je povinen ke stanoveným termínům kontroly vytisknout z IS/STAG Zápisový 
list A, který následně podepsaný odevzdá na studijní oddělení. 

10. Při prokazování výsledků studia posluchači je rozhodující tištěný výstup z IS/STAG 
podepsaný zkoušejícím a vedoucím katedry.  

 
 

Článek 4 
Převádění čtyřstupňové klasifikace do ECTS 

 
1. Klasifikace zkoušek provedená s využitím čtyřstupňové klasifikace se převádí do 

klasifikačního systému ECTS takto: 
a. výsledek zkoušky „výborně“ (1) = klasifikační stupeň ECTS „A“, 
b. výsledek zkoušky „velmi dobře“ (2) = klasifikační stupeň ECTS „C“, 
c. výsledek zkoušky „dobře“ (3) = klasifikační stupeň ECTS „E“, 
d. výsledek zkoušky „nevyhověl“ (4) = klasifikační stupeň ECTS „F“. 

  



 
 

Článek 5 
Rektorský termín zkoušky 

 
1. V souladu s čl. 7 odst. 12 Studijního a zkušebního řádu VŠSS stanovuji poplatek za třetí 

opravný (rektorský) termín ve výši 250,- Kč. 
 
 

Článek 6 
Zápočty 

 
1. Pro evidenci udělených zápočtů platí přiměřeně ustanovení čl. 3 odst. 1 až 6 této 

směrnice. 
2. Po ukončení akademického roku potvrdí seznam posluchačů s udělenými zápočty pro 

jednotlivé předměty vytištěný z IS/STAG podpisem pedagog vedoucí cvičení a vedoucí 
katedry. 

3. Ustanovení čl. 6 odst. 2 této směrnice se vztahuje na předměty, které jsou zakončeny 
pouze zápočtem.  

4. Při prokazování výsledků studia posluchači je rozhodující tištěný výstup z IS/STAG 
podepsaný pedagogem vedoucím cvičení a vedoucím katedry.  

 
 

Článek 7 
Společná a závěrečná ustanovení 

 
1. Převádění čtyřstupňové klasifikační stupnice na stupnici ECTS bude uplatněno v případě 

přestupu posluchačů z jiných vysokých škol, na kterých není využíván klasifikační systém 
ECTS. 

2. Na posluchače, kteří zahájili studium před akademickým rokem 2012/2013, se plně 
vztahují ustanovení Směrnice rektora č. 2/2010 z 24. března 2010. 

 
 
 
 
 
V Havířově dne 7. listopadu 2012 
 

      
 doc. Ing. Josef Fiala, CSc. 
 rektor 



Příloha č. 1 

 

 

  


