Klasifikace a hodnocení
1. Výroky zastupující jednotlivé stupně a jednotlivá kritéria hodnocení
Stupeň hodnocení
žáka

1 – výborný

2 – chvalitebný

3 – dobrý

4 – dostatečný

5 - nedostatečný

Kvalita získaných
znalostí a
dovedností – žák:

Uplatňování
znalosti a
dovednosti – žák:

Kvalita myšlení –
žák:

Kvalita
komunikativních
dovedností – žák:

Píle, snaha,
přístup ke
vzdělávání – žák:

Kvalita práce
s informacemi –
žák:

Kvalita
spolupráce – žák:

Osvojení
dovednosti
samostatně se učit
– žák:

učivo ovládá

samostatně
uplatňuje znalosti a
dovednosti

samostatný,
tvořivý, pohotový,
dobře chápe
souvislosti,
originální

vyjadřuje se výstižně,
souvisle, adekvátně
věku, přesně, správně

je pilný, snaží se

dokáže pracovat s
informacemi

dokáže
plnohodnotně
spolupracovat

dokáže se
samostatně učit

učivo ovládá
s minimálními
nedostatky

vyžaduje
minimální pomoc
při uplatňování
znalostí a
dovedností

vyjadřuje se celkem
výstižně, souvisle,
správně

celkem se snaží,
zpravidla je i pilný

dokáže pracovat
s informacemi,
potřebuje
minimální pomoc
s jejich tříděním a
interpretací

při spolupráci
vyžaduje
minimální podporu
a pomoc

dokáže se celkem
samostatně učit,
vyžaduje
minimální pomoc

učivo ovládá
s nedostatky

vyžaduje pomoc,
je méně
samostatný

občas se vyjadřuje
nepřesně, nesouvisle,
často dělá chyby

k práci potřebuje
časté podněty, na
které reaguje
výběrově

při práci
s informacemi
potřebuje pomoc

při spolupráci
vyžaduje podporu
a pomoc

se samostatným
učením má
problémy,
vyžaduje pomoc

učivo ovládá se
závažnými
nedostatky

při soustavném
vedení uplatňuje
znalosti a
dovednosti se
závažnými
chybami

při práci
s informacemi dělá
závažné chyby

při spolupráci
vyžaduje výraznou
podporu a pomoc

se samostatným
učením má značné
problémy,
vyžaduje výraznou
pomoc

ani přes
poskytnutou
pomoc nedokáže
vybrat, utřídit nebo
interpretovat
informaci

ani přes výraznou
podporu a pomoc
nedokáže
spolupracovat

ani přes
poskytovanou
výraznou pomoc se
nedokáže
samostatně učit

učivo neovládá
ani v minimálním
rozsahu

nenabyl znalosti a
dovednosti

celkem
samostatný,
tvořivý a pohotový
méně samostatný,
tvořivý, pohotový,
vesměs
napodobuje ostatní
napodobuje ostatní
s častými
chybami,
nesamostatný,
nechápe
souvislosti
nesamostatný,
těžkopádný,
bezradný

vyjadřuje se se
značnými obtížemi,
nesouvisle,
se závažnými
chybami

neumí se souvisle
vyjádřit ani s pomocí

na soustavné
podněty reaguje s
malou pílí a
snahou

soustavné podněty
k práci se míjí
účinkem

2. Orientační hodnotící stupnice klasifikace jednotlivých předmětů
podle procentního plnění zadání žákem

Stupeň
Popis dosažené úrovně
klasifikace plnění zadání – žák:
1

2

3

4

5

Popis práce
žáka – žák:

- dosáhl požadované úrovně
- zcela splnil rozsah zadání
- dosáhl požadované úrovně
- rozsah zadání splnil s
drobnými a ojedinělými
nedostatky a chybami

- pracuje zcela
samostatně
- pracuje
samostatně
s minimální
pomocí učitele

- dosáhl požadované úrovně
s pomocí učitele
- při plnění zadání se
vyskytovaly chyby a
nedostatky
- dosáhl požadované
úrovně
s výraznou pomocí učitele
- při plnění zadání se
vyskytovaly závažné
chyby
a nedostatky
- nedosáhl požadované
úrovně ani s výraznou
pomocí učitele
- zadání splnil v rozsahu
nižším než stanovené
minimum

- pracuje
samostatně
s pomocí učitele

- při práci
potřebuje
soustavné vedení

- bez soustavného
vedení
nepracuje
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3. Orientační stupnice pro klasifikaci výsledků výchovně-vzdělávací činnosti
Stupeň
prospěchu
1

2

3

4

5

Popis dosažené úrovně
plnění zadání – žák:
- dosáhl požadované úrovně
- zcela splnil rozsah zadání
- dosáhl požadované úrovně
- rozsah zadání splnil s drobnými a
ojedinělými nedostatky a
chybami

Popis práce
žáka – žák:
- pracuje zcela
samostatně
- pracuje
samostatně
s minimální
pomocí učitele

- dosáhl požadované úrovně
s pomocí učitele
- při plnění zadání se vyskytovaly
chyby a nedostatky
- dosáhl požadované úrovně
s výraznou pomocí učitele
- při plnění zadání se
vyskytovaly závažné chyby
a nedostatky
- nedosáhl požadované úrovně
ani s výraznou pomocí učitele
- zadání splnil v rozsahu nižším
než je stanoveno pro příslušný
předmět

- pracuje
samostatně
s pomocí učitele

Vážený
průměr
1,00 – 1,50
1,51 – 2,40

2,41- 3,40

- při práci
3,41- 4,30
potřebuje
soustavné vedení

- bez
soustavného
vedení
nepracuje

4,31 – 5,00

4. Hodnocení a klasifikace ve vyučovacích předmětech
1. Převahu teoretického zaměření mají jazykové, společenskovědní, přírodovědné, některé odborné předměty a matematika.
2.

Při klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech uvedených v odstavci 1 se v souladu s požadavky učebních osnov a ŠVP hodnotí:
a) ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic, zákonitostí a vztahů a schopnost vyjádřit je,
b) kvalita a rozsah získaných dovedností vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti,
c) schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení
společenských a přírodních jevů a zákonitostí,
d) schopnost využívat a zobecňovat zkušenosti a poznatky získané při praktických činnostech,
e) kvalita myšlení, především jeho logika, samostatnost a tvořivost,
f) aktivita v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim,
g) přesnost, výstižnost a odborná i jazyková správnost ústního a písemného projevu,
h) kvalita výsledků činností,
i) osvojení účinných metod samostatného studia.

3. Klasifikace ve vyučovacím předmětu:
● cizí jazyk vychází z klasifikace mezinárodně platných jazykových zkoušek,
● písemná a elektronická komunikace vychází z plnění limitů a požadavků stanovených osnovami, ŠVP a Státním těsnopisným ústavem,
● tělesná výchova vychází z plnění limitů a požadavků stanovených osnovami a ŠVP.

Ing. Jitka Šírová
ředitelka školy

