Pravidla pro hodnocení žákĤ
Škola má podrobnČ zpracovaný vnitĜní pĜedpis Pravidla pro hodnocení žákĤ
(klasifikaþní Ĝád), který obsahuje všechna základní pravidla, ze kterých škola vychází
pĜi hodnocení žákĤ:
I. Zásady hodnocení prĤbČhu a výsledkĤ vzdČlávání a chování ve škole a na akcích
poĜádaných školou
II. Zásady a pravidla pro sebehodnocení žákĤ
III. StupnČ hodnocení prospČchu a chování v pĜípadČ použití klasifikace
IV. Zásady pro použití slovního hodnocení
V. Zásady pro stanovení celkového hodnocení žáka na vysvČdþení
VI. ZpĤsob získávání podkladĤ pro hodnocení
VII. Podrobnosti o komisionálních a opravných zkouškách
VIII.ZpĤsob hodnocení žákĤ se specifickými vzdČlávacími potĜebami a dČtí
nadaných
Tato þást Školního vzdČlávacího programu vnitĜní pĜedpis pouze upĜesĖuje a ještČ
rozvíjí tam, kde se domníváme, že je tĜeba.
Hodnocení žáka je organickou souþástí výchovnČ vzdČlávacího procesu. Cílem
hodnocení je poskytnout žákovi, rodiþĤm i pedagogĤm zpČtnou vazbu, která
informuje o tom, jak žák danou problematiku zvládá, jak dovede zacházet s tím, co
se nauþil, v þem se zlepšil a v þem ještČ chybuje.
Hodnocení prospČchu a chování se Ĝídí tČmito zásadami:
x uplatĖujeme individuální pĜístup k žákovi
x hodnotíme individuální pokrok bez srovnávání s ostatními žáky
x používáme rĤzné metody a formy hodnocení
x hodnotíme proces i výsledek
x prostĜednictvím hodnocení poskytujeme žákovi co nejþastČji zpČtnou vazbu
Pravidla pro hodnocení žáka
Hodnocení žáka se vztahuje k dosahování oþekávaných výstupĤ v jednotlivých
vzdČlávacích oborech, respektive ve vyuþovacích pĜedmČtech, a souþasnČ s tím i
k utváĜení klíþových kompetencí.
Hodnocení žáka:
x je aktuální, soustavné a systematické
x je srozumitelné, vČcné
x probíhá na základČ pĜedem známých a daných kritérií
x poskytuje zpČtnou vazbu
x postihuje zmČnu
x motivuje žáka k další práci
x poskytuje návod pro další postup žáka
x je taktní , vede k posílení dĤstojnosti a sebedĤvČry žáka
Hodnocení vzdČlávání a chování žáka probíhá na základČ stanovených zásad dále
uvedenými zpĤsoby.
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ZpĤsoby hodnocení
1. Klasifikace
Charakteristika klasifikace:
x využíváme pČti klasifikaþních stupĖĤ
x do známky z vyuþovacího pĜedmČtu nezahrnujeme hodnocení chování žáka
x v prĤbČžném hodnocení používáme k vyjádĜení klasifikaþního stupnČ þíslice 1 - 5
x klasifikaþní stupeĖ stanovíme souhrnem tĜí základních sledovaných oblastí (viz.
tabulka Klasifikaþní stupnČ pro hodnocení vzdČlávání)
Pravidla pro klasifikaci:
x hodnotíme a do klasifikace promítáme: dosažení požadované úrovnČ oþekávaných
výstupĤ (vČdomosti, dovednosti, postup, práci s informacemi, tvoĜivost, úroveĖ ústní a
písemné komunikace žáka), samostatnost a osobní zájem žáka (aktivita, zájem,
pĜíprava na vyuþování - pomĤcky, potĜeby, domácí úkoly)
x klasifikujeme jen probrané a procviþené uþivo
x dáváme žákĤm možnost a þas k doplnČní uþiva v pĜípadČ nepĜítomnosti
x dáváme možnost ústního i písemného pĜezkoušení znalostí
x dáváme žákĤm možnost opravit si známku pĜezkoušením

2. Slovní hodnocení, kombinované hodnocení
Slovní hodnocení:
x užíváme pro žáky s individuálním vzdČlávacím plánem na žádost zákonného
zástupce žáka buć na všechny nebo pouze na vybrané pĜedmČty
x je konkrétní, vČcné, zamČĜené k hodnocení osvojení oþekávaných výstupĤ a
klíþových kompetencí žákem
x hodnotí osobní pokrok žáka, zachycuje jeho pokroky a vývoj
x obsahuje doporuþení, jak pĜedcházet pĜípadným neúspČchĤm a jak je pĜekonávat

3. Sebehodnocení
Sebehodnocení žáka považujeme za nedílnou souþást hodnocení, která rozvíjí klíþové
kompetence žáka.
Žáky k sebehodnocení vedeme následujícími zpĤsoby, ze kterých vybíráme nejvhodnČjší pro
danou vČkovou skupinu, pĜedmČt a aktivitu:
x stanovujeme pĜedem jasná kritéria, podle kterých žák provádí sebehodnocení
x umožĖujeme žákĤm, aby nČkteré své práce sami kontrolovali podle pĜedloženého
vzoru a ohodnotili si je
x dáváme prostor v rámci tĜídních komunitních kruhĤ k sebehodnocení žákĤ, které je
zamČĜeno na chování, jednání, vztahy ve tĜídČ apod.
x používáme neverbální zpĤsoby sebehodnocení (napĜ. teplomČr, palec), obrázkové þi
grafické sebehodnocení (napĜ. smajlíci, koláþe), tabulky s hodnotícími škálami
x vedeme žáky k sebehodnocení pĜi skupinové práci (skupina svou skupinu, skupina
jinou skupinu, žák svĤj podíl na skupinové práci atd.)
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Hodnocení chování žáka
Pro hodnocení chování žáka platí zásady pro hodnocení v naší škole a je nedílnou souþástí
výchovnČ vzdČlávacího procesu.
PĜi hodnocení chování sledujeme nejvíce þtyĜi hlavní kritéria:
x dodržování školních a tĜídních pravidel
x chování k ostatním spolužákĤm a k dospČlým
x chování ke školnímu majetku
x neomluvenou absenci
OcenČní:
x ústní ocenČní pĜed ostatními žáky
x písemné ocenČní tĜídního uþitele (vysoký výkon, soustavné plnČní školních
povinností na vysoké úrovni, pomoc slabšímu, spolehlivČ vykonávaná služba,
výrazné zlepšení v nČkteré oblasti, mimoĜádný þin, reprezentace školy apod.)
x písemné ocenČní Ĝeditele školy (dlouhodobé plnČní školních povinností na vysoké
úrovni, mimoĜádný výkon, výrazné zlepšení a udržení vysokého nasazení atd.)
x vČcná odmČna (mimoĜádný þin, reprezentace školy, aktivity k ochranČ životního
prostĜedí, soutČže, závody atd.)
x prezentace úspČšných žákĤ naší školy
OpatĜení k posílení káznČ:
x ústní napomenutí vyuþujícím (drobné porušení pravidel)
x písemné napomenutí vyuþujícím (porušení pravidel)
x písemné napomenutí tĜídním uþitelem do žákovské knížky (porušení pravidel)
x písemná dĤtka tĜídního uþitele (závažné nebo drobné, ale opakované, porušování
pravidel)
x písemná dĤtka Ĝeditele školy (hrubé porušení pravidel þi další porušení po udČlení
dĤtky tĜ.uþ.)
x snížený stupeĖ z chování
x svolání výchovné komise školy (projednání chování žáka)
Na 2. stupni naší školy je chování žáka vyhodnocováno jedenkrát za mČsíc a zákonní
zástupci žáka jsou informováni prostĜednictvím žákovské knížky o žákovČ chování za
uplynulé období.
Vycházejí pĜedevším ze záznamového archu chování v tĜídní knize, kde jednotliví vyuþující
zaznamenávají pĜedevším:
x pĜipravenost žáka na hodinu vþetnČ potĜebných pomĤcek a zadaných domácích
cviþení
x zda žák má žákovskou knížku
x vþasný pĜíchod žáka do vyuþování
x chování žáka v hodinČ
x chování žáka o pĜestávkách
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Kritéria hodnocení
Klasifikaþní stupnČ pro hodnocení vzdČlávání
OVO – oþekávané výstupy oborĤ (vyuþovacích pĜedmČtĤ)
kritéria
stupeĖ

OVO – požadovaná
úroveĖ

osobní pĜístup
žáka

samostatnost

výbornČ

žák splnil zadání
s drobnými nedostatky

žák pracuje samostatnČ

žák je aktivní, projevuje
zájem, na vyuþování je
pravidelnČ pĜipraven

chvalitebnČ

žák splnil zadání
s drobnými nedostatky
nebo chybami

žák pracuje samostatnČ
s obþasnou podporou

žák je þasto aktivní,
vČtšinou projevuje
zájem, na vyuþování
bývá pĜipraven

žák splnil zadání
s chybami nebo
nedostatky

žák pracuje s podporou

žák bývá aktivní, obþas
projevuje zájem, na
vyuþování je pĜevážnČ
pĜipraven

žák splnil zadání se
závažnými chybami nebo
nedostatky

žák pracuje s trvalou
podporou a pomocí

žák je pĜevážnČ pasivní,
projevuje minimální
zájem, na vyuþování
bývá zĜídka pĜipraven

žák nesplnil zadání

žák samostatnČ nepracuje

žák je pasivní, bez
zájmu, na vyuþování
není pĜipraven

dobĜe

dostateþnČ

nedostateþnČ

Kritéria hodnocení pĜi použití rĤzných metod a forem práce pĜi výuce
Metody, formy a
prostĜedky ke získávání
podkladĤ
Slohová práce

ýtenáĜské kompetence
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Kritéria hodnocení
-

stylistická úroveĖ
grafická úroveĖ
pravopis
struktura práce
dodržení osnovy
úroveĖ hlasitého þtení
porozumČní textu
orientace v textu

815

ZpĤsob hodnocení
-

-

klasifikaþním stupnČm
složeným ze dvou þástí
– slohová a mluvnická
(na 1. stupni nemusí
být hodnocen pravopis)
slovnČ
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Skupinová práce

-

Referáty

-

Diktát

Kratší samostatné práce
teoretická (desetiminutovky,
kontrolní práce)

Kratší samostatné práce
praktické

-

Rýsování

Slovní úlohy

Domácí úlohy
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-

-

schopnost
reprodukovat text
aplikace získané
informací v bČžném
životČ
podíl na práci skupiny
vlastní tvĤrþí pĜínos
organizace práce ve
skupinČ
prezentace výstupĤ
schopnost akceptovat
názory ostatních a
obhájit svá stanoviska
práce s informaþními
zdroji
obsahová stránka
ústní prezentace
vlastní myšlenky
estetická úroveĖ,
úprava
sledované jevy
úplnost záznamu
þitelnost
pĜizpĤsobení se tempu
úroveĖ vČdomostí
informaþní zdroje
aplikace teoretických
vČdomostí
úroveĖ vyjádĜení
vČcná správnost
využití teoretických
znalostí
originalita Ĝešení
preciznost
využití materiálu,
pomĤcek
estetiþnost a funkþnost
pĜesnost
peþlivost
úprava
pĜehlednost
logický postup
zápis
postup Ĝešení
výpoþet
odpovČć

úprava
odevzdání v termínu
gramatika
výstižnost
jazyková pestrost
významová
správnost
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-

slovnČ

-

klasifikaþním stupnČm
slovnČ

-

klasifikaþním stupnČm
výþtem chyb

-

klasifikaþním stupnČm
body
slovnČ

-

klasifikaþním stupnČm
slovnČ

-

klasifikaþním stupnČm
slovnČ

-

klasifikaþním stupnČm
slovnČ

-

slovnČ (ústnČ)
motivaþnČ známkou
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PĜeklad

Prezentace

-

Ústní zkoušení

Portfolio
Individuální a nadstavbová
þinnost

Grafický projev
Pohybové þinnosti a
dovednosti

Písemné zápisy v sešitech

Problémové úlohy
Projekty

Exkurze

-
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gramatika
výstižnost
jazyková pestrost
významová správnost
souvislý kultivovaný
projev
použití spisovného
jazyka
schopnost zaujmout
posluchaþe
schopnost pĜijmout
kladné i záporné
pĜipomínky
správnost odpovČdí
správný postup
výstižné odpovČdi
úroveĖ ústního projevu
pokrok žákových
výstupĤ
plnČní dobrovolných
úkolĤ
dlouhodobá spolupráce
s uþiteli
výsledky v soutČžích
zájem o pĜedmČt
vlastní iniciativa
peþlivost
estetiþnost
provedení
technika provedení
dodržení postupu
manipulace
s pomĤckami
estetiþnost
úprava
pravopis
stylistická úroveĖ
obsahová správnost
originalita Ĝešení
obsahová správnost
navržené hypotézy
Ĝešení problémĤ
práce s informaþními
zdroji
práce ve skupinČ
iniciativa
úroveĖ výstupĤ
prezentace výstupĤ
aktivní úþast na
pĜípravČ
ústní moderování –
pĜíprava prezentace
získané dovednosti a
vČdomosti
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-

klasifikaþním stupnČm
slovnČ

-

klasifikaþním stupnČm
slovnČ

-

klasifikaþním stupnČm

-

klasifikaþním stupnČm
slovnČ
portfolio

-

klasifikaþním stupnČm
slovnČ

-

klasifikaþním stupnČm
slovnČ

-

slovnČ

-

klasifikaþním stupnČm

-

klasifikaþním stupnČm
slovnČ

-

slovnČ
záznam
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Laboratorní práce

-

Práce s dokumenty,
pĜírodninami, fyzikálními
tČlesy

-

-

-

-

-

zpracované materiály
bezpeþná manipulace
s pomĤckami a
chemikáliemi
dodržování postupu
práce
manuální zruþnost pĜi
plnČní úkolĤ
splnČní úkolu
formulace výsledkĤ
L.P., vyvozování
závČrĤ, schopnost
zevšeobecnČní závČrĤ
tvorba písemného
záznamu
týmová spolupráce
dovednost orientace a
vyhledávání údajĤ
v nákresech, tabulkách,
grafech a pĜehledech,
v odborných textech,
atlasech pĜírodnin,
vyhledávání údajĤ pro
Ĝešení úkolĤ
v pracovních sešitech
schopnost zkoumat
dané pĜírodniny þi dČje
a jevy, porovnávat
jejich dĤležité znaky,
analyzovat a
syntetizovat výsledky
svého pozorování
dovednost poznávat,
urþovat dané
pĜírodniny, zaĜazovat je
do systému
schopnost zkoumat
fyzikální tČlesa, látky,
dČje a jevy,
mechanismy a chápat
principy jejich funkce,
dovednost
demonstrace
fyzikálních pokusĤ
dovednost práce se
slepými mapami
(prostorová orientace)

-

slovnČ

-

klasifikaþním stupnČm
slovnČ

Minimální poþty známek
- u pĜedmČtĤ s jednohodinovou týdenní dotací je tĜeba vycházet pĜi klasifikaci
alespoĖ ze 2 známek za pololetí.
- u pĜedmČtĤ s dvouhodinovou týdenní dotací alespoĖ ze 2 známek za þtvrtletí.
- u pĜedmČtĤ s tĜíhodinovou týdenní dotací a více alespoĖ z 5 známek za þtvrtletí.
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Výjimku tvoĜí dlouhodobČjší absence žáka, která mĤže být Ĝešena komisionálním
pĜezkoušením.
Klasifikaþní stupnČ pro hodnocení chování

stupeĖ

velmi dobré

uspokojivé

neuspokojivé

kritéria
dodržování školních
a tĜídních pravidel

chování
ke spolužákĤm
a dospČlým

žák respektuje školní a
tĜídní pravidla, chová
se podle nich

žák respektuje dospČlé
a spolužáky

žák nemá
neomluvenou absenci

žák pĜevážnČ
respektuje dospČlé
a spolužáky

žák má 1 – 6 hodin
neomluvené absence

žák zĜídka respektuje
dospČlé a spolužáky

žák má více než
6 hodin
neomluvené absence

žák se opakovanČ
dopouští drobných
pĜestupkĤ, za které již
obdržel dĤtku þi se
dopustil závažného
porušení školních nebo
tĜídních pravidel
žák zĜídka respektuje
školní a tĜídní pravidla
þi se dopustil velmi
závažného porušení
školních nebo tĜídních
pravidel

ZŠ Pardubice – Studánka

819

neomluvená
absence
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