
Kritéria hodnocení, změna rozvrhu hodin, jarní prázdniny 1. – 5. 3. 2021 

A - Kritéria hodnocení žáků pro závěrečné vysvědčení – červen 2021 

(tzn. co bude žák povinný odevzdat, vyplnit, jaký počet apod.)                     

Hodnotit budeme: 

- úroveň znalostí a dovedností, plnění zadaných prací, dodržování termínů, aktivitu a spolupráci 

s vyučujícím, účast na on- line hodinách (pokud není dohodnuto jinak) – musí být nejméně 80 % účast 

Formy zadávání a odevzdávání prací: 

POKUD SE RODIČE S VYUČUJÍCÍM NEDOHODNOU JINAK, PROBÍHÁ ZADÁVÁNÍ I ODEVZDÁVÁNÍ 

ELEKTRONICKY. Konkrétní způsob zadání a odevzdání upřesní vždy jednotliví vyučující. Po domluvě 

můžou být práce nachystané v papírové podobě a žák si je vyzvedne ve škole v úterý dopoledne. 

1. práce označené jako klasifikované budou hodnocené známkou 1-5 

(riziko, že žák nepracuje sám a známka bude zkreslená) 

- on-line test, pracovní listy, práce do sešitu, pracovního sešitu, na papír, referáty, slohové práce 

2. práce neoznačené jako klasifikované budou hodnoceny slovně: 

SPLNĚNO (odpovídá známce 1, pokud je téměř bez chyb), SPLNĚNO ČÁSTEČNĚ a SPLNĚNO DODATEČNĚ 

(odpovídá známkám 2-4, podle počtu chyb nebo míry splnění úkolu), NESPLNĚNO (známka 5) 

3. ústní zkoušení přes vybraný komunikační kanál 

4. počet odevzdaných prací – pokud odevzdají 100% zadaných úkolů se správným řešením… 1 

 80% 2 

 60% 3 

 40% 4 

  20% a méně 5 

5. závěrečná známka bude vytvořena z: průměru známek klasifikovaných úkolů, úkolů vypracovaných 

navíc, testů, referátů, slohových prací 

6. odevzdávání domácích úkolů a jejich kvalita poslouží k upřesnění známky, pokud bude někomu 

vycházet nerozhodně. 

B - Podmínky pro lepší informovanost rodičů o způsobu práce jejich dítěte: 

Do edupage/známky bude 1x týdně zapisovaná docházka a úroveň zapojení žáka v online výuce. 

C - Změna rozvrhu hodin 

Ve středu zveřejníme v edupage/nástěnka nový rozvrh hodin a bude platit od čtvrtka 18. 2. (včetně).  

Navýšení počtu hodin má zlepšit úroveň vzdělávání a neslouží k navýšení počtu úkolů. 

D - Dočasné ukončení doučování (kromě 1. a 2. třídy) – do 26. 2. a pak začínají jarní prázdniny 

Vzhledem k velkému počtu případů výskytu onemocnění v našem městě dočasně rušíme osobní účast 

žáků na doučování. Žáci si úkoly budou vyzvedávat vždy v úterý ve škole. Ti, kteří pracují online, 



mohou úkoly obdržet prostřednictvím edupage. Doučování lze nahradit formou online výuky, nebo 

například telefonicky. 

E - Jarní prázdniny    V době jarních prázdnin od 1. 3. do 5. 3. nebude probíhat výuka. 


