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Formy ověřování zvládnutí učiva v předmětu fyzika druhý stupeň 
 

a)  Písemné 
Tematické práce ověřují míru zvládnutí celého tematického celku v souvislostech.  

Desetiminutovky ověřují míru zvládnutí učiva z minulé 1 až 5 hodin. 

Test ověřuje míru zvládnutí učiva části tematického celku. 

 

b)  Ústní 
Ústní zkoušení ověřuje míru znalostí celého tematického celku v souvislostech spolu s doplňujícími otázkami 

 

c)  Domácí aktivity 
Referát s podmínkou tlumočení vlastními slovy a přípravou otázek pro spolužáky, prezentaci lze hodnotit zvlášť. 

Laboratorní protokol – žáci popíšou průběh vypracování zadané úlohy. 
 
 

POŽADAVKY PRO KLASIFIKACI v předmětu FYZIKA 

Domácí příprava má v pořádku požadované pomůcky 

používá správnou terminologii 

své zápisy vede přehledně a dbá na jejich úplnost 

domácí  úkoly  a  další  samostatné  práce  odevzdává  přehledně  vypracované 

v zadaném termínu 

Práce v hodině aktivně se účastní výuky; 

vyhledává informace, přemýšlí a vyvozuje závěry hledá souvislosti a snaží se řešit problém; 

v týmu je kreativní, usiluje o originální řešení, spolupracuje, hodnotí využívá různé materiály, 

pracuje s nimi dle pravidel BOZP 

vede úplné a přehledné zápisy v sešitě 

Ověřování znalostí 

žáků 

Tématické práce ověřují míru zvládnutí celého tematického celku v souvislostech. 

Desetiminutovky ověřují míru zvládnutí učiva z minulé 1 až 5 hodin. 

Ústní zkoušení – zkoušení u tabule na látku z minulé 1 až 5 hodin 

Referáty žák vlastními slovy prezentuje novou problematiku, má připravené návodné otázky pro 

žáky, prezentace je připravena v elektronické podobě. 

Test ověřuje míru zvládnutí učiva části tematického celku. 

Laboratorní práce  (protokol) ověřuje praktické spojení teoretických znalostí s praktickými 

dovednostmi při zadaném úkolu, výstupem laboratorní práce je laboratorní protokol, který žáci 

samostatně zpracují doma. 

 

 

 

 

Hodnocení Ústní zkoušení, desetiminutovky, tematické práce, laboratorní práce 
100% - 90% … 1 
89% - 75%  …  2 
74% - 45%  …  3 
44% - 25%  …  4 
24% - 0%    …  5 

 
Specifické 

požadavky 

laboratorní protokol 

 
 

Váhy jednotlivých známek (pro výpočet výsledné známky pomocí váženého aritmetického průměru): 

 

Desetiminutovky 30% 

Referát 50% 

Tématické práce 100% 

Ústní zkoušení 100% 

Laboratorní protokol 100% 

Test 50% 

Při hodnocení zohledňujeme přístup dle individuálních potřeb žáků. 



Formy ověřování zvládnutí učiva v předmětu matematika  
 

a)  Písemné 
Tematické práce ověřují míru zvládnutí celého tematického celku v souvislostech.  

Kontrolní práce ověřují míru zvládnutí jevů nezbytných k osvojení nové látky.  

Desetiminutovky ověřují míru zvládnutí učiva z minulé 1 až 5 hodin. 

Test ověřuje míru zvládnutí učiva části tematického celku. 

 

b)  Ústní 
Ústní zkoušení ověřuje míru znalostí celého tematického celku v souvislostech spolu s doplňujícími otázkami 

 

c)  Domácí aktivity 
Referát s podmínkou tlumočení vlastními slovy a přípravou otázek pro spolužáky, prezentaci lze hodnotit zvlášť. 

 
 

POŽADAVKY  PRO KLASIFIKACI v předmětu MATEMATIKA druhý stupeň 
Domácí příprava odevzdává v zadaném termínu domácí úkoly 

při řešení využívá různé informační zdroje 

má v pořádku požadované pomůcky – učebnice, sešit, rýsovací pomůcky, kalkulačka aj. 

svědomitě se na výuku připravuje 

Práce v hodině aktivně se účastní výuky; 

využívá různé informační technologie;  

dbá na úplnost a přehlednost zápisů, používá správnou terminologii a navrhuje alternativní způsoby 

řešení; 

využívá poznatků ze života; 

aktivně plní roli v týmu (skupině, dvojici). 

Ověřování 

znalostí žáků 

Tematické práce ověřují míru zvládnutí celého tematického celku v souvislostech.  

Kontrolní práce ověřují míru zvládnutí jevů nezbytných k osvojení nové látky.  

Desetiminutovky ověřují míru zvládnutí učiva z minulé 1 až 5 hodiny. 

Ústní zkoušení ověřuje míru zvládnutí učiva celého tematického celku v souvislostech 

Test ověřuje míru zvládnutí učiva části tematického celku 

Referáty žák vlastními slovy prezentuje novou problematiku, má připravené návodné otázky pro žáky, 

prezentace je připravena v elektronické podobě. 

 
Hodnocení Tematické práce, kontrolní práce, desetiminutovky, test a ústní zkoušení 

100% - 90% … 1 
89% - 75%  …  2 
74% - 45%  …  3 
44% - 25%  …  4 
24% - 0%    …  5 

Specifické 

požadavky 

zapojuje se aktivně do matematických soutěží 

Matematická olympiáda 

Pythagoriáda Matematický 

Klokan 

 

Váhy jednotlivých známek (pro výpočet výsledné známky pomocí váženého aritmetického průměru): 

 

Desetiminutovky 30% 

Test 50% 

Referát 50% 

Kontrolní práce 100% 

Tématické práce 100% 

Ústní zkoušení 100% 

 

 

Při hodnocení zohledňujeme přístup dle individuálních potřeb žáků. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Formy ověřování zvládnutí učiva v předmětu chemie, 8. a 9. ročník 
 

a)  Písemné 
Tematické práce ověřují míru zvládnutí celého tematického celku v souvislostech.  

Desetiminutovky ověřují míru zvládnutí učiva z minulé 1 až 5 hodin. 

Test ověřuje míru zvládnutí učiva části tematického celku. 

 

b)  Ústní 
Ústní zkoušení ověřuje míru znalostí celého tematického celku v souvislostech spolu s doplňujícími otázkami 

 

c)  Domácí aktivity 
Referát s podmínkou tlumočení vlastními slovy a přípravou otázek pro spolužáky, prezentaci lze hodnotit zvlášť. 

Laboratorní protokol – žáci popíšou průběh vypracování zadané úlohy. 
 
 

POŽADAVKY PRO KLASIFIKACI v předmětu chemie, 8. a 9. ročník 

Domácí příprava má v pořádku požadované pomůcky 

používá správnou terminologii 

své zápisy vede přehledně a dbá na jejich úplnost 

domácí  úkoly  a  další  samostatné  práce  odevzdává  přehledně  vypracované 

v zadaném termínu 

Práce v hodině aktivně se účastní výuky; 

vyhledává informace, přemýšlí a vyvozuje závěry hledá souvislosti a snaží se řešit problém; 

v týmu je kreativní, usiluje o originální řešení, spolupracuje, hodnotí využívá různé materiály, 

pracuje s nimi dle pravidel BOZP 

vede úplné a přehledné zápisy v sešitě 

Ověřování znalostí 

žáků 

Tématické práce ověřují míru zvládnutí celého tematického celku v souvislostech. 

Desetiminutovky ověřují míru zvládnutí učiva z minulé 1 až 5 hodin. 

Ústní zkoušení – zkoušení u tabule na látku z minulé 1 až 5 hodin 

Referáty žák vlastními slovy prezentuje novou problematiku, má připravené návodné otázky pro 

žáky, prezentace je připravena v elektronické podobě. 

Test ověřuje míru zvládnutí učiva části tematického celku. 

Laboratorní práce  (protokol) ověřuje praktické spojení teoretických znalostí s praktickými 

dovednostmi při zadaném úkolu, výstupem laboratorní práce je laboratorní protokol, který žáci 

samostatně zpracují doma. 

 

 

 

 

Hodnocení Ústní zkoušení, desetiminutovky, tematické práce, laboratorní práce 
100% - 90% … 1 
89% - 75%  …  2 
74% - 45%  …  3 
44% - 25%  …  4 
24% - 0%    …  5 

 
Specifické 

požadavky 

laboratorní protokol 

 
 

Váhy jednotlivých známek (pro výpočet výsledné známky pomocí váženého aritmetického průměru): 

 

Desetiminutovky 30% 

Referát 50% 

Tématické práce 100% 

Ústní zkoušení 100% 

Laboratorní protokol 100% 

Test 50% 

Při hodnocení zohledňujeme přístup dle individuálních potřeb žáků. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Formy ověřování zvládnutí učiva v předmětu seminář z matematiky, 9. ročník 
 

a)  Písemné 
Tematické práce ověřují míru zvládnutí celého tematického celku v souvislostech.  

Kontrolní práce ověřují míru zvládnutí jevů nezbytných k osvojení nové látky.  

Desetiminutovky ověřují míru zvládnutí učiva z minulé 1 až 5 hodin. 

Test ověřuje míru zvládnutí učiva části tematického celku. 

 

b)  Ústní 
Ústní zkoušení ověřuje míru znalostí celého tematického celku v souvislostech spolu s doplňujícími otázkami 

 

c)  Domácí aktivity 

Domácí příprava na přijímací zkoušky z matematiky  
 
 

 
 

POŽADAVKY  PRO KLASIFIKACI v předmětu seminář z matematiky 
Domácí příprava odevzdává v zadaném termínu domácí úkoly 

při řešení využívá různé informační zdroje 

má v pořádku požadované pomůcky – učebnice, sešit,  rýsovací  pomůcky, kalkulačka aj. 

svědomitě se na výuku připravuje 

Práce v hodině aktivně se účastní výuky 

využívá různé informační technologie, dbá na úplnost a přehlednost zápisů,  

používá správnou terminologii navrhuje alternativní způsoby řešení využívá poznatků ze 

života 

aktivně plní roli v týmu (skupině, dvojici) 

Ověřování znalostí 

žáků 

Tematické práce ověřují míru zvládnutí celého tematického celku v souvislostech.  

Kontrolní práce ověřují míru zvládnutí jevů nezbytných k osvojení nové látky.  

Desetiminutovky ověřují míru zvládnutí učiva z minulé 1 až 5 hodiny. 

Ústní zkoušení ověřuje míru zvládnutí učiva celého tematického celku v souvislostech 

Domácí úkoly ověřuje schopnost samostatné práce za použití libovolných 

pomůcek (učebnice, internet, spolužáci, …) 

 
Hodnocení Tematické práce, kontrolní práce a desetiminutovky 

100% - 90% … 1 
89% - 75%  …  2 
74% - 45%  …  3 
44% - 25%  …  4 
24% - 0%  … 5 

  

Váhy jednotlivých známek (pro výpočet výsledné známky pomocí váženého aritmetického průměru): 

 

Desetiminutovky 30% 

Kontrolní práce 100% 

Tématické práce 100% 

Ústní zkoušení 100% 

Domácí úkoly 100% 

 

Při hodnocení zohledňujeme přístup dle individuálních potřeb žáků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Formy ověřování zvládnutí učiva v předmětu seminář z matematiky, 9. ročník 
 

a)  Písemné 
Tematické práce ověřují míru zvládnutí celého tematického celku v souvislostech.  

Kontrolní práce ověřují míru zvládnutí jevů nezbytných k osvojení nové látky.  

Desetiminutovky ověřují míru zvládnutí učiva z minulé 1 až 5 hodin. 

Test ověřuje míru zvládnutí učiva části tematického celku. 

 

b)  Ústní 
Ústní zkoušení ověřuje míru znalostí celého tematického celku v souvislostech spolu s doplňujícími otázkami 

 

c)  Domácí aktivity 

Domácí příprava na přijímací zkoušky z matematiky  
 
 

 
 

POŽADAVKY  PRO KLASIFIKACI v předmětu seminář z matematiky 
Domácí příprava odevzdává v zadaném termínu domácí úkoly 

při řešení využívá různé informační zdroje 

má v pořádku požadované pomůcky – učebnice, sešit,  rýsovací  pomůcky, kalkulačka aj. 

svědomitě se na výuku připravuje 

Práce v hodině aktivně se účastní výuky 

využívá různé informační technologie, dbá na úplnost a přehlednost zápisů,  

používá správnou terminologii navrhuje alternativní způsoby řešení využívá poznatků ze 

života 

aktivně plní roli v týmu (skupině, dvojici) 

Ověřování znalostí 

žáků 

Tematické práce ověřují míru zvládnutí celého tematického celku v souvislostech.  

Kontrolní práce ověřují míru zvládnutí jevů nezbytných k osvojení nové látky.  

Desetiminutovky ověřují míru zvládnutí učiva z minulé 1 až 5 hodiny. 

Ústní zkoušení ověřuje míru zvládnutí učiva celého tematického celku v souvislostech 

Domácí úkoly ověřuje schopnost samostatné práce za použití libovolných 

pomůcek (učebnice, internet, spolužáci, …) 

 
Hodnocení Tematické práce, kontrolní práce a desetiminutovky 

100% - 90% … 1 
89% - 75%  …  2 
74% - 45%  …  3 
44% - 25%  …  4 
24% - 0%  … 5 

  

Váhy jednotlivých známek (pro výpočet výsledné známky pomocí váženého aritmetického průměru): 

 

Desetiminutovky 30% 

Kontrolní práce 100% 

Tématické práce 100% 

Ústní zkoušení 100% 

Domácí úkoly 100% 

 

Při hodnocení zohledňujeme přístup dle individuálních potřeb žáků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

POŽADAVKY  PRO KLASIFIKACI v předmětu ČESKÝ JAZYK 

Domácí příprava svědomitě vypracovává zadané domácí úkoly 

dodržuje zadané termíny  

má v pořádku pomůcky 

svědomitě se připravuje na výuku 

Práce v hodině aktivně se zapojuje dle svých individuálních možností 

užívá spisovného jazyka 

vede úplné a přehledné zápisy  

používá správnou terminologii 

aktivně pracuje v týmu (skupině, dvojici) 

Ověřování 

znalostí žáků 

Mluvnice 

zvládá učivo daného ročníku 

Sloh a komunikace 
snaží se o kultivované vyjadřování 

vytváří vlastní texty dle daného slohového útvaru (tvůrčí psaní) 

orientuje se v různých stylistických útvarech 

Literatura 

čte s porozuměním 

je schopen vyhledat informaci 

rozlišuje základní literární druhy a žánry splňuje požadavky na vlastní 

četbu 

Hodnocení Písemné ověřování znalostí 

Běžné diktáty 

1 …. 0 chyb 

2 …. 1  

3 …. 2 – 3 

4 …. 4 – 5 

5 …. 6 a více chyb 

Kontrolní diktáty 
1 …. 1 chyba 

2 …. 2 – 3 

3 …. 4 – 5 

4 …. 6 – 7 

5 …. 8 a více chyb 

Pravopisná cvičení (8 slovních spojení), desetiminutovky 

1 …. 0 chyb 

2 …. 1  

3 …. 2 – 3 

4 …. 4 – 5 

5 …. 6 a více chyb 

Tematické prověrky, pololetní práce, bodované práce 

1 …. 100% - 90% 

2 ….   89% - 75% 

3 ….   74% - 50% 

4 ….   49% - 25% 

5 ….   24% - 0% 

Kontrolní slohové práce 

zda odpovídá zadanému slohovému útvaru 

dodržení obsahu na dané téma 

pravopis 

formální náležitosti (osnova, odstavce, celková úprava …) 

Domácí úkoly 

Nesplnění DÚ v zadaném tématu je hodnoceno nedostatečnou 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specifické 

požadavky 

Vedení čtenářského deníku  

Dodržení zadané osnovy, hodnoceno počet řádků/počet přečtených knih 

Referáty 

Projekty  

Prezentace 

Olympiády (8., 9. ročník) 

 
 

POŽADAVKY  PRO KLASIFIKACI v předmětu SEMINÁŘ Z JAZYKA ČESKÉHO 
  

Domácí příprava svědomitě vypracovává zadané domácí úkoly v termínu 

má v pořádku své pomůcky 

svědomitě se připravuje na výuku 

Práce v hodině aktivně se zapojuje dle svých individuálních možností 

užívá spisovného jazyka 

vede úplné a přehledné zápisy používá správnou 

terminologii 

aktivně pracuje v týmu (skupině, dvojici) 

Ověřování znalostí 

žáků 

Pravopisná cvičení a desetiminutovky 

Komplexní jazykové rozbory 

Hodnocení Písemné ověřování znalostí 

Bodované práce 

1 …. 100% - 90% 

2 ….   89% - 75% 

3 ….   74% - 50% 

4 ….   59% - 25% 

5 ….   24% - 0% 

Specifické požadavky referáty 

projekty prezentace 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POŽADAVKY PRO KLASIFIKACI v předmětu PŘÍRODOPIS 

Domácí příprava má v pořádku požadované pomůcky 

používá správné pomůcky a terminologii 

své zápisy vede přehledně a dbá na jejich úplnost 

domácí úkoly a další samostatné práce odevzdává přehledně vypracované, a to v zadaném 

termínu 

Práce v hodině sleduje výuku a aktivně se jí zúčastňuje 

přemýšlí o probíraných problémech a vyvozuje závěry 

aktivní práce v hodinách 

Ověřování znalostí 

žáků 

Tematické práce - vždy ohlášené, lze opravovat ústním zkoušením, při absenci ji žák po 

dohodě s vyučujícím dopisuje 

Desetiminutovky - neohlášené, na téma aktuálně probíraného učiva, oprava ústním 

zkoušením 

Poznávání přírodnin - rostlin, živočichů, nerostů apod. 

Ústní zkoušení – dle známých otázek předložených v celém souboru na začátku školního 

roku (otázky obsahují učivo z průběhu celého roku) nebo zkoušení aktuálně probíraného 

učiva 

 

Hodnocení Tematické práce i desetiminutovky 

1 …. 100% - 90% 

2 ….   89% - 75% 

3 ….   74% - 50% 

4 ….   49% - 25% 

5 ….   24% - 0% 

 

Specifické 

požadavky 

v 7. ročníku žáci vyhotovují herbář o 30 položkách 

používají různé informační zdroje a zpracovává projekty 

laboratorní práce dodržuje zadané postupy a pravidla bezpečnosti práce podle zadaných 

kritérií vypracuje protokol a odevzdá v řádném termínu 



Formy ověřování zvládnutí učiva v předmětu Dějepis 
 

a) Písemné 
Tematické práce ověřují míru zvládnutí celého tematického celku v souvislostech.  

Desetiminutovky ověřují míru zvládnutí učiva z minulé 1 až 5 hodin. 

Test ověřuje míru zvládnutí učiva části tematického celku. 

 

b) Ústní 
Ústní zkoušení ověřuje míru znalostí celého tematického celku v souvislostech spolu s doplňujícími otázkami 

 

c) Domácí aktivity 
Referát s podmínkou tlumočení vlastními slovy a přípravou otázek pro spolužáky, prezentaci lze hodnotit zvlášť. 

Projekty ověřují praktické spojení teoretických znalostí, které žáci zpracují v týmu. 
 
 

POŽADAVKY PRO KLASIFIKACI v předmětu Dějepis 

Domácí příprava má v pořádku požadované pomůcky 

používá správnou terminologii 

své zápisy vede přehledně a dbá na jejich úplnost 

domácí úkoly a další samostatné práce odevzdává přehledně vypracované v zadaném termínu 

Práce v hodině aktivně se účastní výuky 

vyhledává informace 

přemýšlí a vyvozuje závěry 

hledá souvislosti a snaží se řešit problém 

v týmu je kreativní, usiluje o originální řešení, spolupracuje 

vede úplné a přehledné zápisy v sešitě 

Ověřování znalostí 

žáků 

Tematické práce ověřují míru zvládnutí celého tematického celku v souvislostech. 

Desetiminutovky ověřují míru zvládnutí učiva z minulé 1 až 5 hodin. 

Ústní zkoušení – zkoušení u tabule na látku z minulé 1 až 5 hodin 

Referáty žák vlastními slovy prezentuje novou problematiku, má připravené návodné otázky pro 

žáky, prezentace je připravena v elektronické podobě. 

Projekty ověřují praktické spojení teoretických znalostí, které žáci zpracují v týmu. 

Hodnocení Ústní zkoušení, desetiminutovky, tematické práce, referáty, projekty 
100% - 90% … 1 
89% - 75% … 2 
74% - 45% … 3 
44% - 25% … 4 
24% - 0% … 5 

Specifické požadavky Vypracování projektu (v týmu). 

 
 

Váhy jednotlivých známek (pro výpočet výsledné známky pomocí váženého aritmetického průměru): 

 

Desetiminutovky 30% 

Referát 50% 

Tematické práce 100% 

Ústní zkoušení 100% 

Projekt 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Formy ověřování zvládnutí učiva v předmětu Zeměpis 
 

a) Písemné 
Tematické práce ověřují míru zvládnutí celého tematického celku v souvislostech.  

Desetiminutovky ověřují míru zvládnutí učiva z minulé 1 až 5 hodin. 

Test ověřuje míru zvládnutí učiva části tematického celku. 

 

b) Ústní 
Ústní zkoušení ověřuje míru znalostí celého tematického celku v souvislostech spolu s doplňujícími otázkami 

 

c) Domácí aktivity 
Referát s podmínkou tlumočení vlastními slovy a přípravou otázek pro spolužáky, prezentaci lze hodnotit zvlášť. 

Projekty ověřují praktické spojení teoretických znalostí, které žáci zpracují v týmu. 
 
 

POŽADAVKY PRO KLASIFIKACI v předmětu Zeměpis 

Domácí příprava má v pořádku požadované pomůcky 

používá správnou terminologii 

své zápisy vede přehledně a dbá na jejich úplnost 

domácí úkoly a další samostatné práce odevzdává přehledně vypracované v zadaném termínu 

Práce v hodině aktivně se účastní výuky 

vyhledává informace 

přemýšlí a vyvozuje závěry 

hledá souvislosti a snaží se řešit problém 

v týmu je kreativní, usiluje o originální řešení, spolupracuje 

vede úplné a přehledné zápisy v sešitě 

Ověřování znalostí 

žáků 

Tematické práce ověřují míru zvládnutí celého tematického celku v souvislostech. 

Desetiminutovky ověřují míru zvládnutí učiva z minulé 1 až 5 hodin. 

Ústní zkoušení – zkoušení u tabule na látku z minulé 1 až 5 hodin 

Referáty žák vlastními slovy prezentuje novou problematiku, má připravené návodné otázky pro 

žáky, prezentace je připravena v elektronické podobě. 

Projekty ověřují praktické spojení teoretických znalostí, které žáci zpracují v týmu. 

Hodnocení Ústní zkoušení, desetiminutovky, tematické práce, referáty, projekty 
100% - 90% … 1 
89% - 75% … 2 
74% - 45% … 3 
44% - 25% … 4 
24% - 0% … 5 

Specifické požadavky Vypracování projektu (v týmu). 

 
 

Váhy jednotlivých známek (pro výpočet výsledné známky pomocí váženého aritmetického průměru): 

 

Desetiminutovky 30% 

Referát 50% 

Tematické práce 100% 

Ústní zkoušení 100% 

Projekt 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POŽADAVKY  PRO KLASIFIKACI v předmětech CIZÍCH JAZYKŮ 

Domácí příprava svědomitě vypracovává zadané domácí úkoly 

dodržuje zadané termíny 

má v pořádku požadované pomůcky 

Práce v hodině sleduje výuku a aktivně se jí účastní 

vede úplné a přehledné zápisy 

používá správnou terminologii 

je schopen při práci v hodině i při ověřování svých znalostí splňovat následující kritéria 

Poslech 

správně reaguje na pokyny 

rozumí známým slovům a větám 

je schopen postihnout hlavní smysl textu 

Čtení 

je schopen číst texty s porozuměním 

je schopen vyhledávat nové informace v doplňkových materiálech a pracovat s nimi 

Tvůrčí psaní 

je schopen vytvořit kratší text na dané téma 

umí napsat souvislý text na dané téma 

Komunikace 

výslovnost 

krátká konverzace 

gramatická správnost jednoduchého projevu 

Ověřování znalostí 

žáků 

tematické práce  

desetiminutovky 

rozhovory 

jednoduchá konverzace 

slovní zásoba 

čtení textu s porozuměním 

vypravování na dané téma 

krátké prezentace, které žáci zpracovávají zčásti nebo celé doma  se splněním bodů osnovy. Při 

zpracovávání mohou žáci využít slovník, gramatické přehledy, úkol zpracovat na počítači… 

Hodnocen je obsah práce (zda žák dokáže využít slovní zásobu k danému tématu a zda dokáže 

sestavit stručné gramaticky správné věty) a grafické zpracování.  

 

 
Hodnocení Tematické práce, desetiminutovky a  slovní zásoba 

do 85% …..1 

do 70%......2 

do 55% …..3            

do 40% …..4 

Specifické požadavky referáty 

prezentace  projekty 

olympiády jazykové 

soutěže 



Formy ověřování zvládnutí učiva v předmětu informatika druhý stupeň 
 

a) Písemné 
Postupné práce ověřují míru zvládnutí jednotlivých částí učiva, kdy každá další práce přidává novou část učiva a obsahuje 

předchozí. 

Test ověřuje míru zvládnutí učiva části tematického celku. 

 

b) Domácí aktivity 
Referát s podmínkou tlumočení vlastními slovy a přípravou otázek pro spolužáky, prezentaci lze hodnotit zvlášť. 

 
 

POŽADAVKY PRO KLASIFIKACI v předmětu INFORMATIKA 

Práce v hodině aktivně se účastní výuky; 

vyhledává informace, přemýšlí a vyvozuje závěry hledá souvislosti a snaží se řešit problém; 

v týmu je kreativní, usiluje o originální řešení, spolupracuje, hodnotí a využívá různé materiály, 

pracuje s nimi dle pravidel BOZP 

Ověřování znalostí 

žáků 

Postupné práce ověřují míru zvládnutí jednotlivých částí učiva, kdy každá další práce přidává 

novou část učiva a obsahuje předchozí. 

Referáty žák vlastními slovy prezentuje novou problematiku, má připravené návodné otázky pro 

žáky, prezentace je připravena v elektronické podobě. 

Test ověřuje míru zvládnutí učiva části tematického celku. 

Hodnocení Postupné práce, testy, referáty 

100% - 90%  …  1 

  89% - 75%  …  2 

  74% - 45%  …  3 

  44% - 25%  …  4 

  24% -   0%  …  5 

 
 

Váhy jednotlivých známek (pro výpočet výsledné známky pomocí váženého aritmetického průměru): 

 

Referát   30% 

Postupná práce   80% 

Test 100% 

 

Při hodnocení zohledňujeme přístup dle individuálních potřeb žáků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POŽADAVKY PRO KLASIFIKACI v předmětu OCHRANA 

OBYVATEL 

Domácí příprava má v pořádku požadované pomůcky 

svědomitě se připravuje na výuku  

plní zadané úkoly v termínu 

Práce v hodině soustavně projevuje kladný vztah k práci 

plní zadané úkoly 

sleduje výuku a aktivně se jí účastní  

řídí se pokyny učitele 

dbá na úplnost a přehlednost zápisů používá správně 

pracovní pomůcky 

dodržuje pracovní postupy a zásady hygieny a bezpečnosti práce 

pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní předpoklady pracuje úspěšně dle svých 

individuálních možností 

udržuje pořádek na pracovišti 

Ověřování znalostí, 

dovedností žáků 

desetiminutovky 

bezpečně ovládá postupy a způsoby individuální 

práce 

spolupracuje ve skupině 

 
Hodnocení 

Desetiminutovky 

1 …. 100% - 90% 

2 ….   89% - 75% 

3 ….   74% - 50% 

4 ….   49% - 25% 

5 ….   24% - 0% 

 

Specifické požadavky vypracuje referát na dané téma 

účastí se soutěží 



Formy ověřování zvládnutí učiva v předmětu VKO, VKZ 
 

a) Písemné 
Tematické práce ověřují míru zvládnutí celého tematického celku v souvislostech.  

Desetiminutovky ověřují míru zvládnutí učiva z minulé 1 až 5 hodin. 

Test ověřuje míru zvládnutí učiva části tematického celku. 

 

b) Ústní 
Ústní zkoušení ověřuje míru znalostí celého tematického celku v souvislostech spolu s doplňujícími otázkami 

 

c) Domácí aktivity 
Referát s podmínkou tlumočení vlastními slovy a přípravou otázek pro spolužáky, prezentaci lze hodnotit zvlášť. 

Projekty ověřují praktické spojení teoretických znalostí, které žáci zpracují v týmu. 
 
 

POŽADAVKY PRO KLASIFIKACI v předmětu VKO, VKZ 

Domácí příprava má v pořádku požadované pomůcky 

používá správnou terminologii 

své zápisy vede přehledně a dbá na jejich úplnost 

domácí úkoly a další samostatné práce odevzdává přehledně vypracované v zadaném termínu 

Práce v hodině aktivně se účastní výuky 

vyhledává informace 

přemýšlí a vyvozuje závěry 

hledá souvislosti a snaží se řešit problém 

v týmu je kreativní, usiluje o originální řešení, spolupracuje 

vede úplné a přehledné zápisy v sešitě 

Ověřování znalostí 

žáků 

Tematické práce ověřují míru zvládnutí celého tematického celku v souvislostech. 

Desetiminutovky ověřují míru zvládnutí učiva z minulé 1 až 5 hodin. 

Ústní zkoušení – zkoušení u tabule na látku z minulé 1 až 5 hodin 

Referáty žák vlastními slovy prezentuje novou problematiku, má připravené návodné otázky pro 

žáky, prezentace je připravena v elektronické podobě. 

Projekty ověřují praktické spojení teoretických znalostí, které žáci zpracují v týmu. 

Hodnocení Ústní zkoušení, desetiminutovky, tematické práce, referáty, projekty 
100% - 90% … 1 
89% - 75% … 2 
74% - 45% … 3 
44% - 25% … 4 
24% - 0% … 5 

Specifické požadavky Vypracování projektu (v týmu). 

 
 

Váhy jednotlivých známek (pro výpočet výsledné známky pomocí váženého aritmetického průměru): 

 

Desetiminutovky 30% 

Referát 50% 

Tematické práce 100% 

Ústní zkoušení 100% 

Projekt 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 



Formy ověřování zvládnutí učiva v předmětu tělesná výchova 
   

POŽADAVKY PRO KLASIFIKACI v předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA 

Domácí příprava má v pořádku požadované pomůcky 

dodržuje stanovené termíny 

Práce v hodině aktivně se účastní všech částí vyučovací hodiny 

snaží se pracovat na úrovni svých schopností 

ovládá pohybové aktivity  

zvládá cvičit na obvyklém sportovním nářadí 

dodržuje pravidla her a plní pokyny dle vhodné terminologie 

je schopen spolupracovat týmově 

používá předepsaný cvičební úbor 

dodržuje nastavená bezpečnostní pravidla 

 

 Ověřování znalostí 

žáků 

sleduje se snaha žáka 

reálný pokrok ve svých sportovních výkonech 

vytrvalost 

týmová práce 

smysl pro fair play 

 
Hodnocení Hodnotíme především stupněm 1,2,3, stupně 4 a 5 se udělují v mimořádných případech naprostého 

neplnění povinností. 

Je možno pracovat se sebehodnocením a skupinovým hodnocením 

    Výborně 

Výrazná snaha a cílená práce na svém fyzickém rozvoji 

Přebírá a plní pokyny vyučujícího od úvodu až po závěr hodiny 

Neúčast a omluvy jen ze závažných důvodů s řádnou omluvou v žákovské knížce 

Snížení známky 

Nevyužívá možností svého maxima 

Neprojevuje snahu zlepšit svůj sportovní výkon 

Není patrné zlepšování zdatnosti a pohybových schopností 

Nedodržuje stanovená pravidla ve výuce a pravidla bezpečnosti 

Často zapomíná cvičební úbor nebo nemá vhodný oděv a obuv 

 

 
 
 

POŽADAVKY  PRO KLASIFIKACI v předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA 

Domácí příprava má v pořádku požadované pomůcky 

dodržuje zadané termíny 

vyhledá informace k danému tématu z běžně dostupných zdrojů 

Práce v hodině sleduje výuku a aktivně se účastní výuky 

vede zápisy přehledně a úplně používá 

správnou terminologii 

využívá svých individuálních schopností při hudebních aktivitách 

je schopen diskutovat o daném problému 

vypracovává referáty ke zvolenému tématu 

Ověřování znalostí žáků hodnotíme především aktivitu, snahu a zájem - zpěv, hra na  nástroje,   

aktivní účast při společném opakovaní 

testy s volbou možností na opakování učební látky 

Hodnocení Výborně – je aktivní ve všech činnostech, pracuje samostatně a tvořivě, používá správnou 

terminologii, jeví o předmět zájem, plní všechny povinnosti. 

Chvalitebně - – je převážně aktivní ve všech činnostech, pracuje téměř samostatně a 

tvořivě, používá správnou terminologii, jeví o předmět zájem, plní téměř všechny 

povinnosti. 

Dobře – je méně aktivní, pracuje s dopomocí učitele, projev je málo působivý, nejeví 

aktivní zájem, neplní všechny povinnosti. 

Lze pracovat se sebehodnocením a skupinovým hodnocením. 

Stupněm 4 a 5 se udělují v mimořádných případech naprostého neplnění povinností 

Specifické požadavky Referáty k tématu dle vlastního výběru 



 

POŽADAVKY  PRO KLASIFIKACI v předmětu 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 
Domácí příprava má v pořádku požadované pomůcky-ořezané pastelky, čisté barvy, štětce 

svědomitě se připravuje na výuku 

Práce v hodině v činnostech je velmi aktivní a originální 

pracuje tvořivě, samostatně a úspěšně dle svých individuálních možností plně využívá své 

osobní předpoklady 

má aktivní zájem o umění, estetiku úspěšně rozvíjí 

svůj estetický vkus soustavně projevuje kladný vztah 

k práci efektivně využívá určený čas 

účelně si organizuje vlastní práci udržuje 

pracoviště v pořádku 

uvědoměle dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

Ověřování znalostí, 

dovedností žáků 

osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě 

bezpečně ovládá postupy a způsoby práce dopouští se 

jen menších chyb 

výsledky práce jsou bez závažnějších nedostatků výtvarný projev 

je esteticky působivý a originální 

referáty na zadané téma 

Hodnotící škála dobře zvládnutý výkres (pestrá barevná škála, zvládnutá plocha celého výkresu) -1* 

vypracovaný úkol s poctivou snahou o co nejlepší výsledek - 1 

vypracovaný úkol, ale žák se nesnažil a  úkol odbyl- 2- 3 

žák odmítl na úkolu pracovat nebo si nepřinesl pomůcky 4 - 5 

 

Hodnocení zohledňuje snahu a zájem o subjektivní vyjádření tématu 

oceňuje originalitu a vlastní výtvarný rukopis 

zaplnění celé plochy výkresu 

celkově zodpovědný přístup k vlastní práci, k pomůckám a výtvarnému materiálu 

pravidelné vybavení výtvarnými pomůckami v hodinách 

referát je zpracován dle zadaných kritérií, neodbočuje od tématu 

Specifické požadavky výtvarná práce ve skupinkách na větším tematickém celku 

výtvarná tvorba individuální 

výtvarné zapojení do soutěží pořádaných a vyhlašovaných různými objekty dle svých možností  

 

 
  

POŽADAVKY  PRO KLASIFIKACI v předmětu 

PRACOVNÍ ČINNOSTI 

Domácí příprava má v pořádku požadované pomůcky 

svědomitě se připravuje na výuku, plní zadané termíny 

Práce v hodině soustavně projevuje kladný vztah k práci 

plní zadané úkoly 

sleduje výuku a aktivně se jí účastní, řídí se pokyny učitele 

dbá na úplnost a přehlednost zápisů 

používá správně pracovní pomůcky 

dodržuje pracovní postupy a zásady hygieny a bezpečnosti práce 

pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní předpoklady, pracuje úspěšně dle 

svých individuálních možností 

udržuje pořádek na pracovišti 

Ověřování znalostí, 

dovedností žáků 

bezpečně ovládá postupy a způsoby práce 

samostatné práce 

spolupracuje ve skupině 

 

Hodnocení 

hodnotíme především snahu, pečlivost, čistotu práce 

hodnotíme především stupněm 1, 2, 3, stupně 4 a 5 se udělují v mimořádných případech 

naprostého neplnění povinností. 

lze pracovat se sebehodnocením a skupinovým hodnocením 

Specifické požadavky ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové i jiné rostliny 

 
 

 


