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V souladu s částí osmou Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáka/žákyně,
článkem 1 a 2 Školního řádu Střední pedagogické školy Kroměříž, č.j. 10/2019, vymezuje
tento vnitřní předpis bližší podmínky pro hodnocení žáka/žákyně v jednotlivých předmětech.
Tímto vydáním a nabytím účinnosti vnitřního předpisu Podmínky pro hodnocení žáka/žákyně
v jednotlivých předmětech ŠVP oboru 75-31-M Předškolní a mimoškolní pedagogika (č.j.
12/2019) ze dne 26. 8. 2019 se ruší předchozí verze vnitřního předpisu Podmínky pro
hodnocení žáka/žákyně v jednotlivých předmětech ŠVP oboru 75-31-M Předškolní a
mimoškolní pedagogika č.j. 27/2018) ze dne 27. 8. 2018.
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1. Učební plán SPgŠ: Předškolní a mimoškolní pedagogika 75-31-M/01
a) Pro žáky, kteří nastoupili ke studiu 1. 9. 2016 (tedy ve školním roce 2016/2017
absolvovali 1. ročník oboru) a vzdělávají se podle ŠVP - verze 5, platí tento učební
plán:
Povinné předměty

1. ročník 2. ročník

3. ročník

4. ročník

Český jazyk a literatura

ČJL

3

3

3

4

Anglický jazyk

ANJ

3

3

4

3

Německý jazyk

NEJ

2

2

2

-

Občanská nauka

OBN

1

1

-

1

Dějepis

DĚJ

1

1

1

1

Fyzika

FYZ

1

-

-

-

Chemie

CHE

1

-

-

-

Biologické a ekologické vzdělávání

BIE

2

2

1

1

Matematika

MAT

2

2

3

3

Tělesná výchova

TEV

2

2

2

2

Tělesná výchova s metodikou

TVM

-

1

-

-

Informatika

INF

2

2

-

-

Občanská nauka - ekonomika

ONE

-

-

2

-

Pedagogika

PED

2

2

2

2

Psychologie

PSY

2

2

2

2

Pedagogická praxe učební

PPU

-

-

4

3

Hudební výchova
s metodikou

HVM

2

3

2

2

Hra na hudební nástroj

HHN

2

2

2

2

Dramatická výchova

DRV

2

2

-

-

Literatura pro děti

LID

1

-

-

-

Literární a jazykové praktikum

LJP

-

1

-

-

Výtvarná výchova
s metodikou

VVM

2

2

3

2

33

33

33

28

CELKEM POVINNÉ PŘEDMĚTY

Povinně volitelné předměty:
žák volí 1 předmět ze skupiny 1 (SMA/SAJ)
žák volí 1 předmět ze skupiny 2 (SHV/SVV/STV)
žák volí 1 předmět ze skupiny 3 (SBP /HUP/VYP/POP). Volbu provádí na 1 školní rok.
Seminář matematiky

SMA

2

-

-

-

1

Seminář anglického jazyka

SAJ

-

-

-

1

Seminář hudební výchovy

SHV

-

-

-

1

Seminář tělesné výchovy

STV

-

-

-

1

Seminář výtvarné výchovy

SVV

-

-

-

1

Sborové praktikum

SBP

-

-

-

2

Hudební praktikum

HUP

-

-

-

2

Výtvarné praktikum

VYP

-

-

-

2

Pohybové praktikum

POP

-

-

-

2

33

33

33

32

CELKEM POVINNÉ PŘEDMĚTY
Nepovinné předměty
Pohybové aktivity

POH

1

1

1

1

Sborový zpěv

SBO

4

4

4

2

Výtvarné aktivity

VYT

-

2

2

-

červeně vyznačené jsou změny v učebním plánu.

b) Pro žáky, kteří nastoupili ke studiu 1. 9. 2017 (tedy ve školním roce 2017/2018
absolvovali 1. ročník oboru) a vzdělávají se podle ŠVP - verze 5, platí tento učební
plán:
Povinné předměty

1. ročník 2. ročník

3. ročník

4. ročník

Český jazyk a literatura

ČJL

3

3

3

4

Anglický jazyk

ANJ

3

3

4

3

Německý jazyk

NEJ

2

2

2

-

Občanská nauka

OBN

1

1

-

1

Dějepis

DĚJ

1

1

1

1

Fyzika

FYZ

1

-

-

-

Chemie

CHE

1

-

-

-

Biologické a ekologické vzdělávání

BIE

2

2

1

1

Matematika

MAT

2

2

3

3

Tělesná výchova

TEV

2

2

2

2

Tělesná výchova s metodikou

TVM

-

1

-

-

Informatika

INF

2

2

-

-

Občanská nauka - ekonomika

ONE

-

-

2

-

Pedagogika

PED

2

2

2

2

3

Psychologie

PSY

2

2

2

2

Pedagogická praxe učební

PPU

-

-

4

3

Hudební výchova
s metodikou

HVM

2

3

2

2

Hra na hudební nástroj

HHN

2

2

2

2

Dramatická výchova

DRV

2

2

-

-

Literatura pro děti

LID

1

-

-

-

Literární a jazykové praktikum

LJP

-

1

-

-

Výtvarná výchova
s metodikou

VVM

2

2

3

2

33

33

33

28

CELKEM POVINNÉ PŘEDMĚTY

Povinně volitelné předměty:
žák volí 1 předmět ze skupiny 1 (SMA/SAJ)
žák volí 1 předmět ze skupiny 2 (SHV/SVV/STV)
žák volí 1 předmět ze skupiny 3 (SBP /HUP/VYP/POP). Volbu provádí na 1 školní rok.
Seminář matematiky

SMA

-

-

-

1

Seminář anglického jazyka

SAJ

-

-

-

1

Seminář hudební výchovy

SHV

-

-

-

1

Seminář tělesné výchovy

STV

-

-

-

1

Seminář výtvarné výchovy

SVV

-

-

-

1

Sborové praktikum

SBP

-

-

2

2

Hudební praktikum

HUP

-

-

2

2

Výtvarné praktikum

VYP

-

-

2

2

Pohybové praktikum

POP

-

-

2

2

33

33

35

32

CELKEM POVINNÉ PŘEDMĚTY
Nepovinné předměty
Pohybové aktivity

POH

1

1

1

1

Sborový zpěv

SBO

4

4

2

2

Výtvarné aktivity

VYT

-

2

2

-

červeně vyznačené jsou změny v učebním plánu.
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c) Pro žáky, kteří nastoupili ke studiu počínaje 1. 9. 2018 (tedy ve školním roce
2018/2019 absolvovali 1. ročník oboru) a pro všechny následující ročníky přijatých
uchazečů ke studiu vzdělávajících se podle ŠVP - verze 6, platí tento učební plán:
Povinné předměty

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník

Český jazyk a literatura

ČJL

3

3

3

4

Anglický jazyk

ANJ

3

3

4

3

Anglická konverzace

KAJ

-

-

-

1

Německý jazyk

NEJ

2

2

2

-

Občanská nauka

OBN

1

1

-

1

Dějepis

DĚJ

1

1

1

1

Fyzika

FYZ

1

-

-

-

Chemie

CHE

1

-

-

-

Biologické a ekologické vzdělávání

BIE

2

2

1

1

Matematika

MAT

3

3

4

3

Tělesná výchova

TEV

2

2

2

2

Plavání

PLA

1

-

-

-

Informatika

INF

2

2

-

-

Občanská nauka - ekonomika

ONE

-

-

2

-

Pedagogika

PED

2

2

2

2

Psychologie

PSY

2

2

2

2

Pedagogická praxe učební

PPU

-

-

4

3

Hudební výchova s metodikou

HVM

2

3

2

2

Hra na hudební nástroj

HHN

2

2

2

2

Dramatická výchova

DRV

2

2

-

-

Literatura pro děti

LID

1

-

-

-

Literární a jazykové praktikum

LJP

-

1

-

-

Tělesná výchova s metodikou

TVM

-

1

-

-

Výtvarná výchova s metodikou

VVM

2

2

2

2

Metodika výtvarné výchovy

MVV

-

1

-

-

35

35

33

29

CELKEM POVINNÉ PŘEDMĚTY

Povinně volitelné předměty – žák volí 1 předmět ze skupiny 1 (SHV/SVV/STV) a 1 předmět ze
skupiny 2 (SBP/HUP/VYP/POP). Volbu provádí na 1 školní rok.
Seminář hudební výchovy

SHV

-

-

-

1

Seminář tělesné výchovy

STV

-

-

-

1

5

Seminář výtvarné výchovy

SVV

Sborové praktikum

-

1

SBP

2

2

Hudební praktikum

HUP

2

2

Výtvarné praktikum

VYP

2

2

Pohybové praktikum

POP

2

2

CELKEM POVINNÉ PŘEDMĚTY

-

-

35

35

35

32

Nepovinné předměty
Pohybové aktivity

POH

1

1

1

1

Sborový zpěv

SBO

4

4

2

2

Výtvarné aktivity

VYT

-

2

2

-

červeně vyznačené jsou změny v učebním plánu.

2. Hodnocení v předmětu Český jazyk a literatura
Minimální podmínky pro hodnocení v předmětu Český jazyk a literatura pro udělení
stupně prospěchu na vysvědčení jsou:
1. ročník 1. pol.: vstupní diktát, vstupní didaktický test, cvičná písemná práce (minimálně 1),
kontrolní písemná práce školní, písemné zkoušení z literatury (z každého tematického okruhu,
minimálně 3)
2. pol.: kontrolní diktát, kontrolní didaktický test, kontrolní písemná práce školní, cvičná
písemná práce (minimálně 2), písemné zkoušení z literatury (z každého tematického okruhu,
minimálně 3)
2. ročník za každé pololetí: kontrolní diktát, kontrolní didaktický test, kontrolní písemná
práce školní, cviční písemná práce (minimálně 2), písemné zkoušení z literatury (z každého
tematického okruhu, minimálně 3)
3. ročník 1. pol.: kontrolní diktát, kontrolní didaktický test, kontrolní písemná práce domácí,
písemné zkoušení z literatury (z každého tematického okruhu, minimálně 3), písemné
zkoušení z tvarosloví (minimálně 2)
2. pol.: kontrolní diktát, kontrolní didaktický test, kontrolní písemná práce školní, cvičná
písemná práce (minimálně 2), písemné zkoušení z literatury (z každého tematického okruhu,
minimálně 3)
4. ročník za každé pololetí: kontrolní diktát, kontrolní didaktický test, rozbor uměleckého
textu (minimálně 5), rozbor neuměleckého textu (minimálně 5), pravopisné cvičení
(minimálně 10), cvičný didaktický test (minimálně 3), cvičná písemná práce (minimálně 2)
Hodnocení se provádí známkou 1 - 5. Známka je sdělena žákovi/žákyni ústně a
zapsána do elektronické žákovské knížky ve lhůtách vymezených školním řádem. V systému
elektronické žákovské knížky je jednotlivým známkám přidělena jejich váha na škále 1-10
bodů. Vážený průměr je pak matematické zohlednění váhy známek.
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9b
7b
6b
6b
10 b
4-6 b
5-7 b
6-8 b
7b
5b
8b
5b
3b
1b
1b
1b

kontrolní diktát
kontrolní didaktický test
vstupní diktát
vstupní didaktický test
kontrolní písemná práce
pravopisné cvičení, cvičný jazykový rozbor (dle náročnosti a rozsahu)
cvičná písemná práce
písemné zkoušení literatura (dle náročnosti a rozsahu)
ústní zkoušení literatura
první cvičný didaktický test (4. ročník)
cvičný didaktický test (4. ročník)
referát
domácí úkol
aktivita v hodině, drobný úkol
práce ve skupině
text k Pedagogické poemě

3. Hodnocení v předmětu Anglický jazyk
Minimální podmínky pro hodnocení v předmětu Anglický jazyk pro udělení stupně
prospěchu na vysvědčení jsou:
 velké testy za lekcí (všechny)
 průběžné testy (všechny)
 eseje (writing) všechny
 ústní zkoušení v hod. (všechny)
 domácí úkoly (všechny)
Hodnocení se provádí známkou 1 – 5, včetně mezistupňů. Známka je sdělena a
zdůvodněna žákovi/žákyni ústně v hodině a zapsána do elektronické žákovské knížky ve
lhůtách vymezených školním řádem. Na konci pololetí je navíc žák hodnocen za práci
v hodině (známka v rozmezí 1-5). V systému elektronické žákovské knížky je jednotlivým
známkám přidělena jejich váha na škále 1-10 bodů. Vážený průměr je pak matematické
zohlednění váhy známek.
9b
velký test za lekcí
5-6 b malý test, doplňovačka
3-6 b domácí úkol
6-8 b překlad
6-8 b ústní zkoušení
3-4 b slovíčka
2b
práce v hodině
5b
popis obrázku, role play
4-5 b poslech
3-4 b diktát
5-6 b prezentace
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4. Hodnocení v předmětu Německý jazyk
Minimální podmínky pro hodnocení v předmětu Německý jazyk pro udělení stupně
prospěchu na vysvědčení jsou:
 testy za každou lekcí
 slovní zásoba všech probraných lekcí
 1x ústní zkoušení na konverzační téma
Hodnocení se provádí známkou 1- 5. Známka je sdělena žákovi/žákyni ústně a zapsána do
elektronické žákovské knížky ve lhůtách vymezených školním řádem. V systému elektronické
žákovské knížky je jednotlivým známkám přidělena jejich váha na škále 1-10 bodů. Vážený
průměr je pak matematické zohlednění váhy známek.
10 b
test na konci lekce, příp. pololetní písemná práce
7b
slovíčka, gramatika
5b
diktát, rozhovory, čtení, překlad, vyprávění, krátký slohový útvar
2b
domácí úkol
1b
aktivita v hodině

5. Hodnocení v předmětu Občanská nauka
Minimální podmínky pro hodnocení v předmětu Občanská nauka pro udělení stupně
prospěchu na vysvědčení jsou:
 2 zkoušení (ústní nebo písemné)
 1 opakovací test za pololetí
Hodnocení se provádí známkou 1- 5. Známka je sdělena žákovi/žákyni ústně a zapsána
do elektronické žákovské knížky ve lhůtách vymezených školním řádem. V systému
elektronické žákovské knížky je jednotlivým známkám přidělena jejich váha na škále 1-10
bodů. Vážený průměr je pak matematické zohlednění váhy známek.
10 b opakovací test
7b
ústní/písemné zkoušení
5-7 b prověrka (podle rozsahu učiva a náročnosti)
3b
referát
2b
DÚ, aktuality apod.
1b
aktivita v hodině

6. Hodnocení v předmětu Dějepis
Minimální podmínky pro hodnocení v předmětu Dějepis pro udělení stupně prospěchu
na vysvědčení jsou:
 2 zkoušení (ústní nebo písemné)
 1 opakovací test za pololetí
Hodnocení se provádí známkou 1-5. Známka je sdělena žákovi/žákyni ústně a
zapsána do elektronické žákovské knížky ve lhůtách vymezených školním řádem. V systému
8

elektronické žákovské knížky je jednotlivým známkám přidělena jejich váha na škále 1-10
bodů. Vážený průměr je pak matematické zohlednění váhy známek.
10 b opakovací test
7b
ústní/písemné zkoušení
5-7 b prověrka (podle rozsahu učiva a náročnosti)
3b
referát
2b
DÚ, aktuality apod.
1b
aktivita v hodině

7. Hodnocení v předmětu Fyzika
Minimální podmínky pro hodnocení v předmětu Fyzika pro udělení stupně prospěchu
na vysvědčení jsou:
 testy z velkých celků učiva
Hodnocení se provádí známkou 1 - 5. Známka je sdělena žákovi/žákyni ústně a
zapsána do elektronické žákovské knížky ve lhůtách vymezených školním řádem. V systému
elektronické žákovské knížky je jednotlivým známkám přidělena jejich váha na škále 1-10
bodů. Vážený průměr je pak matematické zohlednění váhy známek.
10 b pololetní písemná práce
7-9 b písemná práce z celku učiva (podle obtížnosti)
5b
pětiminutovka
6b
ústní zkoušení
5b
dobrovolné ústní zkoušení
4b
referát, prezentace

8. Hodnocení v předmětu Chemie
Minimální podmínky pro hodnocení v předmětu Chemie pro udělení stupně prospěchu
na vysvědčení jsou:
 testy z velkých celků učiva
Hodnocení se provádí známkou 1- 5. Známka je sdělena žákovi/žákyni ústně a
zapsána do elektronické žákovské knížky ve lhůtách vymezených školním řádem. V systému
elektronické žákovské knížky je jednotlivým známkám přidělena jejich váha na škále 1-10
bodů. Vážený průměr je pak matematické zohlednění váhy známek.
10 b pololetní písemná práce
7-9 b písemná práce z celku učiva (podle obtížnosti)
5b
pětiminutovka
6b
ústní zkoušení
5b
dobrovolné ústní zkoušení
4b
referát, prezentace
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9. Hodnocení v předmětu Biologické a ekologické vzdělávání
Minimální podmínky pro hodnocení v předmětu Biologické a ekologické vzdělávání
pro udělení stupně prospěchu na vysvědčení jsou:
 testy z velkých celků učiva
Hodnocení se provádí známkou 1 - 5. Známka je sdělena žákovi/žákyni ústně a
zapsána do elektronické žákovské knížky ve lhůtách vymezených školním řádem. V systému
elektronické žákovské knížky je jednotlivým známkám přidělena jejich váha na škále 1-10
bodů. Vážený průměr je pak matematické zohlednění váhy známek.
10 b pololetní písemná práce
7-9 b písemná práce z celku učiva (podle obtížnosti)
5b
pětiminutovka
6b
ústní zkoušení
5b
dobrovolné ústní zkoušení
4b
referát, prezentace

10. Hodnocení v předmětu Matematika
Minimální podmínky pro hodnocení v předmětu Matematika pro udělení stupně
prospěchu na vysvědčení jsou:
 absolvování všech písemných prací (z toho dvě celohodinové písemné
kontrolní práce předepsané osnovami předmětu matematika)
Hodnocení je provedeno bodovým způsobem, výsledná známka je určena podle
procentuální úspěšnosti žáka. Celkem mohou žáci získat v písemných pracích asi 80 bodů
v daném pololetí. Tento princip je uplatněn i ve webové aplikaci elektronické žákovské
knížky, tedy v matematice nebudou zadávány známky, ale body (s přepočtem na výslednou
známku podle výše uvedeného principu).
Celkové hodnocení:
známka 1
odpovídá 100 % - 86 % získaných bodů z celkového možného zisku bodů
známka 2
85 % - 66 %
známka 3
65 % - 36 %
známka 4
35 % - 16 %
známka 5
15 % - 0 %

11. Hodnocení v předmětu Tělesná výchova
Minimální podmínky hodnocení v předmětu Tělesná výchova pro udělení stupně
prospěchu na vysvědčení je splnění požadavků v oblastech:
 výkonnost a zdatnost žáka/žákyně
 metodika a didaktika TV, osobnost žáka/žákyně podle přiložené tabulky 1.
Pro ukončení předmětu musí být splněny všechny požadavky uvedené v tabulce 1.
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Hodnocení se provádí bodovým ohodnocením dle úrovně. Body jsou sděleny
žákovi/žákyni ústně a zapsány do elektronické žákovské knížky ve lhůtách vymezených
školním řádem. Body jsou v elektronické žákovské knížce přepočítávány na známky podle
přiložené tabulky 2. V systému elektronické žákovské knížky je jednotlivým známkám
přidělena jejich váha na škále 1-10 bodů – váha 5. Vážený průměr je pak matematické
zohlednění váhy známek.
Tabulka 1: Hodnocení tělesné zdatnosti a úrovně pohybových dovedností
OBSAH OBLASTI

FORMY A
ZPŮSOB
HODNOCENÍ
OBLASTÍ

VÝKONNOST
A ZDATNOST
-vždy alespoň 1
pokud je výběr

Rychlost: běh na 60
m/člunkový běh 4x10 m
Síla:
skok daleký/trojskok z místa/
hod plným míčem 3 kg
vzad/hod kriketovým míčkem
Vytrvalost: běh na 1.500
m/celostní motorický test na 2
minuty (Jacíkův test)
Koordinace: šplh na tyči 4,5
m/přeskoky přes švihadlo za 1
minutu
Prvky sportovní
gymnastiky:
1.ročník – kotoul vpřed,
obraty
2.ročník – kotoul vzad,
nůžky, čertík, výmyk na
hrazdě
3.ročník – přemet stranou,
váha předklonmo
4.ročník – stoj na rukou,
vazba prvků prostná
z předešlých ročníků

testování a měření
průběžně

√

x

2-1-0

testování a měření
průběžně

√

√

2-1-0

testování a měření
průběžně

√

x

2-1-0

testování a měření
průběžně

√

√

2-1-0

√

x

hodnocení zvládnutí
vazby prvků

Vstupní motorický test (1.
roč.)

max.28
b.

Sportovní hry
METODIKA,
DIDAKTIKA
TV,
OSOBNOST
ŽÁKA

1. pol.
(1.4.roč)

2. pol.
BODOVÝ
1.-3.roč.
SYSTÉM
4.roč. volí HODNOCENÍ
2
disciplíny)

OBLASTI
HODNOCENÍ
STUDENTA

x

Zlepšení o
min. 5b.z
28
√

písemně/graficky
v tabulce pro praxi
(2.-II.pol.4.roč.I.pol.)

4-3-2-1-0

metodický výstup
- 2.roč. dílčí část CJ
- 3.roč.I.pol. zaměřená
praktické vedení
na HPČ
části CJ 1x za
II. pol.
pololetí (2.-4.roč.)
rušná+průpravná,
hl.+záv.
- 4.roč. vedení celé CJ

4-3-2-1-0

písemná příprava na část
cvičební jednotky (dále CJ)
TV

tvorba portfolia

pololetní hodnocení

4-3-2-1-0

testy znalostí

písemný test 1x za
čtvrtletí

4-3-2-1-0
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2-1-0
2-1-0
2-1-0
2-1-0

2-1-0
2-1-0

docházka do výuky

motivace a snaha o zlepšení a
zvládnutí dovedností
aktivita-účast na sportovních
soutěžích, projektech
(lyžování pro MŠ,
olympiády), školeních,
akademiích apod.

více než 90, 80,
70%, méně než 70%
Opakovaný výkon
s dostatečným
zlepšením, 1. roč. II
pol. zlepšení
vstupního testu
(2b.min.zlepšní
1x=4b, 2-3x=1b. do
výkonu, 4 a více=2b
do výkonu

4-3-2-0

2-0

4-0

Tabulka 2: KLASIFIKACE PODLE BODOVÉHO HODNOCENÍ V TEV
ZNÁMKA

přepočet bodů na známku v el. žákovské knížce

1

1,00 – 0,75

2

0,74 – 0,55

3

0,54 – 0,30

4

0,29 – 0,10

5

0,09 a méně

12. Hodnocení v předmětu Tělesná výchova s metodikou
Minimální podmínky pro hodnocení v předmětu Tělesná výchova s metodikou pro
udělení stupně prospěchu na vysvědčení jsou:
 známky ze všech testů z probraných celků učiva
 odevzdání zpracovaných částí portfolia dle zadání v termínu
Hodnocení se provádí známkou 1 - 5. Známka je sdělena žákovi/žákyni ústně nebo
zapsáním na vypracovaný test a zapsána do elektronické žákovské knížky ve lhůtách
vymezených školním řádem. V systému elektronické žákovské knížky je jednotlivým
známkám jejich váha na škále 1-10 bodů. Vážený průměr je pak matematické zohlednění
váhy známek.
5b
test z velkých celků (celá kapitola, maturitní otázka)
3b
malý test, zkoušení
2b
domácí úkol, referát, aktivity v hodině
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13. Hodnocení v předmětu Informatika
Minimální podmínky pro hodnocení v předmětu Informatika pro udělení stupně
prospěchu na vysvědčení jsou:
 absolvování všech písemných a praktických zkoušek (např. sada úkolů v textovém
editoru WORD nebo vytvoření prezentace dle daného zadání) - za pololetí budou
nejméně 3.
Hodnocení se provádí známkou 1 - 5. Známka je sdělena žákovi/žákyni ústně a
zapsána do elektronické žákovské knížky ve lhůtách vymezených školním řádem. V systému
elektronické žákovské knížky je jednotlivým známkám přidělena jejich váha na škále 1-10
bodů. Vážený průměr je pak matematické zohlednění váhy známek.
3-7 b dle náročnosti a obtížnosti jednotlivých písemných a praktických zkoušek

14. Hodnocení v předmětu Občanská nauka – ekonomika
Minimální podmínky pro hodnocení v předmětu Občanská nauka-ekonomika pro
udělení stupně prospěchu na vysvědčení jsou:
 testy z velkých celků učiva
Hodnocení se provádí známkou 1- 5. Známka je sdělena žákovi/žákyni ústně a
zapsána do elektronické žákovské knížky ve lhůtách vymezených školním řádem. V systému
elektronické žákovské knížky je jednotlivým známkám přidělena jejich váha na škále 1-10
bodů. Vážený průměr je pak matematické zohlednění váhy známek.
10 b opakovací test
7b
ústní/písemné zkoušení
5-7 b prověrka (podle rozsahu učiva a náročnosti)
3b
referát
2b
DÚ, aktuality apod.
1b
aktivita v hodině

15. Hodnocení v předmětu Pedagogika
Minimální podmínky pro hodnocení v předmětu Pedagogika pro udělení stupně
prospěchu na vysvědčení jsou:
 testy z větších celků učiva
 pololetní písemné opakování
 1 x za pololetí ústní zkoušení
 vypracování domácích úkolů
 srovnávací test na konci školního roku
Hodnocení se provádí známkou 1 - 5. Známka je žákovi/žákyni sdělena ústně a
zapsána do elektronické žákovské knížky ve lhůtách vymezených školním řádem. V systému
elektronické žákovské knížky je jednotlivým známkám přidělena jejich váha na škále 1-10
bodů. Vážený průměr je pak matematické zohlednění váhy známek.
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10 b
10 b
9b
8b
5b
2b
2b

ústní zkoušení
srovnávací test na konci školního roku
pololetní písemná práce
velké celky
malé testy
DÚ
referát

16. Hodnocení v předmětu Psychologie
Minimální podmínky pro hodnocení v předmětu Psychologie pro udělení stupně
prospěchu na vysvědčení jsou:
 testy z větších celků učiva
 pololetní písemné opakování
 1 x za pololetí ústní zkoušení
 vypracování domácích úkolů
 srovnávací test na konci školního roku
Hodnocení se provádí známkou 1 - 5. Známka je žákovi/žákyni sdělena ústně a
zapsána do elektronické žákovské knížky ve lhůtách vymezených školním řádem. V systému
elektronické žákovské knížky je jednotlivým známkám přidělena jejich váha na škále 1-10
bodů. Vážený průměr je pak matematické zohlednění váhy známek.
10 b ústní zkoušení
10 b srovnávací test na konci školního roku
9b
pololetní písemná práce
8b
příprava prezentace učiva
7b
velké celky
4b
malý test
2b
DÚ
2b
referát, článek
1b
sešit
1b
myšlenková mapa

17.Hodnocení v předmětu Pedagogická praxe učební
Minimální podmínky pro hodnocení v předmětu Pedagogická praxe učební pro udělení
stupně prospěchu na vysvědčení jsou:
 písemné přípravy
 výstupy
Hodnocení se provádí známkou 1 - 5. Známka je žákovi/žákyni sdělena ústně a zapsána
do elektronické žákovské knížky ve lhůtách vymezených školním řádem. V systému
elektronické žákovské knížky je jednotlivým známkám přidělena jejich váha na škále 1-10
bodů. Vážený průměr je pak matematické zohlednění váhy známek.
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3. ročník (MŠ):
písemná příprava – 1. pololetí (jedna známka za písemnou přípravu)
písemná příprava – 2. pololetí (jedna známka za písemnou přípravu)
dílčí výstupy – 1. pololetí
dílčí výstupy a pobyt venku – 2. pololetí
výstupy spojené (2) – 2. pololetí
výstup celé dopoledne – 2. pololetí
4. ročník (ŠD):
7b
písemné přípravy
8b
jednotlivé činnosti
9b
celé odpoledne
6b
7b
5b
5b
8b
9b

18. Hodnocení v předmětu Hudební výchova s metodikou
Minimální podmínky pro hodnocení v předmětu Hudební výchova s metodikou pro
udělení stupně prospěchu na vysvědčení jsou:
1. ročník, 1. pol.:
 2 malé testy, pololetní test, notový záznam říkadla, zpěv sólové písně
1. ročník, 2. pol.:
 2 malé testy, pololetní test, notový záznam písně, zpěv státní hymny
2. ročník, 1. pol.:
 2 malé testy, 7 metodických listů, 2 písemné přípravy na metodický výstup, 1
metodický výstup
2. ročník, 2. pol.:
 1 malý test, 4 písemné přípravy na metodický výstup, 1 metodický výstup,
interpretace lidové písně (sólo a capella)
3. ročník, 1. pol.:
 1 písemná příprava na metodický výstup, 1 metodický výstup, 3 malé testy
3. ročník, 2. pol.:
 3 malé testy, pololetní test, taktování písně, zpěv písně (duo, trio…)
4. ročník, 1. pol.:
 3 malé testy, recenze nebo referát, pololetní test
4. ročník, 2. pol.:
 3 malé testy, interpretace umělé písně
Hodnocení se provádí známkou 1 – 5. Známka je sdělena žákovi/žákyni ústně a
zapsána do elektronické žákovské knížky ve lhůtách vymezených školním řádem. V systému
elektronické žákovské knížky je jednotlivým známkám přidělena jejich váha na škále 1 – 10
bodů. Vážený průměr je pak matematické zohlednění váhy známek.
10 b sólová píseň
9b
pololetní test
8b
test z velkých celků (celá kapitola, maturitní otázka)
4b
malé testy
2b
referát, domácí úkol
1b
aktivita v hodině, drobný úkol….
5b
příprava na metodický výstup (možná max. 1 oprava přípravy, stejná váha známky)
5b
oprava přípravy na metodický výstup
8b
metodický výstup
15

19. Hodnocení v předmětu Hra na hudební nástroj
Minimální podmínky pro hodnocení v předmětu Hra na hudební nástroj pro udělení
stupně prospěchu na vysvědčení jsou:
1. ročník, 1. pol.:
 průběžně hra na klavír v jednotlivých hodinách – písně dle seznamu + zadané
stupnice, etudy a přednesové skladby (min. 15 známek); portfolio dle
požadavků
1. ročník, 2. pol.:
 průběžně hra na klavír v jednotlivých hodinách – písně dle seznamu + zadané
stupnice, etudy a přednesové skladby (min. 15 známek); portfolio dle
požadavků; přehrávky na klavír
2. ročník, 1. pol.:
 průběžně hra na klavír v jednotlivých hodinách – písně dle seznamu + zadané
stupnice, etudy a přednesové skladby (min. 15 známek); průběžně hra na
zobcovou flétnu v jednotlivých hodinách; portfolio dle požadavků; přehrávky
na zobcovou flétnu
2. ročník, 2. pol.:
 průběžně hra na klavír v jednotlivých hodinách – písně dle seznamu + zadané
stupnice, etudy a přednesové skladby (min. 15 známek); portfolio dle
požadavků; přehrávky na klavír
3. ročník, 1. pol.:
 průběžně hra na klavír v jednotlivých hodinách – písně dle seznamu + zadané
stupnice, etudy a přednesové skladby (min. 15 známek); průběžně hra na
kytaru a zpěv v jednotlivých hodinách; portfolio dle požadavků; přehrávky na
kytaru
3. ročník, 2. pol.:
 průběžně hra na klavír v jednotlivých hodinách – písně dle seznamu + zadané
stupnice, etudy a přednesové skladby (min. 15 známek); portfolio dle
požadavků; přehrávky na klavír
4. ročník, 1. pol.:
 průběžně hra na klavír v jednotlivých hodinách – písně dle výběru + zadané
stupnice, etudy a přednesové skladby (min. 15 známek); portfolio dle
požadavků; přehrávky na klavír
4. ročník, 2. pol.:
 průběžně hra na klavír v jednotlivých hodinách – písně dle výběru + zadané
stupnice, etudy a přednesové skladby (min. 5 známek); portfolio dle
požadavků; přehrávky na klavír
Hodnocení se provádí známkou 1 – 5. Známka je sdělena žákovi/žákyni ústně a
zapsána do elektronické žákovské knížky ve lhůtách vymezených školním řádem. V systému
elektronické žákovské knížky je jednotlivým známkám přidělena jejich váha na škále 1 – 10
bodů. Vážený průměr je pak matematické zohlednění váhy známek.
2b
píseň v dané hodině (popř. průměr známek z písní v dané hodině)
2b
ostatní (přednes, stupnice, Sarauer, prstovky, etuda…) v dané hodině
2b
flétna v dané hodině
2b
kytara v dané hodině
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10 b
10 b
10 b
8b
8b
4b

pololetní přehrávky – hra na flétnu (2. ročník)
pololetní přehrávky – hra na kytaru (3. ročník)
závěrečné přehrávky – hra na klavír (4. ročník): přednesová skladba
přehrávky – hra na klavír (1. -3. ročník): přednesová skladba
přehrávky – hra na klavír (1. -3. ročník): píseň
portfolio

20. Hodnocení v předmětu Dramatická výchova
Minimální podmínky pro hodnocení v předmětu Výchovná dramatika pro udělení
stupně prospěchu na vysvědčení jsou:
 aktivní účast v hodinách
 samostatné vedení dramatických aktivit
 příprava metodických výstupů
 pečlivé průběžné vedení portfolia a jeho odevzdání
 pololetní písemná práce
 skupinová příprava samostatného divadelního tvaru
 aktivní pomoc jiným divadelním skupinám
 příprava pomůcek pro dramatickou činnost – loutky, rekvizity, symboly
 účast na veřejném vystoupení – „pohádkový den“
Hodnotí se nejen výkon, který úzce souvisí s individuální mírou talentu, ale i snaha a
osobní pokrok v oblasti dramatických umění.
Hodnocení se provádí známkou 1 - 5. Známka je sdělena žákovi/žákyni ústně a
zapsána do elektronické žákovské knížky ve lhůtách vymezených školním řádem. V systému
elektronické žákovské knížky je jednotlivým známkám přidělena jejich váha na škále 1-10
bodů. Vážený průměr je pak matematické zohlednění váhy známek.
10 b vystoupení individuální
10 b participace na vystoupení skupiny
10 b výroba scény, loutky, rekvizit
9b
pololetní test
4b
malé testy
2b
referát, domácí úkol
1b
aktivita v hodině, drobný úkol….
5b
příprava na metodický výstup (možná max. 1 oprava přípravy, stejná váha známky)
5b
oprava přípravy na metodický výstup
8b
metodický výstup

21. Hodnocení v předmětu Literatura pro děti
Minimální podmínky pro hodnocení v předmětu Literatura pro děti pro udělení stupně
prospěchu na vysvědčení jsou:
 písemné (popř. ústní) zkoušení (min. 1) za každé pololetí
 zásobník textů (min. 5 ukázek) za každé pololetí
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Hodnocení se provádí známkou 1- 5. Známka je sdělena žákovi/žákyni ústně a
zapsána do elektronické žákovské knížky ve lhůtách vymezených školním řádem. V systému
elektronické žákovské knížky je jednotlivým známkám přidělena jejich váha na škále 1-10
bodů. Vážený průměr je pak matematické zohlednění váhy známek.
6-9 b písemné (příp. ústní) zkoušení
4b
domácí úkol (referát o knize, o spisovateli)
1b
aktivita v hodině, drobný úkol, práce ve skupině
1b
předčítání

22. Hodnocení v předmětu Literární a jazykové praktikum
Minimální podmínky pro hodnocení v předmětu Literární a jazykové praktikum pro
udělení stupně prospěchu na vysvědčení jsou:
 písemná příprava na metodický výstup (2) za každé pololetí
 metodický výstup před žáky (1) za každé pololetí
 v 1. pol. písemné zkoušení z teorie (1)
Hodnocení se provádí známkou 1- 5. Známka je sdělena žákovi/žákyni ústně a
zapsána do elektronické žákovské knížky ve lhůtách vymezených školním řádem. V systému
elektronické žákovské knížky je jednotlivým známkám přidělena jejich váha na škále 1-10
bodů. Vážený průměr je pak matematické zohlednění váhy známek.
6-7 b písemné zkoušení
5b
příprava na metodický výstup
5b
oprava přípravy na metodický výstup
8b
metodický výstup
4b
výběr textů do zásobníku
5b
metodický rozbor textu pro děti

23. Hodnocení
v předmětu
Výtvarná
platné pro učební plán ŠVP – verze 5

výchova

s metodikou

Minimální podmínky pro hodnocení v předmětu Výtvarná výchova s metodikou pro
udělení stupně prospěchu na vysvědčení jsou:
 test z velkých celků probíraného učiva Dějin umění (minimálně 2x) za každé
pololetí
 náročnější výtvarné práce na zadané téma (minimálně 3x) za každé pololetí
 průběžné doplňování metodických listů do zásobníku (2 až 5 ks/dle ročníku) za
každé pololetí
3. ročník metodika za každé pololetí:
 menší kontrolní test z právě probíraného celku učiva metodiky (minimálně 2x)
 kontrolní test z větších celků metodiky VV (minimálně 1x)
 kompletní zásobník metodických listů a zásobník dětských kreseb
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Hodnocení se provádí známkou 1-5. Známka je sdělena žákovi/žákyni ústně a zapsána
do elektronické žákovské knížky ve lhůtách vymezených školním řádem. V systému
elektronické žákovské knížky je jednotlivým známkám přidělena jejich váha na škále 1-10
bodů. Vážený průměr je pak matematické zohlednění váhy známek.
10 b větší výtvarná práce
5b
menší výtvarná práce
10 b test z velkých celků (celá kapitola, maturitní otázka, metodika)
5b
malé testy
5b
referát, domácí úkol
3b
aktivita v hodině, drobný úkol….
7b
příprava na metodický výstup (metodický list)
10 b metodický výstup
10 b pololetní úkol z metodiky (metodický výstup)
7b
zásobník

Hodnocení v předmětu Výtvarná výchova s metodikou platné pro
učební plán ŠVP – verze 6 (počínaje 1. 9. 2018)
Minimální podmínky pro hodnocení v předmětu Výtvarná výchova s metodikou pro
udělení stupně prospěchu na vysvědčení jsou:
 test z velkých celků probíraného učiva Dějin umění (minimálně 2x) za každé
pololetí
 náročnější výtvarné práce na zadané téma (minimálně 3x) za každé pololetí
 průběžné doplňování metodických listů do zásobníku (2 až 5 ks/dle ročníku) za
každé pololetí
Hodnocení se provádí známkou 1-5. Známka je sdělena žákovi/žákyni ústně a zapsána
do elektronické žákovské knížky ve lhůtách vymezených školním řádem. V systému
elektronické žákovské knížky je jednotlivým známkám přidělena jejich váha na škále 1-10
bodů. Vážený průměr je pak matematické zohlednění váhy známek.
10 b větší výtvarná práce
5b
menší výtvarná práce
10 b test z velkých celků (celá kapitola, maturitní otázka, metodika)
5b
malé testy
5b
referát, domácí úkol
3b
aktivita v hodině, drobný úkol….
7b
příprava na metodický výstup (metodický list)
10 b metodický výstup
7b
zásobník
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Hodnocení v předmětu Metodika výtvarné výchovy platné pro učební
plán ŠVP – verze 6 (počínaje 1. 9. 2018)
Minimální podmínky pro hodnocení v předmětu Metodika výtvarné výchovy pro udělení
stupně prospěchu na vysvědčení jsou:
 menší kontrolní test z právě probíraného celku učiva metodiky (minimálně 2x)
 kontrolní test z větších celků metodiky VV (minimálně 1x)
 kompletní zásobník metodických listů a zásobník dětských kreseb
Hodnocení se provádí známkou 1-5. Známka je sdělena žákovi/žákyni ústně a zapsána
do elektronické žákovské knížky ve lhůtách vymezených školním řádem. V systému
elektronické žákovské knížky je jednotlivým známkám přidělena jejich váha na škále 1-10
bodů. Vážený průměr je pak matematické zohlednění váhy známek.
10 b test z velkých celků (celá kapitola)
7b
malé testy (dílčí kontrolní test)
10 b pololetní úkol z metodiky (metodický výstup)
10 b kompletní zásobník metodických listů a zásobník dětských kreseb
3b
aktivita v hodině, drobný úkol….

24. Hodnocení v předmětu Plavání
Pro splnění předmětu Plavání nelze z docházky mít 0b.
Vstupní test: 50 m prsa
1. pololetí - za 1. pololetí max. 11 b.
1) 1 – 3. družstvo:
50 m prsa:
zlepšení 2b. - stejný čas 1b. - nezlepšení dle vstupního testu 0 b.
4. družstvo:
25 m znak:
ve správném technickém provedení
2-1–0
2) 100m
1. družstvo: čas 2.15 a lepší = 2 b. - uplave technicky správně 1b. - neuplave technicky
správně 0b.
2. družstvo: čas 2.35 a lepší = 2 b.
3. družstvo: čas 2.50 a lepší = 2 b.
4. družstvo 100 m libovolným stylem
uplave 2b.
neuplave 0b.
3) Docházka max…3b. (aktivní plavání 2b., účast na plavání 1b., absence v plavání 0b.)
100 – 90 % = 3b.
89 – 80 % = 2b.
79 – 70 % = 1b.
69 % a méně = 0b.
4) Zásobník

4 -3 -2-1 b.
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2. pololetí - za 2. pololetí max. 8 b.
1)
500 m
uplave 2b.
2)
docházka = 3 b. (viz výše)
3)
startovní skok = 1 b.
4)
metodický výstup = 2 -1 -0 b.

neuplave 0b.

25. Hodnocení v projektu Pedagogická praxe odborná
Hodnocení odborné praxe v 1. a 2. ročníku se započítává do hodnocení předmětu
Pedagogika. Hodnocení odborné praxe ve 3. a 4. ročníku se započítává do hodnocení
předmětu Pedagogická praxe učební do 2. pololetí daného školního roku.
Minimální podmínky pro hodnocení v projektu Pedagogická praxe odborná pro
udělení stupně prospěchu na vysvědčení jsou:
 hodnocení ze zařízení praxe
 předložení deníku praxe
Hodnocení se provádí známkou. Známka je sdělena žákovi/žákyni ústně a zapsána do
elektronické žákovské knížky ve lhůtách vymezených školním řádem. V systému elektronické
žákovské knížky je jednotlivým známkám přidělena jejich váha na škále 1-10 bodů. Vážený
průměr je pak matematické zohlednění váhy známek.
1. ročník
6b
deník praxe
2. ročník
6b
deník praxe
3. ročník
5b
výstupní klasifikace ze zařízení praxe
6b
deník praxe
4. ročník
5b
výstupní klasifikace ze zařízení praxe (MŠ)
5b
výstupní klasifikace ze zařízení praxe (ŠD)
6b
deník praxe

26. Hodnocení v předmětu Seminář matematiky
Minimální podmínky pro hodnocení v předmětu Seminář matematiky pro udělení
stupně prospěchu na vysvědčení jsou:
 absolvování všech písemných prací za pololetí (budou nejméně 2)
Hodnocení se provádí známkou 1 - 5. Známka je sdělena žákovi/žákyni ústně a
zapsána do elektronické žákovské knížky ve lhůtách vymezených školním řádem. V systému
elektronické žákovské knížky je jednotlivým známkám přidělena jejich váha na škále 1-10
bodů. Vážený průměr je pak matematické zohlednění váhy známek.
3-7 b dle náročnosti a obtížnosti písemných prací
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27. Hodnocení v předmětu Seminář anglického jazyka
Minimální podmínky pro hodnocení v předmětu Seminář z anglického jazyka pro
udělení stupně prospěchu na vysvědčení jsou:
 velké testy (všechny)
 průběžné testy (všechny)
 eseje (writing) všechny
 ústní zkoušení v hod. (všechny)
 domácí úkoly (všechny)
Hodnocení se provádí známkou 1 – 5, včetně mezistupňů. Známka je sdělena a
zdůvodněna žákovi/žákyni ústně v hodině a zapsána do elektronické žákovské knížky ve
lhůtách vymezených školním řádem. Na konci pololetí je navíc žák hodnocen za práci
v hodině (známka v rozmezí 1-5). V systému elektronické žákovské knížky je jednotlivým
známkám přidělena jejich váha na škále 1-10 bodů. Vážený průměr je pak matematické
zohlednění váhy známek.
9b
velký test za lekcí
5-6 b malý test, doplňovačka
3-6 b domácí úkol
6-8 b překlad
6-8 b ústní zkoušení
3-4 b slovíčka
2b
práce v hodině
5b
popis obrázku, role play
4-5 b poslech
3-4 b diktát
5-6 b prezentace

28. Hodnocení v předmětu Seminář hudební výchovy
Minimální podmínky pro hodnocení v předmětu Seminář hudební výchovy pro udělení
stupně prospěchu na vysvědčení jsou:
 4 testy (1 otázka)
 testy (více otázek)
 1 ústní zkoušení
Hodnocení se provádí známkou 1 – 5. Známka je sdělena žákovi/žákyni ústně a
zapsána do elektronické žákovské knížky ve lhůtách vymezených školním řádem. V systému
elektronické žákovské knížky je jednotlivým známkám přidělena jejich váha na škále 1 – 10
bodů. Vážený průměr je pak matematické zohlednění váhy známek.
7b
test 1 otázka
10 b test více otázek, souhrn učiva
10 b ústní zkoušení
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29. Hodnocení v předmětu Seminář výtvarné výchovy
Minimální podmínky pro hodnocení v předmětu Seminář výtvarné výchovy pro
udělení stupně prospěchu na vysvědčení jsou:
 kontrolní test z větších celků dějiny umění a metodiky (minimálně 3x)
Hodnocení se provádí známkou 1 – 5. Známka je sdělena žákovi/žákyni ústně a
zapsána do elektronické žákovské knížky ve lhůtách vymezených školním řádem. V systému
elektronické žákovské knížky je jednotlivým známkám přidělena jejich váha na škále 1 – 10
bodů. Vážený průměr je pak matematické zohlednění váhy známek.
7b
menší test (1 – 5 otázek)
10 b test více otázek, souhrn učiva

30. Hodnocení v předmětu Seminář tělesné výchovy
Minimální podmínky pro hodnocení v předmětu Seminář tělesné výchovy pro udělení
stupně prospěchu na vysvědčení jsou:
 absolvovat minimálně 90% písemných testů z maturitních okruhů za dané
pololetí
 splnit 1x maturitní testy zdatnosti (hodnoceno pouze v 1. pololetí)
 1x předložit zpracované portfolio tělesných cvičení v zadaném rozsahu
(hodnoceno pouze v 2. pololetí)
 praktické předvedení motorického testu (viz. videoukázka), (hodnoceno pouze
v 2. pololetí)
Hodnocení se provádí známkou. Známka je sdělena žákovi/žákyni ústně a zapsána do
elektronické žákovské knížky ve lhůtách vymezených školním řádem. V systému elektronické
žákovské knížky je jednotlivým známkám přidělena jejich váha na škále 1-10 bodů. Vážený
průměr je pak matematické zohlednění váhy známek.
5b
písemný test z maturitního okruhu
5b
soubor testů zdatnosti (hodnoceno pouze v 1. pololetí)
5b
praktické předvedení motorického testu (viz. videoukázka) - hodnoceno pouze
v 2. pololetí)
5b
portfolio tělesných cvičení (hodnoceno pouze ve 2. pololetí)

31. Sborové praktikum
Minimální podmínky pro hodnocení v předmětu Sborové praktikum pro udělení
stupně prospěchu na vysvědčení jsou:
 aktivní účast ve výuce, na mimořádných zkouškách a soustředěních sboru
 reprezentativní účast na koncertech, soutěžích a dalších akcích sboru
Hodnocení se provádí známkou 1 – 5. Známka je sdělena žákovi/žákyni ústně a
zapsána do elektronické žákovské knížky ve lhůtách vymezených školním řádem. V systému
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elektronické žákovské knížky je jednotlivým známkám přidělena jejich váha na škále 1 – 10
bodů. Vážený průměr je pak matematické zohlednění váhy známek.
8b
sólová interpretace nebo hudební doprovod ve sborových skladbách
6b
interpretace nastudovaných sborových skladeb
4b
praktické zvládnutí rozezpívání pěveckého sboru
2b
aktivita ve výuce, domácí příprava

32. Hudební praktikum
Minimální podmínky pro hodnocení v předmětu Hudební praktikum pro udělení
stupně prospěchu na vysvědčení jsou:
 aktivní účast v hodinách
 aktivní účast na závěrečném hudebním výstupu (např. hudební pásmo pro děti,
Vánoční akademie, otevřené hodiny pro MŠ a ŠD, besídka aj.)
Hodnocení se provádí známkou 1 – 5. Známka je sdělena žákovi/žákyni ústně a zapsána
do elektronické žákovské knížky ve lhůtách vymezených školním řádem. V systému
elektronické žákovské knížky je jednotlivým známkám přidělena jejich váha na škále 1 – 10
bodů. Vážený průměr je pak matematické zohlednění váhy známek.
8b
realizace skupinového hudebního výstupu
6b
samostatný metodický výstup v rámci hudebních činností
4b
domácí příprava, úkol (referát, prezentace aj.)
2b
aktivita ve výuce

33. Výtvarné praktikum
Minimální podmínky pro hodnocení v předmětu Výtvarné praktikum pro udělení
stupně prospěchu na vysvědčení jsou:
 konzultace výtvarné práce a pracovních postupů (minimálně 3x)
 náročnější výtvarná práce na zvolené téma (minimálně 3x)
Hodnocení se provádí známkou 1 – 5. Známka je sdělena žákovi/žákyni ústně a zapsána
do elektronické žákovské knížky ve lhůtách vymezených školním řádem. V systému
elektronické žákovské knížky je jednotlivým známkám přidělena jejich váha na škále 1 – 10
bodů. Vážený průměr je pak matematické zohlednění váhy známek.
5b
aktivní účast v hodinách
10 b výtvarná práce
5b
domácí práce (nad rámec dohodnutých úkolů)

34. Pohybové praktikum
Minimální podmínky pro hodnocení v předmětu Pohybové praktikum pro udělení
stupně prospěchu na vysvědčení jsou:
 aktivní účast v hodinách
 aktivní účast na přípravě pohybových akcí
 účast na vystoupeních/přehlídkách/soutěžích 1x za pololetí

24

Hodnocení se provádí známkou 1 – 5. Známka je sdělena žákovi/žákyni ústně a zapsána
do elektronické žákovské knížky ve lhůtách vymezených školním řádem. V systému
elektronické žákovské knížky je jednotlivým známkám přidělena jejich váha na škále 1 – 10
bodů. Vážený průměr je pak matematické zohlednění váhy známek.
10 b účast na vystoupeních/přehlídkách/soutěžích 1x za pololetí
5b
aktivita ve výuce a na přípravě pohybových akcí

35. Hodnocení v nepovinném předmětu Výtvarné aktivity
Minimální podmínky pro hodnocení v nepovinném předmětu Výtvarné aktivity pro
udělení stupně prospěchu na vysvědčení jsou:
 konzultace výtvarné práce a pracovních postupů (minimálně 3x)
 náročnější výtvarná práce na zvolené téma (minimálně 3x)
Hodnocení se provádí známkou. Známka je sdělena žákovi/žákyni ústně a zapsána do
elektronické žákovské knížky ve lhůtách vymezených školním řádem. V systému elektronické
žákovské knížky je jednotlivým známkám přidělena jejich váha na škále 1-10 bodů. Vážený
průměr je pak matematické zohlednění váhy známek.
5b
aktivní účast v hodinách
10 b výtvarná práce
5b
domácí práce (nad rámec dohodnutých úkolů)

36. Hodnocení v nepovinném předmětu Sborový zpěv
Minimální podmínky pro hodnocení v předmětu Sborový zpěv pro udělení stupně
prospěchu na vysvědčení jsou:
 aktivní účast ve výuce, na mimořádných zkouškách a soustředěních sboru
 reprezentativní účast na koncertech, soutěžích a dalších akcích sboru
 spolupráce při organizaci akcí sboru, příp. aktivní účast ve sborovém výboru
Hodnocení se provádí známkou 1 – 5. Známka je sdělena žákovi/žákyni ústně a
zapsána do elektronické žákovské knížky ve lhůtách vymezených školním řádem. V systému
elektronické žákovské knížky je jednotlivým známkám přidělena jejich váha na škále 1 – 10
bodů. Vážený průměr je pak matematické zohlednění váhy známek.
8b
sólová interpretace nebo hudební doprovod ve sborových skladbách
6b
interpretace nastudovaných sborových skladeb
4b
praktické zvládnutí rozezpívání pěveckého sboru
2b
aktivita ve výuce, domácí příprava
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37. Hodnocení v nepovinném předmětu Pohybové aktivity
Minimální podmínky pro hodnocení v předmětu Pohybové aktivity pro udělení stupně
prospěchu na vysvědčení jsou:
 aktivní účast v hodinách
 aktivní účast na přípravě pohybových akcí
Hodnocení se provádí známkou 1 – 5. Známka je sdělena žákovi/žákyni ústně a zapsána
do elektronické žákovské knížky ve lhůtách vymezených školním řádem. V systému
elektronické žákovské knížky je jednotlivým známkám přidělena jejich váha na škále 1 – 10
bodů. Vážený průměr je pak matematické zohlednění váhy známek.
5b
aktivita ve výuce a na přípravě pohybových akcí
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Příloha 1: Metodické pokyny pro žáky k užívání elektronické žákovské
knížky
Po kliknutí na tuto položku zadáte přihlašovací jméno a heslo (právě jste je obdrželi).

V průběžné klasifikaci vidíte nejen jednotlivé známky, ale i jejich váhu (Jinou váhu má
pololetní opakování, jinou prověrka či třeba domácí úkol. Čím vyšší číselná hodnota, tím je
důležitost známky větší.). Každý vyučující vás za svůj předmět seznámí se způsobem
přidělování váhy jednotlivým známkám. Před každým testem, prověrkou, úkolem vás
informuje o váze známky z daného testu, úkolu. Vážený průměr je pak matematické
zohlednění váhy známek.
Učitel má povinnost zapsat známku do elektronického systému nejpozději do týdne od
udělení známky, v případě písemných prací, testů apod. do 2 týdnů od napsání písemné práce,
testu apod.
V každém pololetí musí být zapsány nejméně:
 2 známky u předmětu s hodinovou dotací 1h, v případě nerozhodné známky musí být
známky 3
 4 známky u předmětu s 2h dotací, 6 známek u předmětu s 3h dotací…
Výsledná klasifikace (na vysvědčení):
o 1-1,5
výborný
o 1,6-2,4
chvalitebný
o 2,5-3,4
dobrý
o 3,5-4,4
dostatečný
o 4,5-5,0
nedostatečný
Rozhodnutí hraničních známek je na zvážení pedagoga (1,5-1,6; 2,4-2,5; 3,4-3,5; 4,4-4,5),
musí být však vždy logicky zdůvodnitelné. Výsledná klasifikace se nesmí lišit od průměru
vypočítaného webovou aplikací o více jak 0,6 stupně (např. při průměru 2,4 nelze udělit
výslednou známku výborně či dostatečně).
Věříme, že zaváděná aplikace elektronické žákovské knížky zlepší vaši informovanost,
přispěje k transparentnosti hodnocení a usnadní vám kontrolu nad školním prospěchem.
Mgr. Jana Vítková, ředitelka školy
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Příloha 2: Metodické pokyny pro zákonné zástupce žáků k užívání
elektronické žákovské knížky
Vážení rodiče,
na Střední pedagogické škole Kroměříž máme zavedenou webovou aplikaci Bakalář elektronická žákovská knížka.
Nyní dostáváte do rukou prostřednictvím svých dětí přihlašovací údaje, které vám
umožní průběžnou kontrolu školního prospěchu vašeho syna/dcery. Vzhledem k zákonu o
ochraně osobních údajů má každý student vygenerován kód pouze pro přístup k jeho údajům
(nelze nahlížet do hodnocení spolužáků). Prosíme o zvýšenou opatrnost při používání
přihlašovacích údajů, aby nemohlo dojít k jejich zneužití třetí osobou.
Právo na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání má podle § 21, odst. 1,
písmena b) školského zákona student a zákonní zástupci nezletilých studentů, v případě
zletilých studentů jejich rodiče, popřípadě osoby, které vůči zletilému studentu plní
vyživovací povinnost (viz § 21, odst. 3 školského zákona 561/2004 Sb. v platném znění).
Všem výše uvedeným osobám jsou tedy poskytnuty stejné přihlašovací údaje za účelem
kontroly školního prospěchu. Prosíme o potvrzení převzetí přihlašovacích údajů podpisem
do studijního průkazu vašeho dítěte. Děkujeme.
Jak postupovat:
Na webových stránkách školy www.ped-km.cz naleznete tlačítko Informační systém –
„elektronická žákovská“.

Po kliknutí na tuto položku zadáte přihlašovací
jméno a heslo (které jste obdrželi).
Po přihlášení máte přístup k hodnocení svého dítěte.
Pro aktuální přehled zvolte průběžnou klasifikaci.
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V průběžné klasifikaci vidíte nejen jednotlivé známky, ale i jejich váhu (Jinou váhu má
pololetní opakování, jinou prověrka či třeba domácí úkol. Čím vyšší číselná hodnota, tím je
důležitost známky větší). Vážený průměr je pak matematické zohlednění váhy známek.

Možné problémy:
 Ztratil jsem přihlašovací údaje:
o Obraťte se okamžitě na správce webové aplikace Mgr. Marka Šikulu nebo Mgr.
Martina Císaře (e-mail m.sikula@ped-km.cz nebo m.cisar@ped-km.cz), který
vám pomůže problém vyřešit.
 Ze sítě SPgŠ Kroměříž se nelze přihlásit do aplikace.
o Přístup přes internetový prohlížeč z vnitřní sítě naší školy bohužel není možný.
Odtud lze do systému známky pouze vkládat, nikoli prohlížet.
Pro systém Adnroid je možno stáhnou aplikaci Bakaláři a sledovat žákovskou knížku ve
vašem „chytrém“ mobilu či tabletu.
Věříme, že aplikace elektronické žákovské knížky zlepší vaši informovanost, zvýší
efektivnost jednání mezi vámi a školou, přispěje k transparentnosti hodnocení studentů a
usnadní vám kontrolu nad školním prospěchem vašeho syna/dcery. Těšíme se na další
spolupráci s Vámi.
vedení školy

V Kroměříži dne 26. 8. 2019

Mgr. Jana Vítková
ředitelka školy
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