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Část I.

Hodnocení prospěchu žáků
F. Elektronická žákovská knížka a váha známek
Učitelé průběžně zapisují do elektronických žákovských knížek známky. Známka bude zapsána
v systému do 2 pracovních dnů po jejím obdržení. Každé známce je přidělena určitá váha, která
značí závažnost v celkové klasifikaci a určuje podíl známky na celkovém hodnocení. O
konečném přidělení tzv. váhy rozhoduje vždy učitel daného předmětu, a to v závislosti na
povaze a obtížnosti ověřování znalostí. Stejně tak vypočítaný průměr známky není pro
učitele závazný, konečné rozhodnutí o výsledné známce záleží vždy na posouzení učitele,
který tak zhodnotí práci žáka v průběhu celého pololetí.
Váha známek vyjadřuje její důležitost při klasifikaci. Vyšší váha znamená větší důležitost.
Vážený průměr známek zohledňuje při klasifikaci váhu jednotlivých známek podle
následujícího vzorce:
(známka x váha známky + známka x váha známky + ………./součet vah)
1. Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření
Váha známky 1,00 - Čtvrtletní práce
Opakovací lekce (Aj, Rj)
Mluvní cvičení, referáty s prezentací
Projekty (Aj) – vlastní tvorba
Zkoušení souhrnné (za čtvrtletí, pololetí)
Váha známky 0,75 - Písemné práce za větší celek
Zkoušení
Mluvní cvičení, referáty – prezentované zpaměti
Rozhovory – dle náročnosti slovní zásoby
Váha známky 0,50 - Písemné práce kratšího rozsahu, desetiminutovky
Diktáty
Slohové útvary
Recitace – dle náročnosti
Rozhovory – dle náročnosti slovní zásoby
Spelling
Referáty, aktuality – přečtené
Laboratorní práce, projekty – s pomocí internetu
Čtení s porozuměním

Váha známky 0,25 – Aktivita v hodině
Křížovky
Referáty, mluvní cvičení – pouze vypracované, bez prezentace
Recitace – dle náročnosti
2. Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou praktického zaměření
Váha známky 1,00 - Výrobky
Projekty
Váha známky 0,50 - Písemky
Aktuality
Váha známky 0,25 - Křížovky
3. Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného působení
Váha známky 1,00 - Výkresy
Sportovní výkony
Aktivita, vztah žáka k činnostem, zájem - za pololetí
Práce v hodině
Písemky

Část IV.
Závěrečná ustanovení
1. Tento Dodatek č.1 nabývá účinnosti dnem 1. září 2019.
2. V ostatních bodech zůstávají Pravidla pro hodnocení výsledků žáků ze dne 20. června 2017
beze změn.
V Sedlnicích dne 20. června 2019
PaedDr. Blanka Šťastná
ředitelka školy
Tento Dodatek č. 1schválila školská rada dne 26. června 2019.
Zaměstnanci školy s Pravidly pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků byli seznámeni na
poradě dne 29. srpna 2019.
Žáci školy byli s těmito Pravidly seznámeni 3. září 2019 (zapsáno v třídních knihách).
Zákonní zástupci byli informování o vydání Dodatku č. 1 Pravidel pro hodnocení výsledků
vzdělávání žáků informací v žákovských knížkách i na třídních schůzkách 11. září 2019.
Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou přístupná na webových stránkách školy.

