Hodnocení výsledků vzdělávání žáků
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Pravidla pro hodnocení žáků:
Hodnocení je každodenní činnost učitele během vyučovacího procesu i mimo něj.
Vychází z klíčových kompetencí a celoškolních výchovně vzdělávacích strategií.

Způsoby:
-

známkou
doplněno ústním hodnocením
slovním hodnocením v některých odůvodněných případech na 1. stupni a na
odůvodněnou žádost rodičů ve všech ročnících

Cílem je poskytnutí zpětné vazby. Prostřednictvím zpětné vazby se žák dozví, jak
zvládá zadanou problematiku. Učitel se snaží žákovi poskytnout návod, jak odstranit
nedostatky a dosáhnout vlastního maxima. Žákům musí být dána možnost zažít
úspěch, nebát se chyby a pracovat s ní.

Zásady:
-

-

známkování ve vyučovacích předmětech nezahrnuje hodnocení chování.
známkování má stupnici 1 – 5.
známkování zahrnuje vyváženě podle charakteru vyučovacího předmětu:
znalosti, dovednosti, postupy, práci s informacemi, úroveň komunikace,
úroveň prezentace výstupů, tvořivost a odpovědný přístup k práci.
hodnocení není založeno na srovnávání se spolužáky.
učitel sleduje individuální pokroky žáka.
učitel přihlíží k individuálním schopnostem a možnostem žáků.
učitel zhodnotí stupeň zvládnutí stanovených požadavků.
učitel upřednostňuje potřebu vnitřní motivace (učení pro sebe, pro život) nad
vnější (učení pro známky).
hodnocení výkonů a pracovních výsledků žáků musí být postaveno na plnění
konkrétních a splnitelných úkolů.
klasické zkoušení před tabulí je nahrazováno efektivnějšími způsoby
prověřování znalostí, dovedností, postojů.
učitel vede žáky k odpovědnosti za své výsledky.
učitel předem seznámí žáky s dílčími a konečnými cíli a očekávanými výstupy.
učitel předem seznámí žáky s kritérii hodnocení.
učitel vede žáky k spoluúčasti na průběhu vyučovacího procesu
učitel vede žáky k založení a vedení portfolia (1. – 9. ročník)

Pravidla pro hodnocení skupinové práce
A. Hodnocení průběhu práce:
Hodnocení skupiny jako celku zahrnuje:
- souhru mezi členy skupiny při vyhledávání a třídění informací
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-

vzájemnou komunikaci a pomoc mezi členy skupiny při řešení a zpracovávání
dílčích úkolů
konečnou společnou formulaci a prezentaci výstupů

Hodnocení jednotlivých členů skupiny zahrnuje:
- schopnost přijímat a respektovat rady a pokyny ostatních členů skupiny, či
vedoucího skupinové práce
- umění zaujímat vlastní postoj ke způsobu řešení
- schopnost vyhledávání a třídění informací
- svědomitost při plnění přidělené části úkolu
- prezentace výstupu

B. Hodnocení výstupů sleduje:
-

dodržení tématu zadání
úplnost
způsob a úroveň obsahového a grafického zpracování
preciznost
úroveň konečné prezentace
obhajobu zvolených postupů a řešení
dodržení časového vymezení

Desatero pro hodnocení samostatných
(krátkodobých, dlouhodobých):
-

prací

a

projektů

dodržení tématu zadané práce
dodržení rozsahu a formy práce
schopnost vyhledávání informací z různých zdrojů
úroveň zpracování vyhledaných informací
obsahová úroveň zpracování
grafická úroveň zpracování
uplatnění vlastních nápadů
formulace vlastních názorů vztahujících se k zpracovanému tématu
dodržení termínu odevzdání
vlastní iniciativa nad rámec práce

Při hodnocení a při průběžné i celkové klasifikaci učitel uplatňuje přiměřenou
náročnost a pedagogický takt vůči žákovi. Při celkové klasifikaci přihlíží učitel
k věkovým zvláštnostem žáka i možnému zakolísání v učebních výkonech. Pro
potřeby klasifikace jsou předměty děleny do tří skupin:
- předměty s převahou teoretického zaměření
- předměty s převahou výchovného zaměření
- předměty s převahou praktických činností
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Kritéria pro jednotlivé klasifikační stupně jsou formulována především pro celkovou
klasifikaci. Učitel však nepřeceňuje žádné z uvedených kritérií, posuzuje žákovy
výkony komplexně, v souladu se specifikou předmětu.

Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace chování:
Stupeň 1 (velmi dobré): Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení
řádu školy. Má dobrý vztah ke všem spolužákům a přispívá k utváření dobrých
pracovních podmínek pro vyučování a pro výchovu mimo vyučování. Méně
závažných přestupků se dopouští ojediněle.
Stupeň 2 (uspokojivé): Chování žáka není v souladu s pravidly chování a s
ustanoveními řádu školy. Dopouští se závažnějšího přestupku, nebo se opakovaně
dopustí méně závažných přestupků. Žák je ne vždy přístupný výchovnému působení.
Stupeň 3 (méně uspokojivé): Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům
chování nebo řádu školy nebo opakovaně hrubým způsobem porušuje řád školy.
-

-

V případě neomluvené absence žáka v rozmezí 0 – 5 vyučovacích hodin zváží
pedagogická rada snížený stupeň z chování (dle okolností, za jakých
k absenci došlo).
V případě počtu neomluvených hodin 6 a více bude žákovi podle závažnosti
provinění udělen 2. nebo 3. stupeň z chování.

Kritéria pro klasifikaci v předmětech s převahou teoretického
zaměření:
Stupeň 1 (výborný): Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a
zákonitosti uceleně, přesně a úplně a chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává
požadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a tvořivě uplatňuje
osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při
výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí logicky správně, zřetelně se u něho
projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný a
výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní,
pouze s menšími nedostatky. Je schopen samostatně studovat vhodné texty.
Stupeň 2 (chvalitebný): Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a
zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně. Pohotově vykonává požadované
intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a produktivně nebo podle menších
podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a
praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí správně, v jeho
myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný projev mívá menší
nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti je
zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších
nepřesností. Je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty.
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Stupeň 3 (dobrý): Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných
poznatků, faktů, pojmů, definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání
požadovaných intelektuálních a motorických činností projevuje nedostatky.
Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. V uplatňování
osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se
dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů a zákonitostí podle
podnětů učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se
vyskytují chyby. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti,
přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují častější
nedostatky, grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky. Je schopen
samostatně studovat podle návodu učitele.
Stupeň 4 (dostatečný): Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení
požadovaných poznatků závažné mezery. Při provádění požadovaných
intelektuálních a motorických činností je málo pohotový a má větší nedostatky. V
uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických
úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení
jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není
tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a
výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti a v grafickém projevu se projevují
nedostatky, grafický projev je málo estetický. Závažné nedostatky a chyby dovede
žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké těžkosti.
Stupeň 5 (nedostatečný): Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a
úplně, má v nich závažné a značné mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované
intelektuální a motorické činnosti má velmi podstatné nedostatky. V uplatňování
osvojených vědomostí a dovedností, při řešení teoretických a praktických úkolů se
vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede
své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení,
vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má
závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstižnosti. Kvalita výsledků jeho
činnosti a grafický projev mají vážné nedostatky. Závažné nedostatky a chyby
nedovede opravit ani s pomocí učitele. Nedovede samostatně studovat.

Kritéria pro klasifikaci v předmětech s převahou výchovného
zaměření:
Stupeň 1 (výborný): Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně,
plně využívá svých osobních předpokladů a rozvíjí je v individuálních a kolektivních
projevech. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě v nových
úkolech. Má výrazně aktivní zájem o vyučovací předmět.
Stupeň 2 (chvalitebný): Žák je v činnostech aktivní, tvořivý, převážně samostatný
na základě využívání svých osobních předpokladů, které rozvíjí v individuálním a
kolektivním projevu. Jeho projev a práce je esteticky působivá a má jen menší
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nedostatky. Žák tvořivě aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti a návyky v nových
úkolech. Má aktivní zájem o vyučovací předmět.
Stupeň 3 (dobrý): Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový.
Nevyužívá dostatečně svých schopností v individuálním a kolektivním projevu. Jeho
projev a práce jsou málo působivé, dopouští se chyb. Jeho vědomosti a dovednosti
mají častější mezery a při jejich aplikaci potřebuje pomoc učitele. Nemá dostatečný
zájem o vyučovací předmět.
Stupeň 4 (dostatečný): Žák je v činnostech málo aktivní a tvořivý. Využívání
schopností v jeho projevu a práci je málo uspokojivé. Úkoly řeší s častými chybami.
Své minimální vědomosti a dovednosti aplikuje jen s velkou pomocí. Projevuje velmi
malou snahu a zájem o vyučovací předmět.
Stupeň 5 (nedostatečný): Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho
schopností je neuspokojivý. Jeho projev je povětšině chybný. Osvojené vědomosti a
dovednosti nedovede nebo nechce aplikovat. Neprojevuje zájem o vyučovací
předmět.

Kritéria pro klasifikaci v předmětech s převahou praktických
činností:
Stupeň 1 (výborný): Žák soustavně projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu
kolektivu a k praktickým činnostem. Pohotově, samostatně a tvořivě využívá získané
teoretické poznatky při praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává pohotově,
samostatně uplatňuje získané dovednosti a návyky. Bezpečně ovládá postupy a
způsoby práce; dopouští se jen menších chyb, výsledky jeho práce jsou bez
závažnějších nedostatků. Účelně si organizuje vlastní práci, udržuje pracoviště v
pořádku. Uvědoměle dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a
aktivně se stará o životní prostředí. Hospodárně využívá suroviny, materiál, energii.
Vzorně obsluhuje a udržuje laboratorní zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí a
měřidla. Aktivně překonává vyskytující se překážky.
Stupeň 2 (chvalitebný): Žák projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu
a k praktickým činnostem. Samostatně, ale méně tvořivě a s menší jistotou využívá
získané teoretické poznatky při praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává
samostatně, v postupech a způsobech práce se nevyskytují podstatné chyby.
Výsledky jeho práce mají drobné nedostatky. Účelně si organizuje vlastní práci,
pracoviště udržuje v pořádku. Uvědoměle dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně
zdraví při práci a stará se o životní prostředí. Při hospodárném využívání surovin,
materiálů a energie se dopouští malých chyb. Laboratorní zařízení a pomůcky,
nástroje, nářadí a měřidla obsluhuje a udržuje s drobnými nedostatky. Překážky v
práci překonává s občasnou pomocí učitele.
Stupeň 3 (dobrý): Žák projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k
praktickým činnostem s menšími výkyvy. Za pomoci učitele uplatňuje získané
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teoretické poznatky při praktické činnosti. V praktických činnostech se dopouští chyb
a při postupech a způsobech práce potřebuje občasnou pomoc učitele. Výsledky
práce mají nedostatky. Vlastní práci organizuje méně účelně, udržuje pracoviště v
pořádku. Dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a v malé míře
přispívá k tvorbě a ochraně životního prostředí. Na podněty učitele je schopen
hospodárně využívat suroviny, materiály a energii. K údržbě laboratorních zařízení,
přístrojů, nářadí a měřidel musí být částečně podněcován. Překážky v práci
překonává jen s častou pomocí učitele.
Stupeň 4 (dostatečný): Žák pracuje bez zájmu, chybí mu pozitivní vztah k práci, k
pracovnímu kolektivu a praktickým činnostem. Při volbě postupů a způsobů práce,
organizaci práce a při aplikaci získaných teoretických poznatků v praxi vyžaduje jeho
činnost soustavnou pomoc učitele. V praktických činnostech, dovednostech a
návycích se dopouští větších chyb. Ve výsledcích práce má závažné nedostatky.
Méně dbá o pořádek na pracovišti, na dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně
zdraví při práci a o životním prostředí. Porušuje zásady hospodárnosti využívání
surovin, materiálů a energie. V obsluze a údržbě laboratorních zařízení a pomůcek,
přístrojů, nářadí a měřidel se dopouští závažných nedostatků. Překážky v práci
překonává jen s pomocí učitele.
Stupeň 5 (nedostatečný): Žák neprojevuje zájem o práci a nemá dobrý vztah k ní,
ani k pracovnímu kolektivu, ani k praktickým činnostem. Nedokáže ani s pomocí
učitele uplatnit získané teoretické poznatky při praktické činnosti. V praktických
činnostech, dovednostech a návycích má podstatné nedostatky. Nedokáže
postupovat při práci ani s pomocí učitele. Výsledky jeho práce jsou nedokončené,
neúplné, nepřesné, nedosahují předepsané ukazatele, chybí jakákoliv snaha. Práci
na pracovišti si nedokáže zorganizovat, nedbá na pořádek na pracovišti. Neovládá
předpisy o ochraně materiálů a energie.
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