Školní řád ZŠ Bratří Čapků, Úpice
ŠKOLNÍ ŘÁD
Článek 1. – časový plán denního provozu :
1) Budova školy se otevírá v 6.30 pro potřeby družiny, v 7.15 pro ostatní žáky. V jinou dobu v
rozmezí od 6.30 do 7.15 vstupují žáci do školy pouze na vyzvání vyučujícího, který pro ně
přichází k hlavnímu vchodu.
2) Žáci přicházejí do školy včas, aby byli 5 minut před zahájením své 1. vyučovací hodiny ve třídě
připraveni na vyučování.
3) Vyučovací hodiny jsou stanoveny takto:
1. h 7.55 - 8.40
5. h 11.45 - 12.30
2. h 8.50 - 9.35
6. h 12.40 - 13.25
3. h 9.55 - 10.40
7. h 13.30 - 14.15
4. h 10.50 - 11.35
8. h 14.25 - 15.10
4) Obědy se vydávají ve školní jídelně od 11.35 do 13.50.
5) Škola je pro žáky otevřena od 7.15 do 14.00 h. Žáci užívají ke vstupu do školy docházkový čip,
který si mohou zakoupit v sekretariátu školy. Žáci, kteří nemají zakoupen docházkový čip, čekají
na otevření vchodu jiným žákem. Nežádají o otevření dveří vyučující ani vedení školy! Návštěvy
se hlásí u hlavního vchodu a jsou vpuštěni až po dohodě s obsluhou docházkového systému.
Rodiče žáků, kteří nejdou za vyučujícími, mají do školy vstup zakázán.
6) Škola zodpovídá za žáky v době vyučování podle rozvrhu a podle rozpisu změn v rozvrhu.

Článek 2. – docházka do školy:
1) Žáci jsou povinni účastnit se výuky podle rozvrhu hodin.
2) Přestávku mezi dopoledním a odpoledním vyučováním tráví žáci v prostorách školy na místě
určeném vedením školy a zabezpečeném dozorem. V případě písemného potvrzení, že rodiče
přebírají plnou zodpovědnost za své dítě, mohou žáci trávit přestávku i mimo školu.
3) Nepřítomnost ve škole může být omluvena jen pro nemoc, návštěvu lékaře nebo z vážných
rodinných důvodů. Uvolnění na jednu vyučovací hodinu poskytuje vyučující, na jeden až dva
dny třídní vyučující, na více dnů ředitel školy. Žádost o toto uvolnění musí být předložena
předem třídnímu učiteli.
4) Při odchodu žáka ze školy během vyučování (včetně odpolední výuky), je žák povinen předložit
omluvenku předem třídnímu učiteli. Jinak tato absence bude posuzována jako neomluvená.
5) Žáci navštěvují lékaře v době vyučování jen v nutných případech.
6) O nepřítomnosti žáka informuje jeho zákonný zástupce (osobně, telefonicky, mailem) třídního
učitele do 3 pracovních dnů. Písemná omluva v žákovské knížce bude předložena třídnímu
učiteli do 1 týdne po návratu žáka do školy. Jinak tato absence bude považována za
neomluvenou.

Článek 3. - chování a povinnosti žáků:
1)
2)
3)

4)
5)

Pro vstup a k odchodu užívají pouze hlavní vchod. Zakázán je průchod postranním vchodem
přes družinu (kromě žáků jdoucích ráno do družiny).
Během výuky a o přestávkách žáci bez povolení třídního učitele (případně zástupce ředitele či
ředitele) nesmějí opustit školní budovu.
V šatně si odloží svrchní oděv a okamžitě odcházejí do učeben. Po škole se pohybují v čisté a
suché obuvi nepoškozující povrch. Žákům se nepovoluje pobývat ve škole v zimní obuvi.
Okamžité opuštění šatny po převléknutí platí též při odchodu ze školy. V průběhu vyučování je
žákům vstup do šaten povolen pouze v doprovodu vyučujícího.
Po 1. zvonění o velké přestávce se žáci urychleně přemístí do třídy, připraví se na výuku a již
setrvají ve třídě.
Se zvoněním označujícím začátek vyučovací hodiny jsou všichni na svých místech a mají
připraveny pomůcky. V případě hodiny tělesné výchovy a při výuce v odborných učebnách se
řídí pokyny vyučujícího.

6)
7)
8)

9)

Žáci jsou povinni nosit do školy učebnice a školní potřeby dle rozvrhu a pokynů vyučujících.
Nepřítomnost vyučujícího ve třídě 10 minut po zvonění ohlásí služba v ředitelně.
Žáci nenarušují průběh vyučovací hodiny. Do jiných tříd přecházejí ukázněně. Vstup do půdní
vestavby, tělocvičny, laboratoře, školní knihovny, školního klubu a učebny IVT je dovolen jen
za přítomnosti vyučujícího.
Žáci za každých okolností vždy dbají všech pravidel hygieny a bezpečnosti. V případě úrazu či
nevolnosti je žák povinen tuto skutečnost okamžitě nahlásit vyučujícímu, o přestávce
vyučujícímu, který koná dozor, nebo třídnímu učiteli. Žák se pohybuje ve všech prostorách školy
ve vhodné obuvi, bezpečně, pomalu a ohleduplně. V případě úrazu bude nedodržení důvodem ke krácení
či odejmutí případného pojistného plnění. Všechny úrazy budou podrobně prošetřeny a v případě
pochybností bude požádáno o přezkoumání revizním lékařem pojišťovny.

10) Výslovně se žákům zakazuje naklánět přes zábradlí a zdržovat se na schodišti.
11) Žáci jsou povinni být ve škole vhodně a čistě upraveni a oblečeni.
12) Žáci jsou povinni dodržovat zásady slušného chování, dbají pokynů všech pracovníků školy a o
přestávkách plně respektují pokyny vyučujících, kteří vykonávají dozor na jednotlivých
patrech.
13) Do školy žáci nesmí nosit věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo ohrožovat
mravní výchovu spolužáků (např. zápalky, zapalovače, pyrotechniku, atd.).
14) Žákům se nedoporučuje nosit do školy a na školní akce větší obnos peněz a cenné věci. Cenné
věci (např.: zlaté řetízky, náušnice, prstýnky, mobily, hodinky, atd.) a peníze jsou povinni nosit
neustále u sebe. Na Tv a předmět člověk a svět práce je musí odkládat na místo určené
vyučujícím.
15) Při tělesné výchově jsou žáci povinni se převlékat do sportovního oblečení.
16) Se zvoněním označujícím začátek vyučovací hodiny musí žáci vypnout mobily, uložit je do
tašky a během vyučování s nimi bez svolení učitele nesmějí manipulovat. Je povinností žáka,
pokud u sebe má mobilní telefon či jiná komunikační elektronická zařízení, mít jej neustále pod
kontrolou, tj. neodkládat ho volně jakýmkoliv způsobem. Totéž platí pro akce pořádané školou. Mobilní
telefon není nezbytná školní pomůcka, proto za jeho ztrátu, poškození či zničení škola neodpovídá.

17) Žákům nebude tolerován jakýkoliv projev šikanování nebo rasismu.
18) Výslovně se zakazuje nosit do školy cigarety a jiné tabákové výrobky, alkohol a další návykové
látky. Při vyučovací hodině je zákaz konzumace jídla.
19) Kouření, požívání alkoholu, užívání návykových látek a jejich distribuce, projev šikanování
nebo rasismu budou posuzovány jako hrubé prohřešky.
20) Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a vedením bez dozoru
vyučujícího.
21) Žákům je zakázáno manipulovat s výukovými pomůckami učitele a audiovizuálními
pomůckami.
22) Při přecházení žáků na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy se žáci řídí pravidly
silničního provozu a pokyny doprovázejících osob.
23) V tělocvičně, laboratoři, dílnách, odborných učebnách a jídelně se řídí žáci řádem a pokyny
vyučujících.
24) Ve všech prostorách školy platí pro žáky zákaz fotografování a pořizování audio a video
záznamů

Článek 4. – zacházení se školním majetkem:
1) Žáci jsou povinni udržovat v pořádku a nepoškozené všechny věci, které tvoří zařízení školy a
třídy, a dále ty, které jim byly svěřeny do osobního užívání (učebnice, školní potřeby).
2) Otevřít a zavřít okno je dovoleno pouze se souhlasem vyučujícího, přičemž je výslovně zakázáno
se z oken vyklánět nebo vyhazovat z nich odpadky či jiné předměty. Manipulovat se žaluziemi
žáci smějí jen s povolením učitele.
3) Žáci opouštějí učebnu uklizenou. Po skončení vyučování zvedají židličky (kromě pátku).
4) Každý žák zodpovídá za svoji šatní skříňku a jakékoliv poškození okamžitě nahlásí třídnímu
učiteli. Bez souhlasu třídního učitele nelze měnit umístění žáků ve skříňkách.
5) Náhrada za poškození majetku, učebních pomůcek, učebnic apod. bude vyžadována po rodičích
žáka, který poškození způsobil.
6) Zjistí-li žáci ztrátu osobní věci, jsou povinni tuto skutečnost okamžitě ohlásit vyučujícímu, o
přestávce vyučujícímu, který koná dozor, nebo třídnímu učiteli.
7) Nalezené věci předají žáci okamžitě třídnímu učiteli, příp. do ředitelny.

Článek 5. – práva žáků a rodičů:
1) Žáci mají právo na vzdělání a na zabezpečení přístupu k informacím, které podporují jejich
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)

všeobecný rozvoj.
Žáci mají právo vyjádřit se k obsahu i způsobu výuky. Podmínkou je však dodržování výše
uvedených bodů školního řádu a zásad slušného chování.
Žáci mají právo požádat v případě nejasnosti v učivu vyučujícího o pomoc.
Při problémech s chováním a prací ve škole mají žáci možnost se poradit se svým třídním
učitelem.
O volbě povolání mají žáci možnost se radit s výchovným poradcem.
Po předchozí domluvě mají rodiče právo se informovat o chování a práci svého dítěte ve škole u
vyučujícího, třídního učitele, výchovného poradce i ředitele školy.
Žáci mají právo na ochranu před informacemi, které škodí jejich pozitivnímu vývoji, na ochranu
před fyzickým nebo psychickým násilím, nedbalým zacházením a před sociálně nežádoucími
jevy.
Ve škole je zaveden pitný režim. Žáci mají možnost si zakoupit nápoje v bufetu.

Článek 6. – ochrana před sociálně nežádoucími jevy:
1)

2)
3)

4)
5)

Pedagogičtí pracovníci aktivně a průběžně provádí prevenci sociálně nežádoucích jevů ve všech
oblastech (drogová závislost, alkoholismus, kouření, kriminalita, virtuální drogy, gambling,
záškoláctví, šikana, vandalismus, xenofobie, rasismus, antisemitismus, …)
Pokud se žák setká se šikanou spolužáka, je povinen to okamžitě nahlásit buď třídnímu učiteli,
metodikovi prevence, řediteli školy, případně jinému pracovníkovi školy.
Pokud se žák ve škole setká s kouřením nebo držením, konzumací či distribucí omamných a
psychotropních látek, je povinen to okamžitě nahlásit buď třídnímu učiteli, metodikovi prevence,
řediteli školy, případně jinému pracovníkovi školy.
Pokud pedagog zjistí u žáků ve škole šikanu nebo výskyt návykových látek, je povinen to
oznámit řediteli školy a řídit se Krizovým plánem školy.
Podávání léků a léčebných prostředků (léky, kapky, masti) je ve škole zakázáno. Jejich podání si
musí zajistit rodiče sami. Škola může podat tyto prostředky pouze ve výjimečných případech,
kdy je ohroženo zdraví nebo život dítěte.

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ
Článek 7. – pravidla pro hodnocení prospěchu žáků:
1) Na vysvědčení jsou žáci ve všech ročnících hodnoceni známkou. Pouze ve výjimečných případech

2)

3)
4)

5)
6)
7)

je na žádost zákonných zástupců u žáků převážně s vývojovou poruchou učení použito slovní
hodnocení.
Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni:
1 - výborný
2 - chvalitebný
3 - dobrý
4 - dostatečný
5 - nedostatečný.
V nižších ročnících (převážně v 1. třídě) se při výsledném hodnocení zdůrazňuje kladná motivační
úloha pěkných známek.
Žáci jsou předem informováni o kritériích a metodách hodnocení. Učitel využívá širokou škálu
hodnotících postupů v závislosti na obsahu a cíle výuky v daném předmětu. O všech hodnotících
podkladech, které učitel použije pro závěrečnou klasifikaci, jsou žáci i jejich zákonní zástupci
průběžně informováni (převážně prostřednictvím žákovské knížky).
Učitel využívá různá klasifikační kritéria pro předměty s převahou teoretického zaměření,
praktického zaměření a výchovného zaměření (viz příloha č. 5 – výňatek z klasifikačního řádu)
K průběžnému hodnocení žáka používají učitelé známky nebo body.
Při bodovém hodnocení jsou předem dána jednoznačná pravidla pro závěrečné převedení počtu
získaných bodů do známkové klasifikace (viz přílohy č. 1 a 2).

8) Žák je na konci prvního a druhého pololetí hodnocen takto:
 prospěl s vyznamenáním,
 prospěl,
 neprospěl,
 nehodnocen.
Žák prospěl s vyznamenáním, nemá-li v žádném vyučovacím předmětu prospěch horší než
chvalitebný, průměrný prospěch z vyučovacích předmětů nemá horší než 1,50 a jeho chování je
velmi dobré.
Žák prospěl, nemá-li v žádném vyučovacím předmětu prospěch nedostatečný.
Žák neprospěl, má-li z některého vyučovacího předmětu prospěch nedostatečný.
Žák je nehodnocen, není-li možné žáka hodnotit z některého povinného předmětu na konci pololetí.
9) Nelze-li žáka hodnotit na konci 1. pololetí, hodnocení se obvykle odloží nejpozději do konce
února (ve výjimečných případech do konce března). Není-li možné žáka hodnotit ani v
náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí.
10) Nelze-li žáka hodnotit na konci 2. pololetí, určí ředitel pro jeho hodnocení náhradní termín v
posledním týdnu měsíce srpna. Tento termín je možné prodloužit z vážných důvodů do konce
září. Není-li žák hodnocen ani v tomto termínu, neprospěl.
11) Do vyššího ročníku postupuje žák, který při celkové klasifikaci na konci druhého pololetí nebo
po opravných zkouškách dosáhl alespoň stupně hodnocení prospěl.
12) Opakování ročníku na prvním stupni je možné realizovat jednou, stejně tak na druhém stupni.
Pokud žák již opakoval ročník, postupuje bez ohledu na prospěch.
13) Základním kritériem úspěšnosti žáka v jednotlivých předmětech je nejen množství získaných
informací, ale také úroveň ovládání potřebných klíčových kompetencí.
14) Upravená kritéria hodnocení jsou vytvořena u žáků se specifickými poruchami učení, případně u
tělesně postižených žáků. Způsob hodnocení zde individuálně závisí na typu závažnosti poruchy
učení, případně zdravotního postižení žáka. Při vytváření kritérií je úzká spolupráce
s pedagogicko – psychologickou poradnou, případně odborným lékařem.

Článek 8. – pravidla pro opravné a komisionální zkoušky:
1) Žák, jehož prospěch je na konci druhého pololetí nedostatečný nejvýše ze dvou povinných
předmětů, koná z těchto předmětů opravnou zkoušku. Opravná zkouška je komisionální.
2) Termín stanoví na návrh vyučujícího ředitel školy v posledním srpnovém týdnu. Termín zkoušky
je sdělen zákonnému zástupci nezletilého žáka písemně. Žák, který nevykoná opravnou zkoušku
úspěšně nebo se k jejímu konání bez omluvy nedostaví, neprospěl.
3) Pokud se žák nemůže z vážných důvodů dostavit k opravné zkoušce ve stanoveném termínu, lze
povolit vykonání opravné zkoušky nejpozději do konce září, do té doby navštěvuje podmíněně
nejbližší vyšší ročník.
4) Jestliže má žák na konci školního roku 3 nedostatečné nebo po opravných zkouškách aspoň
jednu nedostatečnou z povinného předmětu, opakuje ročník.

Článek 9. – pravidla pro hodnocení chování žáků:
1) Pro hodnocení chování žáků škola používá bodový systém (viz příloha č. 3). Přestupky jsou
podle závažnosti bodově ohodnoceny.
2) Po dosažení předem daného počtu bodů následují v průběhu pololetí tato výchovná opatření:
sdělení rodičům do žákovské knížky od třídního učitele, pozvání rodičů do školy třídním
učitelem, dopis rodičům od ředitele školy, pozvání rodičů do školy ředitelem školy nebo
pohovor ředitele školy se žákem při závažném přestupku.
3) Na vysvědčení je pro stupeň chování u žáka rozhodující celkový počet bodů získaných za dané
pololetí. Bodové hodnocení je nastaveno tak, aby jednotlivé stupně klasifikace splňovaly tato
kritéria:
 stupeň 1 (velmi dobré)
Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení Školního řádu. Méně závažných
přestupků se dopouští ojediněle. Žák je však přístupný výchovnému působení a snaží se své
chyby napravit.
 stupeň 2 (uspokojivé)

Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními Školního řádu. Žák se dopustí
závažného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo Školnímu řádu, nebo se
opakovaně dopouští méně závažných přestupků. Ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje nebo
jiných osob.
 stupeň 3 (neuspokojivé)
Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování. Dopustí se takových
závažných přestupků proti Školnímu řádu nebo provinění, že je jimi vážně ohrožena výchova
nebo bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně narušuje hrubým způsobem vzdělávací
činnost školy.
4) Až 5 přestupkových bodů si žák může během pololetí odečíst za získané plusové body
v hodnocení chování (viz příloha č. 4), které v předem stanovených kritériích nahrazují pochvaly.

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY
1.PŘIHLAŠOVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ
1.1. Předávání informací rodičům, přihlašování a odhlašování žáků do školní družiny zajišťuje
vychovatelka příslušného oddělení.
1.2. O zařazení dětí do školní družiny rozhoduje ředitel školy.
1.3. Rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka přihlášeného k pravidelné docházce do družiny sdělí
družině rozsah docházky žáka a způsob odchodu žáka z družiny; tyto údaje jsou zaznamenány na
zápisním lístku. Omluvu nepřítomnosti žáka v družině, odchylky od docházky žáka nebo pokud má
žák odejít ze ŠD jinak či s jinou osobou, než je obvyklé a je uvedeno na zápisním lístku, sdělí rodiče
tuto skutečnost družině písemně. Předem známou nepřítomnost žáka v družině zákonný zástupce
oznámí písemně.
1.4. V docházkovém sešitě je zaznamenáván příchod žáka do ŠD, odchod jen pokud se údaj liší od
zápisního lístku a písemných omluvenek.
2. ORGANIZACE ČINNOSTI
2.1. Školní družina je otevřena v pondělí až v pátek od 6.30 hod. do 7.30 hod. ráno a od konce
vyučování do 15.30 hod.
2.2. Kvůli nenarušování plánované činnosti jsou stanoveny odchody dětí ze školní družiny takto:
po obědě do 13.00 hod.
Na zájmové kroužky a hodiny v ZUŠ budou děti uvolňovány dle potřeby.
2.3. Do oddělení ŠD se zapisuje do 25 žáků na pravidelnou docházku. Z rozhodnutí ředitele školy lze
oddělení naplnit až do počtu 30 nepravidelně docházejícími žáky.
2.4. Žáci končící výuku v 11.35 si vychovatelky přebírají od vyučujících na obědě. Žáci končící
výuku později přecházejí do školní družiny sami.
2.5. Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou
odpočinkových, rekreačních a zájmových činností; umožňuje žákům přípravu na vyučování.
2.6. Činností družiny se mohou zúčastňovat i žáci nezařazení do družiny, pokud se této činnosti
neúčastní plný počet žáků zařazených do družiny stanovený pro oddělení nebo skupinu.
2.7. O provozu školní družiny v době řádných prázdnin v průběhu školního roku rozhoduje ředitel
školy.
2.8. Rodiče a další návštěvníci do učeben ŠD nevstupují.
2.9. Za pobyt dětí ve ŠD je měsíčně vybírán poplatek ve výši 50,- Kč. Poplatek se platí do 15. dne na
aktuální měsíc. Zákonný zástupce žáka může poplatek zaplatit i na více měsíců dopředu. Pokud za
žáka není zaplacen poplatek, ředitel školy může rozhodnout o jeho vyřazení z družiny od prvního dne
dalšího měsíce.
3. CHOVÁNÍ ŽÁKŮ
3.1. Žák bez vědomí vychovatelky oddělení školní družiny neopouští. Za žáka, který byl ve škole a
do ŠD se nedostavil, vychovatelka neodpovídá.
3.2. Doba pobytu žáka ve ŠD se řídí údaji uvedenými na zápisním lístku.

3.3. Ve ŠD se žák řídí pokyny vychovatelek, školním řádem a řádem školní družiny pro žáky, který
je vyvěšen v učebně.
3.4. Na hodnocení a klasifikaci chování žáka ve školní družině se vztahují ustanovení vyhlášky o
základní škole. Pokud žák narušuje soustavně školní řád a činnost školní družiny, může být
rozhodnutím ředitele z družiny vyloučen.
4. DOKUMENTACE
4.1. V družině se vede tato dokumentace:
zápisní lístek pro žáky, kteří jsou přihlášeni k pravidelné docházce
přehled výchovně vzdělávací práce
docházkový sešit

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍHO KLUBU
1. PŘIHLAŠOVÁNÍ
1.1. Předávání informací rodičům, přihlašování žáků do školního klubu zajišťuje vedoucí ŠK.
1.2. O zařazení dětí do školního klubu rozhoduje ředitel školy.
1.3. V docházkovém sešitě je zaznamenáván příchod žáka do ŠK a jeho odchod. Žák je povinen
nahlásit přítomnému vychovateli svůj příchod a potom také svůj odchod ze ŠK.

2. ORGANIZACE ČINNOSTI
2.1. Školní klub je otevřen v pondělí až v pátek. Některé nabídkové aktivity mají pevně otevřenou
časovou dobu, jiné jsou otevřeny nepravidelně dle potřeby, případně zájmu dětí.
2.2. Žák navštěvuje školní klub dle svého uvážení zcela nepravidelně. Není jeho obecnou povinností
dopředu informovat vychovatele o svém příchodu či odchodu. Škola však za žáka ručí pouze v době,
kdy je zapsaný v docházkové knize!
2.3. Vychovatel může mít v dané chvíli na starosti maximálně 25 žáků.
2.4. Rodiče a další návštěvníci nevstupují do prostorů využívané školním klubem.
2.5. Pobyt žáků ve ŠK je zdarma.

3. CHOVÁNÍ ŽÁKŮ
3.1. Žák bez vědomí vychovatele neopouští oddělení školního klubu.
3.2. Ve ŠK se žák řídí pokyny vychovatelů, školním řádem a řádem školního klubu.
3.3. Pokud žák narušuje soustavně školní řád a činnost školního klubu, může být rozhodnutím
ředitele ze školního klubu vyloučen.

4. DOKUMENTACE
4.1. Ve školním klubu se vede tato dokumentace:
zápisní lístek pro žáky, kteří jsou přihlášeni k nepravidelné docházce
docházkový sešit

přílohy ke školnímu řádu
1)
2)
3)
4)
5)

Bodové hodnocení v předmětu zeměpis
Bodové hodnocení v předmětu fyzika + chemie
Bodové přestupky ve škole
Plusové body v hodnocení chování
Klasifikační kritéria pro hodnocení prospěchu

V Úpici, 1.9.2016

Mgr. Martin Zakouřil
ředitel školy

Příloha č.1 - a
Předmět:

ZEMĚPIS (6.ročník – 1.pololetí)

TYP

TÉMA

PÍSEMNÉ PRÁCE Země jako vesmírné těleso

PROJEKT
SEŠIT

PŘÍSTUP
K VÝUCE

MAX. ZÍSKANÝ PODPIS
POČET POČET

10

Měřítko mapy

10

Mapa – orientace na mapě, obsah mapy

10

Určování zeměpisné polohy

10

Podnebné a vegetační pásy

10

Voda v přírodě

10

Nákres mapy

15

Kvalita sešitu za 1. čtvrtletí

5

Kvalita sešitu za 1. pololetí

5

Aktivita, chování,
nošení pomůcek
Bonusové body

10

Výsledný prospěch: VÝBORNÝ
CHVALITEBNÝ
DOBRÝ
DOSTATEČNÝ
NEDOSTATEČNÝ

X
77 a více
58 – 76
39 – 57
20 – 38
19 a méně

bodů
bodů
bodů
bodů
bodů

Příloha č.1 - b
Předmět:

ZEMĚPIS (6.ročník – 2.pololetí)

TYP

PÍSEMNÁ PRÁCE
SLEPÁ MAPA

PÍSEMNÁ PRÁCE
BEZ ATLASU

PÍSEMNÁ PRÁCE
S ATLASEM

TVORBA MAPY

PROJEKT

TÉMA

MAX.
POČET

Afrika – obecně zeměpisná

6

Afrika - politická

6

Amerika – obecně zeměpisná

6

Amerika - politická

6

Afrika

8

USA

6

Amerika

6

Afrika

6

Austrálie a Oceánie, Antarktida

6

USA

6

Amerika

6

Afrika – obecně zeměpisná

5

Afrika – politická

5

Austrálie

5

Amerika – obecně zeměpisná

7

Amerika - politická

5

Vybrané téma z Afriky, Austrálie
nebo z Ameriky

15

OLYMPIÁDA - bonus

SEŠIT

PŘÍSTUP K VÝUCE

Výsledný prospěch:

Hodnocení sešitu za 3. čtvrtletí

0-9
5

Hodnocení sešitu za 2. pololetí

5

Pasivita, chování, pomůcek

10

Bonusové body (aktivita)

X

VÝBORNÝ
CHVALITEBNÝ
DOBRÝ
DOSTATEČNÝ
NEDOSTATEČNÝ

ZÍSKANÝ PODPIS
POČET

105 a více bodů
79 – 104 bodů
53 – 78 bodů
27 – 52 bodů
26 a méně bodů

Příloha č.1 - c
Předmět:

ZEMĚPIS (7.ročník – 1.pololetí)

TYP

TÉMA

MAX.
POČET

PÍSEMNÁ PRÁCE
SLEPÁ MAPA

Asie – obecně zeměpisná

6

Asie – politická

6

V a JV Asie

8

J, Stř. a JZ Asie

8

Evropa úvod a J Evropa

8

Z Evropa

8

V a JV Asie

6

J, Stř. a JZ Asie

6

Evropa úvod a J Evropa

6

Z Evropa

6

Asie – obecně zeměpisná

7

Asie – politická

5

Evropa – obecně zeměpisná
(vodstvo)

5

PROJEKT

vybrané téma z Asie

15

SEŠIT

Hodnocení sešitu za 1. čtvrtletí

5

Hodnocení sešitu za 1. pololetí

5

PÍSEMNÁ PRÁCE
BEZ ATLASU

PÍSEMNÁ PRÁCE
S ATLASEM

TVORBA MAPY

PŘÍSTUP K VÝUCE Aktivita, chování, pomůcky
Bonusové body

Výsledný prospěch:

VÝBORNÝ
CHVALITEBNÝ
DOBRÝ
DOSTATEČNÝ
NEDOSTATEČNÝ

ZÍSKANÝ PODPIS
POČET

10
X
97 a více bodů
73 – 96 bodů
49 – 72 bodů
25 – 48 bodů
24 a méně bodů

Příloha č.1 - d
Předmět:

ZEMĚPIS (7.ročník – 2.pololetí)

TYP

PÍSEMNÁ PRÁCE
SLEPÁ MAPA

PÍSEMNÁ PRÁCE
BEZ ATLASU

PÍSEMNÁ PRÁCE
S ATLASEM

TVORBA MAPY

PROJEKT

TÉMA

MAX.
POČET

Evropa – obecně zeměpisná

6

Evropa – politická
Evropa – hlavní města

6
6

Evropa – ostatní města

6

Sev. Evr., Německo, Alpské státy

8

Evropa - Střední, JV, V

8

Obyvatelstvo světa + sídla

10

Světové hospodářství, správní
členění, státní zřízení
Sev. Evr., Německo, Alpské státy

8

Evropa - Střední, JV, V

6
6

Obyvatelstvo světa + sídla

8

Světové hospodářství, správní
členění, státní zřízení
Evropa – obecně zeměpisná
(pohoří, nížiny, ostrovy, poloostr.)
Evropa - politická

6

vybrané téma z Evropy

15

OLYMPIÁDA - bonus

SEŠIT
PŘÍSTUP K VÝUCE

5
6

0–9
Hodnocení sešitu za 3. čtvrtletí

5

Hodnocení sešitu za 2. pololetí

5

Pasivita, chování, pomůcek

10
X

Bonusové body (aktivita)

Výsledný prospěch:

ZÍSKANÝ PODPIS
POČET

VÝBORNÝ
CHVALITEBNÝ
DOBRÝ
DOSTATEČNÝ
NEDOSTATEČNÝ

105 a více
79 – 104
53 – 78
27 – 52
26 a méně

bodů
bodů
bodů
bodů
bodů

Příloha č.1 - e
Předmět:

ZEMĚPIS (8.ročník – 1.pololetí)
TÉMA

TYP

PÍSEMNÉ
PRÁCE
(SLEPÁ MAPA)

PÍSEMNÉ
PRÁCE
(BEZ ATLASU)

PÍSEMNÉ
PRÁCE
(S ATLASEM)

TVORBA MAPY
PROJEKT

SEŠIT
PŘÍSTUP K
VÝUCE

MAX.
POČET

ČR – pohoří

6

ČR – řeky a nádrže

8

ČR – pohoří, podnebí

10

ČR– vodstvo, půdy, suroviny

10

ČR – obyvatelstvo, sídla

12

ČR – energetika, hutnictví

8

ČR – pohoří, podnebí

6

ČR– vodstvo, půdy, suroviny

6

ČR – obyvatelstvo, sídla

6

ČR – energetika, hutnictví

6

ČR – pohoří

4

ČR – řeky a nádrže

8

Přírodní zajímavost,
pamětihodnost
Kvalita sešitu za 1. čtvrtletí

15

Kvalita sešitu za 2. čtvrtletí

5

Aktivita, chování, pomůcky

10

Bonusové body

X

Výsledný prospěch:

ZÍSK.
POČET

PODPIS

5

VÝBORNÝ
CHVALITEBNÝ
DOBRÝ
DOSTATEČNÝ
NEDOSTATEČNÝ

101 a více bodů
76 – 100 bodů
51 – 75 bodů
26 – 50 bodů
25 a méně bodů

Příloha č.1 - f
Předmět:

ZEMĚPIS (8.ročník – 2.pololetí)
TÉMA

TYP
SLEPÁ MAPA

TVORBA MAPY

PÍSEMNÁ PRÁCE
(bez mapy)

PÍSEMNÁ PRÁCE
(s mapou)

ČR - pohoří

MAX.
POČET
6

ČR - řeky a nádrže

8

ČR - města v krajích

12

ČR - města v krajích

8

ČR – průmysl (strojír. – potravin.)

10

ČR – zemědělství, doprava

10

ČR – regiony v Čechách

10

ČR – regiony na Moravě

8

ČR – místní region + životní
prostředí
ČR – průmysl (strojír. – potravin.)

8

ČR – zemědělství, doprava

6

ČR – regiony v Čechách

6

ČR – regiony na Moravě

6

ČR – místní region + životní
prostředí

6

OLYMPIÁDA - bonus

6

0-9

PROJEKT

Průmyslový podnik ČR

15

SEŠIT

Hodnocení sešitu za 3. čtvrtletí

5

Hodnocení sešitu za 2. pololetí

5

Pasivita, chování, pomůcek

10

Bonusové body (aktivita)

X

PŘÍSTUP K VÝUCE

Výsledný prospěch:

ZÍSKANÝ PODPIS
POČET

VÝBORNÝ
CHVALITEBNÝ
DOBRÝ
DOSTATEČNÝ
NEDOSTATEČNÝ

117 a více bodů
88 – 116 bodů
59 – 87 bodů
30 – 58 bodů
29 a méně bodů

Příloha č.2
Předmět:

MATEMATIKA (8.tř.), FYZIKA, CHEMIE (8.tř.)

DATUM

Hodnota
známky

Součin
známky
a její
hodnoty

ZNÁMKA

Hodnota
známky

Součin
známky
a její
hodnoty

ZNÁMKA

HODNOCENO

Součet :
Příklad výpočtu známky:
DATUM

HODNOCENO

5.9.

1.písemná práce

1

2

2

6.10.

Domácí úkol

4

1

4

6.10.

Aktivita

1

1

1

Součet:

4

7

V případě absence je žák povinen si s vyučujícím domluvit náhradní termín.
Nedostaví-li se ke zkoušce nebo neodevzdá-li práci v náhradním termínu,
bude klasifikován nedostatečně.

Průměr: Ø = 7:4 = 1,75
Vypočtená hodnota průměru odpovídá klasifikaci:2

y

Φ=1,0→1,49…….1
Φ=1,5→2,49…….2
Φ=2,5→3,49…….3
Φ=3,5→4,49…….4
Φ=4,5→5….…….5

Příloha č. 3: Bodované přestupky žáků ve škole
číslo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

PŘESTUPEK
opakované vyrušování při výuce
konzumace jídla při výuce
opakované houpání na židli
neplnění zadané služby
pozdní příchod na vyučovací hodinu
nepřezutí v tělocvičně
pohyb po škole v mokré či znečištěné obuvi
použití a opakované nevypnutí mobilu při výuce
opakované nepřevlékání se na Tv
vstup do školy postranním vchodem bez povolení
nedovolená manipulace s okny a žaluziemi
maření práce ostatních
vyklánění se z oken a naklánění přes zábradlí
nedovolená manipulace s výuk. pomůckami učitele
braní věci bez svolení spolužáka
nerespektování pokynů pracovníků školy
plivání v prostorách školy
nedovolená manipulace s elektrickými spotřebiči
nevhodné chování
vulgární vyjadřování a chování
házení předmětů z oken a odpadků mimo koš
nedovolené opuštění výuky nebo budovy školy
odmlouvání dospělým
opakovaná ztráta žákovské knížky
časté zapomínání žákovské knížky (5x za pololetí)
nošení zakázaných věcí
poškození osobních věcí spolužáka
lhaní vyučujícímu
drzost vůči dospělým (slovní i písemná)
zapírání žákovské knížky
porušení bezpečnostních předpisů
poškození vystavených věcí
poškození učebních pomůcek
poškození školního majetku
úmyslné poškození či ztráta žákovské knížky
podvod
šikana a ubližování spolužákovi
krádež
projevy a propagace rasismu a extrémních hnutí
drzost vůči dospělým (i písemná) s vulgár. výrazy
držení, konzumace a distribuce alkoholu a návykových látek
kouření během vyučování a akcí školy
neomluvené hod.: 1 neomluvená hodina = 5 bodů
výše neuvedený přestupek (rozhodnutí ředitele)

OPATŘENÍ

sdělení rodičům od třídního učitele do ŽK
pozvání rodičů do školy třídním učitelem
dopis rodičům od ředitele školy
pozvání rodičů do školy ředitelem školy
jednání ředitele školy se žákem

BODY
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1–2
1–2
1-2
1–2
1–3
2
2
1-3
1-3
2–3/1
3
3
3
3
1–5
1–5
2–5
5
5
2 - 10
2 – 10
2 – 10
2 – 10
3/ 10
5 – 15
2 – 25
5 – 25
10 – 25
15 – 25
20 - 50
25
5 a více
dle závažnosti
10 bodů
15 bodů
25 bodů
35 bodů
10 a více bodů

(jednorázově)

HODNOCENÍ CHOVÁNÍ
1. stupeň z chování
2. stupeň z chování
3. stupeň z chování
Poznámka:

0 – 24 bodů
25 – 50 bodů
51 a více bodů
U žáků, kteří na škole neabsolvují celé pololetí, bude chování
řešeno příslušným poměrem.

Příloha č. 4: Plusové body v hodnocení chování
1)

Vzorné vykonávání dlouhodobé žákovské služby
(např.: péče o třídní knihu, pokladník třídy, žákovská služba na jednotlivé předměty)

+ 1 – 5 b.

2)

Vzorná pomoc při organizaci akcí školy
(např.: den otevřených dveří, zápis, ...)

+ 1 – 2 b.

3)

Vzorná pomoc při organizaci sportovních soutěží
(např.: sportovní dopoledne, Úpická laťka, ...)

+ 1 – 2 b.

4)

Pořádání akcí pro další žáky
(např..: Mikuláš, víkendovky, ...)

+ 1 – 3 b.

5)

Sportovní reprezentace školy (družstev nebo jednotlivců)
účast v okrskovém kole

+ 1 – 2 b.

účast v okresním kole

+ 1 – 3 b.

účast v krajském kole

+ 1 – 4 b.

úspěch jednotlivce při soutěži družstev (např. atletika)

+ 1 – 2 b.

6)

Sportovec školy
pořadí v soutěži „O nejlepšího sportovce školy“:
(II.pololetí)

1. – 3 místo
4. – 6. místo
7. – 10. místo

+ 3 b.
+ 2 b.
+ 1 b.

Reprezentace školy ve znalostních a dovednostních soutěžích
účast ve školním kole (minimálně polovina nejlepších)

+ 1 – 3 b.

účast v okrskovém kole

+ 1 – 3 b.

účast v okresním kole

+ 1 – 4 b.

účast v krajském kole

+ 1 – 5 b.

Soutěž „O nejlepšího žáka ve vědomostních a dovednostních soutěžích“
pořadí v soutěži „O nejlepšího žáka školy v soutěžích“ : 1. místo:
(II. pololetí)
2. – 3. místo
4. – 6. místo
7. – 10. místo
11. – 15. místo

+ 5 b.
+ 4 b.
+ 3 b.
+2b
+1b

9)

Kulturní reprezentace školy

+ 1 – 2 b.

10)

Velmi vzorné chování v průběhu celého pololetí

+ 1 – 2 b.

11)

Ochotná a soustavná pomoc vyučujícímu, škole, …

+ 1 – 3 b.

12)

Vzorná práce pro školní časopis a Blahovku Tv

+ 1 – 3 b.

13)

Prezentace školy v tisku

+ 1 b.

14)

Výše nezahrnuté situace (dle rozhodnutí ředitele)

dle přínosu

7)

8)

Žákovi se za pololetí odečte maximálně 5 bodů.
„NEJLEPŠÍ ŽÁK ŠKOLY“ - tuto soutěž pro kategorii 2. – 5. tříd a kategorii 6. – 9. třídy vyhraje žák s
nejvyšším převisem kladných bodů. Do této soutěže se žákům připočtou body za dobrý prospěch:
Ø 1,00
do Ø 1,25
do Ø 1,50
do Ø 1,75
do Ø 2,00

20 bodů
16 bodů
12 bodů
8 bodů
4 body

Příloha č. 5: Klasifikační kritéria pro hodnocení prospěchu
1. Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření
1.1. Převahu teoretického zaměření mají jazykové, společenskovědní, přírodovědné předměty a matematika.
1.2.Při průběžné klasifikaci praktických činností, které jsou součástí předmětů uvedených v odst. 2.1,
postupuje učitel podle bodu 4, příp. podle bodu 5.
1.3.Při klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech uvedených v bodu 1.1. se v
souladu s požadavky učebních osnov hodnotí:
 ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic, zákonitostí a
vztahů, kvalita a rozsah získaných dovedností vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti,
 schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při
výkladu a hodnocení společenských a přírodních jevů a zákonitostí,
 kvalita myšlení, především jeho logika, samostatnost a tvořivost,
 aktivita v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim,
 přesnost, výstižnost a odborná i jazyková správnost ústního a písemného projevu,
 osvojení účinných metod samostatného studia.
1.4. Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:
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.
Stupeň 3 (dobrý)
Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si 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 si 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.
2. Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou praktického zaměření.
2.1.Převahu praktické činnosti mají na základní škole pracovní činnosti, praktika, technické činnosti, domácí
nauky.
2.2.Při průběžné klasifikaci teoretických poznatků, které jsou součástí předmětů uvedených v bodu 1.1.
postupuje učitel podle bodu 1, příp. podle bodu 3.
2.3.Při klasifikaci v předmětech uvedených v odst. 1 v souladu s požadavky učebních osnov se hodnotí:
 vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem,
 osvojení praktických dovedností a návyků, zvládnutí účelných způsobů práce,
 využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech,
 aktivita, samostatnost, tvořivost, iniciativa v praktických činnostech,
 kvalita výsledků činností,
 organizace vlastní práce a pracoviště, udržování pořádku na pracovišti,
 dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a péče o životní prostředí,
 hospodárné využívání surovin, materiálů, energie, překonávání překážek v práci,
 obsluha a údržba laboratorních zařízení a pomůcek, nástrojů, nářadí a měřidel.
2.4. Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:
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 udržuje
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 vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem s menšími výkyvy. Za pomocí
učitele uplatňuje získané 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 a vztahu k práci, k pracovnímu kolektivu a praktickým činnostem. Získané teoretické
poznatky dovede využít při praktické činnosti jen za soustavné pomoci učitele. V praktických činnostech,
dovednostech a návycích se dopouští větších chyb. Při volbě postupů a způsobů práce potřebuje soustavnou
pomoc učitele. Ve výsledcích práce má závažné nedostatky. Práci dovede organizovat za soustavné pomoci
učitele, méně dbá o pořádek na pracovišti. Méně dbá na dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví
při práci a o životní 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 vztah k ní, ani k pracovnímu kolektivu a 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. Práci na
pracovišti si nedokáže zorganizovat, nedbá na pořádek na pracovišti. Neovládá předpisy o ochraně zdraví při
práci a nedbá na ochranu životního prostředí. Nevyužívá hospodárně surovin, materiálů a energie. V obsluze a
údržbě laboratorních zařízení a pomůcek, přístrojů a nářadí, nástrojů a měřidel se dopouští závažných
nedostatků.
3. Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření
3.1. Převahu výchovného zaměření mají: výtvarná výchova, hudební výchova a zpěv, tělesná a sportovní
výchova.
3.2. Při průběžné klasifikaci předmětů uvedených v bodu 3.1. se klasifikuje teoretická část podle bodu 1. a
praktická podle bodu 2.
3.3. Žák při částečném uvolnění nebo úlevách doporučených lékařem se v tělesné výchově klasifikuje s
přihlédnutím ke zdravotnímu stavu.
3.4. Při klasifikaci v předmětech uvedených v bodu 3.1. se v souladu s požadavky učebních
osnov hodnotí:
 stupeň tvořivosti a samostatnosti projevu,
 osvojení potřebných vědomostí, zkušeností, činností a jejich tvořivá aplikace,
 poznání zákonitostí daných činností a jejich uplatňování ve vlastní činnosti,
 kvalita projevu,
 vztah žáka k činnostem a zájem o ně,
 estetické vnímání, přístup k uměleckému dílu a k estetice ostatní společnosti,
 v tělesné výchově s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu žáka všeobecná, tělesná zdatnost, výkonnost a
jeho péče o vlastní zdraví.
3.5. Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:
Stupeň 1 (výborný)
Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní předpoklady a velmi
úspěšně podle požadavků osnov je rozvíjí v individuálních a kolektivních projevech. Jeho projev je esteticky
působivý, originální, procítěný, v hudební, branné a tělesné výchově přesný. Osvojené vědomosti, dovednosti
a návyky aplikuje tvořivě. Má výrazně aktivní zájem o umění, estetiku, brannost a tělesnou kulturu a projevuje
k nim aktivní vztah. Úspěšně rozvíjí svůj estetický vkus, tělesnou zdatnost a brannost.
Stupeň 2 (chvalitebný)
Žák je v činnostech aktivní, tvořivý, převážně samostatný na základě využívání svých osobních předpokladů,
které úspěšně rozvíjí v individuální a kolektivním projevu. Jeho projev je esteticky působivý a má jen menší
nedostatky z hlediska požadavků osnov. Žák tvořivě aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti a návyky v
nových úkolech. Má aktivní zájem o umění, o estetiku, brannost a tělesnou zdatnost. Rozvíjí si v požadované
míře estetický vkus, brannost a tělesnou zdatnost.

Stupeň 3 (dobrý)
Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyužívá dostatečně své schopnosti v
individuální a kolektivním projevu. Jeho projev je málo působivý, dopouští se v něm chyb. Jeho vědomosti a
dovednosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje pomoc učitele. Nemá dostatečný aktivní zájem
o umění, estetiku, brannost a tělesnou kulturu. Nerozvíjí v požadované míře svůj estetický vkus, tělesnou
zdatnost a brannost.
Stupeň 4 (dostatečný)
Žák je v činnostech málo aktivní a tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo uspokojivé. Úkoly
řeší s častými chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se značnou pomocí učitele. Projevuje velmi
malou snahu a zájem o činnosti, nerozvíjí dostatečně svůj estetický vkus, brannost a tělesnou zdatnost.
Stupeň 5 (nedostatečný)
Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho projev je povětšině
chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti nedovede aplikovat.
Neprojevuje zájem o práci a nevyvíjí úsilí rozvíjet svůj estetický vkus, brannost a tělesnou zdatnost.

