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Hodnocení výkonů 
 
Hodnocení výkonů studentek a studentů stanoví vyučující na základě jejich spolupráce 
ve vyučování a také dle výsledků písemných prací a ústního zkoušení. 
 
Posouzení výkonů studentek a studentů musí být věcně fundované a musí být 
studentkám a studentům oznámeno;  způsob tohoto oznámení je nesmí ponížit, omezit 
nebo odradit.  
 
Hodnocení výkonů je nutné provádět pokud možno pravidelně v průběhu semestru 
tak, aby se zabránilo nadměrnému přetěžování studentek a studentů. 
 
Poslední tři dny před závěrečnou konferencí (ukončení školního roku) je hodnocení 
výkonů možné jen se souhlasem vedení školy, pokud pro to existují závažné důvody 
(např. nemoc vyučujícího nebo studentky/ studenta). 
 

 
 
 

Způsoby hodnocení výkonů 
 
1. Spolupráce 
2. Písemná přezkoušení 
3. Ústní přezkoušení 
 
 
 

1. Spolupráce 
 
Spolu s pravidelnou školní docházkou patří spolupráce (aktivita) k nejdůležitějším 
povinnostem studentek a studentů.  
Spolupráce zahrnuje domácí úkoly, odpovědi na otázky, opakování látky, malý test 
(„Mitarbeitfeststellung“ – v délce maximálně 10 minut, vztahující se k  
aktuálnímu učivu), čtení a překládání textů, vedení sešitů, počítání matematických 
příkladů.  
Nesmějí být zadávány domácí úkoly, které by měla být vypracovány o sobotách, 
nedělích nebo během prázdnin.  
Vyučující o tom musí pořizovat záznamy a musejí být schopni kdykoli podat jasnou 
informaci o spolupráci každé studentky a každého studenta.  
Spolupráce je podstatným základem ročního hodnocení (40% a více – v závislosti na 
předmětu). Hodnocení nikdy nesmí vycházet pouze ze školních prací a testů.  
 
 
Vyučující musí každé studentce/ každému studentovi jednou měsíčně (na konci 
měsíce) udělit známku za spolupráci. 
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Poznámka: V 1. a 2. ročníku budou známky zapisovány průběžně (nejpozději jeden 
týden po písemné práci, spolupráce na konci měsíce) do systému Bakaláři.  

 
 
2. Písemná přezkoušení 

 
 
„Schularbeiten“ jsou písemné práce v trvání jedné vyučovací jednotky, pokud není 
v učebním plánu určeno jinak. Počet školních prací je dán učebním plánem.  
U písemných prací je nutno zadat minimálně dvě úlohy s vzájemně nezávislými 
řešeními.   
Je nutné, aby studující dostali informaci o látce, která bude prací prověřována, 
nejméně jeden týden před konáním písemné práce. Látka posledních dvou 
vyučovacích dnů před písemnou prací nesmí být do této práce zahrnuta.  
Termíny všech písemných prací jednoho semestru musí vyučující určit nejpozději dva 
týdny po začátku školy a tyto pak ihned sdělit studentkám a studentům. Termíny 
písemných prací musí být zaznamenány v třídní knize. Změna smí být provedena 
pouze se souhlasem ředitelství.  
Písemné práce se nesmí psát:  

 po vícedenní školní akci, 

 když se v průběhu 8 dnů konají již dvě písemné práce  

 
 
Zadání úlohy se studentkám a studentům musí předložit v kopii. 
Tyto školní písemné práce je třeba studentkám/studentům ukázat opravené a 
vyhodnocené do jednoho týdne. Studentky a studenti má právo si písemnou práci 
kopírovat nebo fotografovat.  
Pokud jsou výsledky více než poloviny studentů hodnoceny známkou „nedostatečně“, 
musí se tato školní písemná práce se stejnou vyučovací látkou jednou zopakovat. Pak 
se počítá lepší výsledek. Tato opakovací písemná práce nemusí být předem znovu 
oznámena.  
 
Školní písemné práce se konají v předmětech: čeština, němčina, angličtina, 
francouzština, španělština a matematika. 
 
 
 
 
Testy  
 
Zahrnují uzavřenou menší oblast učiva než písemné práce/ „Schularbeiten“.  
Termíny všech testů jednoho semestru musí vyučující určit nejpozději dva týdny po 
začátku školy a tyto pak ihned sdělit studentkám a studentům. Termíny testů musejí 
být zaznamenány v kalendáři písemných prací. Změnu lze provést pouze se 
souhlasem ředitelství.  
 
 
Zadání úloh se studentkám a studentům musí předložit v kopii. 
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Testy je nutno ukázat studentkám a studentům opravené a vyhodnocené během 
jednoho týdne. 
Studující mají právo si test kopírovat nebo fotografovat. 
 
 
Pracovní čas nesmí překročit 30 minut.  
Testy se nesmějí konat:  

 po vícedenní školní akci, 

 v den, kdy se již jedno písemné přezkoušení koná (test, písemná práce/ 

Schularbeit) 

 
V jednom semestru musí proběhnout minimálně jeden test.  
Obě pracovní formy (malý test a test) se liší časově a obsahově. Zatímco testy zahrnují 
uzavřenou menší oblast učiva, malé testy („Mitarbeitsfeststellung“) nemohou už jen z 
časových důvodů látku posuzovat obsáhle, ale pouze v bodech. 
 
Předměty, ve kterých se nesmějí psát testy: 

 Vyučovací předměty, ve kterých se píší písemné práce/ Schularbeiten. 

 
 

 
3. Ústní přezkoušení 

 
 

Podstatným kritériem ústního přezkoušení je, že se uskutečňuje formou rozhovoru. 
Také v rámci ústní zkoušky se mohou dělat záznamy, když kandidát či kandidátka 
objasňuje písemné poznámky.  
Ústní zkoušky se skládají z minimálně dvou vzájemně nezávislých otázek. 
 
Na žádost studentky nebo studenta lze provést v každém semestru jednu ústní 
zkoušku („Wunschprüfung“ - „zkouška na přání“). Právo na tuto zkoušku je jen tehdy, 
pokud byl termín zkoušky dohodnut včas.  Zkoušení nesmí tvořit převážnou část 
hodiny. 
 
Ústní zkoušky se smějí konat pouze ve vyučovacích hodinách a musejí být oznámeny 
dva vyučovací dny předem.  
 
Ústní zkouška smí trvat nejvýše 15 minut.  
Oblasti učiva, které jsou časově starší, lze zkoušet pouze informativně. Student/ 
studentka musí být ihned upozorněn/a na chyby. 
Ústní zkoušky se nesmějí konat: 

 po vícedenní školní akci  

  v den, kdy se již koná písemné přezkoušení, tedy test nebo písemná práce/ 

Schularbeit. 
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 Všeobecně  
 
 
Vyučující seznámí studentky a studenty na začátku školního roku, v prvním týdnu 
školy, se systémem hodnocení. 
 
Studentkám a studentům musí být oznámen klíč ke známkování písemných prací a 
k celkové známce, tzn. kolik procent z celkové známky je za spolupráci a kolik za 
písemné zkoušky.  
Pokud studentka nebo student chyběl/a v jednom předmětu určitou procentní sazbu 
uskutečněných vyučovacích hodin, nebude tato studentka/ tento student hodnocen/a 
– bude „neklasifikován/a“. Procentní sazba se řídí podle počtu hodin davyučovacího 
předmětu v týdnu: 

 15% v předmětu s 3 nebo více hodinami týdně 

 25% v předmětu s 2 hodinami týdně 

 30% v předmětu s 1 hodinou týdně 
Studentka nebo student pak nejpozději do konce září mmusí složit dodatečnou 
nekomisionální zkoušku za celý semestr. 
 
Výjimky jsou popsány ve směrnicích týkajících se absencí (IVP, delší nemoc, 
studium v zahraničí, uvolnění z tělesné výchovy, reprezentace České republiky, 
reprezentace školy). 

 
Systém hodnocení nesmí být během jednoho roku měněn a bude stanoven odbornou 
skupinou na začátku školního roku. V kritériích hodnocení kromě toho odborná skupina 
určí, jaká kritéria budou stanovena pro známku za spolupráci/"Mitarbeit". 
Vyučující pořídí záznam o poučení žáků prostřednictvím známkového systému do 
třídní knihy. 
 
 
Mag. Isabella Haleš 
 
 
Přílohy: 
Směrnice týkající se absencí 
Počet písemných prací/ Schularbeiten 
 


