
  
 

Erstellt von/vyhotovila: Isabella Haleš 
Erstellt am/datum vyhotovení: 1.9.2008, aktualisiert 1.9.2017/28.8.2018 / 18.6.2019 / 
30.7.2019/ 9.8.2020 / 28.8.20 / 24.11.20 / 18.2.21  
 
S:\PB\01 COVID 2020-21\Leistungfestellung Kriteria\5. Leistungsfeststellung Kriteria 
_Online_CJ_18.2.2021.docx 

 

1 

18. 02. 2021 

          24.11.2020 

Doplnění ke Kritériím hodnocení      

Platí pro 3. až 5. ročník Platí pro všechny ročníky  

 
Písemné online přezkoušení 
Pro písemné online přezkoušení platí níže uvedené podmínky pro hodnocení 
písemného přezkoušení (bod 2). 
 
Změny: 
V předmětech Český jazyk, Němčina, Angličtina, Francouzština, Španělština a 
Matematika mohou probíhat online písemné práce. 
 
Online písemné práce jsou písemné práce v délce jedné vyučovací jednotky (výjimky 
jsou možné ve vyšších ročnících). Jejich váha leží mezi 60 a 70 procenty (podle kritérií 
hodnocení v daném předmětu). 
 
 
NOVÉ: Pro přezkoušení základních kompetencí/znalostí (Grundlagekompetenz-
Check) - slovní zásoba, gramatika, základní znalosti v matematice - lze provést 
„Online kontrolu základních kompetencí“. Písemné přezkoušení pokrývá jednu 
uzavřenou oblast učiva menší než u písemné práce. Tato písemná práce trvá od 20 
do 30 minut. Její váha je 30 až 35 procent (podle daných kritérií hodnocení). 
 
Ve všech dalších předmětech, v nichž se nepíšou Schularbeiten (viz výše) mohou 
probíhat online testy. Ty pokrývají jednu uzavřenou oblast učiva menší než u 
Schularbeiten. Pracovní čas nesmí překročit 30 minut. Váha je 60 až 70 procent (podle 
daných kritérií hodnocení). 
 
 
Obecně platí: 

Zkoušená látka musí být studentkám/ studentům oznámena nejpozději týden před 

písemnou zkouškou. Učivo posledních dvou vyučovacích dnů před online 

přezkoušením nesmí být součástí online zkoušky. Termíny je třeba zadat co nejdříve, 

nejpozději však týden před datem zkoušky.  

Online písemné práce se nesmějí konat, pokud by se konaly dvě písemné práce 

během 8 dní. Online testy a testy základních kompetencí jsou podřízeny písemným 

pracím a mají být rozloženy v plánu testů a písemných prací tak, aby nedošlo k 
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přetížení studentek a studentů (viz také „Organizace výuky podle PES 20.11.20“). Plán 

testů a písemných prací je třeba průběžně aktualizovat.  

Zadání úloh je třeba studentkám a studentům zadat ve formě PDF dokumentu (např. 

aktivitou „úkol“ v Eduvidualu), který bude obsahovat zadání úkolu a pokyny k 

vypracování a odevzdání písemné práce. Úkoly musí být zpracovány psacím písmem 

na papíru (výjimky jsou možné ve vyšších ročnících v jazykových předmětech) a po 

uplynutí času předány vyučující/mu, buď uloženy (vyfotografované strany) na 

platformě Eduvidual nebo poslány mailem. 

Písemné zkoušky smějí přezkoušet jen stanovené kompetence a znalosti v daném 

předmětu, kompetence studentek a studentů v oblasti IT nesmějí výsledek 

ovlivnit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Technické problémy s platformou Eduvidual nebo internetový přenos by neměly mít 

žádný vliv na písemnou online zkoušku. Studentky a studenti si PDF dokument uloží 

na svém počítači a úkoly pak mohou zpracovat ručně bez použití techniky. 

Studentky a studenti musí během písemné zkoušky zůstat zalogováni, vyučující je 

pro dotazy kdykoli k dispozici.  

 

Platí pro všechny ročníky, 1. - 6. 

Oprava písemných zkoušek (písemné práce, testy, písemná online přezkoušení) 

Ustanovení strana 5 (nahoře) 

„Studentky a studenti obdrží opravené a ohodnocené písemné práce během jednoho 
týdne. Studentky a studenti mají právo si písemné práce kopírovat a fotografovat.“ 
 

bude změněno následovně:  

Studentky a studenti obdrží opravená a ohodnocená písemná přezkoušení během 

dvou týdnů. Studentky a studenti mají právo si písemnou práci kopírovat a fotografovat 

po návratu do školy.“ 
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Poznámka: Korona-klasifikace 1. pololetí 20 21 

V každém předmětu je nutné alespoň jedno písemné přezkoušení (písemná zkouška 

z opakování, písemná práce, test, písemná online zkouška), aby bylo možné tento 

předmět za 1. pololetí klasifikovat. V předmětech VO, HO, TV a v seminářích mohou 

pro klasifikaci proběhnout také adekvátní seminární práce nebo praktické práce. 

Vyhotovila 19.11.2020 Hal / upravila 20.11. Neumayer/ 24.11.2020 Hal-Neu / 
18.2.2021 Hal 
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 24.8.2020 
  

Změny pro 1. pololetí školního roku 2020 / 2021 jsou vyznačeny. 
„Výuka“ bude v následujícím dokumentu chápána jako distanční výuka nebo prezenční 
výuka ve škole.  
V souvislosti se čtyřměsíčním distančním vyučováním ve školním roce 2019/2020 se 
budou v září 2020 opakovat podstatné obsahy předmětů a znalosti budou 
vyhodnoceny na základě hodinového písemného přezkoušení navíc na konci září. 
Známka bude stejně jako všechny další písemné výkony součástí hodnocení za 1. 
pololetí.     
 

Kritéria hodnocení 
 
Výkony studentek a studentů budou vyučující hodnotit na základě spolupráce ve výuce 
a písemného a ústního zkoušení.  
 
Hodnocení výkonů musí být věcně fundované, musí být studentkám a studentům 
oznámeno, způsob oznámení nesmí na studentky a studenty negativně působit v jejich 
sebevnímání a nesmí je demotivovat.   
 
Hodnocení by měla být co nejvíce rovnoměrně rozložena do celého semestru, aby 
studentky a studenti nebyli přetěžováni.  
 
V posledních třech dnech před hodnotící konferencí (konec školy) lze hodnocení 
stanovit jen se souhlasem vedení školy, když jsou pro něj pádné důvody (např. nemoc 
vyučující/ho nebo studentky/ studenta). 
 
Formy stanovení hodnocení  
1. Spolupráce 
2. Písemné zkoušky 
3. Ústní zkoušky  
 
1. Spolupráce: 
 
Spolu s pravidelnou návštěvou školy patří spolupráce k nejdůležitějším povinnostem 
studentek/ studentů.  
Spolupráce studentky/ studenta obnáší aktivní spolupráci ve výuce, domácí úkoly, 
zodpovídání dotazů a opakování látky, písemnou spolupráci (ta trvá max. 10 minut a 
vztahuje se na právě probíranou látku), čtení a překlady textů, vedení sešitů, počítání 
matematických příkladů. Nesmějí se zadávat domácí úkoly, které by byly k 
vypracování během sobot, nedělí nebo prázdnin.   
Vyučující musí o spolupráci vést záznam a musí být kdykoli schopni o spolupráci každé 
studentky/ každého studenta podat jasné informace.    
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Spolupráce představuje podstatný základ ročního hodnocení (30% a více – v závislosti 
na předmětu). Hodnocení se nikdy nesmí opírat pouze o školní písemné práce a testy.   
Vyučující studentce/ studentovi jednou měsíčně (na konci měsíce) oznámí jeho/ její 
známku za spolupráci.  
 
Poznámka: Každý student/ každá studentka je povinen/ povinna vést si v každém 
předmětu portfolio. Portfolio sestává z přehledu, který dokumentuje každou hodinu 
předmětu (datum, obsah hodiny, pracovní úkoly atd.). Portfolio může být vedeno jak v 
papírové, tak elektronické podobě.  
Každý student/ každá studentka je povinen/ povinna portfolio kdykoli na požádání 
předložit vyučující/mu k hodnocení (nejpozději na konci 1. pololetí). 
Studentky/studenti, kteří portfolio nepředloží, nebudou klasifikováni (N). 
 
Poznámka: pro všechny ročníky se známky budou průběžně zadávat do systému 
Bakaláři (nejpozději týden po písemné práci, spolupráce na konci měsíce).   
 
2. Písemné zkoušky: 
 
Písemné práce: 
Školní práce jsou písemné práce v trvání jedné vyučovací jednotky, pokud to v 
učebním plánu není stanoveno jinak. Počet Schularbeiten bude stanoven v plánu 
Schularbeiten. Školní práce budou obsahovat minimálně dvě úlohy s na sobě 
nezávislými řešeními.    
Se zkoušenou látkou budou studentky/ studenti seznámeni nejméně (nejpozději) týden 
před písemnou prací. Látka z posledních dvou vyučovacích dní před písemnou prací 
se v písemné práci nesmí objevit.  
Termíny všech písemných prací jednoho semestru stanoví vyučující nejpozději dva 
týdny po začátku školního roku, a poté je hned oznámí studentkám a studentům. 
Termíny Schularbeiten budou uvedeny v plánu Schularbeiten (web). Změna smí 
proběhnout jen se souhlasem ředitelky školy.  
Školní práce se nesmí psát: 

o Po vícedenních školních akcích  
o Pokud by se konaly dvě školní práce během 8 dní 

 
Zadání úkolů obdrží student/ka v kopii.  
Opravené a ohodnocené školní práce obdrží student/ka během jednoho týdne. 
Studenky/ studenti mají právo si školní práci okopírovat nebo ofotografovat. 
 
Pokud bude výkon více než poloviny studentek a studentů ohodnocen jako 
„nedostatečně“, je třeba školní práci se stejnou učební látkou ještě jednou zopakovat. 
Počítá se lepší výkon. Opakovací písemná práce nemusí být oznámena předem. 
Školní práce se konají v předmětech Čeština, Němčina, Angličtina, Francouzština, 
Španělština a Matematika.   
Testy: 
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Obsahují menší uzavřenou oblast učiva než školní práce.   
Termíny všech testů jednoho pololetí musí vyučující stanovit nejpozději dva týdny po 
začátku školního roku, a poté ihned oznámit studentkám a studentům. Termíny testů 
budou zaznamenány v kalendáři Schularbeiten. Ke změně může dojít pouze se 
souhlasem ředitelky.  
 
Zadání úkolů obdrží student/ka v kopii.  
Opravené a ohodnocené testy obdrží student/ka během jednoho týdne. Studenky/ 
studenti mají právo si test okopírovat nebo ofotografovat. 
 
Pracovní čas nesmí překročit 30 minut.  
Testy se nesmí psát: 

o po vícedenních školních akcích 
o v den, kdy se koná již jiná písemná zkouška (test, školní práce) 

 
Během jednoho pololetí musí proběhnout alespoň jeden test.  
Oba způsoby práce (spolupráce a test) se odlišují časově i obsahově. Zatímco test 
pokrývá menší celistvou uzavřenou oblast učiva, písemné ověření spolupráce nemůže 
už z časových důvodů obsáhnout oblast učiva, nýbrž pouze její části (ověření 
spolupráce trvá max. 10 min a vztahuje se na látku, jež se probírá). 
 
Předměty, v nichž se nesmějí psát žádné testy: 

o Předměty, v nichž se píší školní práce 
 

 
3. Ústní zkoušky: 
 
Důležitým kritériem ústní zkoušky je, že probíhá formou rozhovoru. I v rámci ústní 
zkoušky mohou vyvstat záznamy, pokud zkoušený kandidát tyto písemné záznamy 
vysvětlí.  
Ústní zkoušky sestávají z minimálně dvou na sobě nezávislých otázek.  
Na přání studentky/ studenta proběhne v každém pololetí jedno ústní přezkoušení 
(„zkouška na přání“). Nárok na něj vzniká jen při včasném nahlášení se. Zkoušení 
nesmí tvořit většinu hodiny.  
 
Ústní zkoušky se smějí konat jen v průběhu vyučování a musí být ohlášeny dva dny 
předem.  
 
Ústní zkouška smí trvat maximálně 15 minut. 
Oblasti učiva, které jsou starší, smějí být zkoušeny jen jako přehled.  
Na chyby musí být student/ka okamžitě upozorněn/a.  
Ústní zkoušky nesmí probíhat:  

o po vícedenní školních akcích  
o v den, kdy se koná již jiná písemná zkouška (test, školní práce) 
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o v den, kdy se již koná písemná zkouška (test, školní práce) 
 
Obecně  
 
Vyučující na začátku školního roku,v prvním týdnu školy, seznámí studentky a 
studenty se systémem hodnocení  v elektronické podobě.  
 
Studentům a studentkám musí být oznámen klíč známkování pro písemné práce i pro 
celkovou známku, tzn. kolik procent celkové známky tvoří spolupráce resp. písemné 
zkoušky.  
 
Systém hodnocení nesmí být v průběhu pololetí měněn a bude stanoven v odborné 
skupině na začátku školního roku. V kritériích hodnocení vyučující nadále stanoví, jaká 
kritéria platí pro známku za spolupráci.  
Vyučující zaznamená v třídní knize, že studentky/ studenty se systémem známkování 
seznámil/a. 
 
 
Následující pravidla pro školní rok  2020/21 neplatí:   
   
Pokud student/ka určitý procentuální podíl vyučovaných hodin zameškal/a, ohodnotí 
ho/ ji vyučující jako „neklasifikován/a“. Procentuální podíl se odvíjí od týdenního počtu 
hodin daného předmětu: 

 15% u předmětu se 3 a více hodinami týdně 

 25% u předmětu se 2 hodinami týdně 

 30 % u předmětu s 1 hodinou týdně  
Student/ka musí nejpozději do konce září složit nekomisionální zkoušku za dané 
pololetí.  
 
Výjimky jsou uvedeny ve směrnicích pro absence (IVP, delší nemoc, studium v 
zahraničí, osvobození z tělesné výuky, reprezentace České republiky, reprezentace 
školy). 
 
 
 
 
Mag. Isabella Haleš   
25.8.2020 
Přepracováno 20.11.2020 Haleš/ Neumayer / 23.11.2020 Hal / 18.2. 2021 
 
 
 
 
 


