Kritéria hodnocení - 1. stupně

Hodnocení probíhá dle stanovených kritérií a požadavků. Jejich naplňování bude součástí
klasifikace v jednotlivých předmětech. Průběžné hodnocení prospěchu je vyjadřováno
známkami, které mají různou váhu. Tato váha je vždy stanovena a schválena příslušnou komisí
nebo metodickým sdružením. Váha známek je zobrazena v přehledu klasifikace žáka
v programu Bakalář. Do této webové aplikace mají zákonní zástupci přístup. Zde je také
orientačně zobrazen vážený průměr známek, který zohledňuje váhu každé známky.
Žáci budou s kritérii a požadavky seznámeni v jednotlivých předmětech na začátku školního
roku. I rodiče budou o této formě hodnocení seznámeni prostřednictvím třídních schůzek.

Ústní zkoušení:

hodnota známky 8-10

Diktáty:

hodnota známky 8-10
(počet chyb 0-1, 2-3, 4-6, 7-9, 10 a více)

Doplňování mluvnických jevů písemně:

hodnota známky 8-10

Testy a minutovky:

hodnota známky 8-10

Hodnocení domácích úkolů:

hodnota známky 5

-

pokud učitel stanoví, že se DÚ bude známkovat
a) úkol vypracován – platí hodnocení chybovosti jako u diktátů
b) nevypracován nebo nedonesl – hodnocen známkou 5

-

pokud DÚ nebude známkován a žák jej nepřinesl, bude toto zapsáno do zapomínání

Referáty – splnil – nesplnil – prezentace – formální stránka:

hodnota známky 5

Aktivita v hodinách, plnění zadaných úkolů:
ČJ, AJ, M, INF, VL, PŘ, PRV, výchovy:

hodnota známky 5

Čtenářské deníky – hodnota známky 5:
-

2. ročník: 2 knihy za pololetí název, autor, obrázek)

minimálně !!

-

3. ročník: 3 knihy za pololetí (název, autor, hlavní postavy, obrázek)

-

4. a 5. ročník: každý měsíc 1 kniha (4. roč. viz předchozí + 5-7 vět o postavě – popis)
(5. roč.: viz předchozí + 5-7 vět děj)

Čtení: neznámý text

- hodnota známky 8

text po přípravě - hodnota známky 6
básničky

- hodnota známky 4

Hodnocení v kompetenci vyučujícího učitele: - hodnoty známek 5
pro: a) písničky
b) skupinová práce
c) výtvarné práce
d) výrobky

Kritéria hodnocení žáků v TV
Hodnocení a klasifikace má svůj specifický charakter. Obsahem tohoto předmětu je komplex
pohybových schopností a dovedností, při jejichž plnění je kladen důraz oproti jiným
předmětům především na výchovný aspekt.
Vzhledem k tomu, že schopnost vykonávat různé pohybové činnosti na požadované úrovni je
úzce spjata s vrozenými dispozicemi, bude při hodnocení a následné klasifikaci předmětu brán
ohled na individuální možnosti a schopnosti žáků.
Cílem TV je formovat u žáků kladný postoj k pohybové aktivitě a přimět žáky k pozitivnímu
zájmu o pohybovou aktivitu v jejich budoucím životě.
Pravidla pro účast na hodinách TV:
-

-

žák nosí cvičební úbor – sportovní triko, kraťasy (tepláky) – bez zipů a knoflíků, pevná
sportovní obuv s nebarvící podrážkou do tělocvičny, v hodinách plavání nosit plavky,
ručník, plaveckou čepici, přezůvky a hřeben
žák na hodinu TV nastupuje bez předmětů, které mohou způsobit zranění – zejména
hodinky, velké náušnice, řetízky, prstýnky, náramky
dlouhé vlasy si stahuje do culíku - drdolu
žák dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti
žák se aktivně zapojuje do výuky – cvičí

Kritéria hodnocení žáků v TV:
-

aktivní účast a zapojení se v hodinách TV
osvojení si daných pohybových činností

-

míra zlepšení (pokroku) při získávání a upevňování pohybových dovedností
hodnocení postoje k TV – pokud žák svých chováním a pasivním přístupem narušuje výuku
v TV více než 3x za pololetí, bude mu udělen snížený stupeň z TV
dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví

Omlouvání v TV:
-

-

pokud žák nemůže cvičit ze zdravotních důvodů, zákonný zástupce písemně doloží důvody
zdravotní nezpůsobilosti. Toto bude uvedeno v ŽK nebo v Notýsku před zahájením hodiny
TV, při náhodné indispozici dodá zákonný zástupce písemné sdělení dodatečně
při dlouhodobé nemoci či zdravotních komplikacích delších než 14 dní je nutné doložit
absenci v TV lékařským potvrzením
při závažných dlouhodobých zdravotních problémech je možno požádat vedení školy
o částečné nebo úplné uvolnění z TV doložené lékařským potvrzením
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