Kritéria pro klasifikaci
Školní rok:
2017/2018
Předmět:
Matematika
Ročník:
1. – 5.
Pedagog:
V každém pololetí:

Důležitost

1

Druh

TEMATICKÝ TEST

Poznámka

Po probraném celku
(slovní úloha, pamětné i písemné
příklady, hodnocení bodové)

2

SAMOSTATNÁ PRÁCE

Práce v hodinách
Slovní úlohy
Pamětné příklady
Písemné příklady
Matematické operace
Převody jednotek

3

AKTIVITA V HODINĚ

Spolupráce, zapojení do činností

4

GEOMETRIE

5

DOMÁCÍ ÚKOLY

5

PŘÍPRAVA NA VYUČOVÁNÍ

Konstrukční úlohy
Početní úlohy
Plnění domácích úkolů
Pomůcky (zapomínání)
Připravenost na začátku hodiny

Počet
dle
uzavřených
tematických
celků

stále

stále
stále
průběžně
stále

Další informace:
1. Pokud žák/žákyně zapomene pomůcky na výuku, včetně ŽK, omlouvá se na začátku hodiny.
Tolerováno je zapomínání max. 3x za měsíc, pak zápis do ŽK.
2. Do hodnocení předmětu bude započteno plnění domácích úkolů. Pokud žák/žákyně úkol
zapomene, může ho přinést v náhradním termínu.
3. Pokud žák nemá sešit (popř. chybí 1 – 3 dny), doplní si látku v průběhu následujících 3 dnů.
4. Pokud žák chybí déle než 3 dny, doplní si chybějící látku v průběhu následujícího týdne
(dlouhodobé absence se budou řešit individuálně).
5. Pokud žák/žákyně zapomene ŽK, zajistí si ve vlastním zájmu dodatečné zapsání známek.
6. Všechny důležité informace budou rodičům sdělovány přes žákovskou knížku a na konzultacích či
třídních schůzkách.
7. V případě chybějících podkladů nezbytných pro klasifikaci žák dostane náhradní termín pro jejich
doplnění.

Pomůcky:
učebnice, pracovní sešity, školní sešit, psací potřeby, pravítko, (pro nelinkovaný sešit lenoch), ŽK,
úkolníček
Rýsovací potřeby: pravítko/trojúhelník, trojúhelník s ryskou, úhloměr, kružítko se seříznutou tuhou,
ořezaná tužka č. 3/mikrotužka, guma, (ořezávátko)

Kritéria pro klasifikaci
Školní rok:
2017/2018
Předmět:
Český jazyk
Ročník:
1. – 5.
Pedagog:
V každém pololetí:

Důležitost

1

2

Druh

TEMATICKÝ TEST

SAMOSTATNÉ PRÁCE

Poznámka

Po probraném celku
(bez diktátu, hodnocení bodové)
Pravopisná doplňovací cvičení
Diktáty
Jazykové rozbory, mluvnické kategorie

Počet
dle
uzavřených
tematických
celků

stále

Přepisy, opisy textů
Práce se čteným textem
Otázky k textu

2

ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST

3

RECITACE

3

MIMOŠKOLNÍ ČETBA

Čtenářský deník - plnění

4

AKTIVITA V HODINĚ

Spolupráce, zapojení do činností

stále

4

SLOHOVÉ PRÁCE

Ústní i písemný slohový projev

průběžně

5

DOMÁCÍ ÚKOLY

Plnění domácích úkolů

průběžně

5

PŘÍPRAVA NA VYUČOVÁNÍ

Přednes, paměť

Pomůcky (zapomínání)
Připravenost na začátku hodiny

stále
1
průběžně

stále

Další informace:
1. Pokud žák/žákyně zapomene pomůcky na výuku, včetně ŽK, omlouvá se na začátku hodiny.
Tolerováno je zapomínání max. 3x za měsíc, pak zápis do ŽK.
2. Do hodnocení předmětu bude započteno plnění domácích úkolů. Pokud žák/žákyně úkol
zapomene, může ho přinést v náhradním termínu.
3. Pokud žák nemá sešit (popř. chybí 1 – 3 dny), doplní si látku v průběhu následujících 3 dnů.
4. Pokud žák chybí déle než 3 dny, doplní si chybějící látku v průběhu následujícího týdne
(dlouhodobé absence se budou řešit individuálně).
5. Pokud žák/žákyně zapomene ŽK, zajistí si ve vlastním zájmu dodatečné zapsání známek.
6. Všechny důležité informace budou rodičům sdělovány přes žákovskou knížku a na konzultacích či
třídních schůzkách.
7. V případě chybějících podkladů nezbytných pro klasifikaci žák dostane náhradní termín pro jejich
doplnění.

Pomůcky:
učebnice, pracovní sešity, školní sešit, psací potřeby, ŽK, úkolníček

