
 1 

Podmínky klasifikace 2013/2014 
 

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA  
 

Andrea Žišková (3, 4) 
 
• 1 pololetní písemná práce 

• Slohová práce (min. 1 za pololetí) 

• Diktát (min. 1 za pololetí) 

• Ústní zkoušení z literatury (min. 1 za pololetí) 

• Test z mluvnice (min. 1 za pololetí) 

• Test z literatury (min. 1 za pololetí) 

• Dobrovolný referát o přečtené knize 

• Vedení komentovaného přehledu četby (min. 5 knih za pololetí) 

• Minimálně 12 známek za pololetí 

• Soustavná příprava na výuku (nošení pomůcek, plnění domácích úkolů, plnění 
dohodnutých termínů) 

• Aktivita v hodině 

• Schopnost spolupráce s učitelem a spolužáky 

• Vedení stručných zápisků (doplnění zápisů v případě nemoci) 

• Schopnost vyjádřit se adekvátně situaci 

• Schopnost být platným členem týmu při skupinové práci 

• Schopnost práce s literárním textem 

 (5, 6, 7) 
• pravidelná a aktivní účast na hodinách 
• 70% docházka a dostatečný počet známek za pololetí vzhledem k hodinové 

dotaci předmětu 
• četba a schopnost interpretace textu 
• zájem o předmět – vypracovávání referátů, projektů, informací o kulturním dění 

apod. 
• včasné plnění domácích povinností (neodevzdání práce  ve stanoveném termínu 

klasifikováno známkou nedostatečnou) 
• zvládnutí základních slohových postupů (ověřováno formou písemných prací) 
• zvládnutí gramatických i syntaktických dovedností odpovídajících profilu 

středoškolského studenta 



 2 

Seminář z Českého jazyka (8) 

• Aktivní a kreativní přístup  
• Přednesení referátu na zadané téma (jeden za pololetí) 
• Minimální docházka 70 %  
 

Interpretace literárního textu (8) 

• Přednesení referátu na zadané téma (jeden za pololetí) 
• Napsání min. 2 esejů za pololetí 
• Minimální docházka 70 %  

 
 

Markéta Vignerová (1,2) 
 
• Aktivní a tvořivá práce v hodinách 

• Samostatné vedení zápisů z hodin ve čtyřech sešitech: ČJ – mluvnice, ČJ – sloh, 

ČJ – literatura, ČJ – domácí úkoly  

• Plnění domácích úkolů  

• Vypracování alespoň jednoho referátu o přečteném literárním díle v průběhu 

pololetí (dle vlastního výběru či na základě konzultace s učitelem)  

• Získání alespoň minimálního počtu 10 známek 

 

 

 
ANGLICKÝ JAZYK + KONVERZACE Z AJ 
 

Miroslava Končelová (1, 4, 6) 
 

1. Požadovaný počet známek 
- 4 známky z testů /Revision tests - po každé UNIT/  
- 3 známky ze slovíček  
- 1 známka z poslechu  
- 1 známka ze psaní  
- 1 známka z ústního projevu 
- plnění domácích úkolů, některé jsou klasifikovány 
- aktivní účast v hodinách 
2. písemné testy 
   Pravidelně po každé lekci /UNIT/ se píše test /45 min./, jeho obsahem je látka 

z celé lekce, workbooku, gramatika, slovní zásoba atd. Testy jsou vždy bodovány- 
klasifikace podle standardního bodového ohodnocení. 

3. psaní/vyprávění, esej…/ 
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     Vypracování slohové práce na zadané téma. Studenti mohou používat slovník, 
rozsah a klasifikace závisí na konkrétním ročníku. Studenti dostanou 2 známky 
/gramatika/stylistika/. 

4. domácí úkoly 
     Jsou zadávány cca každou druhou hodinu. 2 nevypracované domácí úkoly za 

pololetí lze prominout, každý další je klasifikován známkou 5. 
     Workbook: studenti si vypracovávají sami vždy do stanoveného termínu. 

Možnost zeptat se na nejasnosti. Gramatika a slovní zásoba workbooku jsou 
součástí testů. 

5. pomůcky 
     Povinnost nosit učebnici, workbook a sešity. Opomenutí je považováno za 

neplnění studijních povinností. Pokud student zapomene sešit či učebnici 
s domácím úkolem, je klasifikován /dle klasifikač. požadavků/ známkou 5. 

6. opisování 
     Pokud je student přistižen při opisování nebo používání zakázaných materiálů, je 

klasifikován známkou 5. 
7. závěrečná klasifikace: 
     Za pololetí mají studenti dostatek známek /viz požadavky ke klasifikaci/, žádné 

opravné termíny nejsou. Vzhledem k nutnosti zvládnutí gramatiky i konverzace 
nelze při klasifikaci postupovat jen podle aritmetického průměru. Do známky se 
započítává účast v hodinách, aktivita, plnění domácích úkolů atd. 

  
 

Magda Hausdorová (1, 2, 3, 5, 7, 7s) 
 
I. Prima – septima 
 1. Písemné testy se píší pravidelně: 1x za týden slovíčka z právě probírané lekce, 1x 

za  tři týdny velký test (45 minut) z celé lekce (obsahuje gramatickou teorii, 
gramatická cvičení, slovní zásobu dané lekce – vysvětlit slova v angličtině, použít 
ve větě) 

 V případě, že se student k testu nedostaví, má možnost náhradního termínu. 
Všechny chybějící testy za 1. pololetí mají studenti možnost dopsat v závěrečném 
týdnu v lednu a za 2. pololetí v červnu,  resp. v květnu. Pro hodnocení na konci 
pololetí je nutné, aby student dosáhl 50 % všech testů a ústních zkoušení 

2. Domácí úkoly jsou zadávány zhruba každou druhou hodinu. Za tři zapomenuté 
úkoly je známka 5, která se počítá do klasifikace. 

 
II. Oktáva - seminář 
1. Nutná 75% docházka, pro každé pololetí zvlášť – jinak student nemůže být 

hodnocen 
2. Závěrečný ročníkový test je jednou z podmínek nutných ke klasifikaci ve druhém 

pololetí. Skládá se 3hodinového gramatického testu. Student musí dosáhnout 
minimálně 40 % úspěšnosti. 

3. Z testu může být osvobozen student, který v průběhu studia složil některou 
z mezinárodně uznávaných zkoušek (základní nebo všeobecná státní zkouška, 
FCE, CAE, TOEFL, IELTS, MOCK) 
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Konverzace z anglického jazyka (4-8) 
 
• aktivní účast v hodinách 
• prezentace tématu formou písemného či ústního referátu 

 
 

NĚMECKÝ JAZYK 
 

Eva Zouplnová (3, 4, 5, 6, 7) 
 
• Aktivní docházka na výuku 
• Pravidelné nošení pomůcek na výuku 
• Z každé lekce minimálně jedna známka ze slovíček a jedna známka 

z gramatického testíku  
• Po každé lekci žák napíše souhrnný test. Žák musí napsat alespoň tři velké 

souhrnné testy  za pololetí (mají hodnotu dvou malých testů nebo zkoušení) 
• Průběžné hodnocení aktivity v hodině (kladný přístup a aktivita se hodnotí 

malou jedničkou, opačný přístup malou pětkou) 
• Plnění domácích úloh v zadaném termínu; domácí úlohy budou náhodně 

klasifikovány 
• Vedení sešitu a řádné zapisování poznámek 
• Zpracování konverzačních témat a referátů 
   
 

Radim Jendřejas (2) 
 
• Docházka na výuku v maximální možné míře  
• Dosažení minimálně 70 % všech udělených známek v průběhu pololetí.  
• Vedení sešitu a řádné zapisování poznámek včetně číslování hodin podléhá 

kontrole a hodnocení (sešit je možné vést i v elektronické podobě)  
• Zpracování 2-3 konverz.  témat a referátů v daném rozsahu (splnění - 100%)  
• Aktivita v hodině – průběžné hodnocení   
• Pravidelné rozšiřování slovní zásoby a vazeb – 1 zkoušení v průběhu pololetí  
• Absolvování souhrnných testů (po každé probrané lekci) – min. 3 za pololetí  
• Plnění domácích úloh, z nichž 5 za pololetí bude klasifikováno  

 
 

 

FRANCOUZSKÝ JAZYK 
 

Isaac Arcia (3 – 8) 
 
• minimálně 3 známky za pololetí z menších testů (gramatika, pravopis, slovní 

zásoba), 2 známky z větších testů a ústního zkoušení 
• absolvování souhrnných testů na konci každé UNITÉ (gramatika, pravopis, 

slovní zásoba, porozumění psanému textu a mluvenému slovu) 
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• plnění zadaných domácích úkolů  
• zpracování referátů nebo jiných příspěvků do hodiny minimálně 1x za pololetí 
• průběžné hodnocení aktivity v hodině 

 
 

OBČANSKÁ VÝCHOVA 
 
Magda Hausdorová (1-4) 
 
• pravidelná a aktivní účast na hodinách 
• minimálně 3 známky za pololetí 
• všeobecný přehled 
• pravidelné sledování společenskopolitické situace doma i v zahraničí 

(prezentace aktuality) 
• prezentace zadaného problému 

 
 
 

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 
 

Andrea Žišková (5, 6, 7) 
 
• pravidelná a aktivní účast na hodinách 
• minimálně 4  známky za pololetí 
• všeobecný přehled 
• pravidelné sledování společenskopolitické situace doma i v zahraničí 
• (prezentace aktuality) 
• prezentace zadaného problému a samostatné řešení aktuální problematiky 

 
 

DĚJEPIS 
 

Ivana Motýlová (1, 2, 3) 
 
• zájem o předmět a aktivní spolupráce v hodinách (možnost získat malou 

jedničku) 
• přiměřená příprava na každou hodinu  
• nošení učebnice a sešitu a včasné plnění zadaných úkolů 
• pravidelné vypracovávání domácích úkolů (3x d.ú.= 1, 3x nesplněný d.ú. = 5; 

plusy a mínusy se vzájemně ruší) 
• pravidelné vedení přehledných zápisů v sešitě (stručný zápis z každé hodiny; 

kvalita zápisků v sešitě má rozhodující vliv při nerozhodné výsledné známce; je 
nutné doplnění zápisků v případě nepřítomnosti)  

• minimálně 5 známek za pololetí (2 z opakovacích testů, 2 z menších tematických 
celků, 1 ze zkoušení) 
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• schopnost týmové práce na zadaném úkolu 
• účast na umělecko-historických procházkách Prahou a mimoškolních akcích 
• bonus: dobrovolný referát či aktualita 
• bonus: účast ve školním (a vyšším) kole olympiády z dějepisu 
             
Historicko-estetický seminář (8) – část historická 
 

• historický seminář je zaměřen prakticky  a je realizována převážně v terénu 
(exkurzemi a návštěvami uměleckých památek a stálých či aktuálních výstav 
v Praze) 

• min. 70% účast 
• vyplnění a včasné odevzdání PL  (nejpozději do dalšího semináře) 
• domácí práce za pololetí (ppt prezentace na vybranou památku či hist. událost) 
• krátké referáty v terénu 
• závěrečný test obsahující informace získané v terénu 
• náhradní práce v případě neúčasti (60-70%) 
• komisionální přezkoušení v případě nižší účasti než 60 % (v případě nemoci 

možnost náhradní návštěvy objektu s předložením orazítkované vstupenky 
a referátu na A4) 

• testy z maturitní látky pro maturanty (příprava s E. Zouplnovou aj. Kučerou) 
• vstupné do objektů hradí žáci (vstupné je pro školní skupinu významně 

zvýhodněné, pohybuje se od 10 do 100 Kč 
• doprava na akce je společná, žáci nejezdí vlastním automobilem 

 
 

Eva Zouplnová (4, 5, 6, 7) 
 
Pro 4a 
• Aktivní docházka na výuku 
• Minimálně 3 známky z testů za pololetí  
• Alespoň jedna známka z ústního zkoušení 
• Průběžné hodnocení aktivity v hodině (kladný přístup a aktivita se hodnotí 

malou jedničkou, opačný přístup malou pětkou) 
• Vedení sešitu a řádné zapisování poznámek 
• Pravidelné nošení pomůcek na výuku 
• Včasné plnění zadaných úkolů 
 
Pro 5-7 
• Aktivní docházka na výuku 
• Referát 
• Minimálně 3 známky z testů za pololetí  
• Průběžné hodnocení aktivity v hodině (kladný přístup a aktivita se hodnotí 

malou jedničkou, opačný přístup malou pětkou) 
• Vedení sešitu a řádné zapisování poznámek 
• Pravidelné nošení pomůcek na výuku 
• Účast při mimoškolních aktivitách 
• Včasné plnění zadaných úkolů 
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GEOGRAFIE 
 
Jana Smetková (1-7) 
 
• minimálně 6 známek za pololetí (písemné práce, zkoušení, referáty, účast na 

geografických soutěžích) 
nosit potřebné pomůcky na hodinu (sešit, psací potřeby, učebnici, domácí úkoly, 
vlastní atlas není nutný) 

• možnost přihlásit se v průběhu školního roku na dobrovolné zkoušení (limit: 
max. 2 zkoušení za vyučovací hodinu)  

• přednést minimálně jeden referát za školní rok, který musí být prezentován před 
třídou ústní formou nebo prostřednictvím powerpointové prezentace podle 
zadaných kritérií a odevzdán v písemné formě učiteli (kromě obsahové a 
estetické stránky se hodnotí také včasné odevzdání práce a způsob zpracování) 

• aktivita během vyučování a schopnost diskutovat a přemýšlet o probírané 
problematice (hodnoceno známkou za aktivitu v hodině) 

• účast na mimoškolních akcích týkajících se problematiky předmětu  
 
 

MATEMATIKA 
 
Karel Hoza (1, 2, 3, 4, 7, 7s) 
 
• Na hodinách jsou žáci hodnoceni známkou 5 (s váhou 3 b)  za  neplnění 

zadaných úloh a velice pasivní účast v hodinách, proti tomu budou známkou 1 (s 
váhou 3 b)  hodnoceni žáci s velice aktivním přístupem a snahou v přípravě.  
Cílem je žáka motivovat k aktivitě při hodině. 

• Známku (váha 5 b.) z ústního zkoušení u tabule (v omezené míře). 
• Nejčastější známky jsou udělovány na základě písemných prací z probraného 

učiva s vahou 10 b. V případě absence je nutno dopsání v náhradním termínu 
(platí pro všechny tyto písemky). V případě, že žák neabsolvuje chybějící 
písemky v náhradním termínu, nebude klasifikován! 

• Nejvyšší váhu má  známka z pololetních prací (20 b). Ty musí žák v případě 
absence absolvovat v náhradním smluveném termínu. V případě, že žák 
neabsolvuje požadované čtvrtletní kompozice alespoň v náhradním termínu, 
nebude klasifikován! 

• Žák je povinen vypracovávat domácí úlohy na procvičení probraného učiva a 
kdykoli vypracované dú předložit k namátkové kontrole, neodevzdané úlohy 
jsou hodnoceny známkou 5. Kromě povinných dú budou zadávány bonusové 
dobrovolné úlohy  s možností vylepšit si známku.  

• Žák se musí účastnit  alespoň 70 % vyučovacích hodin a je povinen vést si 
zápisky.  

• V případě absence je žák povinen si látku sám doplnit.  
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Lucie Prokopcová (1, 6) 
 

• Docházka na výuku (alespoň 70%) 
• Aktivní účast v hodinách, aktivita je hodnocena „plusy“ a „mínusy“ ( za 3 

„plusy“ známka 1 (váha 5 b.),  za 3 „mínusy“známka 5 (váha 5 b.)) 
• Minimálně jedna známka z ústního zkoušení (váha 10 b.) 
• Získání alespoň ¾ z celkového počtu známek z průběžných písemných prací 

(váha 10 b.) 
• Absolvování dvou souhrnných písemných prací za pololetí (váha 20 b.), 

v případě absence nutno absolvovat v náhradním termínu 
• Plnění zadaných domácích úkolů 
• Řádné vedení sešitu (průběžně kontrolováno) 
• Průběžná příprava na hodinu včetně nošení pomůcek 
• V případě absence je žák povinen si látku sám doplnit 

 
Petr Krýda (5) 
 
• získání alespoň ¾ z celkového počtu známek z průběžných pís. prací  
• dvě souhrnné práce za pololetí 
• aktivní účast v hodinách (1 za 3x plus) 
• plnění zadaných domácích úkolů 
• řádné vedení sešitu 
• průběžná příprava na hodinu, včetně nošení pomůcek 

 
 

FYZIKA 
 
Petr Krýda (1-7, 7s) 
 
• získání alespoň ¾ z celkového počtu známek z průběžných pís. prací  
• souhrnné práce  po probrání uceleného tématu (3/4 z celkového počtu) 
• aktivní účast v hodinách 
• vypracování referátů (prezentací) 
• řádné vedení sešitu 
• průběžná příprava na hodinu  
• průměrná známka z ústního zkoušení nesmí být horší než 4 
• příprava experimentu vztahujícího se k tématu 
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CHEMIE 
 

Ludmila Horká (2-7) 
 
I. Obecné podmínky  
1. plnění zadávaných úkolů  
2. aktivita při hodině  
3. napsání písemných prací 
4. vedení sešitu, odevzdání protokolů (pracovních listů) z LP, vypracování 

„Miniprojektů“ a (domácích) úkolů  
5. doplnění látky (možno z Podkladů) s číslem hodiny, datem a vypracovaným 

zadaným úkolem 
 
II. Konkrétní podmínky klasifikace  
1. písemné práce, velká zkoušení … jsou předem hlášeny a uvedeny ve Vzkazech 
2. písemné práce se dopisují v náhradním termínu, výjimečně při další hodině 

chemie  
3. některé písemné práce (např. názvosloví, velké opakovací písemky) musí být 

hodnoceny nejhůře „dostatečně“, a proto je povinná jejich oprava  
4. pokud má někdo nedostatek podkladů pro uzavření klasifikace nebo 30% 

absenci, může před koncem čtvrtletí (pololetí) psát náhradní velkou opakovací 
písemnou práci, popř. být ústně zkoušen  

5. za práci v hodině (za 5 lístků) je jednička  
6. sešity jsou kontrolovány asi po 10 hodinách: pokud jsou všechny psány 

vlastnoručně dostatečně podrobně, se zadanými a vypracovanými úkoly, s 
číslem hodiny a datem, je sešit hodnocen 1 (nedostatky je třeba doplnit do týdne 
po kontrole); nepředložený (nedoplněný) sešit je hodnocen pětkou (s bodovým 
ohodnocením podle podílu nedoplnění) 

7. při nedostatečném prospěchu z písemných prací a ústního zkoušení, nemá 1 za 
sešit váhu pro uznání dostatečného prospěchu !!!  

8. za miniprojekty je známka s bodovým ohodnocením podle obsahu a úrovně 
zpracování  

9. protokol (pracovní list) z LP se odevzdává (podle složitosti) buď hned při 
skončení LP, nebo do týdne po uskutečněné LP; ti, kteří v době odevzdání 
chyběli, odevzdají protokol po návratu do školy při nejbližší hodině chemie  

10. žáci chybějící na LP píší náhradní protokol (PL) s teoretickými otázkami, 
rovnicemi, výpočty… v náhradním termínu, popř. výjimečně při další hodině 
chemie 

11. vážený průměr známek přímo neurčuje výslednou známku; přihlíží se i k dalším 
hlediskům !!! 

Pozn.: podrobné podmínky klasifikace a organizace výuky chemie jsou 
k nahlédnutí na: www. chemie-podklady.kvalitne.cz  
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BIOLOGIE  
 

Jan Otto (1-6) 
I. Obecné podmínky:  
 Docházka na výuku (nejméně 70%), aktivní účast na hodinách, plnění zadaných 

úkolů, kázeň, pravidelné nošení pomůcek, solidní verbální projev, schopnost 
vlastního analytického myšlení. 

II. Zvláštní podmínky:   
1. Student je povinen včas odevzdat všechny zadané seminární práce a referáty. 

Odevzdání  a následné hodnocení je podmínkou  klasifikace. 
2.  Student je 1x za pololetí ústně zkoušen (výjimečně může být odpuštěno 

z časových důvodů). Dobrovolné ústní zkoušení je možné v průběhu školního 
roku. V lednu a červnu jen do 10. dne měsíce. 

3. Absolvování písemných testů  - 70% účast, možnost dopisování testů je 
omezena, týká se jen žáků s dlouhodobou absencí ze zdravotních důvodů. 

4. V průběhu roku bude kontrolován sešit, kdy jeho obsah a provedení se může 
promítnout do známky za I. nebo II. pololetí.  

  - veškeré obrázky a nákresy jsou prováděny tužkou, pokud nebylo zadáno jinak 
  - za sešit nejsou považované vytištěné podklady 
5. Účast na případných mimoškolních aktivitách. 
6. Studenti 8 ročníku v rámci opakovacích testů, které budou   hodnoceny 

procentuálně podle sděleného klíče, průměr testů   nesmí být horší než 50% .    
III. Upozornění:Výsledná známka není aritmetickým průměrem. Při hodnocení 

je přihlíženo k vyváženosti známek a k vykazované úrovni v průběhu pololetí. 
V průběhu roku může student získávat „ plusy“ za aktivitu v hodině, kvalitně 
vedený sešit, průběžná připravenost na hodiny. Vedle toho jsou i „mínusy“, za 
nepozornost v hodinách, nezpracování domácích úkolů, špatně vedený sešit. Za 
tři „plusy“ student získává plnohodnotnou známku 1, za tři „mínusy“ známku 5. 
Tato znaménka se navzájem mohou rušit, převádí z 1. pololetí do 2. pololetí. 

 Každý student má v průběhu pololetí možnost předem se omluvit bez uvedení  
 důvodu (tzv. tečka)  a to 2 x za pololetí ( v případě, že si chce vzít další, tzn.3 

tečku, v následujícím pololetí/škol. roce ztrácí nárok na obě tečky bez náhrady). 
Testy napsané na 1 nebo 2 jsou bonusově zvýhodněny. 

 
Lucie Prokopcová (7) 
 

• Docházka na výuku (alespoň 70%) 
• Aktivní účast v hodinách, aktivita je hodnocena „plusy“ a „mínusy“ ( za 3 

„plusy“ známka 1 (váha 5 b.),  za 3 „mínusy“známka 5 (váha 5 b.))  
• Minimálně jedna známka z ústního zkoušení (váha 10 b.) 
• Získání alespoň ¾ z celkového počtu známek z průběžných písemných prací 

(váha 10 b.) 
• Plnění zadaných úkolů a referátů 
• Řádné vedení sešitu (průběžně kontrolováno) 
• Průběžná příprava na hodinu včetně nošení pomůcek 
• V případě absence je žák povinen si látku sám doplnit 



 11

INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA 
 
Lukáš Marek (2-3, 5-6)  
 
• Při výuce je kladen důraz na praktické osvojení vyučované látky.  Cílem je, aby 

každý žák zvládl především praktické použití vyučovaného okruhu.  
•  Na hodinách jsou žáci hodnoceni známkou „minus“ za  neplnění zadaných úloh 

a velice pasivní účast v hodinách, naopak dostanou „plus“ za velice aktivní 
přístupe a snahu v přípravě. Za tři známky „plus“, resp. „minus“ žák získá 
známku „1“, resp. „5“ s váhou 5 b.  

• Hlavní známky jsou udělovány na základě testů z probraného učiva s důrazem 
na praktické použití. Tyto známky mají váhu 10 b.  

• V malé míře budou žáci mít možnost získat známku z ústního zkoušení či 
praktické úlohy s váhou 5 b. Při hodinové dotaci 1 hodina týdně však je tato 
možnost omezená. 

• Během pololetí musí žák získat alespoň 3 známky a účastnit se alespoň 70 % 
vyučovacích hodin.  

• V případě získání pouze 1 velké známky budou hrát velkou roli průběžné známky 
z hodiny. 

• Žák je povinen vést si zápisky z předmětu. Ty mu mohou posloužit jako 
pomůcka při řešení praktických úloh i v testu (tedy žák smí u praktické části 
testů používat vlastní sešit) a bude na ně brán zřetel při nerozhodné klasifikaci.
  

 
 

EKOLOGIE  
  
Ludmila Horká (1) 
 
• vedení záznamů z hodiny 
• vypracování otázek a domácích úkolů, včetně přípravy na následující hodinu 
• napsání všech testů 
• práce v hodině, schopnost diskutovat i pracovat ve skupině 
• účast na práci v laboratoři 
• vypracování samostatných prací, projektů, referátů... 

 
 

TĚLESNÁ VÝCHOVA  
 

Milan Titěra a Jan Otto (1-7) 
 
• Docházka - 70%, aktivní účast (studenti mají možnost nahrazovat si zameškané 

hodiny v rámci sportovních her  ČT 7.30-8.10 ), nebo po dohodě s vyučujícím 
• Aktivní přístup v hodinách Tv, vedení kolektivu, samostatnost 
• Nošení sportovního oblečení a obutí nutného k absolvování hodiny  
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• Známky získané za praktické dovednosti a znalosti pravidel (atletika, 
gymnastika, sportovní hry, kondiční testy atd. ) 

• Uvolnění z TV platí na 1 pololetí, je nutno podat písemnou žádost vedení školy 
do 15. 9. a 15. 2. 

 
 

Jana Smetková (1-3) 
 
• Docházka - 70%, aktivní účast (studenti mají možnost nahrazovat si zameškané 

hodiny v rámci sportovních her  ČT 7.30-8.10 ), nebo po dohodě s vyučujícím 
• Aktivní přístup v hodinách Tv, vedení kolektivu, samostatnost 
• Nošení sportovního oblečení a obutí nutného k absolvování hodiny  
• Známky získané za praktické dovednosti a znalosti pravidel (atletika, 

gymnastika, sportovní hry, kondiční testy atd. ) 
• Uvolnění z TV platí na 1 pololetí, je nutno podat písemnou žádost vedení školy 

do 15. 9. a 15. 2. 
 

 

ZDRAVOVĚDA 
 
Milan Titěra (1) 
 
• Vypracování zadaných testů  
• Hodnocení za ústní zkoušení 
• Vypracování a prezentace zadaných referátů 
• Pozornost a aktivita v hodinách 
 

Výtvarná výchova 
 

Markéta Vignerová (1 - 3) 
 
• Minimálně 5 známek za pololetí za výtvarnou činnost  

• Aktivní účast v hodinách a připravenost na ně 

• Nošení potřebných pomůcek 

• Soustředěná práce nad zadaným úkolem (snaha a zájem) 

• Diskuse nad vybranými tématy z teorie dějin výtvarné kultury 

• Ochota komunikovat o průběhu a výsledcích svého tvoření 

• Vytvořené artefakty budou hodnoceny známkou přímo v hodině po jejich 

dokončení 
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Jaroslav Kučera (4-7) 
 
• Aktivní účast na hodinách a připravenost na ně 
• Nošení potřebných pomůcek 
• Soustředěná práce nad zadaným úkolem (snaha a zájem) 
• Diskuse nad danými tématy z teorie dějin výtvarné kultury 
• Ochota komunikovat o průběhu a výsledcích svého tvoření 
• Napsání testů z dějin umění 
• Seminární práce u studentů Es 
 
 

Hudební výchova 
 

Tomáš Görtler (1-4) 
 
• Aktivní a tvořivá práce v hodinách a na školních akcích  
• Samostatné vedení zápisů z hodin v notovém sešitě 
• Splnění všech domácích úkolů zadaných v průběhu pololetí (v případě delší 

nepřítomnosti z důvodu nemoci apod. je student povinen si zajistit informace o 
učivu a domácích úkolech) 

• Přednesení ústního referátu o oblíbeném hudebním stylu či hudební skupině 
apod. 

• Získání alespoň 3 známek za pololetí 
• Absolvování závěrečné prověřovací práce 

 
 

SVĚT PRÁCE 
 
Ivana Motýlová (8) 
 
• 70% docházka a aktivní spolupráce na hodinách 
• pravidelné a včasné odevzdávání jednotlivých částí závěrečné ročníkové práce a 

plnění dalších úloh dle zadání  
• konzultace ročníkové práce s konzultantem 
• odevzdání zpracované části ročníkové práce ke dni 20. 1. 2012 (I. pololetí) 
• odevzdání závěrečné ročníkové práce ve stanoveném termínu a odpovídajícím 

rozsahu a vazbě, včetně pozitivního hodnocení oponenta (II. pololetí) 
• absolvování předepsaných exkurzí a besed 
• průběžné úkoly (životopis, vizitka…) 
• pololetní test 
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EKONOMIE 
 

Jana Smetková (6,7) 
 
• 70% docházka na výuku a aktivita v hodině 
• vedení sešitu a řádné zapisování poznámek  
• zpracování a způsob prezentace aktuality ze sféry hospodářství, prokázání 

znalostí ve formě ústního a písemného přezkoušení (min. 5 známek za pololetí – 
všichni žáci) 

• aktivita a zapojení do diskusních částí hodiny 
 
 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA  
 
Radim Jendřejas (7) 
 
• pravidelná a aktivní účast na hodinách (snaha spolupracovat jak s vyučujícím, 

tak s ostatními studenty při společných úkolech) 
• 2 – 3  známky za pololetí  
• vypracování seminární práce na zadané téma 
• včasné vypracování menších úkolů zadaných pro domácí přípravu  
 


