Příloha č. 1— Pravidla pro převod slovního hodnocení na



klasifikaci
PRAVIDLA PRO PŘEVEDENÍ SLOVNÍHO HODNOCENÍ NA
KLASIFIKACI
Převod na klasifikační stupně se využívá výhradně pro účely
přijímacího řízení na střední školu a při přestupu na školu s
odlišným způsobem hodnocení v 1. až 9. ročníku na základě
žádosti školy či zákonného zástupce. Převedení slovního
hodnocení na klasifikaci je zapsáno do spisu žáka a je písemně
oznámeno žákovi a jeho zákonnému zástupci společně s
vysvědčením.
Převod celkového slovního hodnocení prospěl, neprospěl
na hodnocení klasifikačními stupni, t.j. na: prospěl, prospěl s
vyznamenáním, neprospěl.
Pro převod hodnocení chování na klasifikaci jsou použita
tato kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace chování:




Stupeň I (velmi dobré) - Žák uvědoměle dodržuje
pravidla chování a ustanovení školního řádu školy.
Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle. Žák
je však přístupný výchovnému působení a snaží se své
chyby napravit.
Stupeň 2 (uspokojivé) - Chování žáka je v rozporu s
pravidly chování a s ustanoveními školního řádu. Žák
se dopustí závažného přestupku proti pravidlům
slušného chování nebo školního řádu nebo se
opakovaně dopustí méně závažných přestupků.
Zpravidla se přes důtku třídního učitele školy dopouští
dalších přestupků, narušuje výchovně vzdělávací
činnost školy. Opakované neomluvené absence ve
vyučovacích hodinách. Ohrožuje bezpečnost a zdraví
svoje nebo jiných osob.

Stupeň 3 (neuspokojivé) - Chování žáka ve škole je v
příkrém rozporu s pravidly slušného chování. Dopustí
se takových závažných přestupků proti školnímu řádu
nebo provinění, že je jimi vážně ohrožena výchova nebo
bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně narušuje
hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnost školy.
Zpravidla se přes důtku ředitele školy dopouští dalších
přestupků.

Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a
nepovinných předmětech se při převádění na klasifikaci
hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu:
1 — výborný, 2— chvalitebný, 3 — dobrý,
dostatečný, 5 — nedostatečný

4—

Pro potřeby převedení na klasifikaci se předměty dělí do tří
skupin:
1. předměty s převahou teoretického zaměření,
2. předměty s převahou praktických činností,
3. předměty s převahou výchovného a uměleckého zaměření.
Ad 1. Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou
teoretického zaměření
Převahu
teoretického
zaměření
mají
jazykové,
společenskovědní, přírodovědné předměty a matematika.
Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:


Stupeň 1 (výborný) - Žák ovládá požadované poznatky,
fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně
a úplně a chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává
požadované intelektuální a motorické činnosti.
Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky
a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů,

při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí logicky
správně, zřetelně se u něho projevuje samostatnost
a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný,
přesný a výstižný.Grafický projev je přesný a estetický.
Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími
nedostatky. Je schopen samostatně studovat vhodné
texty.




Stupeň 2 (chvalitebný) - Žák ovládá požadované
poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě
uceleně, přesně a úplně. Pohotově vykonává
požadované intelektuální a motorické činnosti.
Samostatně a produktivně nebo podle menších podnětů
učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při
řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu
a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí správně, v jeho
myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný
projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti
a výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez
podstatných nedostatků. Grafický projev je estetický,
bez větších nepřesností. Je schopen samostatně nebo
s menší pomocí studovat vhodné texty.
Stupeň 3 (dobrý) - Žák má v ucelenosti, přesnosti
a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků, faktů,
pojmů, definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Při
vykonávání
požadovaných
intelektuálních
a motorických činností projevuje nedostatky.
Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci
učitele korigovat. V uplatňování osvojených poznatků
a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů
se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí
hodnocení jevů a zákonitostí podle podnětů učitele.
Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho
logice se vyskytují chyby. V ústním a písemném projevu
má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V
kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují častější
nedostatky, grafický projev je méně estetický a má

menší nedostatky. Je schopen samostatně studovat
podle návodu učitele.


Stupeň 4 (dostatečný) - Žák má v ucelenosti, přesnosti
a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků závažné
mezery. Při provádění
požadovaných intelektuálních
a motorických činností je málo pohotový a má větší
nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků
a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů
se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro
výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. V logice
myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není
tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má vážné
nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V
kvalitě výsledků jeho činnosti a v grafickém projevu se
projevují nedostatky, grafický projev je málo estetický.
Závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí
učitele opravit. Při samostatném studiu má velké
těžkosti.



Stupeň 5 (nedostatečný) - Žák si požadované poznatky
neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné
a značné mezery. Jeho dovednost vykonávat
požadované intelektuální a motorické činnosti má velmi
podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených
vědomostí a dovedností při řešení teoretických
a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby.
Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede
své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele.
Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se
u něho časté logické nedostatky. V ústním a písemném
projevu má závažné nedostatky ve správnosti,
přesnosti i výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti
a grafický projev mají vážné nedostatky. Závažné
nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí
učitele. Nedovede samostatně studovat.

Ad 2. Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou
praktického zaměření
Převahu praktické činnosti mají ruční práce, dřevořezba
a pěstitelské práce, popř. práce s kovem.
Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:
 Stupeň 1 (výborný) - Žák soustavně projevuje kladný
vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým
činnostem. Pohotově, samostatně a
tvořivě využívá
získané teoretické poznatky při praktické činnosti.
Praktické činnosti vykonává pohotově, samostatně
uplatňuje získané dovednosti a návyky. Bezpečně
ovládá postupy a způsoby práce; dopouští se jen
menších chyb, výsledky jeho práce jsou bez
závažnějších nedostatků. Účelně si organizuje vlastní
práci, udržuje pracoviště v pořádku. Uvědoměle
dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při
práci a aktivně se stará o životní prostředí. Hospodárně
využívá suroviny, materiál, energii. Vzorně obsluhuje
a udržuje laboratorní zařízení a pomůcky, nástroje,
nářadí a měřidla. Aktivně překonává vyskytující se
překážky.


Stupeň 2 (chvalitebný) - Žák projevuje kladný vztah k
práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem.
Samostatně, ale méně tvořivě a s menší jistotou
využívá získané teoretické poznatky při praktické
činnosti. Praktické činnosti vykonává samostatně, v
postupech a způsobech práce se nevyskytují podstatné
chyby. Výsledky jeho práce mají drobné nedostatky.
Učelně si organizuje vlastní práci, pracoviště udržuje v
pořádku. Uvědoměle udržuje předpisy o bezpečnosti a
ohraně zdraví při práci a stará se o životní prostředí. Při
hospodárném využívání surovin, materiálů a energie se
dopouští malých chyb. Laboratorní zařízení a pomůcky,
nástroje, nářadí a měřidla obsluhuje a udržuje s
drobnými nedostatky. Překážky v práci překonává s
občasnou pomocí učitele.



Stupeň 3 (dobrý) - Žák projevuje vztah k práci, k
pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem s
menšími výkyvy. Za pomocí učitele uplatňuje získané
teoretické poznatky při praktické činnosti.
V praktických činnostech se dopouští chyb a při
postupech a způsobech práce potřebuje občasnou
pomoc učitele. Výsledky práce mají nedostatky. Vlastní
práci organizuje méně účelně, udržuje pracoviště v
pořádku. Dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně
zdraví při práci a v malé míře přispívá k tvorbě
a ochraně životního prostředí. Na podněty učitele je
schopen hospodárně využívat suroviny, materiály
a energii. K údržbě laboratorních zařízení, přístrojů,
nářadí a měřidel musí být částečně podněcován.
Překážky v práci překonává jen s častou pomocí učitele.



Stupeň 4 (dostatečný) - Žák pracuje bez zájmu
a vztahu k práci, k pracovnímu kolektivu a praktickým
činnostem. Získané teoretické poznatky dovede využít
při praktické činnosti jen za soustavné pomoci učitele.
V praktických činnostech, dovednostech a návycích se
dopouští větších chyb. Při volbě postupů a způsobů
práce potřebuje soustavnou pomoc učitele. Ve
výsledcích práce má závažné nedostatky. Práci dovede
organizovat za soustavné pomoci učitele, méně dbá o
pořádek a pracovišti. Méně dbá na dodržování předpisů
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o životní
prostředí. Porušuje zásady hospodárnosti využívání
surovin, materiálů a energie. V obsluze a údržbě
laboratorních zařízení a pomůcek, přístrojů, nářadí
a měřidel se dopouští závažných nedostatků. Překážky
v práci překonává jen s pomocí učitele.



Stupeň 5 (nedostatečný) - Žák neprojevuje zájem o
práci a vztah k ní, ani k pracovnímu kolektivu a k
praktickým činnostem. Nedokáže ani s pomocí učitele
uplatnit získané teoretické poznatky při praktické

činnosti. V praktických činnostech, dovednostech
a návycích má podstatné nedostatky. Nedokáže
postupovat při práci ani s pomocí učitele. Výsledky jeho
práce jsou nedokončené, neúplné, nepřesné,
nedosahují předepsané ukazatele. Práci na pracovišti si
nedokáže zorganizovat, nedbá na pořádek na
pracovišti. Neovládá předpisy o ochraně zdraví při práci
a nedbá na ochranu životního prostředí. Nevyužívá
hospodárně surovin, materiálů a energie. V obsluze
a údržbě laboratorních zařízení a pomůcek, přístrojů
a nářadí, nástrojů a měřidel se dopouští závažných
nedostatků.

osvojené vědomosti, dovednosti a návyky v nových
úkolech. Má aktivní zájem o umění., o estetiku
a tělesnou zdatnost. Rozvíjí si v požadované míře
estetický vkus, brannost a tělesnou zdatnost.


Stupeň 3 (dobrý) - Žák je v činnostech méně aktivní,
tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyužívá dostatečně
své schopnosti v individuální a kolektivním projevu.
Jeho projev je málo působivý, dopouští se v něm chyb.
Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější mezery a při
jejich aplikaci potřebuje pomoc učitele. Nemá
dostatečný aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou
kulturu. Nerozvíjí v požadované míře svůj estetický vkus
a tělesnou zdatnost.



Stupeň 4 (dostatečný) - Žák je v činnostech málo
aktivní a tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev
jsou málo uspokojivé. Úkoly řeší s častými chybami.
Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se značnou
pomocí učitele. Projevuje velmi malou snahu a zájem o
činnosti, nerozvíjí dostatečně svůj estetický vkus
a tělesnou zdatnost.



Stupeň 5 (nedostatečný) - Žák je v činnostech
převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je
neuspokojivý. Jeho projev je povětšině chybný a nemá
estetickou hodnotu. Minimální osvojené vědomosti
a dovednosti nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o
práci a nevyvíjí úsilí rozvíjet svůj estetický vkus
a tělesnou zdatnost.

Ad 3. Klasifikace ve vyučovacích předmětech s
převahou výchovného a uměleckého zaměření.
Převahu výchovného a uměleckého zaměření mají
výtvarná výchova a kreslení forem, hudební výchova
a zpěv, tělesná výchova a eurytmie. Výchovně
vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:




Stupeň 1 (výborný) - Žák je v činnostech velmi aktivní.
Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní
předpoklady a velmi úspěšně podle požadavků osnov
je rozvíjí v individuálních a kolektivních projevech. Jeho
projev je esteticky působivý, originální, procítěný, v
hudební a tělesné výchově přesný. Osvojené
vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě. Má
výrazně aktivní zájem o umění, estetiku, brannost
a tělesnou kulturu a projevuje k nim aktivní vztah.
Úspěšně rozvíjí svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost.
Stupeň 2 (chvalitebný) - Žák je v činnostech aktivní,
tvořivý, převážně samostatný na základě využívání
svých osobních předpokladů, které úspěšně rozvíjí v
individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je
esteticky působivý a má jen menší nedostatky z
hlediska požadavků osnov. Žák tvořivě aplikuje

Mgr. Miloslav Machač
ředitel školy

