
Průběžné a závěrečné hodnocení 
v režimu školy online

gymnázium



CÍL

zajistit informovanost všech 

o zásadách a způsobu hodnocení 

v režimu školy online na gymnáziu



Východiska aneb proč známkujeme

Potřebujeme získat podklady pro uzavření klasifikace ve čtvrtletí a na konci školního roku.

Jako učitelé potřebujeme zpětnou vazbu o tom, jak se nám daří pokrývat kurikulum.

Naši studenti potřebují průběžnou zpětnou vazbu o tom, jak si vedou.

Uvědomujeme si limity současného systému. Vytvořili jsme proto základní pravidla společná 
pro celou školu a ve spolupráci s učiteli je doplnili pravidly pro jednotlivé předmětové sekce.



Společné zásady hodnocení

Po dobu trvání výuky online nenavyšujeme počet požadovaných výstupů.

Studentům poskytujeme zpětnou vazbu týkající se odevzdané práce.

Pololetní testy zadáváme pouze ve státních maturitních předmětech (v českém jazyce, matematice a angličtině).

Základem čtvrtletní a závěrečné klasifikace jsou výstupy získané v režimu výuky do 10.3. a online.

Studenti, kteří ze závažných a objektivních důvodů neodevzdají požadované výstupy mohou mít odloženou klasifikaci.

V každé kategorii hodnocení máme alespoň jednu známku.

V případě potřeby:

• upravujeme kategorie a kritéria hodnocení.

• snižujeme váhu testování.

• zařazujeme nové kategorie a příležitosti – např. bonus za aktivní participaci ve video hodinách.

• snižujeme počty hodnocených výstupů.

• ve čtvrtletí nahrazujeme procentuální hodnocení slovním komentářem reflektujícím práci studentů.



Doplňující kritéria hodnocení v jednotlivých 
předmětových sekcích

ČJL

některé kategorie hodnocení mají 
sníženou váhu pro závěrečné hodnocení, 

zpětná vazba je poskytována ve video 
hodinách a formou komentářů u známek 

v MB .

HUMANITIES 

kategorie beze změn, snižuje se počet 
známkovaných výstupů, případné slovní 
hodnocení doprovází známka, neaktivní 

studenti mohou dostat zadanou 
alternativní práci.

MODERN LANGUAGES 

Snížený počet známkovaných výstupů, 
kategorie a jejich váhy beze změn.

MATEMATIKA A ICT 

Ročníkový test se píše online a známka 
není součástí závěrečné klasifikace v 
předmětu, ostatní kategorie a jejich 

váhy beze změn.

SCIENCES 

Kategorie a váhy beze změn, zlepšení 
známky účastí v soutěžích, pochvala a 
bonus za individuální projekty, v každé 
kategorii hodnocení mohou být méně 

než 2 hodnocené výstupy.

ENGLISH

Kategorie a jejich váhy beze změn, 
zpětná vazba je poskytována ke všem 

požadovaným výstupům.

PE 

Součástí hodnocení výstupy z plavání a 
z gymnastiky před datem 10. 3., pohyb

v době školy online - kritérium aktivita a 
přístup (2 aktivity týdně = 100 %, 3 a 

více aktivit za týden hodnocen
bonusem). Bonus za osobní sportovní 

portfolio.

ARTS 

Hodnocena kombinace práce v 1. 
čtvrtletí s odevzdanou prací ve čtvrtletí 

druhém. Nejvyšší váhu kritéria 
KREATIVITA + SNAHA s přihlédnutím k 

individuálním schopnostem a 
speciálním potřebám studentů


