Základní škola a mateřská škola Bečov nad Teplou
okres Karlovy Vary, příspěvková organizace
Školní 152, 364 64 Bečov nad Teplou

Aktualizace č. 1a
Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání
- součást školního řádu (příloha č. 1)
Č.j.:

4a/2019

Vypracoval:

Mgr. Jitka Rudolfová

Schválil:

Mgr. Jitka Rudolfová

Pedagogická rada projednala dne:

4. 2 .2019

Školská rada schválila dne:

27. 3. 2019

Směrnice nabývá platnosti a účinnosti 1. 2. 2019
ode dne:
Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které
tvoří součást tohoto předpisu.
Tato směrnice upravuje Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání takto:
II. Stupně hodnocení chování (A) a prospěchu (B) v případě použití klasifikace, zásady pro používání slovního hodnocení (C)
B) Stupně hodnocení prospěchu v případě použití klasifikace a jejich charakteristika, včetně předem stanovených kritérií
Klasifikace se zaznamenává do elektronického systému DM software dle následujících kritérií:
Hodnota známky na 1. stupni ZŠ:
1 – 100%

2 – 0,75%
3 – 0,50%

písemné práce
diktáty
pětiminutovky
čtení, básničky
ústní zkoušení
práce s textem
rýsování
slohová práce
výtvarné práce
praktické činnosti
aktivita v hodině
čtenářský deník
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4 - 0,25%
5 – 0,20%

referát
projekty a jejich prezentace
skupinová práce
úprava v sešitě

Hodnota známky na 2. stupni ZŠ:
1 – 100%

písemné práce (pololetní a závěrečná), velká slohová práce, projekt
(dlouhodobější samostatná práce), laboratorní práce, poznávačka,
ústní zkoušení, čtvrtletní diktát, VV – závěrečné práce (kresba, malba, jiná technika); TV – veškerá aktivita

2 – 0,75 %

diktát, deseti- a pětiminutovky, samostatná práce v hodině, ústní a
písemné zkoušení menšího rozsahu, referát, prezentace, recitace
básně, VV – průběžná práce (kresba, malba, jiná technika)

3 – 0,50%

aktivita v hodině, opakování, VV- test, čtenářský deník, nadprůměrně dobře vypracovaný domácí úkol (dobrovolný)

4 – 0,25%

VV - snaživost, píle, aktivita

5 – 0,20%

VV, PČ – nesplnění domácího úkolu

VII. Závěrečná ustanovení
1. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice jsou statutárním orgánem školy pověřeny:
vedoucí učitelky 1. a 2. stupně ZŠ
2. O kontrolách provádí písemné záznamy
3. Směrnice nabývá účinnosti dnem: 1. 2. 2019
4. Zaměstnanci školy s tímto řádem byli seznámeni na provozní poradě dne: 4. 2. 2019
5. Žáci školy byli s tímto řádem seznámeni třídními učiteli dne 5. 3. 2019,
seznámení je zaznamenáno v třídních knihách.
6. Zákonní zástupci žáků byli informováni o vydání řádu školy informací v žákovských
knížkách, řád je pro ně zpřístupněn na webových stránkách školy.

V Bečově nad Teplou, dne 27. 2. 2019
Mgr. Jitka Rudolfová
Ředitelka školy
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