Podmínky klasifikace – český jazyk 7. – 9. třída
1. řádně vedený sešit a pracovní sešit na příslušné jazykové disciplíny – na konci čtvrtletí
hodnocen, známka se započítává do pololetní klasifikace (budou-li v sešitě chybět zápisky
nebo nebude-li sešit odevzdán vůbec, může být klasifikován 5) - váha známky 2/3
2. dostatečný počet známek
a) menší známky z pravidelných pravopisných testů a menších opakování – váha
známky 1/3
b) cvičení v pracovním sešitě, úkoly v hodině apod. – váha známky 1/3
c) větší známky z opakovacích testů na konci kapitol, diktátů a ze slohů (v případě
absence nutno doplnit do 14 dnů!!!, jinak bude práce hodnocena jako neodevzdaná;
v odůvodněných případech lze domluvit prodloužení lhůty) – váha známky 2/3
d) žák bude v každém čtvrtletí alespoň jednou vyzkoušen ústně u tabule – váha známky
2/3
3. čtvrtletní kontrolní práce – z mluvnice a slohu (v případě absence nutno doplnit do 14
dnů!!!, jinak bude práce hodnocena jako neodevzdaná; v odůvodněných případech lze
domluvit prodloužení lhůty) – váha známky 3/3
 hodnocení čtvrtletní práce
100% - 85% ...... 1
84% - 69% ...... 2
68% - 53% ...... 3
52% - 37% ...... 4
36% a méně .... 5
4. vypracovávání a včasné odevzdávání domácích úkolů a zadaných prací
 v případě včasného neodevzdání bude práce klasifikována 5 – váha známky dle
zadání
5. čtenářský deník – v průběhu pololetí žák odevzdá ve čtenářském deníku 2 přečtené knihy
(více k požadavkům na samostatném seznamu děl) – váha známky 2/3
6. aktivita při hodině
 za aktivitu v hodině, spolupráci, zájem o látku může žák získat plus; za tři plusy
následuje jednička do žákovské knížky – váha známky 1/3
 za přílišnou pasivitu v hodině, nespolupráci, neplnění úkolů apod. může žák získat
mínus; za tři mínusy následuje pětka do žákovské knížky – váha známky 1/3
Další požadavky a informace
1. včasné omluvy – zapomene-li žák domácí úkol, sešit, knížku nebo další pomůcky k výuce,
omluví se na začátku hodiny; v případě častého zapomínání následuje poznámka do ŽK
2. napomínání – bude-li žák v hodině opakovaně napomínán z důvodu vyrušování, bude mu
napsána poznámka do ŽK a může dostat i speciální domácí úkol

