
Příloha 1: Specifikace vnitřních klasifikačních řádů jednotlivých předmětových komisí 

I. Klasifikace v předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 

Při tří- a vícehodinové dotaci je požadováno minimálně šest známek za pololetí, u pěti z nich jsou 

forma a obsah předem stanoveny (viz dále). Žák je hodnocen z předmětu v případě, že získá min. 75 % 

známek v dané třídě v příslušném klasifikačním období (tj. pololetí). 

Podklady hodnocení závazné pro uzavření klasifikace za pololetí: 

 známka z pololetní (čtvrtletní) písemné práce z literatury (váha 6–8),

 známka z pololetní (čtvrtletní) písemné práce z gramatiky či obecné jazykovědy (váha 6–8),

 známka z kontrolní slohové práce (váha 8),

 známka z kontrolního diktátu (váha 6),

 známka z ústního zkoušení (větší tematický celek s vahou 8, na nižším gymnáziu ústní zkoušení

od tercie, a to s vahou 6).

Váhu ostatních známek stanoví vyučující podle rozsahu a náročnosti práce (váha 1–7). 

V 2. pololetí maturitního ročníku jsou požadovány minimálně čtyři známky, z toho tři jsou 

vymezeny takto:  

 kontrolní diktát (váha 6),

 závěrečný test z lingvistiky (váha 10),

 písemná práce z literatury (větší tematický celek – s vahou 8).

Hodnocení kontrolního diktátu: 

0 chyb – výborně  

1 až 2 chyby – chvalitebně  

3 až 4 chyby – dobře  

5 až 6 chyb – dostatečně  

7 a více chyb – nedostatečně  

Hodnocení pravopisného cvičení: 

Za každou chybu ve sledovaném jevu se snižuje jeden stupeň. 



 

II. Klasifikace v předmětu ANGLICKÝ JAZYK 

 

Obecná kritéria hodnocení: 

 míra zvládnutí předepsaných výstupů, 

 úroveň jazykového vyjadřování a vlastní prezentace, 

 aktivita v hodinách a zájem o předmět, 

 odpovědnost k domácí přípravě, která se promítne do práce v hodině (může být klasifikována 

pouze jako práce v hodině; nelze klasifikovat nedostatečně domácí úkol, který žák nedonesl), 

 činnosti nad rámec výuky (účast v soutěžích apod.). 

 

Konkrétní kritéria hodnocení:  

A. Minimální počet známek za pololetí podle hodinové dotace: 

 při 4 h/týdně minimálně 8 známek 

 při 3 h/týdně minimálně 6 známek 

 při 2 h/týdně minimálně 4 známky 

Žák je hodnocen z předmětu v případě, že získá min. 75 % známek v dané třídě v příslušném 

klasifikačním období (tj. pololetí). 

B. Předepsané výstupy: 

a) Písemný projev:  

Malé testy, test za lekcí, pololetní test, opakovací test, slohová práce, poslech, práce s textem; 

použije se tato klasifikační stupnice:  

Procentní úspěšnost Hodnocení 

100 až 90 % 1 

89 až 80 % 2 

79 až 65 % 3 

64 až 50 % 4 

49 % a méně 5 

 

Váha jednotlivých známek podle délky a obtížnosti písemného projevu:  

              

 dílčí testy v rámci jedné lekce …  1 až 3 

 testy za lekcí                               …  4 až 6 

 testy pololetní                             …  6 

 testy za učebnicí                                …  7 až 10           

b) Ústní projev – váha jednotlivých známek podle rozsahu a obtížnosti ústního projevu: 

 krátký projev (rozhovor, čtení, slovíčka, apod.) …  1 až 2 

 středně dlouhý samostatný projev (popis, shrnutí textu, řízený dialog, práce s obrázky 

apod.)      … 3 

 souhrnné zkoušení (prezentace, mat. téma apod.) … 4 až 5 

C. Aktivita v hodinách, zájem o předmět a zodpovědnost k domácí přípravě 

Klasifikace žáků se SVP: individuální přístup na základě typu znevýhodnění a doporučení ŠPZ/lékaře 

– např. preference ústního zkoušení, omezení hlasitého čtení delších úseků, znalosti se ověřují 

použitím testů s volbou správné odpovědi, při hodnocení se zahrnou i jiné znalosti než ryze jazykové  

– reálie apod. 



 

III. Klasifikace v předmětu ŠPANĚLSKÝ/NĚMECKÝ JAZYK  

 

Žák je hodnocen z předmětu v případě, že získá min. 75 % známek v dané třídě v příslušném 

klasifikačním období (tj. pololetí). 

 

Minimální počet známek za pololetí podle hodinové dotace: 

 při 2 h/týdně:  

- 2 větší písemné práce (za lekcí a pololetní), 

- 2 známky z ústního projevu (z toho jeden většího rozsahu); 

 při 3 h/týdně: 

- 3 velké písemné práce (za lekcemi a pololetní, na začátku školního roku opakovací), 

- 3 známky z ústního projevu (z toho jeden většího rozsahu); 

- maturitní ročník ve 2. pololetí: 1 písemná práce + závěrečná práce, 1 ústní projev; 

 při 4 h/týdně: 

- 3 velké písemné práce (za lekcemi a pololetní, na začátku školního roku opakovací), 

- 3 známky z ústního projevu (z toho jeden většího rozsahu); 

- učivo metropolitního programu: 2 známky.  

 

Hodnocení domácí přípravy: žák je hodnocen na základě domácí přípravy podle toho, jak se promítne 

do práce v hodině (může být klasifikována pouze jako práce v hodině; nelze klasifikovat nedostatečně 

domácí úkol, který žák nedonesl). 

 

Klasifikační stupnice pro písemné projevy: 

Procentní úspěšnost Hodnocení 

100 až 90 % 1 

89 až 80 % 2 

79 až 65 % 3 

64 až 50 % 4 

49 % a méně 5 

 

Váha jednotlivých známek dle rozsahu a obtížnosti: 

dílčí testy v rámci jedné lekce (slovíčka, diktát, slohová práce apod.)    1 až  4 

testy za lekcí, opakovací test                                                                           6 

delší slohová práce                                                                                        6 

pololetní kontrolní práce, závěrečná práce                                                                                    8 

krátký ústní projev (slovíčka, rozhovor, čtení apod.)                                        1 až 3 

středně dlouhý ústní projev (prezentace, popis, řízený dialog apod.)               4 

souhrnné zkoušení, prezentace, mat. téma                                                        6 až 8 

aktivita (práce v hodinách, zájem o předmět, plnění úkolů) za pololetí           6 

v případě mimořádného výkonu (umístění na soutěžích) může vyučující dát 

žákovi známku s hodnotou dle svého uvážení 

6 až 9 

Pozn.: V případě distančního vzdělávání může dojít k úpravám klasifikačních pravidel. 



 

IV. Klasifikace v předmětu ŠPANĚLSKÝ JAZYK A LITERATURA 

(obor vzdělání Dvojjazyčné gymnázium)     

 

Aktivita, činnost Váha známky  

Pololetní písemná práce 9 

Písemná práce za lekci či téma 8 

Účast na soutěžích spojených s dvojjazyčným 

studiem (literární a recitační soutěže apod.)  

5 až 6 (5 = účast / 6 = umístění v pražských, 

krajských, celostátních či mezinárodních 

kolech) 

Slohové práce a prezentace 

Ve 4. ročníku povinná prezentace z předmětu 

Cultura Iberoamericana v rámci tzv. digitální 

kompetence žáka 

3 až 8 

Kratší písemné práce 4 

Cvičení/úlohy kontrolované při výuce 2 až 4 

Ústní zkoušení  3 až 8 

Soutěž v matematické fotografii 4 až 8 (4 = účast / 5–8 = umístění ve školních, 

celostátních či mezinárodních kolech) 

Slohová práce, prezentace vztahující se 

k absolvovanému zahraničnímu zájezdu (příp. 

slohová práce, prezentace apod. na jiné téma 

stanovené vyučujícími ŠJLK pro ty, kteří se zájezdu 

neúčastní) 

 8 

ENELE - Souborná zkouška ze španělštiny  

– za každou dílčí část 

9 

Práce, aktivita a účast na hodinách (předmět ŠJLK ve 

4. ročníku: jednotná známka z obou dílčích částí) 

1 až 9 (9 pokud je udělována celkově na konci 

pololetí)  

Účast, výpomoc bilingvní sekci při DOD 1 až 4 (dle míry pomoci) 

Tvorba textů na webové stránky (ve španělštině, 

popř. češtině) 

1 až 4 (dle délky a kvality textu) 

 

Minimální počet známek za pololetí podle hodinové dotace: 

 při 3 až 5 h/týdně minimálně 6 známek 

 při 2 h/týdně minimálně 4 známky 

 při 1 h/týdně minimálně 3 známky 

Žák je hodnocen z předmětu v případě, že získá min. 75 % známek v dané třídě v příslušném 

klasifikačním období (tj. pololetí). 

 

V případě výuky ŠJLK v 1., 2. a 4. ročníku se každá dílčí část předmětu, tj. práce s učebnicí, 

gramatika, konverzace, terminologie, započítává zvlášť. Výsledná známka žáka za pololetí zahrnuje 

vážený průměr známek v elektronickém studijním průkazu dle vah uvedených v tabulce, přístup a 

aktivitu studenta a jeho vlastní studijní progresi v průběhu daného pololetí. 

 

Pozn.: V případě distančního vzdělávání může dojít k úpravám klasifikačních pravidel. 



 

V. Klasifikace v předmětu MATEMATIKA 

  

K nutným podkladům pro klasifikaci za dané pololetí patří: 

 2 známky za čtvrtletní písemné práce (s výjimkou 2. pololetí maturitního ročníku) 

 minimálně 6 známek za písemné testy při dotaci 4 h/týdně 

 hodnocení aktivity v hodině a domácí přípravy, která se promítne do práce v hodině  

 

Žák je hodnocen z předmětu v případě, že získá min. 75 % známek v dané třídě v příslušném 

klasifikačním období (tj. pololetí). 

Z předmětu matematika v 5. ročníku dvojjazyčného studia je žák hodnocen, jestliže v obou částech 

(španělské i české) předmětu je hodnocen alespoň dostatečně. V opačném případě koná komisionální 

zkoušku z dané části. 

 

Klasifikační stupnice písemných prací z matematiky: 

Procentní úspěšnost Hodnocení 

100 až 90 % 1 

89 až 75 % 2 

74 až 50 % 3 

49 až 33 % 4 

32 % a méně 5 

 

Váha známek v klasifikaci matematiky 

 

Aktivita, činnost Váha známky 

čtvrtletní písemná práce 7 až 8 

větší, delší písemná práce 4 až 5 

ústní zkoušení 4 až 5 

malá, kratší písemná práce 1 až 3 

práce v hodině, aktivita 1 až 3 

 

Výsledná známka z matematiky není pouze aritmetickým průměrem ani váženým průměrem 

dosažených známek. Je známkou, která hodnotí komplexně a zahrnuje též ohodnocení domácí 

přípravy, přístupu ke studiu, hodnotí píli, snahu a aktivní přístup k předmětu. 

 

Pozn.: V případě distančního vzdělávání může dojít k úpravám klasifikačních pravidel. 



 

 

VI. Klasifikace v předmětu ICT 

 

Žák je hodnocen z předmětu ICT, bude-li mít minimálně 75% účast na výuce a bude-li mít alespoň 3 

známky, z toho minimálně 2 z testu na počítači. Při nižší účasti a dostatečném počtu známek bude 

situace řešena individuálně. 

 

Váha známek v klasifikaci ICT 

 

Aktivita, činnost Váha známky 

drobná reakce v hodině, domácí 

práce 

1–2 

malé zkoušení, malý test 3–4 

delší zkoušení, střední test 5–7 

velké, souhrnné zkoušení 8–10 

 

V případě distančního vzdělávání je žák hodnocen podle tohoto klasifikačního řádu s možným 

přihlédnutím k jeho podmínkám pro toto vzdělávání. Podle aktuální situace mohou být v době 

distančního vzdělávání klasifikační kritéria upřesněna nebo upravena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VII. Klasifikace v předmětu FYZIKA  

K nutným podkladům pro klasifikaci žáka v daném pololetí patří: 

 minimálně 4 známky za písemné testy; 

 hodnocení aktivity v hodině a domácí přípravy, která se promítne do práce v hodině (může být 

klasifikována pouze jako práce v hodině; nelze klasifikovat nedostatečně domácí úkol, který 

žák nedonesl, to lze promítnout ve výchovných opatřeních). 

Žák je hodnocen v předmětu fyzika v případě, že získá minimálně 75 % známek v dané třídě 

v příslušném klasifikačním období (tj. pololetí). 

Klasifikační stupnice písemných prací z fyziky 

Procentní úspěšnost Hodnocení 

100 až 90 % 1 

89 až 75 % 2 

74 až 50 % 3 

49 až 33 % 4 

32 a méně % 5 

 

Váha známek v klasifikaci fyziky 

Aktivita, činnost Váha známky 

písemná práce 3 až 4 

ústní zkoušení 3 až 4 

protokoly z laboratorních 

prací, práce v hodině, 

aktivita 

2 až 4 

 

 

Výsledné hodnocení z fyziky není pouze aritmetickým průměrem ani váženým průměrem dosažených 

známek. Je známkou, která hodnotí práci žáka komplexně a zahrnuje též ohodnocení jeho domácí 

přípravy, přístupu ke studiu, práci ve vyučovacích hodinách, hodnotí píli, snahu a aktivní přístup k 

předmětu. 

POZN.: V případě distančního vzdělávání může dojít k úpravám klasifikačních pravidel. 

 

 

 



 

VIII.  Klasifikace v předmětu CHEMIE  

K nutným podkladům pro klasifikaci žáka nižšího stupně gymnázia v daném pololetí patří: 

 při dotaci 2 hodiny týdně: minimálně 5 známek za pololetí, z toho min. 1x ústní projev; 

 při dotaci 1 hodina týdně: minimálně 3 známky za pololetí bez povinnosti ústního zkoušení, 

libovolná forma ústního projevu žáka je však doporučena; 

 při dotaci 2+1 hodiny týdně (laboratorní cvičení v 4. ročníku 8letého studia) minimálně 5 známek 

za pololetí, z toho min. 1x ústní projev a 1 souhrnná známka za laboratorní práce. 

K nutným podkladům pro klasifikaci žáka vyššího stupně gymnázia v daném pololetí patří: 

 při dotaci 2 hodiny týdně: minimálně 4 známky za pololetí, z toho min. 1x ústní projev; 

 při dotaci 2+1 hodiny týdně (laboratorní cvičení v 7. ročníku 8letého studia) minimálně 5 známek 

za pololetí, z toho min. 1x ústní projev a 2 souhrnné známky za laboratorní práce; 

 povinnou součástí klasifikace chemické části biologicko-chemického semináře je známka ze 

seminární práce, seminární práce může být zadána různými formami (práce, poster, video). 

Ve všech ročnících nižšího i vyššího stupně gymnázia je při klasifikaci za příslušné pololetí 

zohledněna aktivita v hodinách, účast v soutěžích a projektech. 

Žák je hodnocen v předmětu chemie v případě, že získá minimálně 75 % známek v dané třídě 

v příslušném klasifikačním období (tj. pololetí). 

Klasifikační stupnice písemných prací z chemie 

Procentní úspěšnost Hodnocení 

100 až 90 % 1 

89 až 75 % 2 

74 až 50 % 3 

49 až 30 % 4 

29 a méně % 5 

 

Váha známek v klasifikaci chemie 

 

Aktivita, činnost Váha známky 

písemná práce většího rozsahu 7 

běžná písemná práce, ústní zkoušení 5 

menší písemná práce  3 

referát, prezentace 3 

práce a aktivita v hodině 1 

Váhy známek jsou v kompetenci vyučujících, žák musí být vždy dopředu informován o váze konkrétní známky. 



 

POZN.: V případě distanční výuky musí žák pro klasifikaci splnit 90 % všech klasifikovaných 

výstupů: úkolů, testů, ústních projevů, prezentací. 

IX.  Klasifikace v předmětech PŘÍRODOPIS a BIOLOGIE  

K nutným podkladům pro klasifikaci žáka nižšího stupně gymnázia v daném pololetí patří: 

 při 2h dotaci týdně: minimálně 5 známek za pololetí, z toho minimálně 1x ústní projev; 

 je možné i hodnocení aktivity v hodině a domácí přípravy, která se promítne do práce v hodině 

(může být klasifikována pouze jako práce v hodině; nelze klasifikovat nedostatečně domácí úkol, 

který žák nedonesl, to lze promítnout ve výchovných opatřeních). 

K nutným podkladům pro klasifikaci žáka vyššího stupně gymnázia v daném pololetí patří: 

 při 2h dotaci týdně: minimálně 4 známky za pololetí, z toho minimálně 1x ústní projev; 

 při 2+1h dotaci týdně: minimálně 5 známek za pololetí, z toho 1 souhrnná známka za průběžnou 

práci v laboratorních pracích min. 1x ústní projev; 

 je možné i hodnocení aktivity v hodině a domácí přípravy, která se promítne do práce v hodině 

(může být klasifikována pouze jako práce v hodině; nelze klasifikovat nedostatečně domácí úkol, 

který žák nedonesl, to lze promítnout ve výchovných opatřeních). 

Žák je hodnocen v předmětech přírodopis a biologie v případě, že získá minimálně 75 % známek 

v dané třídě v příslušném klasifikačním období (tj. pololetí). 

Klasifikační stupnice písemných prací z přírodopisu/biologie 

Procentní úspěšnost Hodnocení 

100 až 90 % 1 

89 až 75 % 2 

74 až 50 % 3 

49 až 33 % 4 

32 a méně % 5 

 

Váha známek v klasifikaci přírodopisu/biologie 

Aktivita, činnost Váha známky 

krátká písemná práce (do 10 min) 5 

větší, delší písemná práce 6 až 8 

ústní zkoušení 5 

Referát 3 (váha známky „1“ může být upravena 

individuálně podle rozsahu a kvality referátu) 



 

práce v hodině, aktivita 1 až 5 

ostatní činnosti (LP, projekty…) váha bude přidělena individuálně, je v kompetenci 

jednotlivých vyučujících podle důležitosti a 

konkrétního rozsahu přezkušovaného učiva, žáci  

o váze známky musejí být informováni předem 

 

Výsledné hodnocení z přírodopisu a biologie není pouze aritmetickým průměrem ani váženým 

průměrem dosažených známek. Je známkou, která hodnotí práci žáka komplexně a zahrnuje též 

ohodnocení jeho domácí přípravy, přístupu ke studiu, práci ve vyučovacích hodinách, hodnotí píli, 

snahu a aktivní přístup k předmětu. 

POZN.: V případě distančního vzdělávání může dojít k úpravám klasifikačních pravidel. 



 

X.  Klasifikace v předmětu ZEMĚPIS 

K nutným podkladům pro klasifikaci za dané pololetí patří: 

 na nižším stupni gymnázia: 

- minimálně 5 známek za písemné testy při dotaci 2 h/týden, 

- minimálně 3 známky za písemné testy při dotaci 1 h/týden; 

 na vyšším stupni gymnázia minimálně 4 známky za písemné testy při dotaci 2 h/týden; 

 hodnocení aktivity v hodině a domácí přípravy, která se promítne do práce v hodině (může být 

klasifikována pouze jako práce v hodině; nelze klasifikovat nedostatečně domácí úkol, který žák 

nedonesl, to lze promítnout ve výchovných opatřeních). 

 

Žák je hodnocen v předmětu zeměpis v případě, že získá minimálně 75 % známek v dané třídě 

v příslušném klasifikačním období (tj. pololetí). 

Klasifikační stupnice písemných prací ze zeměpisu 

Procentní úspěšnost Hodnocení 

100 až 90 % 1 

89 až 75 % 2 

74 až 50 % 3 

49 až 33 % 4 

32 a méně % 5 

 

Váha známek v klasifikaci ze zeměpisu 

Aktivita, činnost Váha známky 

krátká písemná práce (do 10 min) 5 

větší, delší písemná práce 6 až 8 

ústní zkoušení 4 

Referát 1 až 3 

práce v hodině, aktivita 1 až 3 

ostatní známky (projekty…) 1 až 3  

Výsledné hodnocení ze zeměpisu není pouze aritmetickým průměrem ani váženým průměrem 

dosažených známek. Je známkou, která hodnotí práci žáka komplexně a zahrnuje též ohodnocení jeho 

domácí přípravy, přístupu ke studiu, práci ve vyučovacích hodinách, hodnotí píli, snahu a aktivní 

přístup k předmětu. 

POZN.: V případě distančního vzdělávání může dojít k úpravám klasifikačních pravidel. 



 

XI. Vnitřní klasifikační řád komise společenských věd a dějepisu 

Elektronický studijní průkaz poskytuje rámcový obraz o podobě klasifikace. Výsledný „vážený 

průměr“ tak nemusí být stoprocentním vodítkem pro výsledný klasifikační stupeň. Některé aktivity lze 

stupnicí vyjádřit stěží, navíc hodnota známek bývá též dána jejich četností (což lze spolehlivě určit až 

na konci pololetí); v pololetí se také mohou zohlednit další aktivity žáka (aktivita v hodinách, 

mimoškolní aktivity, soutěže atd.). 

Výchova k občanství 

Ideální počet známek při 1hodinové týdenní dotaci: tři (dvě z písemného projevu, jedna z verbálního 

projevu). 

Při písemném projevu se při hodnocení počtu a druhu chyb postupuje tak, aby chyba a její následná 

oprava plnila v učení poznávací a motivační funkci (detekce, identifikace, interpretace, korekce 

chyby). Písemné hodnocení je zpravidla doplněno slovním hodnocením, které zahrnuje sociální 

vztahovou normu, tj. srovnání výkonu s průměrem třídy, a dále individuální vztahovou normu 

(srovnání s vlastním předchozím výkonem žáka). 

Známka z verbálního projevu zahrnuje komunikační aktivitu v hodinách, samostatné rozšiřující 

aktivity spojené s výukou, práce s informacemi, jejich vyhledávání, referát apod. (nejde tedy pouze  

o ústní zkoušení). 

Celkové hodnocení zohledňuje celkový přístup k učení, snahu o zlepšení, píli, neztrácí na zřeteli, že se 

jedná o výchovný předmět. Závěrečné hodnocení není aritmetickým vyjádřením průměru jednotlivých 

známek. 

 

Váhy známek – orientační vodítko: 

Stanovit společný rámec je obtížné i vzhledem k výchovnému charakteru předmětu, hodnotí se též 

práce v hodinách, plnění domácích (jednorázových i dlouhodobých) úkolů či projektů, zapojení do 

diskuse atd. 

Společenské vědy 

Minimální počet známek za dané klasifikační období jsou čtyři známky. 

Způsoby hodnocení: 

1. ústní zkoušení (v ročnících s jednohodinovou týdenní dotací je tato forma zkoušení v poměru 

zastoupena méně než forma písemná); 

2. písemné opakování, jehož součástí je podle povahy probíraného oboru a látky i práce s texty, 

dokumenty a jinými materiály; patří sem jak práce shrnující větší obsahový i časový okruh látky, 

tak malé písemné práce (typu desetiminutovek); 

3. hodnocení aktivity žáka při práci v hodině, referátů, domácích úkolů, schopnost zapojení do 

diskuse, práce s literaturou apod.; domácí úkoly se promítnou do práce v hodině (mohou být 

klasifikovány pouze jako práce v hodině; nelze klasifikovat nedostatečně domácí úkol, který žák 

nedonesl). 

 

Váhy známek – orientační vodítko: 

 

Společenské vědy 

Malá písemka – dolní třetina stupnice 

Zkoušení – prostřední třetina stupnice; v případě velkého blokového zkoušení i výše 

Velká písemka – horní třetina stupnice 



 

Další aktivity – dle významu a náročnosti (cca do poloviny stupnice) 

 

Semináře, bloky 

Hodnocení bývá různorodé (bodové, splnění či nesplněné určitých aktivit, dlouhodobé úkoly atd.). Žák 

na základě zápisu v el. studijním průkazu ví, jak jsou jeho aktivity průběžně hodnoceny.  

Semináře společenskovědní tematiky 

Způsoby hodnocení: 

1. hodnocení přípravy a průběhu vypracování, obsahu, konečné podoby a obhajoby povinné 

seminární, popř. ročníkové práce; 

2. referáty, domácí úkoly, schopnost zapojit se do diskuse atd., obecně vzato aktivita v semináři; 

3. rozbory povinné a povinně volitelné studijní literatury; 

4. písemné práce vycházející z náplně semináře, témat referátů, četby atd. 

 

Váhy známek – orientační vodítko: viz výše Společenské vědy 

Dějepis 

Minimální počet známek za dané klasifikační období při 2hodinové dotaci jsou čtyři známky, při 

3hodinové pět. Hodnocení zohledňuje hodinovou dotaci předmětu v daném ročníku, typ studia (nižší 

a vyšší stupeň gymnázia) apod. Vyučující seznámí na začátku školního roku žáky se způsoby 

klasifikace a uvede zároveň ty hodnoticí aktivity, které musí absolvovat každý žák bez ohledu na 

celkový počet známek (např. povinná velká písemná práce po tematickém celku, zkoušení, ročníková 

práce aj.). Vzhledem k tomu, že závěrečné hodnocení není aritmetickým vyjádřením průměru 

jednotlivých známek, poukáže i na tuto skutečnost. 

 

Způsoby hodnocení: 

1. ústní zkoušení (v odůvodněných případech lze od něj upustit – zejména po dohodě se žákem či 

v případě zcela jednoznačné klasifikace i bez zkoušení); 

2. písemná práce většího rozsahu – po ukončení většího tematického celku (vždy ohlášený termín); u 

žáků nižšího stupně gymnázia se zohlední jejich věk a schopnosti; práce zahrnuje otázky různého 

typu, kromě faktografie mj. zkoumá schopnost pracovat s historickými prameny (zejména 

dokumenty a mapa) a vidění v souvislostech; písemná práce je vždy bodovaná – bodový výsledek 

se převádí na známku zhruba podle tohoto procentuálního hodnocení:  

100–90 % = 1  

89–70 % = 2  

69–50 % = 3 

49–33 % = 4  

méně než 33 % = 5; 

3. průběžné písemné práce malého rozsahu (typu desetiminutovek) z běžné přípravy na hodinu (u 

dvojjazyčného studia někdy nahrazováno formou orientačního zkoušení); 

4. aktivita a práce v hodinách, práce s historickými dokumenty, mapou, literaturou (referáty, četba 

atd.), problémové úkoly, diskuse, plnění domácích úkolů, aktuality atd.; domácí úkoly se 

promítnou do práce v hodině (mohou být klasifikovány pouze jako práce v hodině; nelze 

klasifikovat nedostatečně domácí úkol, který žák nedonesl). 

 



 

U žáků nižšího stupně gymnázia, zejména v primě a sekundě, se zvýrazní motivační role známky a 

větší měrou se zohlední všechny aktivity žáka. Při včasném oznámení je možno zařadit zpracování tzv. 

ročníkové práce jako další bod hodnocení.  

U všech žáků se také zohlední jejich případné nadstandardní dějepisné aktivity (kupř. olympiáda a 

další soutěže, projekty). 

U dvojjazyčného studia je u žáka hodnocena i jeho schopnost vyjadřovat se v cizím jazyce. 

 

Váhy známek – orientační vodítko: 

 

Dějepis 

Velké zkoušení i velké písemné práce – horní polovina váhové stupnice 

Malá písemka („desetiminitovka“) – spodní polovina stupnice 

Ostatní aktivity – dle jejich významu a náročnosti (cca do poloviny stupnice) 

 

Semináře, bloky 

Hodnocení bývá různorodé (bodové, splnění či nesplnění určitých aktivit, dlouhodobé úkoly atd.). Žák 

na základě zápisu v el. studijním průkazu ví, jak jsou jeho aktivity průběžně hodnoceny. 

 

Semináře s historickou tematikou 

Způsoby hodnocení: 

1. hodnocení přípravy, obsahu, konečné podoby a obhajoby povinné seminární, popř. ročníkové 

práce a eseje; 

2. referáty, domácí úkoly, schopnost zapojit se do diskuse, práce s literaturou atd., obecně vzato 

aktivita v semináři; 

3. rozbory povinné a povinně volitelné studijní literatury; 

4. písemné práce vycházející z náplně semináře, témat referátů, četby atd. 

 

Váhy známek – orientační vodítko: viz výše Dějepis 

 

POZN.: V případě distančního vzdělávání může dojít k úpravám klasifikačních pravidel. 



 

XII. Klasifikace v předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

 

Hodnocení žáka nižšího stupně gymnázia:  

U nižšího gymnázia, kde je práce zaměřena prakticky, k nutným podkladům pro klasifikaci za dané 

pololetí patří: 

 minimálně 4 známky za výtvarné práce při dotaci 2 h/týden, 

 minimálně 3 známky za výtvarné práce při dotaci 1 h/týden, 

 hodnocení originality práce a pečlivosti vypracování, která se promítne do práce v hodině.  

 

Žák je hodnocen v předmětu v případě, že získá minimálně 75 % známek v dané třídě v příslušném 

klasifikačním období (tj. pololetí). 

Klasifikační stupnice prací z výtvarné výchovy na nižším stupni gymnázia 

 

Procentní úspěšnost Hodnocení 

100 až 80 % 1 

79 až 65 % 2 

64 až 40 % 3 

39 až 20 % 4 

19 a méně % 5 

 

Objektivní evaluace v oblasti výtvarné výchovy je jedním z osobitějších a nejkomplikovanějších 

hodnocení ve vzdělávání vůbec, kritéria se mohou do určité míry prolínat. Při pozitivním i negativním 

hodnocení jednotlivých hledisek je vždy nutno respektovat cíle, s nimiž bylo ke konkrétní výtvarné 

práci přistupováno. Nejde tedy zdaleka jen o manuální a kresebnou zručnost žáka. 

Kritéria hodnocení výtvarných produktů ve VV se tedy celkem logicky rozdělí do menších kategorií, 

jsou to tato:  

výraz, syžet, formát, kompozice, originalita (formy, obsahu), technika, barevnost, kresebnost, 

modelace, funkčnost.    
 

 

Váha známek v klasifikaci na nižším stupni gymnázia 

 

Aktivita, činnost Váha známky 

výtvarná práce – kresba 5       

výtvarná práce – malba 5 

prostorový objekt 6 

Grafika 6 

práce v hodině, aktivita 2 

 



 

Hodnocení žáka vyššího stupně gymnázia: 

U vyššího gymnázia, kde je práce zaměřena na teorii dějin výtvarné výchovy a pouze doplněna 

praktickou činností, k nutným podkladům pro klasifikaci za dané pololetí patří: 

 minimálně 3 známky za písemné práce nebo jedna za pololetní písemnou práci (při dotaci 

2 h/týden); 

 minimálně 1 známka za vytvoření prezentace nebo referátu a jejich přednesu; 

 hodnocení aktivity v hodině a domácí přípravy, která se promítne do práce v hodině;  

 hodnocení originality práce a pečlivosti při vypracování praktických prací – klasifikační 

stupnice prací z výtvarné výchovy. 

 

Žák je hodnocen v předmětu v případě, že získá minimálně 75 % známek v dané třídě v příslušném 

klasifikačním období (tj. pololetí). 

Klasifikační stupnice prací z výtvarné výchovy na vyšším stupni gymnázia 

 

Procentní úspěšnost Hodnocení 

100 až 80 % 1 

79 až 65 % 2 

64 až 40 % 3 

39 až 20 % 4 

19 a méně % 5 

 

Váha známek v klasifikaci výtvarné výchovy (dějin výtvarného umění) na vyšším stupni 

Aktivita, činnost Váha známky 

písemná práce 9    

prezentace, referát… 9 

výtvarná práce  5     

práce v hodině, aktivita 2 

 

Výsledná známka z výtvarné výchovy není pouze váženým aritmetickým průměrem dosažených 

známek. Je známkou, která hodnotí komplexně a zahrnuje též přístup ke studiu, hodnotí píli, snahu a 

aktivní přístup k předmětu. 

 

POZN.: V případě distančního vzdělávání může dojít k úpravám klasifikačních pravidel. 

 

 

 

 



 

XIII. Klasifikace v předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA 

 

K nutným podkladům pro klasifikaci na nižším i vyšším stupni gymnázia za dané pololetí patří: 

 2 známky za čtvrtletní písemné práce, 

 2 známky za praktické činnosti, 

 hodnocení aktivity v hodině. 

 

Žák je hodnocen v předmětu v případě, že získá minimálně 75 % známek v dané třídě v příslušném 

klasifikačním období (tj. pololetí). 

Klasifikační stupnice písemných prací z hudební výchovy 

Procentní úspěšnost Hodnocení 

100 až 85 % 1 

84 až 70 % 2 

69 až 45 % 3 

44 až 28 % 4 

27 a méně % 5 

 

Váha známek v klasifikaci hudební výchovy 

Aktivita, činnost váha známky 

čtvrtletní písemná práce 7–8 

praktické činnosti 4–5 

práce v hodině 1– 3 

 

Výsledná známka z hudební výchovy není pouze aritmetickým průměrem ani váženým průměrem 

dosažených známek. Je známkou, hodnotí komplexně a zahrnuje aktivní přístup k předmětu, snahu a 

píli. 

POZN.: V případě distančního vzdělávání může dojít k úpravám klasifikačních pravidel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

XIV. Klasifikace v předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA 

 

Žák je hodnocen v předmětu v případě, že získá minimálně 75 % známek v dané třídě v příslušném 

klasifikačním období (tj. pololetí). 

Ve všech ročnících se hodnotí tyto dovednosti a výkony žáků individuálně s přihlédnutím k jejich 

fyzickým možnostem: 

ATLETIKA:  
- sprint: 60 m x 100 m 

- dlouhá trať 250 m x 500 m x 1 000 m 

- skok daleký 

- skok vysoký 

- vytrvalostní běh – 12min   

 

HRY: 

- basketbal: trestné hody, dvojtakt, hra 

- volejbal: odbíjení vrchem/spodem, podání vrchem/spodem, smeč, hra 

- florbal: nájezd, hra 

- fotbal: pokutový kop, hra, kop na přesnost 

- beach volejbal: hra 

- házená: 7m hod, hra, hod na přesnost, střela z výskoku 

 

GYMNASTIKA:  

- přeskok - roznožka x skrčka 

- prostná - kotouly, přemet stranou, stoj na rukou, stoj na hlavě, 

                                              sestava z probraných prvků 

- kruhy – houpání, cviky ve svisu, komíhání, vzpory 

- překážková dráha na čas – obratnost, rychlost 

- trampolína: odrazy, obraty, skoky 

- kladina: sestava (dívky) 

- šplh: tyč, lano 

 

POSILOVNA: testy tělesné zdatnosti - sed/leh – 1min, shyby na max., rotoped – čas/výkon 

 

AKTIVITA PŘI VÝUCE: 1 až 3 

 

PÍSEMNÉ TESTY Z PRAVIDEL: atletika, sportovní hry 

 

ZDRAVOVĚDA: první pomoc 

 

Rozvíjející učivo a dovednosti – ve všech ročnících podle možností žáků 

 

Výsledná známka z tělesné výchovy není pouze aritmetickým průměrem ani váženým průměrem 

dosažených známek. Je známkou, která hodnotí komplexně a zahrnuje též přístup k tělesné výchově, 

hodnotí píli, snahu a aktivní přístup k předmětu. 

 

POZN.: V případě distančního vzdělávání může dojít k úpravám klasifikačních pravidel. 

 

 

 



 

Klasifikace TV 

ATLETIKA CHLAPCI 

Ročník 

Disciplína 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

60 m 9,5/9,8 

10,2 

9,4/9,9 

10,9 

9,2/9,9 

10,6 

8,9/9,5 

10,5 

8,7/9,4 

10,3 

- - - 

100 m - - - 13,9/14,7 

15,7 

13,7/14,3 

15,4 

13,5/14,2 

15,2 

13,4/14,1 

15,2 

13,4/14,1 

15,2 

250 m 48/52 

56 

46/48 

55 

42/45 

50 

41/45/49 40/44/49 38 42 48 

1000 m 4:15 

4:35 

5:05 

4:00 

4:30 

5:00 

3:50 

4:15 

4:50 

3:40 

4:10 

4:45 

3:35 

3:50 

4:10 

3:25 3:45 4:05 

1500 m 6:30 

6:50 

7:10 

6:25 

6:45 

7:05 

6:15 

6:30 

7:00 

6:00 

6:20 

6:55 

5:50 

6:10 

6:40 

5:45 6:05 6:40 

Cooper - - 2500 2100 1800 // 2750 2300 2000 

Výška 115 

105 

95 

120 

115 

105 

125 

115 

105 

130 

120 

110 

135 

125 

115 

140 

130 

120 

145 

135 

120 

145 

135 

120 

Dálka 320 

280 

260 

350 

330 

300 

370 

330 

310 

400 

380 

340 

430 

400 

350 

440 

410 

350 

450 

410 

370 

450 

410 

370 

 

ATLETIKA DÍVKY 

Ročník 

Disciplína 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

60 m 9,8/10,5 

11,0 

9,6/10,5 

11,0 

9,6/10,5 

11,0 

9,6/10,2 

11,3 

9,5/10,0 

11,0 

9,4/10,0 

11,0 

- - 

100 m - - - 16,5 

17,5 

19,0 

15,6 

17,2 

18,5 

15,6 

17,2 

18,5 

15,6 

17,2 

18,5 

15,6 

17,2 

18,5 

250 m 50/55/60 46/50/55 45/49/54 45/49/54 45/49/54 45/50/55 45/50/55 - 

500 m 1:50 

2:00 

2:20 

- - - 1:40 

2:00 

2:20 

1:40 

2:00 

2:20 

1:40 

2:00 

2:20 

1:40 

2:00 

2:20 

800 m 3:30 

4:00 

4:30 

3:30 

4:00 

4:30 

3:20 

3:50 

4:20 

- - - - - 

1000 m 4:20 

4:40 

5:00 

4:10 

4:50 

5:00 

4:10 

4:50 

5:00 

4:10 

4:50 

5:00 

4:10 

4:50 

5:00 

4:10 

4:50 

5:00 

4:10 

4:50 

5:00 

4:10 

4:50 

5:00 

Výška 110/105 

100 

110/105 

100 

115/110 

105 

120/110 

105 

120/110 

105 

120/110 

105 

120/110 

105 

- 

Dálka 350/310 

270 

350/310 

270 

350/310 

300 

360/330 

310 

380/350 

310 

380/350 

310 

380/350 

310 

- 

 



 

XV. Klasifikace nepovinných předmětů (LATINA, ITALSKÝ JAZYK)  

 

Povinný počet známek za pololetí: 

 max. 5 známek za pololetí 

Váha jednotlivých známek dle rozsahu a obtížnosti: 

 dílčí testy v rámci jedné lekce … 1–5 

 krátký ústní projev (slovíčka, diktát, dialog, čtení, apod.) … 1–3 

 středně dlouhý ústní projev (Italský jazyk) … 4 

 krátká slohová práce (Italský jazyk) … 4 

 aktivita (práce v hodinách, zájem o předmět, plnění úkolů) … 6 

Klasifikační stupnice pro písemný projev 

 výborně…………… 100 až 90 % 

 chvalitebně………..  89 až 80 % 

 dobře……………… 79 až 65 % 

 dostatečně…………. 64 až 50 % 

 nedostatečně……… 49 a méně % 

 

 


