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Kritéria pro hodnocení - český jazyk 

 
1. Pomůcky 

– žák nosí na hodinu pomůcky (učebnici, pracovní sešit, školní sešity, případně další potřebné a učitelem 
požadované materiály) a aktivně je používá 

– úhledně a přehledně vede sešity (doplňuje si zápisky i v době absence) 
 2. Práce v hodině 

– aktivně se účastní hodiny, plní zadané úkoly, účastní se týmových prací. Za aktivitu navíc získává žák 
„pluska“  – za tři „pluska“ dostává jedničku do eŽK. Aktivita navíc je započítána do celkového 
hodnocení předmětu. 

3. Domácí úkoly 
– úkoly z mluvnice jsou zadávány pravidelně 1x týdně, slouží k procvičení a upevnění učiva 
– mohou být zadávány v různé formě (ústní i písemné, online procvičování) 
– žák je povinen odevzdat rodičem nebo zákonným zástupcem podepsaný DÚ v určeném termínu 
– vypracování domácích úkolů je pro přehlednost zaznamenáno v Bakalářích:  

1 – DÚ je vypracován bez chyb, odevzdán v termínu, podepsaný rodičem  
X – DÚ je odevzdán, ale nehodnocen (nesprávně vypracován, chyby, nepodepsán rodičem)  
N – DÚ nebyl odevzdán  

– plnění domácích úkolů je součástí klasifikace předmětu (nutno splnit alespoň 10 úkolů/pololetí) 
– v případě jednodenní absence je žák povinen zjistit si zadání úkolu a splnit jej v termínu. V případě 

delší absence záleží na domluvě s vyučujícím. 
– úkoly z literatury a slohu jsou zadávány občasně (nepravidelně) 

4. Hodnocení 
– skládá se z písemných prací a testů, zkoušení, vybraných projektů, práce v hodinách, aktivní práce 

navíc, domácích úkolů 
– o kratších testech a písemných pracích nemusí být žák informován předem, čtvrtletní písemné práce 

a testy z rozsáhlejších tematických celků jsou vždy ohlašovány s předstihem 
– sloh: hodnocen je rozsah, formální správnost, jazyková i gramatická úroveň textu a také kreativita. 

Slohové práce mohou být zadávány ve škole či jako domácí úkol 
– podle zadání učitele může být hodnoceno i mluvní cvičení na určité téma 

– literatura: hodnoceny jsou testy z literární teorie nebo historie, rozbory vybraných textů nebo 
přednes vybraných básní 
– důležitou součástí hodnocení je vypracování čtenářského deníku (požadavky budou nalepeny 

v sešitě literatury + vyvěšeny na webu) 
5. Žolík 

– žák má možnost využít žolíka- 1x za pololetí- lze využít na pravopisná cvičení (s výjimkou diktátů, 
čtvrtletních prací a čtenářského deníku), DÚ i zkoušení (při zkoušení hlásí žák použití žolíka ihned po 
vyvolání)- známka pak není započítána do klasifikace 

6. Doučování 
– žák má právo požádat vyučující o individuální vysvětlení učiva 
– žák může po předchozí domluvě s vyučující docházet na pravidelné doučování:  

pro žáky 6. třídy ve středu od 7:10 do 7:40 hod.  
pro žáky 7. A ve čtvrtek od 7:10 do 7:40 hod 
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