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DODATEK č.1
ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY
část:

4. ŠKOLNÍ ŘÁD, PRAVIDLA HODNOCENÍ
VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ
Tímto dodatkem č. 1 se mění směrnice č. j. ZŠ- S - 74 /2013

Vypracoval:

Mgr. Ivana Rosová, ředitelka školy

Schválil:

Mgr. Ivana Rosová, ředitelka školy

Pedagogická rada projednala dne:

27. 11. 2013

Školská rada předběžně projednala dne:

16. 10. 2013

Školská rada schválila dne:

10. 3. 2014

Směrnice nabývá platnosti ode dne:

1. 12. 2013

Tímto dodatkem č. 1 se mění směrnice č. j. ZŠ- S - 74 /2013 ŠKOLNÍ ŘÁD, pravidla
hodnocení výsledků vzdělávání žáků takto:

II. Kritéria a stupně hodnocení prospěchu a chování v případě použití klasifikace, zásady
pro používání slovního hodnocení
2.1.1 Charakteristika stupňů hodnocení
1 (výborně) - samostatný výkon bez chyb nebo jen s malými chybami, které neovlivnily celkový
výsledek práce, originální, nápaditý přístup a řešení i s drobnými nedostatky. Rozsah znalostí
100% - 93%, kladení otázek k věci, dovednost vyučovat druhé, rozvíjení tématu, kritické
posouzení, vytvoření originálu, vytvoření nové informační struktury, použití relevantních dat,
hloubka sdělení, vysoká výpovědní hodnota výstupů, správnost použitých prostředků, řízení
skupiny.
2 (chvalitebně) - výkon s menšími chybami, je-li podstata věcně správná, nebo nápaditý přistup s
menšími nepřesnostmi. Rozsah znalostí 92% - 74%, správná aplikace, uvedení hlavní myšlenky,
většinou relevantní data, převaha vhodně použitých prostředků, dodržení tématu, věcná správnost
výstupů, přínos pro skupinu.
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3 (dobře) - dílčí výkon, správná řešení spíše převažují nad chybami. Rozsah znalostí 73% - 51%,
vyjádření vlastními slovy, uvedení příkladu, vyhledání, přiřazení, neúplná data, nedokončené
výstupy, formální nedostatky, podíl na práci skupiny.
4 (dostatečně) - neúplný, nedokončený výkon. Rozsah znalostí 50% - 25%, zopakování,
označení, seřazení, převzetí, neúspěšný pokus, nesrozumitelné výstupy, irelevantní prostředky,
žádný přínos pro skupinu.
5 (nedostatečně) - rozsah znalostí 24% - 0%, rezignace, lhostejnost, žádné výstupy, poškozování
práce druhých.

Závěrečná ustanovení
1. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen
zaměstnanec: Mgr. Vladimíra Šimáčková
2. Tímto dodatkem č. 1 se mění směrnice č. j. ZŠ- S - 74 /2013 ŠKOLNÍ ŘÁD, pravidla
hodnocení výsledků vzdělávání žáků
3. Směrnice s dodatkem nabývá účinnosti dnem : 1. 12. 2013
4. Podle § 30 školského zákona č. 561/2004 Sb. zveřejňuje ředitel školy tento řád
následujícím způsobem: vyvěšením v hale školy a ve sborovně školy a na webových
stránkách školy.
5. Pedagogové s tímto řádem byli seznámeni na pedagogické radě 27. 11. 2013
6. Školská rada projednala návrh na dodatek dne 16. 10. 2013
7. Žáci školy byli s tímto řádem seznámeni třídními učiteli ve dnech 28. 11. – 1. 12. 2013
8. Zákonní zástupci žáků byli informováni o vydání řádu školy informací v žákovských
knížkách, řád je pro ně zpřístupněn v hale školy a na webových stránkách školy.

V Praze dne: 1. 12. 2013
Mgr. Ivana Rosová
ředitelka školy
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