
KLASIFIKAČNÍ PODMÍNKY PRO 4. ROČNÍK   
 
1. OBECNÉ KLASIFIKAČNÍ PODMÍNKY PRO PŘEDMĚTY ČJ, MA, VL, PŘ  
 

 řádně vypracované úlohy v pracovních sešitech (pokud žáci nestihnou vypracovat v hodině, jsou 
povinni je dokončit v rámci domácí přípravy) 

 řádné nošení pomůcek na vyučování 

 žáci budou v průběhu vyučovacích hodin klasifikováni v souladu s klasifikačním řádem školy 

 jednotlivé známky v el. ŽK mají různou váhu, a tudíž výsledná průměrná známka odpovídá 
váženému, nikoliv prostému aritmetickému průměru 

 zapomínání DÚ, neaktivita v hodinách, nenošení pomůcek atd. může být zohledněno v celkovém 
hodnocení žáka, a to snížením výsledné známky až o jeden stupeň. Známka tudíž nemusí odpovídat 
průměru uvedenému v el. ŽK 

 zapomínání pracovních pomůcek, DÚ, sešitů apod. bude evidováno ve zvláštním sešitu jednotlivými 
vyučujícími a současně bude každý zápis sdělen zákonným zástupcům prostřednictvím hodnocení 
v el. ŽK 

 u žáků s diagnostikovanou SPU budou respektována doporučení OPPP 
 
ČESKÝ JAZYK: 
 

 řádné vedení sešitu na jazykovou výchovu 

 řádné vedení sešitu na literární výchovu 

 řádné vedení sešitu na komunikační a slohovou výchovu 

 řádné vedení sešitu na jazykové diktáty s řádně provedenými opravami – ty jsou předkládány 
vyučujícímu do dvou pracovních dnů od doby, kdy žák sešit s hodnocením obdržel 

 řádně vedený Čtenářský deník v termínech určených vyučujícím 

 žáci budou klasifikováni formou písemných prověrek, jazykových diktátů, doplňovacích cvičení, 
slohových úkolů, pololetních písemných prací, ústního zkoušení (texty, básně, čtení apod.) 

 
MATEMATIKA: 
 

 řádné vedení sešitů na matematiku 

 řádné vedení sešitu na geometrii 

 žáci budou klasifikováni formou písemných prověrek, písemných testů, pololetních písemných prací, 
prací z geometrie apod. 

 
VLASTIVĚDA: 
 

 řádné vedení sešitu na vlastivědu spolu s řádně zpracovanými dalšími materiály 

 řádné odevzdání prací na zadané téma do předem stanoveného data dle pokynu vyučujícího 

 žáci budou klasifikováni prostřednictvím ústního zkoušení, písemných testů a prověrek 

 zohledněna ve výsledné známce bude i dobrovolná práce na projektech, referátech apod. 
 
PŘÍRODOVĚDA: 

 

 řádné vedení sešitu na přírodovědu 

 řádné odevzdání prací na zadané téma do předem stanoveného data dle pokynu vyučujícího 

 žáci budou klasifikováni prostřednictvím ústního zkoušení, písemných testů a prověrek 

 zohledněna ve výsledné známce bude i dobrovolná práce na projektech, referátech apod. 
 
 



2. OBECNÉ KLASIFIKAČNÍ PODMÍNKY PRO PŘEDMĚTY  PČ, VV, HV, TV  
 

 žáci budou v průběhu vyučovacích hodin klasifikováni v souladu s klasifikačním řádem školy 

 jednotlivé známky v el. ŽK mají různou váhu, a tudíž výsledná průměrná známka odpovídá 
váženému, nikoliv prostému aritmetickému průměru 

 neaktivita v hodinách, nenošení pracovních a výtvarných pomůcek, sportovních potřeb, cvičebního 
úboru atd. může být zohledněna v celkovém hodnocení žáka, a to snížením výsledné známky až o 
jeden stupeň. Známka tudíž nemusí odpovídat průměru uvedenému v el. ŽK 

 zapomínání pracovních a výtvarných pomůcek, sportovních potřeb, cvičebního úboru apod. bude 
evidováno ve zvláštním sešitu jednotlivými vyučujícími a současně bude každý zápis sdělen 
zákonným zástupcům prostřednictvím hodnocení v el. ŽK 

 
VÝTVARNÁ VÝCHOVA A PRACOVNÍ ČINNOSTI: 
 

 řádné plnění zadaných prací dle pokynů vyučujícího 

 žáci budou klasifikováni na základě výtvarných prací a zhotovených výrobků, zároveň s tím bude 
zohledněna také snaha a aktivita žáka v hodině 

 
TĚLESNÁ VÝCHOVA: 
 

 řádné nošení cvičebního úboru a vhodné sportovní obuvi (zákaz obuvi s tmavou podrážkou do 
tělocvičny) 

 řádné nošení sportovních potřeb 

 řádné plnění zadaných cvičebních úkonů dle pokynů vyučujícího 

 žáci budou klasifikováni na základě sportovních výkonů dle daných limitů, snahy, fyzické  kondice a 
schopností 

 
HUDEBNÍ VÝCHOVA: 
 

 řádné vedení sešitu na hudební výchovu 

 řádné plnění dalších zadání dle pokynů vyučujícího 

 žáci budou klasifikováni na základě zpěvu dle schopností žáka, znalosti hudební teorie, znalosti 
textů písní, aktivity v hodinách apod. 

 
 

 


