
KREDITNÍ SYSTÉM V PŘEDMĚTU  

ČESKÝ JAZYK,  
platný od 1. září 2022 

 

A) verze pro třídy s dvouhodinovou týdenní dotací hodin ČEJ 

(u maturitního ročníku pouze pro I. pololetí) 
 

Výkon Počet 

kreditů 

Kritéria udělení Počet možností 

získání kreditů 

za pololetí 
PÍSEMNÁ PRÁCE 

MLUVNICKÁ 

(TEST)* 

10 
(nebo 20) 

1 za každých 10 % zvládnuté 

látky 

5 
(minimálně 3) 

PÍSEMNÁ PRÁCE 

SLOHOVÁ 

5 Při nedodržení slohového 

útvaru se kredity neudělí; při 

dodržení slohového útvaru 2 

za jazykovou správnost, 2 za 

stylistickou správnost, 1 za 

obsah 

2 

DIKTÁT 2 V závislosti na obtížnosti 

diktátu a povaze chyb 

5 

DOBROVOLNÉ 

ÚSTNÍ ZKOUŠENÍ** 

4 V závislosti na správnosti 

reakcí 

max. 1 

ŘEŠENÍ PROBLÉ-

MOVÝCH ÚKOLŮ 

V HODINĚ ad. 

1–2 dle zadání učitele neomezeně 

 

NESPLNĚNÍ DOMÁ-

CÍHO ÚKOLU 

-2***  neomezeně 

 

Převod kreditů na známky: 

 

50 a více:   výborný 

41–49:   chvalitebný 

31–40:   dobrý 

20–30:   dostatečný 

19 a méně:  nedostatečný 

 
*  Za všechny testy je v průběhu jednoho pololetí možno získat celkem 50 kreditů. 

** O dobrovolné ústní zkoušení může žák požádat kdykoliv během pololetí.  

*** Za nesplnění úkolu se kredity odečítají! 

 

Zameškané písemné práce mluvnické i slohové si lze po dohodě s vyučujícím dopsat 

v náhradním termínu.  



B) verze pro třídy pouze s jednohodinovou týdenní dotací hodin ČEJ 

(u maturitního ročníku pro II. pololetí) 
 

Výkon Počet 

kreditů 

Kritéria udělení Počet možností 

získání kreditů 

za pololetí 
PÍSEMNÁ PRÁCE 

MLUVNICKÁ 

10 1 za každých 10 % zvládnuté 

látky 

3 

PÍSEMNÁ PRÁCE 

SLOHOVÁ 

5 Při nedodržení slohového 

útvaru se kredity neudělí; při 

dodržení slohového útvaru 2 

za jazykovou správnost, 2 za 

stylistickou správnost, 1 za 

obsah 

1 

DIKTÁT 2 V závislosti na obtížnosti 

diktátu a povaze chyb 

3 

DOBROVOLNÉ 

ÚSTNÍ ZKOUŠENÍ* 

4 V závislosti na správnosti 

reakcí 

max. 1 

ŘEŠENÍ PROBLÉ-

MOVÝCH ÚKOLŮ 

V HODINĚ ad. 

1–2 dle zadání učitele neomezeně 

 

NESPLNĚNÍ DOMÁ-

CÍHO ÚKOLU 

-2**  neomezeně 

 

Převod kreditů na známky: 

 

30 a více:   výborný 

25–29:   chvalitebný 

20–24:   dobrý 

15–19:   dostatečný 

14 a méně:  nedostatečný 
 
*  O dobrovolné ústní zkoušení může žák požádat kdykoliv během pololetí.  

** Za nesplnění úkolu se kredity odečítají! 
 

Zameškané písemné práce mluvnické i slohové si lze po dohodě s vyučujícím dopsat 

v náhradním termínu.  
 


