
Základy společenských věd 

 
Hodnocení předmětu ZSV – kreditní systém 

 

1/ ZSV – dotace 1 hodina týdně  

 

Základní podmínky hodnocení: 

 

1. Každý student vystoupí minimálně jednou před třídou formou příspěvku k diskusi, k 

tématu nebo prezentace.  
2. Zameškané písemné práce si lze po dohodě s vyučujícím dopsat v náhradním termínu, 

a to nejpozději do jednoho měsíce. 
3. Pokud žák získá v pololetí méně než 19 kreditů (ve čtvrtém ročníku méně než 16), má 

možnost přezkoušení z látky probírané v příslušeném pololetí.  
4. V případě, že krátkodobé absence převyšují 49 % odučených hodin nebo student 

neodevzdá povinný projekt, je na vysvědčení hodnocen N. 
5. Základ známky tvoří kredity z testů, povinného vystoupení před třídou a projekt. 

Ostatní možnosti jsou doplňkové a žák z nich může získat maximálně 20 kreditů za 

pololetí. 
Výkon Maximální 

počet kreditů 

Podmínky Maximální počet 

možností  

Zkušební test  5 kreditů Dle prokázaných 

znalostí 

1 za pololetí 

Zkušební test - pojmový  10 kreditů Dle prokázaných 

znalostí 

2 za pololetí 

 

Práce s odborným textem  5 kreditů Školní nebo domácí 

práce 

2 za pololetí 

  

Příspěvek k diskusi - ústní 10 kreditů Dle stanovených 

podmínek 

1 za pololetí 

Příspěvek k tématu - ústní 5 kreditů 

 

Dle stanovených 

podmínek 

1 za pololetí 

Scénka na zadané téma a 

odborný komentář 

5 kreditů Dle stanovených 

podmínek 

1 za pololetí 

Projekt 15 kreditů 

  

Dodržení časového 

průběhu a podmínek   

Povinný projekt: 

max. 1 za rok 

Dobrovolný projekt: 

max. 1 za rok   

Prezentace 10 kreditů 

 

 

Dle stanovených 

podmínek  

 

1 za pololetí 

Doplnění k prezentaci 2 kredity Dle stanovených 

podmínek  

2 za pololetí 

Domácí práce 3 kredity Domácí úkol dle 

zadání v hodině 

Stanoví vyučující, 

max. 1 za pololetí 

Aktivita v hodině 2 kredity Žák vystupuje 

aktivně v hodině 

Stanoví vyučující 

Aktivní účast na besedě a 

zpracování zprávy 

3 kreditů 

 

Dle stanovených 

podmínek 

1 za pololetí 



Reprezentace školy ve 

společenskovědní oblasti 

5 kreditů 

 

Aktivní účast Mimořádně 

Úkol za odpadlou hodinu 5 nebo 10 

kreditů 

Dle stanovených 

podmínek 

  

Mimořádně 

(viz základní 

podmínky) 

Seminární práce SOČ 15 kreditů  3. nebo 4. ročník 

 

 

Převod na známky - hodnocení za pololetí: 

 

výborně               54 a více kreditů 

chvalitebně    40–53 kreditů 

dobře     29–39 kreditů  

dostatečně    19–28 kreditů  

nedostatečně    méně než 19 kreditů 

Převod na známky pro 4. ročník: 

 

Výborně           38 a více kreditů  

chvalitebně       31–37 kreditů  

dobře                24–30 kreditů  

dostatečně        16–23 kreditů  

nedostatečně     méně než 16 kreditů 

 

 

 

2/ ZSV – dotace 2 hodiny týdně 

 

Základní podmínky hodnocení: 

 

1. Viz podmínky pro 1 hodinovou dotaci. Hodnocený výkon, maximální počet kreditů a 

podmínky zůstávají stejné. Zvyšuje se pouze počet zkušebních testů o jeden, žák má 

možnost účastnit se dobrovolného projektu. 

 

 

 

Převod na známky – hodnocení za pololetí: 

 

výborně                        60 a více kreditů  

chvalitebně                   46–59 kreditů  

dobře                             35–45 kreditů  

dostatečně                     21–34 kredity  

nedostatečně                 méně než 20 kreditů 

 

 

 

 


