
Pravidla hodnocení a klasifikace v předmětu Anglický jazyk: 

 

Od studentů se očekává: 

- pravidelná docházka (max. absence 25 %, u krátkodobých absencí může učitel snížit 

tuto hranici až na 20 %) 

- ústní prezentace na zadané téma v předem dohodnutém termínu (7–10 min., pro 

nižší gymnázium 5–7 min.). V případě nedodržení termínu bude odečteno 10 % 

z výsledného hodnocení za každou vyučovací hodinu prodlení. Pokud student není 

v dohodnutém termínu přítomen na vyučovací hodině, zašle prezentaci předem na 

školní email vyučujícího. 

- napsání testů kratších než 20 minut (gramatika, slovní zásoba, překlad atp.); 

o možnosti dopsání těchto testů v náhradním termínu (v případě absence) rozhoduje 

učitel 

- napsání všech opakovacích testů (Unit test), testů na čtení a poslech s porozuměním 

i písemných prací delších 20 minut (1 absence za pololetí tolerována pouze v 

odůvodněných případech, např. delší nemoc atp.) 

- pravidelná domácí příprava a práce v hodině, průběžné hodnocení školní i domácí 

práce jsou hodnoceny takto: 

S – domácí práce v požadovaném rozsahu či kvalitě/zvládnutí učiva 75–100 % 

X – domácí práce v nedostatečném rozsahu či kvalitě/zvládnutí učiva 74–60 % 

F – nesplnění úkolu/průběžné zvládnutí učiva na méně než 60 % 

N – absence 

Výsledné převedení průběžného hodnocení na známky bude provedeno na 

konci pololetí. 

 

Student má právo: 

- testy do 25 minut (gramatika, slovní zásoba, překlad atp.) – povolena 1 absence za 

dané pololetí 

- v odůvodněných případech tolerance jedné absence na souhrnném testu (tzv. 

Revision test) 

 

Výsledné hodnocení: vážený průměr známek za dané pololetí 

 

- Unit test – váha 5 

- test kratší než 20 minut – váha 2-3 (dle obsahu a obtížnosti) 

- testy na čtení, poslech a písemné práce (delší než 20 minut) – váha 3 

- ústní prezentace předem zadaného tématu v dohodnutém termínu – váha 5 

- ústní zkoušení – váha 2 až 4 (dle rozsahu či náročnosti) 

- aktivita v hodině apod. – váha 1, souhrnně viz výše 

 

 

Další pravidla hodnocení viz dokument 

Hodnocení a klasifikace v předmětu anglický jazyk (dostupné v systému Moodle, 

složka Anglický jazyk) 

 


