
KREDITNÍ SYSTÉM EVV 

 

Třídy: V1A, V2A 

 

Za co lze kredity 

získat 

Počet kreditů Kritéria udělení 

kreditů 

Počet možností 

získání kreditů 
VYBAVENÍ ŽÁKA 

V HODINĚ 

1 Žák má v pořádku 

pomůcky: tempery, 

tuš, vodové barvy, 

anilínové barvy, 

tužka, guma, pero 

s násadkou, 2 ploché 

štětce, 2 kulaté 

štětce, nůžky, 

lepidlo, rudka, uhel, 

řezák, špejle 

18 

VÝTVARNÁ 

|AKTIVITA 

3 v závislosti na 

výsledku (pečlivost, 

dodržení časového 

limitu) a přístupu 

žáka k práci 

v hodině, včetně 

úklidu pracovního 

místa 

18 

 
 
Převod na známky: 

 
65 – 72 kreditů….výborně 

 
57 – 64 kreditů….chvalitebně 

 

49 – 56 kreditů…dobře 
 

41 – 48 kreditů…dostatečně 
 

0 – 40 kreditů….nedostatečně 
 

Poznámky: Kredity jsou udělovány za jeden výtvarný blok – 2 vyučovací hodiny 

Při absenci snižujeme počty kreditů v odpovídajícím poměru (chybí-li žák 1- 2 vyučovací bloky). Při 
dlouhodobé absenci umožňujeme vypracovat náhradní domácí práci. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 



Třídy: V3A, V4A 

 

Za co lze kredity 

získat 

Počet kreditů Kritéria udělení 

kreditů 

Počet možností 

získání kreditů 
VYBAVENÍ ŽÁKA 

V HODINĚ 

1 Žák má v pořádku 

pomůcky: tempery, 

tuš, vodové barvy, 

anilínové barvy, 

tužka, guma, pero 

s násadkou, 2 ploché 

štětce, 2 kulaté 

štětce, nůžky, 

lepidlo, rudka, uhel, 

řezák 

9 

VÝTVARNÁ 

|AKTIVITA 

3 v závislosti na 

výsledku (pečlivost, 

dodržení časového 

limitu) a přístupu 

žáka k práci 

v hodině, včetně 

úklidu pracovního 

místa 

9 

 
 
Převod na známky: 
 

41 - 46 kreditů….výborně 
 

36 – 40 kreditů….chvalitebně 

 
32 - 35 kreditů…dobře 

 
27 – 34 kreditů…dostatečně 

 

0 – 26 kreditů….nedostatečně 
 

Poznámky: Kredity jsou udělovány za jeden výtvarný blok – 2 vyučovací hodiny 
Při absenci snižujeme počty kreditů v odpovídajícím poměru (chybí-li žák 1- 2 vyučovací bloky). Při 

dlouhodobé absenci umožňujeme vypracovat náhradní domácí práci.  
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



Třídy: C1A, C1B, V5A, C2A, C2B, C2C, V6A 

 

Za co lze kredity 

získat 

Počet kreditů Kritéria udělení 

kreditů 

Počet možností 

získání kreditů 
VYBAVENÍ ŽÁKA 

V HODINĚ 

1 Žák má v pořádku 

pomůcky: tempery, 

tuš, vodové barvy, 

anilínové barvy, 

tužka, guma, pero 

s násadkou, 2 ploché 

štětce, 2 kulaté 

štětce, nůžky, 

lepidlo, rudka, uhel, 

řezák 

16 

VÝTVARNÁ 

|AKTIVITA 

3 v závislosti na 

výsledku (pečlivost, 

dodržení časového 

limitu) a přístupu 

žáka k práci 

v hodině, včetně 

úklidu pracovního 

místa 

12 

REFERÁT 5 v závislosti na 

kvalitě 
1 

VĚDOMOSTNÍ 

TEST 

5 v závislosti na řešení 1 

VEDENÍ SEŠITU 10 v závislosti na 

pečlivosti 
1 

 
 
Převod na známky: 

 
65 – 72 kreditů….výborně 

 
57 – 64 kreditů….chvalitebně 

 

49 – 56 kreditů…dobře 
 

41 – 48 kreditů…dostatečně 
 

0 – 40 kreditů….nedostatečně 

 
Poznámky: Kredity jsou udělovány za jeden výtvarný blok – 2 vyučovací hodiny 

Při absenci snižujeme počty kreditů v odpovídajícím poměru (chybí-li žák 1- 2 vyučovací bloky). Při 
dlouhodobé absenci umožňujeme vypracovat náhradní domácí práci.  

 
 

 


