KREDITNÍ SYSTÉM v předmětu EVH
PRO TŘÍDY V1A, V2A, V3A, V4A

Výkon
Aktivní účast
na 1 vyučovací
hodině

Počet
kreditů
2

Splnění výstupů
ŠVP
za hodnocené
pololetí

10

Zadané tématické
referáty
a prezentace
( v rámci probíraného
učiva)

3

Hodnocení
vědomostních testů

4

Kritéria udělení
Plnění pokynů učitele
Snaha o kultivovaný hudební
projev
Poslechová kázeň
Vedení zpěvníků, pomůcek
Vlastní aktivní účast
Poslechová analýza
Průběžná práce s odbornými
prameny
(literatura, CD, DVD, video,
partitura)
Rozsah a kvalita provedení
dle zadání
Splnění v termínu
Při nesplnění termínu snížení
hodnocení

Dle výkonu, a to:
Za každých 20% úspěšného řešení
1 kredit

Počet možností
získání kreditů
16
Aktuálně dle
počtu odučených
hodin – viz
poznámky, bod 1

1
(na konci
klasifik. období)

2

2

Převod na známky:
Hodnocení
výborně ( 1 )
chvalitebně ( 2 )
dobře ( 3 )
dostatečně ( 4 )
nedostatečně ( 5 )

Rozmezí celkového počtu kreditů
(model 16 odučených hodin)
56-10% 50 - 56
56-20% 44 - 49
56-40% 32 - 43
56-60% 20 - 31
méně než 31

Poznámky:
1. Počet kreditů je počítán k plánovaným 16 hodinám EVH za pololetí. V případě
jiného počtu odučených hodin se hodnocení adekvátně upraví.
2. V případě početně nedostatečného hodnocení či neklasifikace student vykoná
ve stanoveném termínu doplňkové přezkoušení z EVH a vytvoří 2 obsahově různé
tématické prezentace, které předvede. Doplňkové přezkoušení bude směřováno
k prověření výstupů.
3. V případě nepřítomnosti z jakéhokoliv důvodu na vědomostním testu z EVH si student
sám domlouvá náhradní termín. Počet kreditů z vědomostního testu nelze nahradit
prezentací.

KREDITNÍ SYSTÉM v předmětu EVH
PRO TŘÍDY V5A, C1A, C1B, V6A, C2A, C2B

Výkon
Aktivní účast
na 1 vyučovací
hodině

Počet
kreditů
2

Splnění výstupů
ŠVP
za hodnocené
pololetí

10

Zadané tématické
referáty
a prezentace
( v rámci probíraného
učiva)

3

Hodnocení
vědomostních testů

4

Kritéria udělení
Plnění pokynů učitele
Snaha o kultivovaný hudební
projev
Poslechová kázeň
Vedení zpěvníků, pomůcek
Vlastní aktivní účast
Poslechová analýza
Průběžná práce s odbornými
prameny
(literatura, CD, DVD, video,
partitura)
Rozsah a kvalita provedení
dle zadání
Splnění v termínu
Při nesplnění termínu snížení
hodnocení

Počet možností
získání kreditů
32
Aktuálně dle
počtu odučených
hodin – viz
poznámky, bod 1

1
(na konci
klasifik. období)

Dle výkonu, a to:
Za každých 20% úspěšného řešení
1 kredit

Převod na známky:
Hodnocení
výborně ( 1 )
chvalitebně ( 2 )
dobře ( 3 )
dostatečně ( 4 )
nedostatečně ( 5 )

celkový počet kreditů
(model 32 odučených hodin)
88-10% 79 - 88
88-20% 70 - 78
88-40% 52 - 69
88-60% 34 - 51
méně než 34

2

2

Poznámky:
1. Počet kreditů je počítán k plánovaným 32 hodinám EVH za pololetí. V případě
jiného počtu odučených hodin se hodnocení adekvátně upraví.
2. V případě početně nedostatečného hodnocení či neklasifikace student vykoná
ve stanoveném termínu doplňkové přezkoušení z EVH a vytvoří 2 obsahově různé
tématické prezentace, které předvede. Doplňkové přezkoušení bude směřováno
k prověření výstupů.
3. V případě nepřítomnosti z jakéhokoliv důvodu na vědomostním testu z EVH si student
sám domlouvá náhradní termín. Počet kreditů z vědomostního testu nelze nahradit
prezentací.

