KREDITNÍ SYSTÉM v předmětu ONV ve školním roce 2019-2020
(platí pro V4A)
Základní podmínky hodnocení:
1. Každý žák 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 14 dní.
3. Pokud žák získá v pololetí méně než 19 kreditů, má možnost podstoupit opravnou
zkoušku. Pokud prokáže odpovídající znalosti, bude hodnocen dostatečně.
4. Dlouhodobá neúčast ve škole se individuálně řeší s vyučujícím.
5. V případě, že krátkodobé absence převyšují 49% odučených hodin nebo žák
neodevzdá povinný projekt, je na vysvědčení hodnocen N.
6. Počet kreditů odpovídá předpokládanému počtu odučených hodin, v případě, že mezi
předpokládaným a skutečným počtem odučených hodin je rozdíl víc než 25 %, se
počet kreditů snižuje.

Výkon

Počet kreditů

Kritéria udělení

Počet možností získání
kreditů

Pojmový test

0 - 10 kreditů

Dle prokázaných
znalostí

2 za pololetí

Zkušební test

0 - 5 kreditů

Dle prokázaných
znalostí

2 za pololetí

Domácí úkol porozumění textu

0 - 3 kredity

Zpracování dle zadání

2 za pololetí

0 - 10 kreditů

Splnění zadaných
podmínek

1 za pololetí

Prezentace nebo
příspěvek k diskusi
Příspěvek k tématu
probíranému v hodině

0 - 5 kreditů

Pracovní list - práce v
hodině

0 - 5 kreditů

Scénka na zadané
téma a vysvětlení

0 - 5 kreditů

Aktivita v hodině

0 - 2 kredity

Dlouhodobý projekt

0 - 15 kreditů

Krátkodobý projekt

0 - 10 kreditů

Učitelský kredit

5 kreditů

Znalost tématu,
uvedeny zdroje, věcná
a formální správnost
Splnění zadaných
podmínek, věcná
správnost
Splnění zadaných
podmínek
Žák vystupuje aktivně
v hodině, reaguje na
dotazy učitele
Viz dokumentace
projektu
Viz dokumentace
projektu
dobrovolný úkol
v případě odpadlé

1 za pololetí

2 za pololetí
1 za pololetí
neomezeně

1 za rok
1 za pololetí
3 za pololetí

Učitelský kredit

3 kredity

Učitelský kredit

10 kreditů

Portfolio studenta

0 - 10 kreditů

Převod na známky:
Hodnocení za pololetí:
výborně
60 a více kreditů
chvalitebně
46–59 kreditů
dobře
35–45 kreditů
dostatečně
19 –34 kredity
nedostatečně
méně jak 19 kreditů

hodiny
aktivní účast na
besedě a zpracování
zprávy
za vzornou
reprezentaci školy ve
společenskovědní
oblasti
zásoba všech prací za
školní rok,
sebehodnocení,
hodnocení

2 za pololetí

mimořádně

pouze na konci
školního roku

