
Hodnocení předmětu TEV  

Tělesná výchova je hodnocena kreditním způsobem. 

Kritéria udělování kreditů jsou: 

1. Aktivní účast na hodinách TEV (žák musí cvičit): 0-3 kredity  

2. Civilní ochrana, zdravověda v rozsahu 0-6 kreditů  

3. Absolvování kurzu, týká se pouze 1. a 3. ročníku  

Poznámka:  

Podmínkou hodnocení z TEV je účast na plánovaných hodinách civilní ochrany, zdravovědy a 

výcvikových kurzech. V případě neúčasti je student povinen ve stanoveném termínu odevzdat 

náhradní písemnou práci (referát dle metodiky seminárních prací), popř. absolvovat písemný test 

nebo ústní přezkoušení. 

Civilní ochrana a zdravověda: teoretické pojednání o zadaném problému, praktická ukázka, náhradní 

test. 

Výcvikový kurz: referát pojednávací o sportovním odvětví, které je náplní kurzu, popř. o sportovním 

odvětví, ke kterému má student vztah, po dohodě s vyučujícím, teoretické pojednání o zadaném 

problému. 

Teoretické pojednání v případě civilní ochrany a referátu v případě TEV musí být odevzdána v 

termínu stanoveném vyučujícím před praktickou ukázkou, resp. teoretickým pojednáním. Při 

neodevzdání není žák hodnocen z TEV. 

 Celkové hodnocení: 

V každém ročníku se mění podle počtu odučených hodin TEV a případně pořádaných kurzů. Tabulka 

ukazuje % z možných získaných kreditů  

% hodnocení  Výsledná známka  

100 – 90%    1  

89 – 79%    2  

78 – 68%    3 

67 – 50%    4  

49 a méně %    5 

Poznámka: 

1. V případě účasti na školní akci v době konání TEV jsou automaticky připočítávány 3 kredity za jednu 

vyučovací hodinu, za účast a aktivní účast.  

2. V případě neúčasti na výcvikovém kurzu se žákovi uzavře hodnocení z TEV po předložení referátu a 

jeho obhájení.  

3. V případě nedostatečného hodnocení je žák povinen absolvovat doplňkové přezkoušení z TEV 

Doplňkové přezkoušení bude směřováno k prověření výstupů TEV. 



4. Uvolnění z TEV může být uděleno na: 

a) celé pololetí (dokladuje se zástupci ředitele p. Bartoníčkovi lékařskou zprávou) 

b) delší dobu než jeden měsíc (dokladuje se zástupci ředitele p. Bartoníčkovi lékařskou zprávou)  

c) kratší dobu (dokladuje se písemně vyučujícímu TEV, zletilí žáci pouze lékařskou zprávou). 

V tomto případě se snižuje u daného žáka počet hodin a je hodnocen pouze z odučených hodin. 

Uvolnění z TEV musí být dokladováno nejpozději do jednoho týdne po jejím začátku. Na zpětné 

uvolnění nebude brán zřetel.  

5. V případě zranění a následné rehabilitace je rehabilitace počítána jako aktivní účast na TEV. 

6. V případě situace, kdy žák necvičí, ale je přítomen na TEV nebo řádně nedokladuje svoji 

nepřítomnost, může získat kredity, jestliže si tuto hodinu nahradí (posilovna školy, sportovní hry). 

Nahrazení TEV je omezeno na počet 3. 


