Kreditní systém – NEJ – Novotný
Výkon
Test velkého rozsahu
(celá vyučovací hodina)

Počet kreditů Kritéria udělení

10

Gramatická

Počet možností získání kreditů
2 1)

(jeden za 10% zvládnuté látky)

Slovní zásoba
(do 95% správných odpovědí 10 kreditů, do 90% = 9, za každých 5% o jeden kredit méně;
minimum pro získání jednoho kreditu je 50% správných odpovědí)

Stylistická
(hodnocení podle pravidel pro hodnocení maturitních písemných prací společné části)
(24 bodů = 10 kreditů, 23 = 9, 22 = 8, 21 = 7, 20 = 6, 19 – 18 = 5, 17 – 16 = 4,
15 – 14 = 3, 13 – 12 = 2, 11 – 10 = 1)

Test
(část vyučovací hodiny)

Ústní projev (prezentace zadaného
úkolu; hodnocena je vždy celá skupina)

Ústní projev (prezentace zadaného
úkolu; ocenění nejlepšího výkonu)

Závěrečná řeč
(kromě třídy začátečníků v 1. pol.)

Práce v hodině
Úvod hodiny
(jen VG)

Účast v soutěžích apod.
Nesplnění úkolu v daném
termínu

4

V závislosti na obtížnosti a povaze chyb 3)

2

Obsah, správnost, výslovnost

neomezeně

1

Obsah, správnost, výslovnost

neomezeně

10

Hodnotí se obsah, rozsah a správnost gramatických struktur
a slovní zásoby, projev (výslovnost, přednes…), originalita

(nesplnění = - 10)

10

Za aktivitu v hodinách, kvalitu odpovědí, výslovnost

2

Použití mluvnických a lexikálních prostředků odpovídající
probrané látce

10

Za výkon a umístění

-2

Např.: neodevzdání/nevypracování úkolu, nepřipravenost
na vyučování; (studijní deník se odevzdává přes MOODLE)

20 2)

1
(zpravidla poslední týden pololetí)

1
(hodnocení práce v hodinách za celé pololetí)

2–3
(podle počtu žáků ve skupině)

neomezeně
(v rámci jedné soutěže jen jednou za všechna kola)

neomezeně

Převod na známky – pololetní klasifikace 4)
Počet kreditů
85 a více
65 - 84
45 - 64
25 - 44
24 a méně

Pololetní klasifikace
Výborný
Chvalitebný
Dobrý
Dostatečný
Nedostatečný

hodnocení pro 2. pol. V8A
45 a více
35 - 44
25 - 34
15 - 24
14 a méně

výkony zůstávají stejné,
jejich počet se snižuje na
polovinu (mimo závěrečné
řeči); práce v hodině max. 5
kreditů

Vysvětlivky:
1)
v případě vyššího počtu zadaných testů za pololetí se započítávají výsledky jen dvou nejlepších
2)

v případě vyššího počtu zadaných testů za pololetí se započítávají pro stupeň klasifikace výborný a chvalitebný jen výsledky dvaceti nejlepších

3)

hodnocení „malých“ testů:
maximální počet bodů v testu: 16
Počet bodů (gramatický test, poslech)
16 - 15
14 - 13
12 - 11
10 - 8
7-0

Počet bodů – WS
16
15
14
13
12 - 0

Počet kreditů
4
3
2
1
0

4)

V případě, že nebyl dodržen počet možností pro získání kreditů ze strany učitele (z objektivních důvodů), bude tomu procentuálně přizpůsoben přepočet na
známky
Vzhledem k vysokému počtu testů žák v případě nepřítomnosti žádný test nedopisuje.
Poznámka: studijní deník se odevzdává nejpozději do třetího pracovního dne následujícího měsíce do 22:00 hod. (termín uveden vždy na MOODLE a v evidenci).
Formální stránka deníku: záhlaví a název dokumentu (WORD) jsou stejné (třída, jméno, SD). SD slouží jako zpětná vazba pro žáka, rodiče, učitele; žák zapíše čas (od
– do) věnovaný přípravě na vyučování a konkrétní látku.

