Pravidla pro klasifkaai dějepisu
Pravidla pro klasifkaai vvacházejí áz školnjíco vádělhvaajíco programu, školnjíco řhdu
a usnzsznjí přzdmětové komisz D.
Minimhlnjí počzt ánhmzk á tzstů nzbo ústnjíco ákoušznjí áa klasifkačnjí obdobjí
2Vc/týdzn - 5 ánhmzk (á toco min. 2 ánalostnjí ánhmkv).
Klasifkaai tzstů sděljí vvučuejíají nzepoáděei do týdnz.
Mimo to můžz být studznt codnoazn áa prhai v dané codině, rzsp. připravznost
na codinu, domhají úkol, rzfzrht apod. Kritéria codnoaznjí esou v kompztznai vvučuejíajíco.
Váha jednotlivýah známek (dle systému skolaonline.az):
1. Standardnjí tzst pjíszmka 1,0
100-87% 1
86,99-73% 2
72,99-58% 3
57,99-44% 4
Cokoli níže 5
Roásac prověřovanéco tématu určuez vvučuejíají. Pjíszmka musjí být clhšzna
dopřzdu a nznjí možné ei odklhdat. Pjíszmka sz pjíšz vždv po dokončznjí něeakéco
tzmatiakéco azlku (např. cusitstvjí).
2. Zkoušznjí 1,00
Vvučuejíají studzntv informuez o roásacu ákoušzné lhtkv.
Konkrétnjí podobu ákoušznjí určuez vvučuejíají.
3. Prhaz v codině
U tocoto bodu zxistuejí pouáz dva stupně codnoaznjí 1 a 5. Podobu vvsvětljí
na codině učitzl. Szm patřjí prhaz s dokumzntv a mapami běczm ákoušznjí einéco
studznta, alz i eakhkoli einh aktivita.
4. Domhají prhaz (szminhř)
Zadhnjí a tzrmjín odzvádhnjí určuez vvučuejíají. V přjípadě nzodzvádhnjí mh studznt 5,
v přjípadě poáděešjíco odzvádhnjí sz mu ánhmka s každou dalšjí codinou snižuez
o stupzň dolů. Výeimkou můžz být pouáz opravdu vvnikaejíají prhaz.
5. Domhají prhaz (nižšjí gvmnháium)
6. Praaovnjí list řzšzný na zxkurái či na výstavě (dlz roásacu) většinou
7. Rzfzrht/zsze
Témata rzfzrhtů vvpisuez učitzl. Každý á rzfzrhtů proachájí přzdzm
připomjínkami, ktzré k němu napjíšz vvučovaají codinu přzd vvstoupznjím vvučuejíajím
určzný studznt. Rzfzrht musjí být v pjíszmné podobě (eako dokumznt či przázntaaz)
odzvádhn týdzn přzd přzdnhšznjím nzeprvz vvučuejíajímu a poté rzaznáuejíajímu
studzntovi.
Studznt ez povinzn kontrolovat si, áda mh dostatzčný počzt ánhmzk a shm sz clhsit k
Jzeiac dopshnjí nzbo ústnjímu přzákoušznjí.
Oprava známky z testu nebo ústního zkoušení
Studznt sz přzdzm s vvučuejíajím docodnz na tzrmjínu a ápůsobu přzákoušznjí. Nzláz
sz nzacat přzákoušzt v přjípadě, žz ánhmka bvla lzpšjí nzž troeka. Zkoušzn ez áz stzenéco
roásacu lhtkv a do klasifkaaz sz áapočjíthvh eak původnjí, tak novh ánhmka. Vvučuejíají
můžz také přzákoušzt studznta, poté ao mu dh dostatzčný čas na doplněnjí ánalostjí, á
vlastnjí
iniaiativv.

