Pravidla pro klasifikaci dějepisu
Pravidla pro klasifikaci vycházejí ze školního vzdělávacího programu, školního řádu
a usnesení předmětové komise D.
Minimální počet známek z testů nebo ústního zkoušení za klasifikační období
2Vh/týden - 5 známek (z toho min. 2 znalostní známky).
Klasifikaci testů sdělí vyučující nejpozději do týdne.
Mimo to může být student hodnocen za práci v dané hodině, resp. připravenost
na hodinu, domácí úkol, referát apod. Kritéria hodnocení jsou v kompetenci vyučujícího.
Váha jednotlivých známek (dle systému skolaonline.az):
1. Standardní test písemka 1,0
100-87% 1
86,99-73% 2
72,99-58% 3
57,99-44% 4
Cokoli níže 5
Rozsah prověřovaného tématu určuje vyučující. Písemka musí být hlášena
dopředu. Písemka se píše vždy po dokončení nějakého
tematického celku (např. husitství).
2. Zkoušení 1,00
Vyučující studenty informuje o rozsahu zkoušené látky.
Konkrétní podobu zkoušení určuje vyučující.
3. Práce v hodině
U tohoto bodu existují pouze dva stupně hodnocení 1 a 5. Podobu vysvětlí
na hodině učitel. Sem patří práce s dokumenty a mapami během zkoušení jiného
studenta, ale i jakákoli jiná aktivita.
4. Domácí práce (seminář)
Zadání a termín odevzdání určuje vyučující. V případě neodevzdání má student 5,
v případě pozdějšího odevzdání se mu známka s každou další hodinou snižuje
o stupeň dolů. Výjimkou může být pouze opravdu vynikající práce.
5. Domácí práce (nižší gymnázium)
6. Pracovní list řešený na exkurzi či na výstavě (dle rozsahu).
7. Referát/esej
Témata referátů vypisuje učitel. Každý z referátů prochází předem
připomínkami, které k němu napíše vyučovací hodinu před vystoupením vyučujícím
určený student. Referát musí být v písemné podobě (jako dokument či prezentace)
odevzdán týden před přednášením nejprve vyučujícímu a poté recenzujícímu
studentovi.
Student je povinen kontrolovat si, zda má dostatečný počet známek a sám se hlásit k
Jejich dopsání nebo ústnímu přezkoušení.
8. V případě, že student neodevzdá velkou práci (seminární práce, čtvrtletní/pololetní
projekt) ani v náhradním termínu stanoveném vyučujícím, bude studentovi za tuto práci
započítáno do průměru hodnocení 5 a zároveň mu bude na konci pololetí sníženo
závěrečné hodnocení z celého předmětu o stupeň.
Oprava známky z testu nebo ústního zkoušení
Student se předem s vyučujícím dohodne na termínu a způsobu přezkoušení. Nelze
se nechat přezkoušet v případě, že známka byla lepší než trojka. Zkoušen je ze stejného
rozsahu látky a do klasifikace se započítává jak původní, tak nová známka. Vyučující

může také přezkoušet studenta, poté co mu dá dostatečný čas na doplnění znalostí, z
vlastní iniciativy.

