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Příloha č. 1   Používáme elektronickou žákovskou knížku pro 6.-9. ročník a váhy známek. 

VÁHY ZNÁMEK PRO ELEKTRONICKOU ŽÁKOVSKOU KNÍŽKU (PLATÍ PRO 6. - 9. ROČNÍK) V TĚCHTO 

OBLASTECH: 

1. Český jazyk 

2. Anglický jazyk 

3. Ostatní jazyky 

4. Přírodovědné zaměření 

5. Dějepis a výchova k občanství 

6. Pracovní činnosti 

7. Informatika 

8. Předměty s výchovnou převahou 
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ad.1) 

 
skupina 

předmětů

předměty

počet 

známek

váhy 

známek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

aktivita a práce 

v hodině

mluvní 

cvičení, 

recitace, 

vedení 

čtenářského 

(kulturního) 

deníku

mluvnické 

cvičení, 

rozvoj 

čtenářské 

gramotnos

ti, práce ve 

čtenářské 

dílně

projektová 

práce 

(dlouhodobá), 

jazykový 

rozbor, 

slohové 

cvičení, LV – 

interpretace 

skupinová 

a 

kooperativ

ní práce

diktát po 

přípravě                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

(max. 20 

jevů)

komplexní 

jazykový 

rozbor

účastní se 

veřejných 

vystoupení 

a 

prezentace 

školy

čtvrtletní 

práce, 

slohová 

práce

žák má 

v pořádku 

požadované 

pomůcky

srozumitel

ně 

formuluje 

své 

myšlenky

 přináší tvůrčí 

podněty pro 

výuku

dodržuje 

pravidla a 

kritéria 

skupinové 

práce

reprezenta

ce školy v 

soutěžích

snaží se 

pracovat na 

úrovni svých 

schopností

pracuje 

dobrovolně 

nad rámec 

povinností

žák je 

schopen 

reflexe a 

práce ve 

skupině

přispívá 

k prezentac

i výsledků 

práce ve 

skupině

       

konstruktiv

ně hodnotí 

práci 

druhých

předměty s převahou jazykového zaměření

český jazyk

minimálně 2 rovnoměrně rozložené známky na pololetí

 

 



 
Základní škola, Ostrava-Poruba, Porubská 832, příspěvková organizace 

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 427, 

Porubská 832/12, Poruba,  708 00 Ostrava 

3 

 

 

Ad.2) 

skupina 

předmětů

předměty

počet 

známek
váhy 

známek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Aktivita v hodině, 

práce v hodině, 

dobrovolná 

domácí příprava,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

1x za čtvrtletí 

příprava na 

hodinu

Samostatná 

práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

(pracovní l ist), 

projekt/prezentac

e (jednotlivec)

Skupinová a 

kooperativní 

práce, žák 

uplatňuje 

vlastní invenci

Rozhovor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

(role play, 

rozhovor žák-žák), 

slovní zásoba (test, 

ústní zkoušení), 

čtení se správnou 

výslovností

Test - 

gramatika 

(prověřovaný 1 

mluvnický jev)

Práce s 

textem - 

čtenářská 

gramotnost

Test - gramatika 

(prověření více 

gramatických 

jevů), Projekt 

(dlouhodobá 

samostatná práce)

Projekt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

(dlouhodobá 

samostatná 

práce), žák podle 

zadaných kritérií 

vypracuje projekt

Unit test, žák 

se účastní 

veřejných 

vystoupení a 

prezentace 

školy

předměty s převahou jazykového zaměření

anglický jazyk

minimálně 2 rovnoměrně rozložené známky na pololetí

 

 

 

 

 

Ad.3) 

 

Váhy známek – 2. cizí jazyk – Rj 

Váha 

známky 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

 

Rj 

 

Příprava na 

vyučování 

(každý žák 

ohodnocen 

1x za 1/4 

Práce v hodině 

(aktivita, vytvoří 

žáci – křížovku, 

kvíz, 

doplňovačku, 

…) 

Správnost 

psaného 

projevu 

(opis, 

přepis) 

Poslech, čtení 

textu 

s porozuměním, 

správné čtení – 

výslovnost 

Vlastní 
písemný 
projev – 
dopis, 
krátké 
sdělení 

Slovní 

zásoba 

Mluvený projev – 
rozhovor, 
vyprávění, 
správné užití 
gramatických 
pravidel – 
překlad, 
doplňování (ústní, 
písemné) 
 

 

Vyhledávání 

informací ve 

čteném, 

slyšeném 

nebo psaném 

projevu 
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Váhy známek – 2. cizí jazyk – Nj 

Váha 

známky 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

 

Nj  

--- Příprava 

na 

vyučování, 

práce 

v hodině 

Samostatná 

práce 

(pracovní 

list) 

 Poslech, čtení 

textu 

s porozuměním, 

správné čtení – 

výslovnost 

Ústní, 
písemné 
shrnutí 
učiva 
(prověření 
gramatiky a 
slovní 
zásoby za 
kratší 
probraný 
úsek) 
 

Mluvený 

projev 

(rozhovor, 

vyprávění) 

Vyhledávání 
informací 
ve čteném, 
slyšeném 
nebo 
psaném   
textu  
 

--- Ústní, 

písemné 

shrnutí 

učiva 

(prověření 

gramatiky a 

slovní 

zásoby za 

větší 

probraný 

úsek) 

 

 

 

 

Ad.4)
skupina 

předmětů

předměty

počet 

známek

váhy 

známek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

dobrovolná 

příprava na 

vyučování + 

(pomůcky)

aktivita 

rozvíjející   

hodinu

práce v hodině                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

( křížovka, kvíz, 

hádanka)

využití 

invence a 

kreativity při   

tvorbě úloh a 

úkolů

pracovní  

list

skupinová práce 

vyžadující 

kooperaci

ověřování  

znalostí a 

dovedností  

z dílčí části 

učebního  

celku                                                

( 11-20 

bodů)

ověřování  

znalostí a 

dovedností  

z dílčí části 

učebního celku                                                                   

(více než 20 

bodů)

reprezentac

e školy na 

soutěži

ověřování  

znalostí a 

dovedností                       

z  učebního 

celku

kratší 

dobrovolná 

příprava                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

do vyučování                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

( 1 cvičení, 

zajímavost, 

aktualita…)

konstruktivní 

hodnocení 

práce druhých

projekt, 

prezentace                            

( podle 

předem 

stanovenýc

h kritérií)

ověřování  

znalostí a 

dovedností  

z dílčí části 

učebního  celku                                             

( do 10 bodů)

školní kolo 

soutěže

aplikace 

znalostí  a 

dovedností                                              

v praxi

přezkoušení                              

při odložené 

klasifikaci

pomoc 

spolužákům

opravná 

zkouška

předměty s převahou přírodovědného zaměření

matematika, fyzika, zeměpis, chemie, přírodopis

minimálně 2 rovnoměrně rozložené známky na pololetí
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Ad.5) 

předměty

počet známek

váhy známek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

aktivita a práce 

v hodině

využívá různé 

informační 

zdroje

 prezentace 

žákovské 

práce

práce s mapou                         

(rozvoj čtenářské 

gramotnosti), 

projektová práce 

(dlouhodobá), 

samostatná práce 

v hodině, 

vypracování 

pracovního listu

skupinová a 

kooperativní 

práce

účastní se 

veřejných 

vystoupení a 

prezentace 

školy

aplikace a 

ověřování 

dovedností

žák se kriticky 

orientuje v 

informacích

dodržuje 

pravidla a 

kritéria 

skupinové práce

reprezentace 

školy v 

soutěžích

žák je schopen 

reflexe a práce 

ve skupině

přispívá 

k prezentaci 

výsledků práce 

ve skupině

       konstruktivně 

hodnotí práci 

druhých

dějepis a výchova k občanství

minimálně 2 rovnoměrně rozložené známky na pololetí

 

Ad.6) 

VÁHY ZNÁMEK – PŘEDMĚT PRACOVNÍ ČINNOSTI  

1  

2 - žák má v pořádku požadované pomůcky a je včas připraven na hodinu 

3  

4 - žák dokáže samostatně pracovat dle zadání  

5 - žák dodržuje pravidla a kritéria skupinové práce, přispívá k  prezentaci výsledků  

práce ve skupině 
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6 - žák se kriticky orientuje v informacích 

7 - žák rozumí terminologii daného předmětu, prokáže znalost požadovaných faktů 

8 - žák přináší tvůrčí podněty pro výuku, pracuje ve skupině a je schopen sebereflexe  

a reflexe práce ve skupině 

9  

10  
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Ad.7) 

předměty

počet známek

váha známky 2 4 5 7 9

žák dodržuje 

stanovené 

termíny

žák se aktivně 

účastní výuky

žák zvládá 

uživatelsky 

ovládat počítač

dodržuje pravidla 

a kritéria 

skupinové práce

žák podle zadaných 

kritérií vypracuje 

referát, seminární 

práci

v případě, že je 

uložena 

dobrovolná 

domácí příprava, 

žák ji plní

dokáže 

samostatně 

pracovat dle 

zadání

využívá 

software k 

vytváření 

dokumentů dle 

daných kritérií

žák  pracuje ve 

skupině a je 

schopen 

sebereflexe a 

reflexe práce ve 

skupině

rozvíjí úkol nad rámec 

zadaných kritérií

dodržuje pravidla 

bezpečné práce v 

počítačové 

učebně

kriticky se 

orientuje v 

informacích

přispívá k 

prezentaci 

výsledků práce ve 

skupině

žák přináší tvůrčí 

podněty pro výuku

srozumitelně 

formuluje své 

myšlenky

pomáhá spolužákům

Informatika

minimálně 2 rovnoměrně rozložené známky na pololetí

 

Ad. 8) 
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skupina 

předmětů

předměty

počet 

známek

váhy 

známek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

   příprava na 

vyučování 

(pomůcky)

pomoc 

spolužákům

 aplikace 

znalostí a 

dovedností                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

v praxi

  aktivita 

rozvíjející 

hodinu

využití 

invence a 

kreativity při 

tvorbě úloh a 

úkolů

  

reprezenta

ce školy na 

soutěži

konstruktivní 

hodnocení 

práce 

druhých

  ověřování 

znalostí a 

dovedností  

skupinová 

práce 

vyžadující 

kooperaci

přezkoušen

í při 

odložené 

klasifikaci

 projekt, 

prezentace 

(podle 

předem 

stanovených 

kritérií)

opravná 

zkouška

předměty s převahou výchovného zaměření

tělesná výchova, hudební výchova, výtvarná výchova

minimálně 2 rovnoměrně rozložené známky na pololetí

 

Datum účinnosti: 1. 9. 2019 

Pedagogická rada projednala dne: 1.9. 2019        Mgr. Hana Petrová 

Školská rada projednala dne:  1.9. 2019     ředitelka 


