JAN BRUNER – PODMÍNKY KLASIFIKACE Z DĚJEPISU A ZSV
OBSAH
MALÉ
OPAKOVÁNÍ

učivo
předchozí bez předchozího ohlášení
hodiny

SAMOSTATNÁ
PRÁCE
V HODINĚ

VELKÝ TEST

FORMA
písemně nebo
ústně

ne

2

ne

ne

4

ano, ve dvou hodinách,
následujících po řádném termínu
testu; je-li v těchto hodinách
student přítomen, je povinen test
psát; nepsal-li student test
v řádném termínu z důvodu
souvislé dlouhodobé absence (5
dní školní výuky a více), je
náhradní termín stanoven
dohodou z iniciativy studenta

ano, v hodině, následující po hodině, v níž byli studenti
seznámeni s výsledky testu; váha známky z opravného
testu je 3; byla-li původní známka lepší než 3, je známka
z opravy započítána do celkové klasifikace vždy; byla-li
původní známka 3 nebo horší, započítá se známka
z opravného testu pouze tehdy, je-li lepší než známka
původní; je-li původní známka z testu 1 nebo 1-, nevznikl
důvod pro psaní opravného testu a student ho tedy psát
nemůže; opravu může psát pouze student, který psal test
v řádném termínu

8

ne

ne

a) z důvodu nedostatku známek – pokud student
nepsal více než jeden velký test za pololetí,
následuje dozkoušení dle čl. 9 odst. 19 a)
Školního řádu
b) z důvodu vysoké absence – pokud absence
přesahuje 30%, následuje dozkoušení dle čl. 9
písemně nebo
odst 19 b) Školního řádu
komisionálně
c) z důvodu nezvládnutí učiva – pokud byl
student alespoň z poloviny velkých testů
hodnocen známkou 5 a výsledný průměr je nižší
než 4,5
d) vlastní rozhodnutí studenta

10

ne

ne

udělována za celé pololetí, a to pouze při úrovni
trvale nadprůměrné (známka 1) nebo
podprůměrné (známka 5)

10

–––

–––

písemně

dle zadání na začátku školního roku

DLOUHODOBÁ
–––
PRÁCE
V HODINĚ

OPRAVA

ne

uzavřený v předem známém termínu, stanoveném
tematický minimálně 1, standardně 2 vyučovací hodiny
celek
předem

učivo
celého
pololetí

VÁHA DOPISOVÁNÍ
2

dle zadání v hodině

DLOUHODOBÝ
SAMOSTATNÝ
ÚKOL

SOUHRNNÉ
OPAKOVÁNÍ
NA KONCI
POLOLETÍ

PODMÍNKY REALIZACE

––

