
Klasifikační řád školy je rozšířen o bod váha známky: 

K vlastnosti váha známky se přihlíží od 6. ročníku. Při zapisování známek učitel zadává vždy 

dva údaje – známku a její váhu. Váhou známky se rozumí číslo (0,25 - 0,5 - 0,75 – 1 - 1,25), 

které říká, jakou důležitost přikládá učitel známce v rámci své klasifikace. Váhu jednotlivých 

známek určují vyučující s ohledem na charakter a povahu předmětu, po vzájemné domluvě v 

metodických sdruženích a předmětových komisích. Průběžné hodnocení, které systém žákovi 

počítá, je pak tzv. váženým průměrem. Každá známka se do celkového váženého průměru 

započítává v takové míře, kolik činí její váha. Vážený průměr sice vyjadřuje výslednou 

známku velmi dobře, ale učitel zahrnuje do hodnocení další aspekty (aktivita, plnění zadaných 

úkolů, skupinová práce…) a známka na vysvědčení se může od váženého průměru lišit. Volba 

elektronické žákovské knížky není jen zadávání známek on-line formou, ale především 

směřuje k větší odpovědnosti žáků i možnosti jejich zákonných zástupců pracovat s 

průběžnou klasifikací, využívat veškeré informace týkající se známek, plánované klasifikace a 

váženého průměru.  

Přehled vah známek v jednotlivých předmětech: 

 

Váha známek v českém jazyce 

 

Známkovaná oblast Váha 

známky 

Čtvrtletní práce (pravopis, jazykový rozbor), slohová 

čtvrtletní práce 

1,25 

Kontrolní diktát (4 za školní rok), velký projekt, opakovací 

test většího celku 

1 

Pravopisné cvičení (podle rozsahu a náročnosti) 0,5 - 0,75 

Gramatické cvičení, jazykový rozbor, literární test 0,75 

Slohové cvičení 0,5 - 0,75 

Referát 0,5 

Mluvní cvičení 0,5 

Recitace 0,75 

Práce v hodině  0,25 - 0,5 

Ústní zkoušení 0,5 - 0,75 

 

Váha známek v anglickém jazyce/německém jazyce/ruském jazyce 

 

Známkovaná oblast Váha 

známky 

Čtvrtletní písemná práce  1,25 

Velká písemná práce (více jevů, shrnutí jedné či dvou 
lekcí) 

1,25 

Střední písemná práce (slovíčka a gramatika, dovednosti) 1,0 

Krátká písemná práce (slovíčka nebo gramatika) 0,5 - 0,75 

Referát/prezentace 0,75 - 1,0 

Samostatná aktivita v hodině (práce na projektu, 0,25 - 0,5 



prezentace) 

Ústní zkoušení, konverzace, recitace 0,5 - 0,75 

Aktivita ve skupině, ve dvojici 0,25 

Pracovní list (např. PL, doplňovačka) 0,5 - 0,75 

Práce navíc - "fast finishers", vedení sešitu a slovníčku, 

domácí příprava 

0,25 

 

Váha známek v matematice 

 

Známkovaná oblast Váha 

známky 

Čtvrtletní písemná práce, vstupní prověrka  1,25 

Tematické prověrky  1 

Zkoušení u tabule 0,5 - 0,75 

Kratší prověrky (20-30 minut) 0,5 - 0,75 

Matematické rozcvičky, desetiminutovky 0,25 

Samostatná aktivita v hodině, skupinová práce 0,25 

 

Váha známek – dějepis, zeměpis, přírodopis 

 

Známkovaná oblast Váha 

známky 

Tematické, souhrnné opakování 1 

Ústní zkoušení 0,5 - 0,75 

Testy, orientace na mapě 0,5 - 0,75 

Referát/prezentace 0,25 

Samostatná aktivita v hodině  0,25 

Práce s textem 0,25 

Aktivita ve skupině, ve dvojici 0,25 

D: víceměsíční projekt 1 

 

Váha známek – fyzika, chemie 

 

Známkovaná oblast Váha 

známky 

Písemná práce 1 

Ústní zkoušení, pětiminutovka 0,5-0,75 

Pracovní list, doplňovačka, domácí pokus 0,5-0,75 

Referát/prezentace 0,25 

Samostatná aktivita v hodině  0,25 

Laboratorní práce 0,5 

Aktivita ve skupině, ve dvojici 0,25 

 

 

 



Váha známek – výchova ke zdraví, občanská výchova, volba povolání 

 

Známkovaná oblast Váha 

známky 

Tematické opakování (test, pracovní list, křížovka, 
doplňovačka), tematické projekty 

1 

Pracovní list, doplňovačka, křížovka 0,75 

Referát/prezentace 0,5 

Samostatná aktivita v hodině  0,5 

Aktivita ve skupině, ve dvojici 0,5 

 

Váha známek – informatika 

 

Známkovaná oblast Váha 

známky 

Test – shrnutí tématu 1 

Tvorba prezentace, plakátu, tabulky, textového 
dokumentu 

1 

Referát/prezentace 0,75 

Samostatná aktivita v hodině  0,5 

Aktivita ve skupině, ve dvojici 0,5 

 

Váha známek – volitelné předměty 

 

Známkovaná oblast Váha 

známky 

Testy 1 

Pracovní list, doplňovačka 1 

Referát/prezentace 0,75 

Samostatná aktivita v hodině  0,5 

Aktivita ve skupině, ve dvojici 0,5 

 

Váha známek – Hv, Tv, Vv, Pč 

 

Známkovaná oblast Váha 

známky 

Výtvarné, hudební, tělovýchovné, pracovní dovednosti 1 

Pracovní list, doplňovačka 1 

Referát/prezentace 1 

Samostatná aktivita v hodině  0,5 

Aktivita ve skupině, ve dvojici 0,5 

 

 

V Mohelnici dne 14. 3. 2022     Mgr. Pavel Grünwald 

        ředitel školy 
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