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Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 

Klasifikační stupnice a typy a váhy známek pro systém aSc Edupage 
Komplet ve školním roce 2020/2021 
Vnitřní předpis gymnázia č.j. Gymoza 679/2020, VP/2020/17 

 

V Pardubicích, dne 31. srpna 2020 

Na základě projednání a schválení v jednotlivých předmětových komisích rozhodl ředitel školy o 

následujících pravidlech pro klasifikační stupnice a typech a váhách zámek v jednotlivých 

předmětových komisích a předmětech.  

Učitel může použít i alternativní způsob vedení průběžné klasifikace, který má především motivační 

úlohu. Jedná se o symboly za hodnocením vyjádřeným číslem, které upravují stupeň hodnocení: 

+ Hodnocení vyjádřené číslem je o 0,3 stupně posunuto k lepší známce. 

- Hodnocení vyjádřené číslem je o 0,3 stupně posunuto k horší známce. 

/ Hodnocení vyjádřené číslem je o 0,5 stupně posunuto k horší známce. 

# Hodnocení vyjádřené číslem se nezapočítává do celkového průměru za předmět. 

Je zcela v kompetenci učitele, jestli zvolí alternativní způsob zápisu průběžné klasifikace. Žáci i rodiče 

budou o alternativním způsobu informováni tímto způsobem: žáci na úvodní třídnické hodině, rodiče 

zprávou od třídního učitele s doručenkou v IS školy. 

 

Komise českého jazyka a uměnovědných předmětů 

Správné odpovědi  Převedeno do bodové škály – např.  Hodnocení 
100%  - 90%   20 – 18 bodů     výborně 
89%  - 80%   17 – 16 bodů     chvalitebně 
79%  - 65%   15 - 13 bodů     dobře 
64%  - 50%   12 – 10 bodů     dostatečně 
méně jak 50%   méně než 10 bodů    nedostatečně 
 
Typy a váhy známek: 
 

Opakovací písemné práce, pololetní slohové práce (váha 8) Český jazyk a literatura 

Kontrolní písemné práce, diktáty, čtenářské deníky (váha 4) Český jazyk a literatura 

Ústní zkoušení, mluvní cvičení (váha 3) Český jazyk a literatura 

Pravopisná cvičení, drobnější slohové práce, referáty (váha 2) Český jazyk a literatura 

Aktivita (váha 1) Český jazyk a literatura 

    

K uzavření klasifikace z českého jazyka a literatury v 1. – 3. ročníku musí mít každý student 
napsanou kontrolní slohovou práci, opakovací písemnou práci (pololetní, popř. celoroční), 
všechny kontrolní písemné práce z hlavních tematických celků (viz ŠVP), kontrolní diktát, 
musí být ústně, či písemně vyzkoušen a odevzdat čtenářský deník. Ve 4. ročníku (zejm. ve 
zkráceném 2. pololetí) se žáci řídí pokyny vyučujícího. 
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Kontrolní písemná práce (váha 10) Hudební výchova 

Referát (váha 5) Hudební výchova 

Aktualita (váha 5) Hudební výchova 

Aktivita (váha 5) Hudební výchova 

Kontrolní písemná práce (váha 4) Latina 

Opakovací písemná práce (váha 8) Latina 

Seminární práce (váha 10) Literární seminář 

Slohová cvičení, referáty, rozbory textů (váha 4) Literární seminář 

Ústní zkoušení (váha 3) Literární seminář 

Pravopisná cvičení, aktivita (váha 2) Literární seminář 

Výtvarná činnost (váha 3) Výtvarná výchova 

Aktualita (váha 1) Výtvarná výchova 

 
 
Komise cizích jazyků 

Klasifikační stupnice v anglickém jazyce: 

Správné odpovědi   Hodnocení 
100% - 92%     výborně 
91% – 82%    chvalitebně 
81% – 69%    dobře 
68% – 60%    dostatečně 
méně jak 59%    nedostatečně 
 

V anglickém cizím jazyce napíší žáci povinnou pololetní písemnou práci v délce trvání 90 minut. Práce 

bude mít tyto části: gramatický test, písemný projev, poslech a čtení s porozuměním. Z těchto částí 

získá učitel 2 – 4 známky. Dále v anglickém jazyce po každé probrané lekci píší studenti písemnou práci 

v délce trvání 45 minut. Minimální počet známek v anglickém jazyce v pololetí je 12, ve druhém pololetí 

4. ročníku 10. 

V semináři z anglického jazyka píší studenti povinnou pololetní písemnou práci v délce trvání 45 minut. 

 

Klasifikační stupnice v druhém cizím jazyce: 

Klasifikační stupnice pro maturanty: 

Správné odpovědi  Hodnocení 

100% - 89%   výborně 

88% - 76%    chvalitebně 

75% - 62%   dobře 

61% - 50%   dostatečně 

méně jak 50%   nedostatečně 

 

Klasifikační stupnice pro nematuranty: 

Správné odpovědi  Hodnocení 

100% - 85%   výborně 

84% - 70%    chvalitebně 

69% - 55%   dobře 

54% - 40%   dostatečně 

méně jak 39%   nedostatečně 
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V druhém cizím jazyce budou žáci psát na konci pololetí povinnou pololetní písemnou práci v délce 

trvání 45 minut. Tato práce bude prověřovat znalosti gramatiky. Slohovou práci napíší žáci zvlášť. 

Vyučující tak získá 2 známky. V průběhu pololetí budou ověřeny i znalosti poslechu a čtení 

s porozuměním. 

V druhém pololetí 4. ročníků nepíší studenti pololetní písemnou práci, ale v průběhu druhého pololetí 

musí získat alespoň 6 známek (z ústního zkoušení, z gramatiky, ze slovní zásoby, z poslechu 

s porozuměním, ze čtení s porozuměním a ze slohové práce). 

Typy a váhy známek: 

 

Pololetní písemná práce (váha 8) Anglický jazyk 

Hodinová písemná práce (váha 8) Anglický jazyk 

Literární kompozice Anglický jazyk 

Gramatický test (váha 5) Anglický jazyk 

Test slovní zásoby (váha 4) Anglický jazyk 

Ústní zkoušení velké (váha 4) Anglický jazyk 

Aktivita (váha 3) Anglický jazyk 

Ústní zkoušení malé (váha 2) Anglický jazyk 

Psaní (váha 2) Anglický jazyk 

Pololetní písemná práce (váha 6) Francouzský jazyk 

Hodinové písemné zkoušení (váha 4) Francouzský jazyk 

Písemné zkoušení (váha 3) Francouzský jazyk 

Ústní zkoušení  (váha 3) Francouzský jazyk 

Aktivita (váha 2) Francouzský jazyk 

Pololetní písemná práce (váha 8) Konverzace z anglického jazyka 

Ústní zkoušení  (váha 6) Konverzace z anglického jazyka 

Test – tematický okruh (váha 6) Konverzace z anglického jazyka 

Test - slovní zásoba  (váha 4) Konverzace z anglického jazyka 

Aktivita (váha 3) Konverzace z anglického jazyka 

Pololetní písemná práce (váha 5) Konverzace z francouzského jazyka 

Písemné zkoušení (váha 4) Konverzace z francouzského jazyka 

Ústní zkoušení (váha 6) Konverzace z francouzského jazyka 

Slovní zásoba (váha 2) Konverzace z francouzského jazyka 

Rozhovory (váha 2) Konverzace z francouzského jazyka 

Pololetní písemná práce (váha 6) Konverzace z německého jazyka 

Malá písemná práce (váha 4) Konverzace z německého jazyka 

Ústní zkoušení  (váha 5) Konverzace z německého jazyka 

Test slovní zásoba (váha 2) Konverzace z německého jazyka 

Rozhovory (váha 2) Konverzace z německého jazyka 

Pololetní písemná práce (váha 5) Konverzace z ruského jazyka 

Písemné zkoušení (váha 4) Konverzace z ruského jazyka 

Ústní zkoušení (váha 6) Konverzace z ruského jazyka 

Slovní zásoba (váha 2) Konverzace z ruského jazyka 

Rozhovory (váha 2) Konverzace z ruského jazyka 

Pololetní písemná práce (váha 5) Konverzace ze španělského jazyka 

Písemné zkoušení (váha 5) Konverzace ze španělského jazyka 

Ústní zkoušení  (váha 4) Konverzace ze španělského jazyka 

Aktivita (váha 2) Konverzace ze španělského jazyka 

Pololetní písemná práce (váha 6) Německý jazyk 

Hodinová písemná práce (váha 4) Německý jazyk 
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Malá písemná práce (váha 3) Německý jazyk 

Ústní zkoušení velké (váha 4) Německý jazyk 

Ústní zkoušení malé (váha 3) Německý jazyk 

Test slovní zásoba – malý (váha 2) Německý jazyk 

Test slovní zásoba – velký (váha 3) Německý jazyk 

Aktivita (váha 1) Německý jazyk 

Pololetní kompozice (váha 6) Ruský jazyk 

Hodinová písemná práce (váha 4) Ruský jazyk 

Malá písemná práce (váha 3) Ruský jazyk 

Ústní zkoušení velké (váha 4) Ruský jazyk 

Ústní zkoušení malé (váha 3) Ruský jazyk 

Pololetní písemná práce (váha 5) Španělský jazyk 

Písemné zkoušení (váha 5) Španělský jazyk 

Ústní zkoušení  (váha 4) Španělský jazyk 

Aktivita (váha 2) Španělský jazyk 

Domácí úkol (váha 2) Španělský jazyk 

Gramatický test (váha 3) Španělský jazyk 

Test slovíčka (váha 3) Španělský jazyk 
 

  

Komise matematicko-fyzikální 

Správné odpovědi   Hodnocení 
100% - 85%     výborně 
84% – 65%    chvalitebně 
64% – 50%    dobře 
49% – 25%    dostatečně 
méně jak 25%    nedostatečně 
 

Na základě doporučení předmětové komise byla ředitelem školy udělena výjimka z povinnosti ústního 

zkoušení z předmětů matematika, seminář z matematiky, informatika a výpočetní technika, seminář 

z informatiky a výpočetní techniky, deskriptivní geometrie, seminář z deskriptivní geometrie a 

proseminář ke studiu ekonomických oborů. 

Typy a váhy známek: 

Kompozice (váha 6) Deskriptivní geometrie 

Písemná práce (váha 4) Deskriptivní geometrie 

Test (váha 3) Deskriptivní geometrie 

Aktivita (váha 1) Deskriptivní geometrie 

Test - teoretický i praktický (váha 3) Fyzika 

Laboratorní práce (váha 3) Fyzika 

Ústní zkoušení (váha 3) Fyzika 

Aktivita (váha 1) Fyzika 

Test - teoretický i praktický (váha 3) Informatika a výpočetní technika 

Aktivita (váha 1) Informatika a výpočetní technika 

Kompozice (váha 6) Matematika 

Písemná práce (váha 4) Matematika 

Test (váha 3) Matematika 

Aktivita (váha 1) Matematika 
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Test - teoretický i praktický (váha 3) Modelování ve 3D 

Aktivita (váha 1) Modelování ve 3D 

Test - teoretický i praktický (váha 1) Proseminář ke studiu ekonomických oborů 

Aktivita (váha 1) Proseminář ke studiu ekonomických oborů 

Kompozice (váha 6) Seminář z deskriptivní geometrie 

Písemná práce (váha 4) Seminář z deskriptivní geometrie 

Test (váha 3) Seminář z deskriptivní geometrie 

Aktivita (váha 1) Seminář z deskriptivní geometrie 

Test - teoretický i praktický (váha 3) Seminář z fyziky 

Laboratorní práce (váha 3) Seminář z fyziky 

Ústní zkoušení (váha 3) Seminář z fyziky 

Aktivita (váha 1) Seminář z fyziky 

Kompozice (váha 6) Seminář z matematiky 

Písemná práce (váha 4) Seminář z matematiky 

Test (váha 3) Seminář z matematiky 

Aktivita (váha 1) Seminář z matematiky 

Test - teoretický i praktický (váha 3) Seminář z výpočetní techniky 

Aktivita (váha 1) Seminář z výpočetní techniky 

 

  

 
Komise společenskovědní 
Správné odpovědi  Převedeno do bodové škály – např.  Hodnocení 
100%  - 90%   20 – 18 bodů     výborně 
89%  - 80%   17 – 16 bodů     chvalitebně 
79%  - 65%   15 - 13 bodů     dobře 
64%  - 50%   12 – 10 bodů     dostatečně 
méně jak 50%   méně než 10 bodů    nedostatečně 
 

Na základě doporučení předmětové komise byla ředitelem školy udělena výjimka z povinnosti ústního 

zkoušení z předmětu základy společenských věd ve IV. ročníku a zeměpis ve III. ročníku.   

Typy a váhy známek: 

Ústní zkoušení, prezentace (váha 3) Dějepis 

Kontrolní písemná práce (váha 4) Dějepis 

Opakovací písemná práce (váha 8) Dějepis 

Aktivita (váha 1) Dějepis 

Seminární práce (váha 5) Dějepis 

Závěrečné přezkoušení (váha 10) Dějepis 

Seminární práce (váha 6) Geografie cestovního ruchu a Česka 

Prezentace (váha 3) Geografie cestovního ruchu a Česka 

Aktivita (váha 2) Geografie cestovního ruchu a Česka 

Seminární práce (váha 6) Humanitní proseminář 

Prezentace (váha 3) Humanitní proseminář 

Aktivita (váha 2) Humanitní proseminář 

Seminární práce (váha 10) Seminář z dějepisu 

Opakovací písemná práce (váha 8) Seminář z dějepisu 

Ústní opakování maturitních témat (váha 8) Seminář z dějepisu 

Prezentace maturitních témat (váha 3) Seminář z dějepisu 

Kontrolní písemná práce (váha 4) Seminář z dějepisu 
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Pojmy (váha 2) Seminář z dějepisu 

Aktivita (váha 1) Seminář z dějepisu 

Ústní opakování maturitních témat (váha 8) Seminář ze základů společenských věd 

Opakovací písemná práce (váha 8) Seminář ze základů společenských věd 

Kontrolní písemná práce (váha 4) Seminář ze základů společenských věd 

Prezentace (váha 3) Seminář ze základů společenských věd 

Pojmy (váha 2) Seminář ze základů společenských věd 

Aktivita (váha 1) Seminář ze základů společenských věd 

Ústní opakování maturitních témat (váha 8) Seminář ze zeměpisu 

Opakovací písemná práce (váha 8) Seminář ze zeměpisu 

Kontrolní písemná práce (váha 3) Seminář ze zeměpisu 

Pojmy (váha 2) Seminář ze zeměpisu 

Obrysové mapy (váha 3) Seminář ze zeměpisu 

Aktivita (váha 1) Seminář ze zeměpisu 

Prezentace (váha 3) Seminář ze zeměpisu 

Ústní zkoušení, prezentace (váha 3) Základy společenských věd 

Kontrolní písemná práce (váha 4) Základy společenských věd 

Opakovací písemná práce (váha 8) Základy společenských věd 

Závěrečné přezkoušení (váha 10) Základy společenských věd 

Aktivita (váha 1) Základy společenských věd 

Seminární práce (váha 5) Základy společenských věd 

Ústní zkoušení (váha 3) Zeměpis 

Prezentace (váha 3) Zeměpis 

Kontrolní písemná práce (váha 4) Zeměpis 

Opakovací písemná práce (váha 8) Zeměpis 

Obrysové mapy (váha 2) Zeměpis 

Aktivita (váha 1) Zeměpis 

Závěrečné přezkoušení (váha 10) Zeměpis 

Seminární práce (váha 5) Zeměpis 

 

 

Komise přírodovědná 

Bodové hodnocení 

Správné odpovědi  Převedeno do bodové škály – např.  Hodnocení 
100%  - 85%   20 – 17 bodů     výborně 
84%  - 70%   16 – 14 bodů     chvalitebně 
69%  - 55%   13 – 11 bodů     dobře 
54%  - 35%   10 – 7 bodů     dostatečně 
méně jak 35%   méně než 7 bodů    nedostatečně 
 

Hodnocení z průměru známek za jednotlivé úlohy 

Průměr známek   Hodnocení 
Do 1,5     výborně 
1,6 – 2,4    chvalitebně 
2,6 – 3,3    dobře 
3,4 – 4,2    dostatečně 
4,3 a více    nedostatečně 
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Typy a váhy známek: 

Ústní zkoušení (váha 9) Barevná chemie 

Písemné zkoušení (váha 9) Barevná chemie 

Malý písemný test (váha 4) Barevná chemie 

Laboratorní práce (váha 4) Barevná chemie 

Názvosloví (váha 4) Barevná chemie 

Aktivita (váha 2) Barevná chemie 

Ústní zkoušení (váha 10) Biologie 

Písemný test (váha 10) Biologie 

Poznávačky (váha 3) Biologie 

Malý písemný test (váha 2) Biologie 

Aktivita (váha 1) Biologie 

Protokoly (váha 1) Biologie 

Ústní zkoušení (váha 9) Chemie 

Písemné zkoušení (váha 9) Chemie 

Malý písemný test (váha 4) Chemie 

Laboratorní práce (váha 4) Chemie 

Názvosloví (váha 4) Chemie 

Aktivita (váha 2) Chemie 

Aktivita (váha 3) Proseminář ke studiu lékařských oborů 

Test (váha 8) Proseminář ke studiu lékařských oborů 

Ústní zkoušení (váha 10) Seminář z biologie 

Písemný test (váha 10) Seminář z biologie 

Poznávačky (váha 3) Seminář z biologie 

Malý písemný test (váha 2) Seminář z biologie 

Aktivita (váha 1) Seminář z biologie 

Protokoly (váha 1) Seminář z biologie 

Ústní zkoušení (váha 9) Seminář z chemie 

Písemné zkoušení (váha 9) Seminář z chemie 

Malý písemný test (váha 4) Seminář z chemie 

Laboratorní práce (váha 4) Seminář z chemie 

Názvosloví (váha 4) Seminář z chemie 

Aktivita (váha 2) Seminář z chemie 

 

 

Účinnost: od 1. 9. 2020 

Zpracovali: Předsedové předmětových komisí 

  
 
 
 
 
  Mgr. Petr Harbich 
                                          zástupce ředitele pověřený řízením školy 


