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- Aktivita, spolupráce, komunikativnost v hodině, i při online hodině. Zapnuté kamery při 
online hodině. 

- Písemné a ústní zkoušení slovní zásoby, gramatických jevů a komunikačních situací. 

- Vypracovávání průběžných domácích úkolů (zpravidla na každou hodinu). Při online výuce 
jsou úkoly zadávány a včas odevzdávány v Google učebně. 

- Příprava do hodin, nošení pomůcek, vedení sešitů a slovníčků. 

- Po probrané lekci písemné opakování celé lekce (výsledek se počítá za dvě známky). 

- Zkoušení v klasifikačním týdnu (výsledek se počítá za dvě známky a přihlíží se k němu při 
nerozhodné známce). 

- Všechny plánované testy budou oznámeny předem. Pokud bude žák v době informování 
o testu chybět, je jeho povinností si zjistit, kdy a z čeho se test píše a připravit se na něj. 

- Pokud žák nebude přítomen při psaní jakéhokoli testu, musí počítat s tím, že si ho dopíše 
(příp. bude ústně přezkoušen) HNED po návratu do školy (pokud se předem nedomluví 
s vyučujícím jinak). 

- Systém plusů a mínusů: Za tři plusy je jednička, za tři mínusy je pětka (známky se píší do 
ŽK vždy ve čtvrtletí). Plusy a mínusy se vzájemně ruší. Plusy a mínusy leze získat: Za malé 
zkoušení tří slovíček (3 dobře = plus, 2 dobře a 1 špatně = nic, 2 nebo 3 špatně = mínus), 
za pěkné vypracování Dú (+), za chybějící Dú (-), za aktivitu či neaktivitu v hodině atd. 
Při úkolech zadávaných přes Google učebnu je nutné dodržet termín odevzdání, všechny 
neodevzdané úkoly i ty odevzdané až po proběhlé hodině, na kterou měly být hotovy, jsou 
hodnoceny též mínusem. 

- Systém hodnocení WocaBee: Za každý splněný balík je plus, za jeho nesplnění mínus. 
Pokud splníte jen část balíku (jednu nebo dvě zelené fajfky), nemáte nic. Kdo bude mít 
nejvíce bodů (WocaPoints) za dané období (zpravidla jedna lekce, než je vynuluji), získává 
extra plus. Pro plusy a mínusy z WocaBee platí odstavec výše. 

- Při nerozhodné či nejednoznačné výsledné známce se přihlíží zejména ke známkám, 
které jste získali z testů psaných prezenčně ve škole. Toto platí i v případě, že je významná 
disproporce mezi těmito známkami a známkami získanými online. 

- V hodinách se nebudou používat mobily, chytré hodinky atd., pokud k tomu nebude dán 
výslovný pokyn ze strany vyučujícího. Všechny tyto přístroje budou schovány vypnuté/ 
ztišené v tašce.  


