
Váha 1

Váha 1

Váha 2 čtenářské listy, diktáty, pravopisná cvičení, kratší testy (např. 15 min)

Váha 3

Váha 1

Váha 2

Váha 3

Váhy známek v systému Bakaláři od šk. roku 2022/2023:

1. stupeň ZŠ

2. stupeň ZŠ

Ve všech předmětech je využívána váha 1.

4. - 5. třída:                    
český jazyk, anglický 
jazyk, matematika, 

vlastivěda, přírodověda

1. - 3. třída

Váha 1

Váha 2

Váha 3

rozcvičky (pětiminutovky) v úvodu hodiny, aktivita v hodinách, zápis ve čtenářském 
deníku, úprava sešitu (včetně psaní), skupinový projekt, příspěvek do hodiny (kratší 
referát, prezentace knížky), v Aj dále za přečtení textu (komiks, článek, ...) a výchovné 
předměty (hudební, tělesná, výtvarná výchova a pracovní činnosti)

aktivita v hodinách, známkovaný DÚ, cvičení v PS dělané při hodině, samostatná příprava 
do hodiny, pokud je známkovaná, 5minutovky

testy z probrané kapitoly/lekce, dlouhodobé individuální projekty, shrnující ústní zkoušení, 
v AJ testy z celé lekce a dovednostní testy (skills tests), ústní pohovor 

delší souhrnné testy (např. 30 minut), slohové práce, prezentace/projekty, ústní 
zkoušení/recitace

český jazyk a literatura

dílčí testy, desetiminutové prověrky, diktáty, čtení s porozuměním, slohová práce, dílčí 
ústní zkoušení, v AJ testy ze slovíček a vybrané gramatiky, odříkání básničky, kratší 
příspěvek do hodiny v angličtině či vypracovaný projekt

cizí jazyky: anglický, 
francouzský, německý, 

konverzace v cizím 
jazyce

Výslovnost izolovaných slov. (opakování zvuků, slabik či slov, mimo komunikační 
kontext)Jednoduché krátké testy na jeden jazykový jev či vymezené téma slovní zásoby. 
(jednoduchý test „na slovíčka, test na doplnění několika slov, jednoduchá časování sloves 
apod.)Jednoduchá interakce (otázka/odpověď, jednoduchý dialog). Psaní jednoduchých 
textů na úrovni vět či textů vzniklým doplňováním.Nadstandardní aktivita ve vztahu k 
výukovým aktivitám či přípravě na hodinu. (vedení studijních materiálů – portfolio, 
slovníček aj.; příprava zadaného úkolu; zapojování do hodiny)

Výslovnost delších celků na úrovni vět. (vyslovování celých vět s intonací)Kratší testy na 
vybrané jevy do 10 až 15 minut. (test na gramatiku či slovní zásobu s více úlohami) 
Evaluační aktivity postavené na kratších a méně náročných textech (kratší poslech či čtení 
s porozuměním zaměřené na slova, věty, plakáty apod.) Jednodušší produkce s nižší mírou 
samostatnosti (delší ústní interakce, delší dialog, menší projekty a prezentace, kratší esej, 
jednoduché vyprávění). Souhrnný test po kratším učebním celku (část lekce, jedna 
dovednost, izolovaný jazykový jev). Diktát. (diktování izolovaných slov, výrazů či vět) 
Mediace textu.

Výslovnost s návazností a intonací na úrovni odstavců či celých textů. (čtení textu, přednes 
básně apod.)Delší a/nebo komplexní test hodnotící propojení různých jazykových 
prostředků. (test s několika úlohami, které jsou navzájem provázané či vyžadují více kroků 
k úspěšnému zvládnutí)Komplexnější aktivity založené na delších a složitějších textech 
(čtenářská gramotnost či poslech na základě těchto dokumentů: novinový článek, 
vyprávění, úryvek z knihy, reportáž či krátký film apod.).Souvislá produkce s větší mírou 
samostatnosti či nutností dlouhodobější aktivity (dlouhodobý projekt a jeho prezentace, 
zpracování akčně orientovaného úkolu, delší esej na náročnější téma, vyprávění 
).Souhrnné opakování po delším celku (test po lekci či test evaluující více dovedností či 
jazykových jevů). Diktát. (diktování celého textu)Mediační aktivita zahrnující interakci se 
spolužáky.



Váha 1 aktivita, příprava na hodinu, opakování, soutěže, samostatná práce v hodině

Váha 2 prezentace, projekty, kontrolní test, skupinová práce, vedení prac. sešitu

Váha 3

Váha 1 aktivita, příprava na hodinu, opakování, soutěže, samostatná práce v hodině

Váha 2

Váha 3

ICT Váha 1

Váha 2

Váha 1 aktivita v hodině, pracovní listy, zápisy v sešitě, diskuse, prezentace, referát

Váha 2 testy, ústní zkoušení, vedení pracovního sešitu a plnění úkolů v něm, projekty 

Váha 1

Váha 1

Váha 1

Váha 1

tělesná výchova

Využívána váha 1

Využívána váha 1

Využívána váha 1

výchova ke zdraví

výchova k občanství

fyzika, přírodopis, 
chemie, zeměpis

Váha 1

hudební výchova

pracovní činnosti

výtvarná výchova

dějepis

Váha 2

Váha 3

písemky po krátkých úsecích v rámci jednotlivých kapitol - např. sčítání a odčítání zlomků, 
násobení a dělení mocnin apod.

souhrnné písemky po jednotlivých kapitolách (blocích) - např. zlomky, podobnost 
geometrických útvarů apod.

Váha 1

Váha 2

Váha 3

referáty, projekty, skupinové práce, vedení pracovního sešitu , on-line testy a zkoušení – 
během on-line výuky z domova 

souhrnné testy, písemné práce většího rozsahu, poznávačky, práce s periodickou tabulkou, 
se slepou mapou, on-line testy – během prezenční výuky ve škole, ústní zkoušení 

průběžné a procvičovací testy, písemné práce menšího rozsahu,ostoj k učení, příprava na 
hodiny, aktivita v hodinách, vedení školního sešitu

matematika

výkony (atletika, SOV apod....)   plnění limitů dle tabulek, technika (sportovní hry, 
gymnastika)

aktivita v hodinách, snaha, vedení rozcviček, příprava hodiny 

prezentace, projekty, kontrolní test, skupinová práce

test z probrané látky, ústní zkoušení

aktivita v hodině – opakované drobné výpočty, opakovaná dobrá spolupráce v hodině.

test z probrané látky, ústní zkoušení

Využívána váha 1


