ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA,
LHOTA POD LIBČANY,
OKRES HRADEC KRÁLOVÉ

HODNOCENÍ A SEBEHODNOCENÍ ŽÁKA

1. CÍLE HODNOCENÍ ŽÁKA

•
•
•
•

poskytovat žákovi (i jeho rodičům) zpětnou vazbu,
předávat informace o tom, jak danou problematiku žák zvládá, jak dovede zacházet s tím, co se naučil, v
čem se zlepšil a v čem ještě chybuje, kde má mezery,
motivovat a povzbuzovat k dalšímu učení,
dát žákovi návod, jak má postupovat, aby přetrvávající nedostatky odstranil

2. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKA

a)

Způsob hodnocení

slovní hodnocení
•
•
•

učitel poukazuje na individuální pokrok žáka a poskytuje informace o jeho silných a slabých stránkách –
co umí, co se mu daří, co musí zlepšit, odstranit a co pro to musí ještě udělat, jakým způsobem může
dosáhnout lepších výsledků v problémových oblastech,
učitel hodnotí pokrok žáka, porovnává jeho výkon s předchozími výsledky práce,
hodnocení je adresné a obrací se k tomu, komu je určeno – žákovi

zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání
•
•
•
•
•
•
•

učitel musí být otevřený k dětem i rodičům, stanovit a vysvětlit jim jasná kritéria pro hodnocení,
každý žák dostává dostatečný prostor ke zvládnutí a osvojení učiva – nestačí je s žáky pouze probrat, ale
je třeba, aby si žáci základní učivo skutečně dobře osvojili,
při probírání nového učiva dbáme na to, abychom ho dobře propojili s učivem předcházejícím, na které
nové učivo navazuje,
umožňujeme žákům účast na hodnotícím procesu,
hodnotíme individuální pokrok bez srovnání s ostatními
upřednostňujeme pozitivní hodnocení žáků, a to nejen při prověřování vědomostí, ale v celém procesu
učení,
při výuce žáky co nejvíce chválíme, pomáháme jim předcházet chybám, na chyby upozorňujeme žáky
včas, bezprostředně, vstřícně, přátelsky a důsledně, vyhýbáme se zaujatosti, nahodilosti či opožděnému
hodnocení,

•
•
•
•
•

s žáky jednáme tak, aby neměli strach vyjádřit svůj názor, pozitivně přijímáme i nesprávné závěry žáků,
dáváme jim prostor pro otázky, trpělivě žákům odpovídáme a věnujeme jim individuální pozornost
nechceme vytvářet v žácích pocit, že si nemohou ve svých úsudcích věřit nebo že jsou horší než jejich
spolužáci,
žáky hodnotíme při činnostech, při kterých máme možnost sledovat, jak pracují, oceňujeme jejich snahu,
pozornost, hodnotíme vyjadřování závěrů, oceňujeme jejich nápady
hodnotíme průběžně
v 1. období vzdělávání chceme udržet, popřípadě vzbudit zájem žáků o učení, umožnit jim osvojit si
základní učivo potřebné pro další vzdělávání a pomoci všem žákům zformovat základy pro utvářní a rozvoj
klíčových kompetencí, proto je motivujeme hvězdičkou, razítkem (obrázkem) a bezesporu jedničkou

pravidla pro používání klasifikace
•
•
•
•
•
•
•
•

známka z vyučovacího předmětu nezahrnuje hodnocení žákova chování,
klasifikujeme jen probrané a procvičené učivo, žáci mají možnost a dostatek času k naučení, procvičení a
zažití učební látky,
učitel hodnotí vědomosti, dovednosti, postup, práci s informacemi, úroveň komunikace a tvořivost žáků,
učitel používá pěti klasifikačních stupňů
písemné práce žáků jsou zakládány do složek,
všechny písemné práce jsou včas oznámeny,
ústní zkoušení u tabule je nahrazeno efektivnějšími způsoby zjišťování vědomostí a dovedností žáků,
žáci mají právo udělat chybu, uvědomění si chyby je příležitost naučit se to lépe (práce s chybou)

nástroje pro hodnocení žáků
•
•

b)

zakládají se žákovská portfolia – slouží ke shromažďování materiálů, které ukazují na stav vědomostí a
dovedností žáků,
zařazují se písemné dokumenty, výrobky žáka i osobní záznamy, fotografie i záznamy o úspěších v
mimoškolních činnostech

Kritéria hodnocení

Kritéria hodnocení musí zohledňovat individualitu žáka, tj. jeho možnosti, maximum..., odvíjí se od klíčových
kompetencí:
•
•
•
•
•
•

žák se učí samostatně – organizuje a řídí si vlastní učení, vyhledává a zpracovává informace potřebné k
učení, používá vhodných pomůcek, hledá různá řešení, experimentuje, posuzuje výsledky své práce,
hodnotí se, umí se sousdtředit,
umí spolupracovat ve dvojicích a ve skupině, pomáhá druhým, repektuje ostatní, vždy dokončí úkol
při práci neohrožuje sebe ani ostatní, dodržuje domluvená pravidla, plní zadaný úkol a práci vždy dokončí,
hledá různé možnosti při řešení problému
dokáže se rozhodnout a je za své rozhodnutí odpovědný, plní si své povinnosti
umí naslouchat druhým, dokáže se správně zeptat a umí klást vhodné otázky, zapojit se do diskuse a
argumentovat, drží se tématu a neodbíhá od něj, používá správnou písemnou komunikaci

Učitel napomáhá k rozvoji těchto klíčových kompetencí tím, že:
•
•
•
•
•
•

se zajímá o názory, náměty a zkušenosti žáků, klade otevřené otázky, zadává problémové úlohy,
vytváří příležitosti pro vzájemnou komunikaci žáků k danému úkolu, zadává úkoly, při kterých žáci
spolupracují,
s chybou žáka pracuje jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení,
umožňuje žákům pracovat s materiály a zdroji, v nichž si mohou ověřit správnost svého řešení, studijní
materiály a zdroje jsou vždy ve výuce žákům dostupné
sleduje úspěšnost jednotlivých žáků a oceňuje jejich pokrok,
vyžaduje dokončení práce a dodržování pravidel,

•
•
•
•

umožňuje žákům prezentovat výsledky jejich práce,
vybízí žáky, aby kladli otázky (k věci), rozlišuje procesy učení a hodnocení,
vede žáky k plánování úkolů a postupů ke správnému využití materiálů a nástrojů,
umožňuje žákům, aby si vzájemně sdělovali své pocity a názory

Žáci jsou o způsobech a kritériích hodnocení informováni a uvědomují si, čemu se učí a proč, vědí přitom, jaké
činnosti zvládli, vědí co umí, co se po nich požaduje, z čeho mohou být zkoušeni. Prověřování vědomostí by pro
ně nemělo být stresovou situací nebo dokonce trestem, ale možností ukázat, co se naučili, možností využít svých
poznatků při řešení předložených úloh, otázek a úkolů, možností, jak získat dobré hodnocení, pěknou známku.
Dobrý výsledek posiluje jejich sebedůvěru a motivuje je pro další činnosti a poznávání.
Žáci jsou na naší škole na konci I. a II. pololetí hodnoceni známkou z každého předmětu (pokud se ředitel
školy nedohodne s rodiči jinak).

c)

Pravidla prověřování vědomostí formou prověrek a zkoušení

Před zadáním jakékoli prověrky nebo testu zvažujeme, zda:



má hodnotit naučení určitým poznatkům,
má diagnostikovat učební problémy

U otázek, úloh, testů, diktátů aj., uváděných v učebnicích, předem posuzujeme jejich vhodnost pro žáky
určitého ročníku. Dbáme na to, aby znění úkolů a otázek bylo jasné, aby při zjišťování vzdělávacích výsledků
nedocházelo k záměně nepochopení zadání za neznalost.

Při prověřování vědomostí:
•
•
•
•
•
•
•
•

d)

prověřujeme a hodnotíme to, o čem víme, že jsme žáky učili a naučili,
dbáme, aby příklady, diktované věty nebo testy určené k hodnocení žáků obsahovaly jen to, co bylo s
žáky dostatečně procvičeno,
dbáme, aby zadání úloh bylo věku žáků přiměřené, tj. formulované tak, aby mu žáci určitého věku mohli
dobře porozumět, aby o úkolu měli již nějaké povědomí, aby se již s podobným úkolem někdy setkali,
ústní zkoušení vedeme tak, abychom při něm zjišťovali, co žák umí, ne to, co ještě neumí,
písemnou práci na závěr určitého celku nezadáváme předčasně, ale až když žáci svými projevy prokazují,
že jsou na písemnou práci vybaveni vědomostmi,
při prověřování učiva probíraného před delší dobou ho s žáky nejprve nějakou formou zopakujeme, a to
alespoň krátce a v několika po sobě jdoucích hodinách,
při celkovém hodnocení žáka bereme v úvahu a hodnotíme i pokrok, jaký žák za určité období udělal a
jaká byla jeho snaha k odstranění nedostatků,
všechna hodnocení vyjadřujeme jako objektivní informaci povzbudivého charakteru

Sebehodnocení žáků

Smyslem sebehodnocení je přivést žáka k posouzení, uvědomění si úrovně svého rozvoje, naučit se formulovat
opatření, která pro svůj další rozvoj učiní a následně posoudit svůj vlastní pokrok. Tím ho přivést k autoregulaci
svého učení a zodpovědnosti za své výsledky.

zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků
•
•

v jednotlivých učebních oblastech předem stanovíme a žákům sdělíme základní učební požadavky, jasně
formulujeme, jaké dovednosti si žáci mají osvojit, čemu se mají naučit, upozorňujeme je, jaké činnosti
nebo pokusy budou provádět, o čem budeme hovořit,
žákům předkládáme reálné a dosažitelné cíle,

•

žákům důvěřujeme a sebehodnocení nepovažujeme za příležitost k podvádění, díky zpětné vazbě mají
učitelé i žáci přehled o tom, co a jak již zvládli,
vedeme žáky k tomu, aby si do svých učebních materiálů zaznamenávali to, co už dobře ovládají,
částečně ovládají nebo ještě nezvládají, a tak mohou učitelé následně přistupovat k individuálnímu řešení
jejich problémů a nejasností,
žákům umožňujeme vyjadřovat své myšlenky, názory a prezentovat své vědomosti, nejdříve dáváme
příležitost projevit se žákům, kteří se v daném učivu orientují jako první, na jejich příkladě si ostatní žáci
nejlépe uvědomí vlastní stupeň poznání,
dodržujeme zásady a pravidla pozitivního hodnocení

•
•
•

Sebehodnocení žáka zahrnuje:
Vyhodnocení výstupů a obsahu jednotilvých oborů vzdělávání a zvládnutí úrovně některých klíčových
kompetencí – žák se učí ústně zhodnotit po skončení probraného učebního celku úroveň zvládnutí dílčích výstupů,
jichž je dosahováno prostřednictvím osvojovaného učiva, žák tak dostává přehled o svém individuálním pokroku a
podílí se na plánování a řízení svého učení. V 1. ročníku se hodnocení provádí pomocí motivačních obrázků.

Koho se sebehodnocení týká?
Žáků




forma popisu, jak se vidím já – z hlediska míry osvojení si určitých vědomostí, dovedností, postojů a hodnot,
sloužící ke svému sebepoznání,
příležitost uvědomit si, co mohu udělat pro to, aby moje úroveň osvojení byla kvalitnější,
možnost vést s učitelem i rodiči diskusi o tom, jaké zvolit kroky a postupy směřující k pocitu maximální osobní
úspěšnosti

Učitelů





posouzení míry schopnosti dětí ohodnotit sebe sama (míru pokroku v sebehodnocení),
zpětná vazba, kde dítě cítí ještě svůj nedostatek, nejistotu...
volba další cesty pro rozvoj osobnosti žáka

kontrola, volba či změna svého stylu vyučování, porovnání se svým viděním dítěte ve vazbě na
jeho styl učení

Rodičů




důležitá informace o stavu dítěte, o tom, co prožívá, co zvládá, kam směřuje,
důležitý impuls pro rozhovor – povídání si s dítětem o jeho větší či menší úspěšnosti (či dokonce
neúspěšnosti) při zvládání – osvojování si dílčích výstupů a klíčových kompetencí = rozvoj komunikace,
pomoc dítěti a jeho podpora a motivace pro hledání cesty k větší úspěšnosti a osobnímu uspokojení dítěte

Vnitřní klasifikační řád najdete ve školním řádu naší školy.

