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Řád hodnocení
Ředitelka školy vydává na školní rok 2012/201309 tento řád hodnocení,
který je platný pro všechny žáky školy.






-žák se řídí povinnostmi, plynoucími ze školního řádu
-dbá na řádné zacházení se svými pomůckami, neničí učebnice
-plní domácí úkoly písemné i ústní a samostatné práce
-nosí patřičné pomůcky
-udržuje pořádek svých věcí ve třídě i v celé budově

V průběhu školního roku se bude provádět společné vyhodnocení všech sledovaných bodů a
získaných kompetencí. K zápisu hodnocení a sebehodnocení slouží žákům barevná kytka, kde
formou barevného zvýraznění provádí sebehodnocení. Ve třídě 1.-2.roč. je zaveden systém
hodnocení s kocourkem Modroočkem- pochvalné samolepky a napomenutí ve formě černého
puntíku. V případě udělení třídního napomenutí a nezlepšeném stavu bude chování a přístup k
povinnostem řešen dalšími kázeňskými postihy.
Naší snahou je žáky vést k pečlivosti a pořádku. Doufáme, že úzkou spoluprací s rodiči, na třídních
schůzkách a sledováním žákovských knížek a úkolníčků předejdeme postihům včas.
 -žáci budou hodnoceni slovním hodnocením a podle klasifikační stupnice ( od 2.roč.)
( žákům bude podle vyhl. č. 48/2005Sb., o základné škole , vydáno vysvědčení platné pro žáky 1.st.
ZŠ s hodnocením klasifikační stupnicí. ( u žáků 1. roč.+s IVP a u žáků s výukovými problémy bude
hodnocení slovní List B). Dále pololetně žák získá od třídního učitele interní školní tiskopis
slovního hodnocení, kde je hodnocen i z hlediska výchovného a sociálního vývoje s přihlédnutím
k jeho specifickým zvláštnostem a projevům dítěte.)


-omluven z hodnocení a kontroly vědomostí bude pouze žák písemnou omluvenkou od rodičů
v ŽK nebo úkolníčku po delší nepřítomností jak 1 týden.
V případě nepřítomnosti si žák doplní zameškané učivo po dohodě s vyučujícím. Kratší
nepřítomnost v hodině se omlouvá pouze další vyučovací hodinu.
Omlouvání z hodin Tv pouze písemně od rodičů ( nikoli samotný žák na začátku hodiny).
S tímto řádem budou seznámeni zaměstnanci školy na pedagogické poradě dne 27.8.2012 a rodiče
na třídní schůzce 11. září 2012
V Suchém Dole 25.8.2012
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