
 Hodnocení žáků v oboru Člověk, ochrana a podpora zdraví 
 

Hodnocení žáků v oboru Člověk, ochrana a podpora zdraví se vztahuje především k dosahování očekávaných výstupů a utváření klíčových kompetencí žáka, 

ovlivňuje osobnostní a sociální rozvoj žáka. Hodnocením učitel ovlivňuje, řídí a usměrňuje  výkony, činnosti, chování žáků. 

 

Kritéria Metody a nástroje Pravidla 

1.V dosahování výchovně vzdělávací cílů a 

dosahování klíčových kompetencí    

2. Co hodnotíme 3.Kdy provádíme hodnocení, jak provádíme hodnocení 

Sledujeme: 

 dovednost pracovat soustředěně a se zaujetím 

při pozorování přírodnin 

  pracovitost vytrvalost, přesnost při 

provádění pozorování 

 schopnost orientace v soustavě rostlin a 

živočichů 

  dovednost sdělovat a obhajovat svůj      

 názor a výsledky pozorování 

  respektovat názor druhých, tolerovat ho 

  tvořivý přístup k řešení problémů v ochraně 

přírody 

  dovednost hledání řešení týmové práce,  

  spolupracovat 

  dovednost shromažďovat informace z   

 přírody, materiály doplňující základní učivo 

  dovednost kontroly své práce i spolužáka 

  dovednost analyzovat výsledky své práce a    

 zhodnotit je( portfolio žáka) 

  dovednost analyzovat a hodnotit výsledky   

 práce ostatních spolužáků apod. 

Zaměřujeme se: 

   na stupeň osvojení učiva a pochopení učiva 

   na úroveň myšlení a vyjadřování 

   na schopnosti uplatňovat osvojené    

Metody: 

 didaktický text 

 laboratorní práce 

 ústní zkoušení 

 písemné práce 

 skupinovou práci 

 seminární práce 

 projekt   

 experimentální zkouška 

 praktické cvičení 

Nástroje: 

 rozhovor 

 pozorování 

 práce s laboratorní technikou 

 určování přírodnin pomocí klíčů a atlasů 

 práce s textem 

 žákovské portfolio 

 sebehodnocení 

 stanovení kritérií pro konkrétní činnosti 

žáka 

 práce s obvazovou technikou 

 užití teorie v praxi 

 

Kdy 

 ústní zkoušení minimálně 2x za pololetí 

( známka) 

 průběžně během výuky  

 písemné práce při ukončení tématu v rozsahu max. 10 

min.( známka) 

 laboratorní práce 5x ročně ( známka) 

 skupinovou práci po zadání a zpracování v téže hodině 

a provedení prezentace( známka) 

 seminární práci po provedení prezentace ( známka) 

 projekt po zpracování a provedení prezentace ( 

známka) 

 

Jak 

 razítka – za aktivitu, práci v pracovním sešitě, za 

domácí úkoly, aktivitu při skupinové práci 

 body- převedené na známku podle bodovací stupnice 

 známka – podle klasifikačních stupňů – ústní zkoušení, 

písemné zkoušení, testy, projekty, seminární práce, 

laboratorní práce,( vždy vychází z kvality žákova 

výkonu) 

 pochvala do žákovské knížky – za účast v 

přírodovědných soutěžích 

 



Kritéria Metody a nástroje Pravidla 

1.V dosahování výchovně vzdělávací cílů a 

dosahování klíčových kompetencí    

2. Co hodnotíme 3.Kdy provádíme hodnocení, jak provádíme hodnocení 

  poznatky, 

 na aktivitu, samostatnost a tvořivost 

 na projevený zájem o učení a pracovní   

      činnosti 

 na zájem o výuku a postoj k předmětu 

 na kvalitu domácí přípravy 

 jazykový projev 

      přesnost a výstižnost vyjadřování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sady kritérií s indikátory  pro hodnocení očekávaného výkonu žáka  z hlediska stanovených cílů 
 

 

Z hlediska výchovně vzdělávacích cílů 

Kritérium Indikátor pro kvalitu 1  Indikátor pro kvalitu 3 Indikátor pro kvalitu 5 

Orientace v základních vývojových 

stupních člověka 

Žák charakterizuje hlavní vývojové 

znaky a samostaně je přiřadí k 

vývojovým řadám člověka. 

Žák popíše základní vývojové znaky, 

nedovede je přiřadit k vývojovým 

řadám člověka 

Žák ví, že existují vývojové 

znaky člověka, ale neumí je 

popsat, ani přiřadit k vývojovým 

řadám člověka 

Znalost stavby a funkce orgánů a 

orgánových soustav lidského těla 

Žák popíše samostaně a uceleně stavbu 

a funkci orgánu, orgánové soustavy 

lidského těla 

Žák popíše stavbu orgánu, orgánové 

soustavy. Popis není ucelený. Popíše 

funkci soustavy.Nepopíše funkci 

jednotlivých orgánů soustavy. 

Žák nepopíše stavbu orgánu, 

orgánové soustavy. Nezná jejich 

funkce 

Rozlišení příčin, příznaků nemocí, 

uplatnění prevence, léčby 

Žák na základě znalostí stavby 

jednotlivých orgánů a soustav určí 

samostaně příčiny, příznaky, prevenci a 

léčbu nemocí.Poznatky aplikuje 

samostaně v praxi 

Žák  určí jen některé příčiny, příznaky, 

prevenci, léčbu nemocí; poznatky o 

jednotlivých soustavách  aplikuje v 

praxi s obtížemi  

Žák  neurčí příčiny, příznaky, 

prevenci, léčbu nemocí; poznatky 

o jednotlivých soustavách neumí 

aplikovat  

Objasnění vzniku a vývinu nového 

jedince od početí až do stáří 

Žák samostaně popíše jednotlivé etapy 

lidského života od početí až po smrt 

Žák popíše průběh lidského života, 

jednotlivé etapy lidského života 

vynechá, nebo je nepopíše 

Žáknevyjmenuje ani nepopíše 

průběh lidského života 

Odpovědnost k sobě samému, k 

dospívání, pravidlům zdravého 

životního stylu 

Žák se chová odpovědně k sobě 

samému, dodržuje pravidla zdravého 

životního stylu 

Žák zná pravidla zdravého životního 

stylu, ale dodržuje jen občas, k sobě 

samému se chová občas nezodpovědně 

Žák ví, že by se měl sám k sobě 

chovat zodpovědně ale nechová 

se tak.Nedodžuje ani pravidla 

zdravého životního stylu 

Aktivní podpora zdraví Žák se aktivně zapojuje do podpory 

zdraví.Samostatně využívá své 

možnosti a zkušenosti 

Žák se zapojuje do podpory zdraví.Své 

možnosti a zkušenost nevyužívá, 

spoléhá se na pomoc jiných  

Žák se zapojuje do podpory 

zdraví minimálně. Své zkušenosti 

nevyužívá, nezajímá se o názory 

druhých 

 

 



Uplatnění preventivních způsobů 

chování a jednání v souvislosti s 

civilizačními chorobami  

Žák dokáže samostaně vysvětlit co jsou 

civilizační choroby, jaké jsou příčiny 

jejich vzniku, jak jim předcházet, kde 

hledat potřebnou odbornou pomoc. 

Sám se svěří se zdravotními problémy 

a v případě potřeby vyhledá odbornou 

pomoc.Zná bezpečné způsoby jak se 

chránit před nemocemi 

Žák dokáže vysvětlit co jsou civilizační 

choroby, jaké jsou příčiny jejich 

vzniku, jak jim předcházet, kde hledat 

potřebnou odbornou pomoc.Zná 

bezpečné způsoby jak se chránit před 

nemocemi Neuplatňuje však 

preventivní způsoby chování a jednání 

u sebe S případnými zdravotními 

problémy se nesvěří, odbornou pomoc 

vyhledá až když je pozdě. 

Žák ví co jsou civilizační 

choroby. Jaké jsou příčiny jejich 

vzniku, jak jim předcházet, kde 

hledat potřebnou odbornou 

pomoc ho nezajímá. Neuplatňuje  

preventivní způsoby chování a 

jednání u sobě. S případnými 

zdravotními problémy se nesvěří, 

nevyhledá odbornou pomoc. Zná 

bezpečné způsoby jak se chránit 

před nemocemi, ale nezajímá ho 

to. 

Psychosociální a zdravotní rizika 

spojená se zneužíváním návykových 

látek 

Žák ví, že je odpovědný za své chování 

v situacích ohrožujících zdraví. Odmítá 

drogu 

Žák ví, že je odpovědný za své chování 

v situacích ohrožujících zdraví.Drogu 

neomítá 

Žák není odpovědný za své 

chování v situacích ohrožujících 

zdraví, drogu neodmítá, sám ji 

užívá 

Uplatnění zdravých stravovacích 

návyků 

Žák dává do souvislosti složení potravy 

a způsob stravování s rozvojem 

civilizačních nemocí a v rámci svých 

možností uplatňuje zdravá stravovací 

návyky 

Žák ví, že složení potravy může 

způsobovat některé civilizační 

choroby, nedává je však do souvislostí, 

návyky správného stravování dodržuje 

občas 

Žák nedodržuje stravovací 

návyky, složení potravy a způsob 

stravování a vznik nemocí  

nedává do souvislostí 

Aplikace předlékařské pomoci Žák samostaně posoudí nebezpečí 

úrazů a vyloží zásady poskytování 

první pomoci. Předvede základní 

způsoby poskytnutí první pomoci 

Žák posoudí nebezpečí vzniku 

úrazů.Vyloží zásady poskytnutí první 

pomoci. Nepředvede základní způsoby 

poskytnutí první pomoci 

Žák neposoudí nebezpečí vzniku 

úrazů.Nevyloží zásady poskytnutí 

první pomoci. Nepředvede 

základní způsoby poskytnutí 

první pomoci 

 

 

 

 

 

 



Z hlediska dosahování klíčových kompetencí 

Kritérium Indikátor pro kvalitu 1  Indikátor pro kvalitu 3 Indikátor pro kvalitu 5 

Kompetence k učení 

Schopnost rozvíjet vlastní učení 

Žák má aktivní zájem o biologii 

člověka, zdraví člověka, životní styl. 

Popisuje, vyjmenuje, definuje stavbu, 

jevy, vytváří řešení, aplikuje 

Žák má zájem o biologii člověka, 

zdraví člověka, životní styl. Popisuje, 

vyjmenuje, definuje stavbu, jevy. 

Nevytváří řešení, neaplikuje 

Žák neprojevuje žádný zájem o 

biologii člověka, zdraví člověka a 

životní styl. Popisuje, vyjmenuje, 

definuje stavbu, jevy jen s 

obtížemi. Nevytváří řešení, 

neaplikuje 

Žák studuje texty a vyhledává  

samostaně dostatek informací o 

biologii člověka a zdraví člověka 

Žák studuje jen to co mu učitel 

předkládá.Nevyhledává další 

informace o biologii člověka, zdraví a 

životním stylu 

 

 

 

Žák nerozvíjí vlastní 

učení.Nestuduje ani to co mu 

učitel předloží 

Kompetence komunikativní 

Zapojení do skupinové práce, aktivní 

komunikace 

Žák porozumí textu, diskutuje nad 

obrazovým materiálem o stavbě, funkci 

lidského těla, formuluje svůj vlastní 

názor 

Žák rozumí textu, pracuje s obrazovým 

materiálem o stavbě, funkci lidského 

těla.Svůj vlastní názor neformuluje. 

Spokojí se s názorem druhých 

Žák s obtížemi rozumí textu i  

obrazovému materiálu.Svůj názor 

neformuluje  

Žák používá základní symboly a 

značky ke komunikaci související s 

problematikou stavby člověka a zdraví 

člověka 

Žák rozumí a používá jen některé 

symboly a značky  

Žák nepoužívá žádné symboly a 

značky 

Žák je schopný si samostaně ověřovat 

praktické dovednosti v modelových 

situacích 

Žák si ověřuje praktické dovednosti v 

medelových situacích pouze s pomocí, 

samostaně není schopen 

Žák si neumí ověřit praktické 

dovednosti v modelových 

situacích 

Kompetence sociální a personální 

Schopnost posuzovat a kriticky 

hodnotit vlastní i cizí způsoby práce, 

Žák má pozitivní sebedůvěru a vědomí 

vlastních možností ovlivňovat své 

zdraví 

Žák má slabou sebedůvěru a vědomí 

vlastních možností jak ovlivňovat své 

zdraví 

Žák nemá žádnou sebedůvěru a 

vlastní možnosti jak ovlivňovat 

své zdraví 



jednání, chování Žák respektuje odlišnosti mezi 

spolužáky ( pohlaví, nemoci, 

znevýhodnění, barva pleti) 

Žák respektuje odlišnosti mezi 

spolužáky, často ale musí jeho chování 

a jednání být usměrněno  

Žák nerespektuje odlišnosti mezi 

spolužáky. Chová se a jedná se 

spolužáky ne vždy podle pravidel 

Kompetence občanské 

Respektování druhých, znalost zákonů,   

poskytování pomoci 

Žák chápe práva a povinnosti 

související se zdravím, partnerskými 

vztahy. Prokáže na modelových 

situacích praktické dovednosti k 

ochraně zdraví, proti násilí,v krizových 

situacích 

Žák zná práva a povinnosti související 

se zdravím a partnerskými 

vztahy.Neprokáže na modelových 

situacích praktické dovednosti k 

ochraně zdraví, proti násilí,v krizových 

situacích 

Žák nezná práva a povinnosti 

související se zdravím a 

partnerskými vztahy.Neprokáže 

na modelových situacích 

praktické dovednosti k ochraně 

zdraví, proti násilí,v krizových 

situacích 

Kompetence pracovní 

Orientace v praktickém životě, znalost 

pravidel hygieny a ochrany zdraví 

 Žák dodržuje pravidla hygieny a 

ochrany zdraví. Při praktických 

cvičeních,  exkurzích, v domácnosti 

jim věnuje náležitou pozornost 

Žák se dopouští porušování pravidel 

hygieny, ochrany zdraví občas. Při 

praktických cvičeních, exkuzích v 

domácnosti jim nevěnuje pozornost až 

když je uporozněn 

Žák se dopouští porušování 

pravidel hygieny, ochrany zdraví 

občas. Při praktických cvičeních, 

exkuzích v domácnosti jim 

nevěnuje pozornost ani  když je 

uporozněn 

Kompetence k řešení problémů 

Řešení praktických problémů 

týkajících se zdraví a první pomoci, 

odpovědnost za své zdraví 

Žák rychle a správně řeší modelové 

situace z běžného života týkající se 

první pomoci, ochrany zdraví 

Žák řeší modelové situace z běžného 

života ,ale ne vždy rychle a správně 

Žák nevyřeší žádnou modelovou 

situaci z běžného života 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sady kritérií s indikátory pro hodnocení žáků z hlediska používaných metod ( činností ) 
 

Skupinová práce – hodnocení práce skupiny 

Kritérium Indikátor pro kvalitu 1 Indikátor pro kvalitu 3 Indikátor pro kvalitu 5 

Rozdělení rolí ve skupině Žáci samostatně rozdělí jednotlivé role 

ve skupině podle vlastních 

schopností,využijí zkušeností z 

předešlé práce, tolerují jeden druhého a 

vzájemně si důvěřují 

Žáci si rozdělí jednotlivé role ve 

skupině, rozdělení je nahodilé 

nevychází ze znalostí spolužáků, při 

práci hlasitě diskutují a vzájemná 

důvěra je malá 

Žáci si rozdělí role s velkou 

námahou, často svá rozhodnutí 

mění, některé členy ve skupině 

vyčleňují 

Práce se zadáním Žáci si zadání pozorně přečtou, 

prodiskutují zda zadání všichni 

porozuměli a na základě toho si určí v 

čem spočívá problém.   

Žáci si zadání přečtou, nedaří se jim 

odhalit, čem spočívá problém ačkoliv 

se snaží. 

Žáci vyčkávají, až jim učitel 

poradí jaký problém mají řešit. 

Sami se nesnaží. 

Rozbor problému Žáci pojmenují  všechny důležité 

složky problému, provedou rozbor a 

naplánují si jednotlivé kroky k jejich 

vyřešení 

Žáci pojmenují jen některé složky 

problému, rozbor provedou jen 

částečně proto řešení problému je 

neúplné 

Žáci si neuvědomují, že je třeba 

rozbor provést, proto pojmenují 

jen některé složky problému. 

Řešení problému Žáci hledají postupná řešení, využívají 

zkušeností z předcházejících témat 

navrhují přiměřená řešení, využívají 

připravené materiály.Pracují 

promyšleně, odborně diskutují 

Žáci hledají řešení.Pracují nahodile, 

zmateně používají připravené 

materiály. Dřívější znalosti využívají 

minimálně. Diskutují poměrně hlasitě 

občas se odchylují od práce 

Žáci nepřemýšlí, zda-li podobný 

problém již řešili,nesnaží se 

odhalit problém mechanicky něco 

řeší. Často se odchylují od vlastní 

práce 

Komunikace Žáci společně zvažují možná řešení, 

živě diskutují a dokáží se domluvit na 

společném řešení  

Pouze někteří členové skupiny se 

zapojí do diskuse nad řešením 

úkolu,ostatní jsou pasivní, diskuse není 

živá a tvořivá 

Žáci nediskutují, řešení úkolu 

nechávají na jedinci 

Obsažené informace Žáci v úkoly předkládají všechny 

potřebné informace, které získaly 

řešením úkolu. Informace jsou 

zajímavé, vypovídající neodchylují se 

Žáci předkládají informace , které 

získaly řešením úkolu. Informace však 

nejsou ucelené, postrádají zajímavosti, 

v řadě přídadů se odchylují od tématu 

Žáci předkládají velmi málo 

informací. Informace nejsou 

ucelené a odchylují se od tématu 



od tématu 

Přehlednost Žáci předkládají informace které jsou 

přehledné, obsahují všechny důležité 

informace, v přehledu se dá velmi 

dobře orientovat a pochopit jeho obsah 

Žáci předkládají informace chaoticky. 

Obsah není úplný,nedá se v přehladu 

dobře orientovat 

Žáci ztrácejí důležité informace,  

Časový limit Žáci si uvědomují, že je potřeba po  

dobu určenou na vyřešení problému 

intenzivně pracovat.Sami si hlídají 

dodržení času. Práci končí včas nebo 

před časovým limitem a vyřeší všechny 

úkoly 

Žáci těžko chápou, že je třeba si práci 

rozvrhnou časově. Problémy řeší 

nerovnoměrně, některé nevyřeší.Na 

zbývající čas musí být 

upozorněni.Časový limit dodrží 

Žáci značně překročí časový 

limit. 

V časovém limitu úlohy nevyřeší. 

Prezentace Žáci se domluví na prezentaci, drží se 

tématu, prezentují výsledky svého 

řešení přehledně, srozumitelně, 

používají odbornou terminologii, 

mimiku, gesta. Hovoří spatra, 

Prezentace zaujme ostaní je poutavá 

Žáci se na prezentaci nedomluví. 

Improvizují víc než je užitečné.Sled 

informací je nejasný,mluví málo 

hlasitě, vynechávají některé údaje, 

tápou při volbě slov, nepřečtou text, 

nepoužívají mimiku.Prezentace není 

poutavá 

Žáci se nedohodli, za skupinu 

hovoří jen jeden a zbylí jen 

postávají, nebo se překřikují. 

Informace se zdvojují, zůstanou 

opomenuty. Čtou text doslova, 

hovoří mechanicky. Reakce 

publika je negativní 

Celkový dojem Žáci vyřešili úlohy správně, při práci 

dodrželi všechna kritéria, celkový 

dojem z jejich práce je velmi dobrý 

Žáci se při řešení úloh dopustili řady 

chyb, některá kritéria se jim nepodařilo 

dodržet. Dojem z jejich práce je vlažný 

Žáci se při řešení úloh dopustili 

závažných chyb. Stanovená 

kritéria nedodrželi.Celkový 

dojem z jejicj práceje negativní 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Skupinová práce – hodnocení práce  jednotlivce 

Kritérium Indikátor pro kvalitu 1 Indikátor pro kvalitu 3 Indikátor pro kvalitu 5 

Přijmutí role ve skupině Žák diskutuje s ostatními členy 

skupiny a ochotně přijme přidělenou 

roli ve skupině a kvalitně ji splní 

Žákovi je jedno jakou roli ve skupině 

bude mít, roli přijme, kvalitně ji 

nesplní 

Žák nepřijme žádnou roli ve 

skupině  

Zapojení do práce skupiny Žák se stále  aktivně podílí na 

jednotlivých krocích při práci skupiny, 

dokáže zaujímat různé role ve skupině, 

pobízí ostatní členy skupiny, přemýšlí 

o nápadech druhých, oceňuje druhé 

Žák se podílí na práci skupiny,  

v některých krocích je pasivní, zastává 

jen svou roli, ostatními musí být spíš 

vybízen k práci 

Žák je při práci skupiny pasivní, 

do práce musí být členy skupiny 

stále pobízen. Pro skupinu nemá 

takový žák žádný přínos 

Podíl na vyřešení úkolu Žák ve skupině je v roli organizátora  a 

řešitele, přichází stále s novými 

kvalitními příspěvky, svůj nápad si umí 

prosadit 

Žák ve skupině čeká na výsledky práce  

ostatních, pro samostatné řešení 

problému potřebuje pomoc. 

Žák není schopen samostaně řešit 

problém, ve skupině se prakticky 

nezapojuje 

 

 Laboratorní práce 

Kritérium Indikátor pro kvalitu 1 Indikátor pro kvalitu 3 Indikátor pro kvalitu 5 

Zpracování tématu - příprava Žák si samostaně přečte téma 

laboratorní práce, úkol, který má splnit, 

stanoví si aktuální problém a na 

základě získaných vědomostí je 

schopen úkol řešit 

Žák si přečte téma laboratorní práce, 

úkol, který má splnit.Sám si nestanoví 

problém. Co má v úkolu řešit mu musí 

učitel vysvětlit. Pak úkol řeší. 

Žák si přečte téma, úkol 

laboratorní práce.Sám ani s 

pomocí učitele neví co má řešit. 

Stanovení pracovního postupu Žák si přečte samostaně pracovní 

postup pro pozorování či provedení 

pokusu, na základě zkušeností a 

rozboru zadání si stanoví pracovní 

postup sám a  dodržuje ho  

Žák si přečte pracovní postup pro 

provedení laboratorní práce, ke 

stanovení pracovního postupu 

potřebuje výklad učitele a neustálý 

dohled jak pracovní postup dodržuje 

Žák  si pracovní postup nepřečte. 

Neví jak má postupovat. 

Dopomoc učitele se míjí účinkem 

Příprava pomůcek Žák si samostaně přečte, které Žák k přípravě pomůcek potřebuje Žák si pomůcky nepřipraví ani s 



pomůcky bude potřebovat pro  

pozorování či pokus a sám si je 

připraví. Po ukončení práce pomůcky 

samostaně uklidí  

návod učitele, sámostatně si správné 

pomůcky nepřipraví. Při úklidu musí 

být upozorňovám  

pomocí učitele, po ukončení práce 

pomůcky neuklízí 

Řešení úkolu Žák samostaně vyhledá všechny 

důležité složky problému, navrhne si 

možnosti řešení a problém samostaně 

vyřeší 

Žák vyhledá důležité složky problému 

s pomocí, návrh řešení musí provést 

podle návodu , pak problém 

mechanicky  vyřeší 

Žák nevyhledá žádnou složku 

problému, nevyužije ani návod 

problém prakticky nevyřeší 

Provádění pozorování Žák samostaně provádí daná 

pozorování. Správně používá pomůcky 

pro pozorování ( lupa, mikroskop, 

příprava mikroskopického preparátu, 

záznamový arch) 

Žák provádí daná pozorování. Používá 

pomůcky pro pozorování. Činnosti 

neprovádí samostatně učitel mu musí 

neustále pomáhat 

Žák daná pozorování neprovedl. 

Zjištění Žák samostaně hledá odpověď na svá 

pozorování či pokus, svou prací dojde 

ke zjištění. Co viděl, zjistil, jaké změny 

nastaly, co může popsat sám vysloví 

Žák hledá odpověď na svá pozorování 

či pokus, ale s obtížemi dojde ke 

zjištění. Sám nevysloví co zjistil, pouze 

konstatuje co mu bylo sděleno, že měl 

zjistit 

Žák zjištění neprovede, ani 

nekonstatuje co mělo být zjištěno 

Vyvození závěru Žák na základě pozorování, pokusu 

apod. něco zjistil. Na základě 

provedých zjištění vyvodí záver 

laboratorní práce. 

Žák nevyvodí samostatně závěr na 

základě daných zjištění. Mechanicky 

jej opíše 

Žák  nedojde k žádnému závěru. 

Ani jej mechanicky neopíše 

Provedení nákresu Žák samostaně podle pozorovaného 

provede nákres, který odpovídá 

zkutečně pozorovanému, nákres je 

provedený esteticky, tužkou a obsahuje 

popis pozorovaného objektu 

Žák provede nákres, neodpovídá však 

zkutečně pozorovanému, není 

estetický, není proveden tužkou, chybí 

mu popisky 

Žák neprovede žádný nákres , 

nebo se nákres  tak vymyká 

zkutečnost, že jej nelze považovat 

za adekvátní 

Zpracování laboratorního protokolu Žák samostaně zpracuje laboratorní 

protokol , který musí obsahovat: Téma, 

úkol, pomůcky, zjištění, závěr, nákres. 

Protokot musí být čitelný, musí mít 

grafickou úpravu. 

Žák laboratorní protokol nevypracuje 

samostatně v podstatě jej opíše.  

Pracuje-li samostaně v  protokolu 

chybí něterý z bodů,( téma, ůkol, 

pomůcky, zjištění,závěr, nákres)je 

Žák laboratorní protokol 

nevypracuje vůbec ani neopíše, 

pokusí-li se o samostatné 

zpracování chybí v něm víc jak 

polovina bodů ( téma, úkol, 



nečitelný nemá grafickou úpravu pomůcky, zjištění, závěr, nákres) 

je nečitelný nemá grafickou 

úpravu 

Dodržování laboratorního řádu Žák při svých pozorováních a 

pokusech dodržuje laboratorní řád. 

Neohrožuje a neruší  spolužáky, 

nepoškozuje laboratorní pomůcky, 

uržuje si pořádek na pracovičti 

Žák při plnění laboratorní práce musí 

být neustále usměrňovám aby doržoval 

stanovená pravidla v laboratorním 

řádu. Svým jednáním poškodí 

laboratorní pomůcku, ohrozí nebo ruší 

spolužáky, neuklízí si na pracovišti  

Žák nedodržuje vůbec laboratorní 

řád a z práce musí být vyloučen 

 

Projektová práce  

Kritérium Indikátor pro kvalitu 1 Indikátor pro kvalitu 3 Indikátor pro kvalitu 5 

Práce se zadáním Žáci si podrobně prostudují téma a cíl  

projektu, provedou rozbor problému, 

rozdělí si práci, připraví si pomůcky 

Žáci se seznámí s tématem a cíly 

projektu, nedaří se jim odhalit problém, 

nerozdělí si práci, pomůcky si připraví 

jen částečně 

Žáci vyčkají, až se  některý ze 

spolužáků s tématem seznání, 

neodhalí společně problém, 

nepřipraví si pomůcky 

Obsažené informace Žáci uvedou všechny podstatné 

informace, které zjistily při řešení 

problému, použitím literatury, 

internetu, jiných pomůcek 

Žáci uvedou jen některé informace. 

Problém neřešili, jen uvedly takové 

informace, které citovali z literatury, 

internetu. 

Žáci uvedou minimum informací. 

Informace jsou jen částečnou 

citací z literatury, internetu. 

Nesouvisí s problémem 

Přehlednost Žáci uvádějí zjištěné informace 

přehledně, verbální i obrazové 

informace jsou sladěny, působí 

vyváženě 

Žáci uvádějí zjištěné informace. 

Musíme však potřebné hledat. Slovní a 

obrazové informace se zdvojují nebo 

spolu nesouvisí  

Důležité informace se v projektu 

ztrácejí. Převažuje jedna složka 

buď grafická, nebo slovní celkově 

práce vyvolává dojem chaosu 

Nápady a myšlenky Žáci sami přišli s vlastními nápady a 

myšlenkami, kterými projekt doplnili 

Žáci projekt doplnili o nápady a 

myšlenky, ale sami je nevymysleli jen 

použili nápady někoho jiného 

Žáci se vůbec nesnažili použít 

jakékoliv nápady a myšlenky 

Prezentace Žáci se domluví na prezentaci, drží se 

tématu, prezentují výsledky svého 

řešení přehledně, srozumitelně, 

používají odbornou terminologii, 

Žáci se na prezentaci nedomluví. 

Improvizují víc než je užitečné.Sled 

informací je nejasný, mluví málo 

hlasitě, vynechávají některé údaje, 

Žáci se nedohodli, za skupinu 

hovoří jen jeden a zbylí jen 

postávají, nebo se překřikují. 

Informace se zdvojují, zůstanou 



mimiku, gesta. Hovoří spatra, 

Prezentace zaujme ostaní je poutavá 

tápou při volbě slov, nepřečtou text, 

nepoužívají mimiku. Prezentace není 

poutavá 

opomenuty. Čtou text doslova, 

hovoří mechanicky. Reakce 

publika je negativní 

Celkový dojem Žáci vyřešili úlohy správně, při práci 

dodrželi všechna kritéria, celkový 

dojem z jejich práce je velmi dobrý 

Žáci se při řešení úloh dopustili řady 

chyb, některá kritéria se jim nepodařilo 

dodržet. Dojem z jejich práce je vlažný 

Žáci se při řešení úloh dopustili 

závažných chyb. Stanovená 

kritéria nedodrželi.Celkový dojem 

z jejicj práceje negativní 

 

Ústní zkoušení 

Kritérium Indikátor pro kvalitu 1 Indikátor pro kvalitu 3 Indikátor pro kvalitu 5 

Požadované poznatky, fakta, definice, 

zákonitosti 

Žák ovládá požadované poznatky, 

fakta, pojmy, definice, zákonotosti 

uceleně, přesně, chápe vztahy mezi 

nimy.Učivo ovládá 

Žák má mezery v ucelenosti a přesnosti 

znalostí, faktů, pojmů, definic a 

zákonitostí.Hlavní myšlenky chápe. Ve 

vědomostech má mezery 

Žák má v poznatcích více mezer 

než znalostí.Souvislosti nemá na 

čem budovat,Nechápe ani hlavní 

myšlenky.Učivo neovládá 

Formulace myšlenek Žák správně a výstižně formuluje 

myšlenky,odpovídá srozumitelně, 

věcně správně, uvažuje logicky 

správně.Postupuje jen s nepatrnou 

pomocí učitele. Může se občas dopustit 

drobné chyby či nepřesnosti 

Žák postupuje s pomocí učitele v 

podstatě správně.Formulace myšlenek 

nejsou vždy přesné, jasné, správné. 

Pochopí však učitelovu opravu 

Žák nechápe hlavní myšlenky. Při 

zkoušení téměř na pomoc učitele 

nereaguje. V myšlení vykazuje 

logické nedostatkya 

nesamostatnost 

 

Písemné zkoušení 

Kritérium Indikátor pro kvalitu  1 Indikátor pro kvalitu 3 Indikátor pro kvalitu   5 

Požadované poznatky, fakta, definice, 

zákonitosti 

Žák ovládá požadované poznatky, 

fakta, pojmy, definice, zákonotosti 

uceleně, přesně, chápe vztahy mezi 

nimy.Učivo ovládá 

Žák má mezery v ucelenosti a přesnosti 

znalostí, faktů, pojmů, definic a 

zákonitostí.Hlavní myšlenky chápe. Ve 

vědomostech má mezery 

Žák má v poznatcích více mezer 

než znalostí.Souvislosti nemá na 

čem budovat,Nechápe ani hlavní 

myšlenky.Učivo neovládá 

Formulace myšlenek Žák správně a výstižně formuluje 

myšlenky,odpovídá srozumitelně, 

věcně správně, uvažuje logicky 

Žák postupuje  v podstatě správně. 

Formulace myšlenek nejsou vždy 

přesné, jasné, správné. Dopuští se 

Žák nechápe hlavní myšlenky. 

Úkoly nevyřeší.  V myšlení 

vykazuje logické nedostatky a 



správně. Může se občas dopustit 

drobné chyby či nepřesnosti 

podstatnějších nepřesností a chyb nesamostatnost. 

Grafický projev Žák se snaží o slušný grafický projev Žákův grafický projev je nedbalý Žákův grafický projev je na nízké 

úrovni 

 

Seminární práce 

Kritérium Indikátor pro kvalitu 1 Indikátor pro kvalitu 3 Indikátor pro kvalitu 5 

Výběr tématu Žák vybírá téma,( pokud mu není 

určeno) která vždy souvisí s 

probíraným učivem, ostatním 

spolužákům slouží k zopakování, 

získání nových poznatků z dané oblasti 

Žák volí téma, které s probíraným 

učivem souvisí pouze okrajově, 

ostatním spolužákům nepřinese téměř 

žádné informace sloužící k zopakování 

nebo doplnění získaných poznatků 

dané oblasti 

Žák nezvolí žádné téma, pokud 

práci vypracuje úplně se odchyluje 

od tématu.Jeho práce nemá žádný 

přínos 

Odbornost Žák zpracuje dané téma na odborné 

úrovni, přesto používaná odborná slova 

a termíny  jsou ostatním srozumitelná 

Žák zpracuje dané téma na odborné 

úrovni ale používání termínů je 

nesrozumitelné, nezozumí jim ani on 

sám nebo se od odbornosti značně 

odchyluje 

Žák zpracuje dané téma na velmi 

nízké odborné úrovni, které je pod 

úroveň předpokládaných 

vědomostím žáky 2.stupně , nebo 

naopak opíše odborný text, 

kterému nikdo nerozumí 

Věcnost, správnost  Žák předkládá práci, jejíž obsah je 

věcný a  správný, informace jsou 

ucelené a srozumitelné. Čtenář nebo 

posluchač se v textu velmi dobře 

orientuje 

Žák předkládá práci která obsahuje 

podstané chyby, je buď velmi dlouhá a 

souvislosti se ztrácejí, nebo příliš 

krátká a řada informací chybí 

Žák předloží práci, která obsahuje 

velké množství podstatných chyb. 

Je nesrozumitelná. Je natolik 

krátka, ze žádné informace 

neobsahuje 

Grafický projev Žák dodržel grafickou úpravu, grafický  

projev je na vysoké úrovni, text je 

čitelný, přehledný verbální a grafické 

části se vzájemně doplňují, celá práce 

působí vyváženě 

Žák se znažil o grafickou úpravu, text 

je čitelný ale neuspořádaný, 

nepřehledný, obrázky, fotografie a 

písemný text se zdvojují nebo spolu 

vůbec nesouvisí. Práce je nevyvážená 

Žák grafickou podobu vůbec 

nedodržel.Chaoticky používal 

spolu nesouvisející text a obrázky 

či fotografie.Práce je nedbalá 

Zpracování Žák dodržel všechna kritéria, která 

musí seminární práce obsahovat: 

Žák nedodržel všechna kritéria, která 

musí seminární práce obsahovat. Chybí   

Žák nedodržel víc jak polovinu 

požadovaných kritérií.Chybí 



Název tématu, jméno zpracovatele, 

obsah, vlastní práce, obrazovou 

přílohu, grafy, tabulky, seznam použité 

literatury. Práce musí být členěna na 

Úvod, Stať, Závěr 

některé z kritérií : název tématu, jméno 

zpracovatele, obsah, vlastní práce, 

přílohy, seznam použité literatury. 

Práce není členěna na Úvod, Stať, 

Závěr 

některá z kritérií : název, jméno 

zpracovatele, obsah, vlastní práce, 

přílohy, seznam použité 

literatury.Práce není čleňena na 

Úvod, Stať, Závěr 

Prezentace Žák se  drží se tématu, prezentuje svou 

práci přehledně, srozumitelně, 

používají odbornou terminologii, 

mimiku, gesta. Hovoří spatra, 

Prezentace zaujme ostaní je poutavá 

Žák při  prezentaci  improvizuje  víc 

než je užitečné. Sled informací je 

nejasný, mluví málo hlasitě, vynechává 

některé údaje, tápe při volbě slov, 

nepřečte  text, nepoužívá mimiku. 

Prezentace není poutavá 

Žák čte text doslova, lámavě, málo 

hlasitě,  hovoří mechanicky. 

Reakce publika je negativní 

 

Pravidla hodnocení 

Žáka hodnotíme podle úrovně zvládání různých složek vzdělávání. Zaměřujeme se na pokrok v žákově výkonu nebo v žákově práci. Máme na mysli 

cíle v oblasti dovedností propojené s oblastí znalostí. Určitou kvalitu zvládání v sadě kritérií  nám mohou sloužit grafické symboly, číslice, body, 

slovní pojmenování. 

 

Na základě hodnotících nástrojů používaných k ověřování výkonu žáka hodnotíme žáka podle klasifikačních stupňů 

 v hodinách průběžně-slovně 

 známkou podle klasifikačních stupňů 

Stupeň 1 

 žák ovládá podstatu stavby a funkce  lidského těla, probraných jevů a zákonů souvisejících se člověkem, jeho zdravím, vývojem a 

vývinem.Uvádí k nim konkrétní příklady a umí je využít k samostatnému řešení 

 chápe souvislosti mezi probíraným učivem v oboru Člověk, ochrana a podpora zdraví  a jiných předmětech a dovede je využívat 

 prokazuje pohotovost při pozorování přírodnin, laboratorních pracích, samostatnost při práci s informacemi, zakreslování pozorovaného 

 je aktivní, učí se svědomitě a se zájmem 

 

 

Stupeň 2 

 žák s menší samostatností ovládá podstatu stavby a funkce  lidského těla, probraných jevů a zákonů souvisejících se člověkem, jeho zdravím, vývojem 

a vývinem.Uvádí k nim konkrétní příklady a umí je využít k samostatnému řešení 

 méně chápe souvislosti mezi probíraným učivem v oboru Člověk, ochrana a podpora zdraví a jiných předmětech a s pomocí učitele je dovede využívat 

 s menší pohotovostí pozoruje přírodniny, s menší pomocí pracuje při laboratorních pracích, méně samostatně pracuje s informacemi, při   



 zakreslování pozorovaného 

 dopouští se méně závažných chyb, které dovede sám odstranit 

 

Stupeň 3 

 správně chápe podstatu stavby a funkce  lidského těla, probraných jevů a zákonů souvisejících se člověkem, jeho zdravím, vývojem a vývinem  

 má potíže při sestavování souvislostí mezi probíraným učivem v oboru Člověk, ochrana a podpora zdraví  a jiných předmětech i s pomocí učitele 

 není pohotový při pozorování přírodnin, má potíže při laboratorních pracích, s informacemi nepracuje samostatně 

 dopouští se závažných chyb, které se s pomocí učitele snaží odstranit 

 jeho odpovědí jsou nepřesné 

 

Stupeň 4 

 ovládá učivo jen částečně, 

 nedává do souvislosti probírané učivo v oboru Člověk, ochrana a podpora zdraví a jiných předmětech, potřebuje výraznou pomoc učitele 

 je nesamostatný při pozorování přírodnin, má značné potíže při laboratorních pracích,neumí pracovat s informacemi,potřebuje pomoc 

 v ústním a grafickém projevu je nedbalý a nepřesný 

 podstatné chyby dovede s pomocí učitele opravit 

 

 

 

 

Stupeň 5 

 neovládá učivo 

 na návodné otázky odpovídá nesprávně nebo vůbec 

 při pozorování a pokusech je pasivní 

 nechápe podstatu úloh, nepracuje s informacemi 

 pomoc a vybízení se míjejí účinkem  

 

 

 

 


