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Informace k hodnocení v 1.-4. třídě Rg Komenský 

Na naší škole jsou děti ve všech předmětech hodnoceny dle učebního plánu reálného gymnázia. 

1. Známkování v 1.třídě  

Hodnocení probíhá podle jednotného známkovacího systému, základem známkování je učební plán 

reálného gymnázia . Pakliže je dítě na konci školního roku ohodnoceno známkou „nedostatečný“, musí 

třídu opakovat, výjimka platí pouze v následujících případech: 

 Pokud platí tzv. „postupová klauzule“: Učitelský sbor na konferenci rozhodne, zda má dítě 

dostatečné schopnosti a znalosti k pozitivnímu absolvování následujícího ročníku. 

 Pokud dítě úspěšně složí na začátku následujícího školního roku opakovací zkoušku. 

Naším cílem je, aby žák opakoval ročník jen ve výjimečných případech. Pokud hrozí hodnocení „nedostatečný“, 

budou rodiče pozváni ke konzultaci v rámci včasného upozornění na možný neprospěch dítěte (tzv. 

„Frühwarnung“). Na této schůzce budou navrhnuty postupy a opatření, aby žák nemusel být klasifikován 

známkou „nedostatečný“. Ve výuce se snažíme vyhovět potřebám dítěte (individualizace, diferenciace). Kromě 

jiného máme k dispozici četná podpůrná opatření jako např. „Teamteaching“, trénování čtení (Lesetraining), 

doplňkovou výuku (Förderunterricht), doučování s dozorem v rámci družiny aj. 

2. Známkování ve 2, 3. a 4. třídě  

Pokud by muselo být hodnocení v hlavních předmětech (německý jazyk, český/slovenský jazyk, 

anglický jazyk či matematika) negativní, následovala by pro daný předmět tzv. „změna hodnotících 

kritérií“:  Dítě by následně bylo hodnoceno podle požadavků tzv. Standardního vzdělání“ – což 

odpovídá zhruba hodnotícím kritériím základní školy. Známky z tohoto předmětu by vypadaly 

následovně: „1S“ až „5S“ (S – „standard“). 

 Gymnaziální vzdělání (Standard AHS) základní vzdělání (Standard) 

 Výborný      

Velmi dobrý     

Dobrý     Výborný (1 S( 

Dostatečný    Velmi dobrý (2 S) 

Nedostatečný       ----˃    Dobrý (3 S) 

Dostatečný (4 S) 

Nedostatečný (5 S) 

Přiřazení do skupiny probíhá během prvnich 2 týdnů školního roku, skupinu lze změnit i během školního roku 

na návrh vyučujícího. 

Pro další průběh školní docházky platí následující: 

 Pokud je dítě na konci 4.třídy hodnoceho ve všech hlavních předmětech podle kritérií Standard AHS, 

může postoupit do vyššího stupně střední školy nebo vyšší odborné školy (Oberstufe - AHS, BHS), resp. 

z jednoho předmětu klasifikováno podle kritérií Standard „velmi dobrý“ (tedy 2 S), 

 Pokud je dítě z jednoho předmětu klasifikováno podle kritérií Standard „dobrý“ (tedy 3 S), musí složit 

přijímací zkoušku. Bez této zkoušky může navštěvovat střední odborná škola („Berufsbildende mittlere 

Schule“). 

 Pokud je dítě z jednoho či více předmětů klasifikováno podle kritérií Standard  jako „dostatečný“ (tedy 

4 S), musí složit přijímací zkoušku. Bez této zkoušky může navštěvovat střední odbornou školu FMS 

(„Fachmittelschule“) nebo polytechnickou školu (Polytechnische Schule). 

 



     

     

   

 


