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Typy školního hodnocení animace 2 min

https://www.youtube.com/watch?v=ygJ5KYK5Q

80

https://www.youtube.com/watch?v=ygJ5KYK5Q80


Hodnocení  žáka

Hodnocení a stres jsou velmi úzce 
propojeny

Je to nezničitelný mýtus – přece bez 
známek by se žáci neučili a nic by 
neuměli



Klasifikace je vnější motivace 
k učení

ALE známky – jako každá odměna – nezvyšují 
zájem o učení.Zpětná vazba je důležitá, 
nepostradatelná, ale tu právě netvoří jen 
klasifikace.



Druhy hodnocení

Klasifikace

Slovní hodnocení – ale nesmí to být jen převyprávění známky

Portfolio – reprezentační, dokumentační, záleží k čemu bude 
sloužit – formativní, sumativní

Sebehodnocení žáka

Týdenní a čtrnáctidenní plány



Nesrovnávejme žáka s ostatními 
– vždy jen vůči sobě – jaký 
udělal pokrok

Chceme jinak hodnotit?

Musíme jinak učit

Chceme jinak učit 

Musíme jinak hodnotit

Dá se hodnotit skupinová práce?

Ale už je dávno pryč doba – kdybychom měli hodnotit jen a jen 
vědomosti, ale musíme hodnotit dovednosti a …..



Tak už něco dělejme

Co to vlastně máme dělat? Hodnotit míru naplnění 
očekávaných výstupů

Co to vlastně je?

Musím se rozfázovat OV – jaké činnosti, dovednosti, najít 
oborové kompetence, najít poměr vědomostí, dovedností a 
postojů

Rozfázovat si míru naplnění OV



Vycházejme u hodnocení z cílů a 
určujme kritéria, ale nejen my

Každý žák je jedinečný, ale i my.

Všichni víme, že je velmi dobrá spoluúčast 
žáka na hodnocení.



Vztahové normy při hodnocení

Individuální norma

Sociální norma

Věcná vztahová norma



Individuální norma

Spočívá ve srovnáváním výkonů, stavů 
jednotlivce s jeho vlastní normou.

Je to ideální způsob, jak může učitel 
pozitivně hodnotit každý pokrok.



Ano – hodnocení je strašné, 
strašně důležité, abych věděl 
kde jsem, kam mám dojít

RVP a ŠVP nám dává velkou šanci opět najít 
smysluplnost výuky a vzdělávání

Motivovat žáky k celoživotnímu vzdělávání

Nedělejme z dětí sběratele známek

Vzdělávejme rodiče – co jste to dneska dělali ve 
škole, čemu nerozumíš, co tě zaujalo




























