
  
Dvořákovo   gymnázium     
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Por�olio   požadavků   k    hodnocení   žáků   za   1.   polole�   
šk.   roku   2020/21   
Milé   studentky,   milí   studenti,   vážení   rodiče,     

po   dnešním   rozhodnutí   vlády   víme,   co   se   bude   dít   při   různém   stupni   rizika   
epidemie.   Nevíme   však   zatím,   kdy   který   stupěň   rizika   nastane.   

I   nadále   tedy   budeme   předpokládat   tento   scénář:     

1.   Do   Vánoc   bude   probíhat   distanční   výuka   pro   většinu   studentů   (není   ale   
vyloučeno,   že   například   žáci   nižšího   gymnázia   tento   způsob   studia   ukončí   dříve).   

2.   Prezenční   výuku   -   s   velkou   pravděpodobností   -   předpokládáme   od   4.   ledna.     
V   období   od   4.   do   20.   ledna   bude   probíhat   zkoušení   podle   předem   stanoveného   

harmonogramu,   který   se   dozvíte   nejpozději   1.   12.   2020.   Bude   v   něm   zohledněn   

zejména   požadavek   na   to,   aby   se   písemky   a   zkoušení   rozprostřely   rovnoměrně   
na   celé   lednové   období   a   nedocházelo   k   jejich   kumulaci,   a   tím   k   přetížení   vás   -   

žáků.     
Rovněž   k   tomuto   datu   budou   stanoveny   konkrétní   a   závazné   požadavky     

k   lednovému   zkoušení.   

Dne   21.   1.   bude   uzávěrka   klasifikace   a   zapsání   známek.     
25.   1.   klasifikační   porada   

28.   1.   vydávání   vysvědčení   
29.   1.   pololetní   prázdniny     

  

Dne   25.   11.   2020   proběhne   čtvrtletní   pedagogická   rada,   na   níž   bude   mimo   jiné   
zdůrazněno,   že   v   období   distanční   výuky   hodnotíme   především   to,   jak   studenti   

pracují   a   zda   plní   úkoly   -   poskytujeme   jim   zpětnou   vazbu   (oni   nám   také).   V   řadě   
úkolů   můžeme   hodnotit   úplnost   a   kvalitu   či   správnost   prací,   můžeme   psát   i   testy.   

Pokud   dáváme   známky,   tak   je   všechny   zapisujeme   do   Bakalářů   tak,   aby   žáci   byli   

seznámeni   s   hodnocením.     
V   řadě   předmětů   tak   bude   splněno   celé   portfolio   (nebo   jeho   podstatná   část)   

požadavků   na   žáky   pro   toto   pololetí   už   před   lednovým   zkušebním   obdobím.   
  

  



Od   25.   11.   do   30.   11.   proběhnou   třídní   schůzky   na   Meetu,   které   svolá   třídní   
učitel   podle   konkrétní   potřeby   své   třídy.   

  
Kralupy   nad   Vltavou   13.   11.   2020   

  

Andrej   Plecháček,   ředitel   školy   

  
Portfolio   požadavků   na   žáky   k   uzavření   klasifikace   1.   pololetí   školního   
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Třída   1.   G   
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předmět   vyučující   podklady   k   hodnocení   za   1.   polole�   

Anglický   
jazyk   

Sikorová   

známky   z   prezenční   výuky   
splněno   100   %   ak�vit   zadaných   přes   Classroom   
hodnocení   kvality   zpracování   úkolů   zadaných   přes   Classroom   
známky   z   online   zkoušení,   případně   online   testů   
hodnocení   ze   souhrnného   testu,   případně   ústního   zkoušení   v   lednu   

Anglický   
jazyk   

Vitochová   
známky   ze   zkoušení   a   drobných   testů   z   prezenční   i   online   výuky,   100   %   úkolů   v   
classroomu,   ak�vita,   dozkušování   v   lednu   předpokládám   jen   ve   sporných   
případech   

Biologie   Junášek   100   %   zadaných   úkolů,   ak�vita   v   hodinách,   100   %   vyplněných   online   testů   

Český   jazyk   Batka   
100   %   (slovy:   sto   procent)   splněných   úkolů   (slohové   práce,   pracovní   listy,   dílčí   
úkoly),   ak�vní   účast   

Dějepis   Sakalová   
známky   z   prezenční   výuky,   účast   na   meetech,   odevzdání   on   -   line   úkolů,   test   
leden   

Drama�cká   
výchova   

Bouchner  
ak�vní   účast   v   hodinách,   odprezentovaná   prezentace   (na   koho   vyjde   řada   v   
době   DV)   

Fyzika   Vomáčková  

známky   z   prezenční   výuky   
100   %   ak�vit   zadaných   přes   Classroom   
ak�vita   v   hodinách   na   meetu   
hodnocení   z   testu   v   lednu   

Hudební   
výchova   

Hrdinová   ak�vita   a   známky   z   prezenční   výuky,   ak�vita   v   classroomu   

Informa�ka   Nováková   J.  100   %   zadaných   úkolů   v   Classroomu,   hodnocení   prací   zadaných   v   hodinách   
Informa�ka   Kellerová   100   %   zadaných   úkolů   v   Classroomu,   hodnocení   prací   zadaných   v   hodinách   

Literatura   Batka   
100   %   splněných   úkolů   (čtenářské   deníky,   pracovní   listy,   dílčí   úkoly),   ak�vní   
účast   

Matema�ka  Duspivová   

známky   z   prezenční   výuky   
plnění   úkolů   přes   classroom,   vyplňování   kvízů   a   úspěšnost   v   nich,   ak�vita   v   
hodinách   
pololetní   test   

Občanská   
výchova   

Sakalová   
účast   na   meetech,   odevzdání   on   -   line   úkolů,   skupinová   online   prezentace,   
ak�vní   účast   

Tělesná   
výchova   

    

Výtvarná   
výchova   

Junášková   100   %   úkolů   v   Classroomu,   ak�vita   na   Meetu   

Zeměpis   Klozová   
známky   z   prezenční   výuky,   všechny   zadané   úkoly,   pracovní   listy,   prezentace   na   
classroomu   a   jejich   kvalita,   ústní   zkoušení   a   ak�vita   na   Meetu   



Třída   2.   G   
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předmět   vyučující   podklady   k   hodnocení   za   1.   polole�   

Anglický   jazyk   1   Vitochová   
známky   ze   zkoušení   a   drobných   testů   z   prezenční   i   online   výuky,   
100   %   úkolů   v   classroomu,   ak�vita,   dozkušování   v   lednu   
předpokládám   jen   ve   sporných   případech   

Anglický   jazyk   AJ2  Křížová   

známky   z   prezenční   výuky   
ak�vita   na   Meetech   
100   %   ak�vit   zadaných   přes   Classroom   
hodnocení   kvality   zpracování   zadaných   ak�vit   
známky   z   online   zkoušení   
hodnocení   z   testu,   ústního   zkoušení   v   lednu   

Biologie   Junášek   
100   %   zadaných   úkolů,   ak�vita   v   hodinách,   100   %   vyplněných   
online   testů   

Český   jazyk   a   
literatura   

Vitochová   
známky   ze   zkoušení   a   drobných   testů   z   prezenční   i   online   výuky,   
100   %   úkolů   v   classroomu,   ak�vita,   čtenářský   deník,   dozkušování   v   
lednu   předpokládám   jen   ve   sporných   případech   

Dějepis   Sakalová   
známky   z   prezenční   výuky,   účast   na   meetech,   včasné   a   kvalitní   
odevzdání   úkolů   on   -line   výuky,   test   v   lednu   

Drama�cká   
výchova   

Bouchner  
ak�vní   účast   v   hodinách,   odprezentovaná   prezentace   (na   koho   
vyjde   řada   v   době   DV)   

Fyzika   Nováková   
100   %   úkolů   zadaných   v   Classroomu,   hodnocení   z   testů,   
dobrovolné   úkoly   

Hudební   výchova   Hrdinová   ak�vita   a   známky   z   prezenční   výuky,   ak�vita   v   classroomu   
Informa�ka   Aj1   Kneblík   100   %   úkolů   v   Classroomu,   kvalita   zpracování   úkolů,   ak�vita   
Informa�ka   Aj2   Kneblík   100   %   úkolů   v   Classroomu,   kvalita   zpracování   úkolů,   ak�vita   

Matema�ka   Nováková   

známky   z   prezenční   výuky   
známky   z   testů   psaných   distančně   
plnění   úkolů   přes   classroom,   ak�vita   v   hodinách   
pololetní   test   

Občanská   výchova  Sakalová   účast   na   meetech,   plnění   úkolů   online   výuky   

PEC   Aj1   PEC   Aj2   Kellerová   
splnění   všech   zadaných   úkolů   v   hodinách   a   jejich   kvalita,   psaní   na   
přesnost,   hodnocení   na   Bakalářích   

Tělesná   výchova       
Výtvarná   výchova   Junášková   100   %   úkolů   v   Classroomu,   ak�vita   na   Meetu   

Zeměpis   Klozová   
známky   z   prezenční   výuky,   všechny   zadané   úkoly,   pracovní   listy,   
prezentace   na   classroomu   a   jejich   kvalita,   ústní   zkoušení   a   ak�vita   
na   Meetu   



Třída   3.   G   
  

4   

předmět   vyučující   podklady   k   hodnocení   za   1.   polole�   

Anglický   jazyk   Křížová   

známky   z   prezenční   výuky   
100   %   ak�vit   zadaných   přes   Classroom   
hodnocení   kvality   zpracování   zadaných   ak�vit   
známky   z   online   zkoušení   
hodnocení   z   testu,   ústního   zkoušení   v   lednu   

Anglický   jazyk   Jelínková   

známky   z   prezenční   výuky   
známky   z   online   zkoušení   a   testů   
100   %   ak�vit   zadaných   přes   Classroom   
hodnocení   kvality   zpracování   zadaných   ak�vit   
hodnocení   ze   souhrnného   testu   v   lednu,   případně   zkoušení,   pokud   
nebudu   mít   dostatek   podkladů   

Biologie   Junášek   
100   %   zadaných   úkolů,   ak�vita   v   hodinách,   100   %   vyplněných   online   
testů   

Český   jazyk   Honická   
ak�vita   v   hodinách   a   na   meetech,   úkoly   v   classroomu,   online   testy,   
souhrnný   test   v   lednu   

Dějepis   Sakalová   
účast   na   meetech,   včasné   a   kvalitní   odevzdání   úkolů   on   -   line   výuky,   
test   v   lednu   

Fyzika   Nováková   
100   %   úkolů   zadaných   v   Classroomu,   hodnocení   z   testů,   
dobrovolné   úkoly   

Hudební   výchova   Hrdinová   ak�vita   a   známky   z   prezenční   výuky,   ak�vita   v   classroomu   

Chemie   Vomáčková   

známky   z   prezenční   výuky   
100   %   ak�vit   zadaných   přes   Classroom   
ak�vita   v   hodinách   na   meetu   
hodnocení   z   několika   malých   testů   v   lednu   

Informa�ka   IF1   Vochomůrka   100   %   ak�vit   v   Classroom,   souhrnné   opakování   tabulek   v   lednu   
Informa�ka   IF2   Vochomůrka   100   %   ak�vit   v   Classroom,   souhrnné   opakování   tabulek   v   lednu   

Literatura   Láchová   
známky   z   distanční   výuky   
dodržení   termínu   a   kvality   odevzdávaných   prací   přes   Classroom   

Matema�ka   Nováková   

známky   z   prezenční   výuky   
známky   z   testů   psaných   distančně   
plnění   úkolů   přes   classroom,   ak�vita   v   hodinách   
pololetní   test   

Německý   jazyk   Šteglová   

známky   z   prezenční   výuky,   
známky   z   online   zkoušení,   
100   %   ak�vit   zadaných   přes   classroom,   
hodnocení   z   testu   v   lednu   

Občanská   výchova  Sakalová   účast   na   meetech,   včasné   a   kvalitní   odevzdání   úkolů   online   výuky   
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PEC   Aj1   PEC   Aj2   Kellerová   
splnění   všech   zadaných   úkolů   v   hodinách   a   jejich   kvalita,   psaní   na   
přesnost,   hodnocení   na   Bakalářích   

Španělský   jazyk   Sikorová   

známky   z   prezenční   výuky   
splněno   100   %   ak�vit   zadaných   přes   Classroom   
hodnocení   kvality   zpracování   úkolů   zadaných   přes   Classroom   
známky   z   online   zkoušení,   případně   online   testů   
hodnocení   ze   souhrnného   testu,   případně   ústního   zkoušení   v   lednu   

Tělesná   výchova       
Výtvarná   výchova   Junášková   100   %   úkolů   v   Classroomu,   ak�vita   na   Meetu   

Zeměpis   Němcová   

známky   z   prezenční   výuky   
dodržení   termínu   a   kvality   odevzdávaných   úkolů   přes   classroom   
známky   z   online   zkoušení   
příprava   aktualit   na   online   hodiny   



Třída   4.   G   
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předmět   vyučující   podklady   k   hodnocení   za   1.   polole�   

Anglický   jazyk   1   Vitochová   
známky   ze   zkoušení   a   testů   z   prezenční   i   online   výuky,   100   %   
úkolů   v   classroomu,   ak�vita,   1   delší   ústní   projev,   dozkušování   v   
lednu   předpokládám   jen   ve   sporných   případech   

Anglický   jazyk   2   Vechterová   

splněno   100   %   zadaných   úkolů   na   classroomu   
hodnocené   testy   během   distanční   výuky   
známky   za   prezenční   výuku,ak�vita   na   meetu,   leden:   File   test   
U1/2   

Biologie   Junášek   
100   %   zadaných   úkolů,   ak�vita   v   hodinách,   100   %   vyplněných   
online   testů   

Český   jazyk   Batka   
100   %   (slovy:   sto   procent)   splněných   úkolů   (slohové   práce,   
pracovní   listy,   dílčí   úkoly),   ak�vní   účast   

Dějepis   Sakalová   
ak�vní   účast   n   meetech,   včasné   a   kvalitní   zpracování   úkolů   online   
výuky,   známky   z   prezenční   výuky   -   září,   říjen,   leden   

Drama�cká   
výchova   

Bouchner  
ak�vní   (a   připravená)   účast   v   hodinách,   odevzdaných   100   %   úkolů   
v   classroomu   

Francouzský   
jazyk   

Vitochová   
známky   ze   zkoušení   a   testů   z   prezenční   i   online   výuky,   100   %   
úkolů   v   classroomu,   ak�vita,   práce   v   Etwinningovém   projektu,   
dozkušování   v   lednu   předpokládám   jen   ve   sporných   případech   

Fyzika   Nováková   
100   %   úkolů   zadaných   v   Classroomu,   hodnocení   z   testů,   
dobrovolné   úkoly   

Hudební   výchova  Hrdinová   ak�vita   a   známky   z   prezenční   výuky,   ak�vita   v   classroomu   

Chemie   Vomáčková   

známky   z   prezenční   výuky   
100   %   ak�vit   zadaných   přes   Classroom   
ak�vita   v   hodinách   na   meetu   
hodnocení   z   testu   v   lednu"   

Informa�ka   Aj1   Kneblík   100   %   úkolů   v   Classroomu,   kvalita   zpracování   úkolů,   ak�vita   
Informa�ka   Aj2   Kneblík   100   %   úkolů   v   Classroomu,   kvalita   zpracování   úkolů,   ak�vita   

Literatura   Batka   
100   %   (slovy:   sto   procent)   splněných   úkolů   (čtenářské   deníky,   
pracovní   listy,   dílčí   úkoly),   ak�vní   účast   

Matema�ka   Krhounková   

splněno   100   %   zadaných   úkolů   na   classroomu   
hodnocení   úkolů   během   distanční   výuky   
napsané   všechny   opakovací   písemné   testy   zadané   prezenčně   v   
lednu:   výrazy,   rovnice   a   slovní   úlohy,   funkce   
známky   získané   v   prezenční   výuce   a   známky   z   opakovacích   testů   
v   lednu   

Německý   jazyk   Šenová   

známky   z   prezenční   výuky,   ak�vita   v   online   hodinách,   dodržení   
termínu   a   kvalita   úkolů   odevzdaných   přes   classroom,   známky   z   
online   zkoušení   případně   online   testů   nebo   prezentací,   hodnocení   
z   testu   v   lednu   
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Občanská   
výchova   

Sakalová   
účast   na   meetech,   včasné   a   kvalitní   vypracování   úkolů   online   
výuky   

Tělesná   výchova       
Výtvarná   
výchova   

Junášková   100   %   úkolů   v   Classroomu,   ak�vita   na   Meetu   

Zeměpis   Šenová   

známky   z   prezenční   výuky,   ak�vita   v   online   hodinách,   dodržení   
termínu   a   kvalita   úkolů   odevzdaných   přes   classroom,   známky   z   
online   zkoušení   případně   online   testů   nebo   prezentací,   známka   za   
zeměpisné   aktuality   



Třída   5.   G   
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předmět   vyučující   podklady   k   hodnocení   za   1.   polole�   

Anglický   jazyk   Sikorová   

známky   z   prezenční   výuky   
splněno   100   %   ak�vit   zadaných   přes   Classroom   
hodnocení   kvality   zpracování   úkolů   zadaných   přes   Classroom   
známky   z   online   zkoušení,   případně   online   testů   
hodnocení   ze   souhrnného   testu,   případně   ústního   zkoušení   v   lednu   

Anglický   jazyk   Novotná   

Známky   z   prezenční   výuky,   
hodnocení   kvality   a   množství   zpracovaných   úkolů   zadaných   přes   
Classroom,   
známky   z   online   zkoušení,   případně   online   testů,   
hodnocení   ze   souhrnného   testu   v   lednu.   

Biologie   Brysová   
100   %   prací   zadaných   přes   Classroom,   známky   z   prez.   výuky,   známky   
z   distanční   výuky,   test   v   lednu   

Český   jazyk   a   
literatura   Láchová   

známky   z   distanční   výuky   
ak�vita   na   online   hodinách   
dodržení   termínu   a   kvality   odevzdávaných   prací   přes   Classroom   
známky   z   online   cvičení   
hodnocení   ze   závěrečného   testu   v   lednu   

Dějepis   Sakalová   
účastech   na   meetech,   včasné   a   kvalitní   zpracování   úkolů   online   
výuky,   ústní   zkoušení   v   on   -line   výuce,   test   v   lednu   

Fyzika   Vomáčková   

známky   z   prezenční   výuky   
100   %   ak�vit   zadaných   přes   Classroom   
ak�vita   v   hodinách   na   meetu   
hodnocení   z   testu   v   lednu   

Hudební   výchova  Hrdinová   ak�vita   a   známky   z   prezenční   výuky,   ak�vita   v   classroomu   

Chemie   Nováková   

100   %   ak�vit   zadaných   přes   Classroom   
hodnocení   kvality   zpracování   zadaných   ak�vit   
ak�vita   v   hodinách   na   meetu   
hodnocení   z   testu   v   lednu   

Informa�ka   Popová   /   Kneblík  

splněno   100   %   zadaných   úkolů   na   CLSRM   
hodnocené   úkoly,   testy,   ak�vity   
ak�vita   na   Meetech   
známky   za   prezenční   výuku   

Matema�ka   Popová   

splněno   100   %   zadaných   úkolů   na   CLSRM   
hodnocené   úkoly,   testy,   DDÚ   
ak�vita   na   Meetech   
pololetní   písemná   práce   (množiny,   výroky,   číselné   obory,   abs.   
hodnota,   mocniny,   úprava   mnohočlenů)   -   prezenčně   v   lednu   
známky   za   prezenční   výuku   
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Německý   jazyk   Němcová   

známky   z   prezenční   výuky   
ak�vita   na   online   hodinách   
dodržení   termínu   a   kvality   odevzdávaných   úkolů   přes   classroom   
známky   z   online   zkoušení   
hodnocení   z   testu   v   lednu   

Španělský   jazyk   Sikorová   

známky   z   prezenční   výuky   
splněno   100   %   ak�vit   zadaných   přes   Classroom   
hodnocení   kvality   zpracování   úkolů   zadaných   přes   Classroom   
známky   z   online   zkoušení,   případně   online   testů   
hodnocení   ze   souhrnného   testu,   případně   ústního   zkoušení   v   lednu   

Tělesná   výchova       
Výtvarná   
výchova   

Junášková   100   %   úkolů   v   Classroomu,   ak�vita   na   Meetu   

Zeměpis   Klozová   

známky   z   prezenční   výuky   
nutno   splnit   všechny   pracovní   listy,   prezentace   a   ak�vity   zadané   přes   
Classroom   
hodno�   se   každý   úkol   (ústní   zkoušení   na   Meetu)   body   do   classroomu   
a   známkou   do   Bakalářů   

ZSV   Turýnská   
100   %   úkolů   na   Classroomu   (dodržení   termínů,   kvalita),   ak�vita   v   
online   hodinách,   známka   ze   zkouškového   období   (ústní   a   test   -   
listopad,leden),   skupinová   práce   -   sociologický   výzkum   



Třída   1.   P   
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předmět   vyučující   podklady   k   hodnocení   za   1.   polole�   

Anglický   jazyk   
1   

Vechterová   

splněno   100   %   zadaných   úkolů   na   classroomu   
hodnocené   testy   během   distanční   výuky   
známky   za   prezenční   výuku,ak�vita   na   meetu,   souhrnný   test   v   lednu   (File   
tests   U1   a   U2)   

Anglický   jazyk   
2   

Jelínková   

známky   z   prezenční   výuky   
známky   z   online   zkoušení   a   testů   
100   %   ak�vit   zadaných   přes   Classroom   
hodnocení   kvality   zpracování   zadaných   ak�vit   
hodnocení   ze   souhrnného   testu   v   lednu,   případně   zkoušení,   pokud   nebudu   
mít   dostatek   podkladů   

Biologie   Brysová   
100   %   úkolů   zadaných   přes   Classroom,   známky   z   prez.   výuky,   známky   z   
distanční   výuky,   test   v   lednu   

Český   jazyk   a   
literatura   

Batka   
100   %   (slovy:   sto   procent)   splněných   úkolů   (slohové   práce,   čtenářské   
deníky,   pracovní   listy,   dílčí   úkoly),   ak�vní   účast   

Dějepis   Sakalová   
známky   z   prezenční   výuky,   účast   na   meetech,   odevzdání   zadaných   prací   
online   výuky   v   termínu   +   kvalita,   on   -line   zkoušení,   hodnocení   z   testu   v   
lednu   

Drama�cká   
výchova   

Bouchner  ak�vní   účast   v   hodinách   

Fyzika   Horyna  
Průběžné   vypracovávání   úkolů,   protokolů,   pokusů   
Ústní   zkoušení   (spíše   diskuze)   na   meetech   
Test   v   lednu   

Hudební   
výchova   

Hrdinová   ak�vita   a   známky   z   prezenční   výuky,   ak�vita   v   classroomu   

Chemie   Nováková   

100   %   ak�vit   zadaných   přes   Classroom   
hodnocení   kvality   zpracování   zadaných   ak�vit   
ak�vita   v   hodinách   na   meetu   
hodnocení   z   testu   v   lednu   

Informa�ka   
Aj1   

Kneblík   100   %   úkolů   v   Classroomu,   kvalita   zpracování   úkolů,   ak�vita   

Informa�ka   
Aj2   

Vochomůrka   100   %   úkolů   v   Classroomu,   kvalita   zpracování   úkolů,   ak�vita   

Komunikační   
dovednos�   

Honická,   
Bouchner  

ak�vní   účast   v   hodinách   

Matema�ka   Obručníková   

známky   z   prezenční   výuky   
splněno   100   %   ak�vit   zadaných   přes   Classroom   a   přes   Techambi�on   
hodnocení   kvality   zpracování   úkolů   zadaných   přes   Classroom   a   
Techambi�on   
známky   z   online   testů   
hodnocení   ze   souhrnného   testu   (testů)   v   lednu   
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Německý   
jazyk   Němcová   

známky   z   prezenční   výuky   
ak�vita   na   online   hodinách   
dodržení   termínu   a   kvality   odevzdávaných   úkolů   přes   classroom   
známky   z   online   zkoušení   
hodnocení   z   testu   v   lednu   

PEK   Aj1   PEK   
Aj2   Kellerová   

splnění   všech   zadaných   úkolů   v   hodinách   a   jejich   kvalita,   psaní   na   přesnost,   
hodnocení   na   Bakalářích   

Robo�ka   Popová   
splněno   100   %   zadaných   úkolů   na   CLSRM   
hodnocená   kvalita   a   úplnost   zadaných   úkolů   
ak�vita   na   Meetech   

Ruský   jazyk   Šteglová   

známky   z   prezenční   výuky,   
známky   z   online   zkoušení   
ak�vita   v   hodinách   na   meetu,   
100   %   ak�vit   zadaných   přes   classroom,   
hodnocení   z   testu   v   lednu   

Španělský   
jazyk   

Holková   
známky   z   vypracovaných   úkolů   zadaných   přes   classroom,   hodnocení   ze   
souhrnného   písemného   testu   v   lednu,   online   ústní   zkoušení   

Tělesná   
výchova   

    

Výtvarná   
výchova   

Junášková   100   %   úkolů   v   Classroomu,   ak�vita   na   Meetu   

Zeměpis   Němcová   

známky   z   prezenční   výuky   
dodržení   termínu   a   kvality   odevzdávaných   úkolů   přes   classroom   
známky   z   online   zkoušení   
příprava   aktualit   na   online   hodiny,   hodnocení   z   testu   v   lednu   

ZSV   Láchová   
známky   z   distanční   výuky   
dodržení   termínu   a   kvality   odevzdávaných   prací   přes   Classroom   
hodnocení   ze   souhrnného   testu   v   lednu   



Třída   1.   S   
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předmět   vyučující   podklady   k   hodnocení   za   1.   polole�   

Anglický   jazyk  Jelínková   

známky   z   prezenční   výuky   známky   z   online   zkoušení   a   testů   
100   %   ak�vit   zadaných   přes   Classroom   
hodnocení   kvality   zpracování   zadaných   ak�vit   
hodnocení   ze   souhrnného   testu   v   lednu,   případně   zkoušení,   pokud   nebudu   
mít   dostatek   podkladů   

Anglický   jazyk  Rynt   

ak�vní   účast   na   výuce   
100   %   samostatných   úkolů   zadaných   přes   Classroom   
hodnocení   kvality   zpracování   zadaných   ak�vit   
známky   z   online   zkoušení   a   testů   
hodnocení   ze   souhrnného   testu   nebo   ústního   zkoušení   v   lednu   

Biologie   Brysová   
100   %   zadaných   úkolů   na   CLSMR,   jejich   kvalita,   známky   z   testů   a   prací   z   DV,   
ak�vita   na   meetu   

Český   jazyk   a   
literatura   

Honická   úkoly   v   classroomu,   1   ústní   zkoušení   ,   online   testy,   diktát   

Dějepis   Honický   
ak�vita   v   rámci   meetů,   zpracování   úkolů   v   classroomu   
známky   z   online   testů,   
hodnocení   ze   souhrnného   testu   v   lednu.   

Drama�cká   
výchova   

Bouchner  ak�vní   účast   v   hodinách   

Fyzika   Horyna  
Průběžné   vypracovávání   úkolů,   protokolů,   pokusů   
Ústní   zkoušení   (spíš   diskuze)   na   meetech   
Test   v   lednu   

Hudební   
výchova   

Hrdinová   ak�vita   a   známky   z   prezenční   výuky,   ak�vita   v   classroomu   

Chemie   Knoppová   
splnění   100   %   zadaných   úkolů   na   CLSMR,   známkované   testy   z   DV,   ak�vita   na   
meetu   ,   pololetní   písemná   práce   -   prezenčně   v   lednu   (   stavba   atomu,   
radioak�vita   vodík,   kyslík),   známky   z   PV   

Informa�ka   
Aj1   

Kneblík   100   %   úkolů   v   Classroomu,   kvalita   zpracování   úkolů,   ak�vita   

Informa�ka   
Aj2   

Kneblík   100   %   úkolů   v   Classroomu,   kvalita   zpracování   úkolů,   ak�vita   

Komunikační   
dovednos�   

Honická,   
Bouchner  

ak�vní   účast   v   hodinách   

Matema�ka   Kneblík   

známky   z   prezenční   výuky   
100   %   úkolů   zadaných   v   Classroomu   a   Techambi�on,   kvalita   zpracování   úkolů,   
ak�vita   
souhrnné   testy   v   lednu   
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Mediální   
výchova   

Wolák   

Do   konce   polole�   bude   v   předmětu   pomocí   Classroom   vyhlášeno   celkem   5   
mediálních   výzev,   v   rámci   každé   z   nich   mají   studující   samostatně   zpracovat   
drobný   projekt   (obvykle   něco   tvůrčího   napomáhajícího   k   přemýšlení   o   roli   
médií   životě   a   zároveň   je   v   současné   době   trochu   odvádějícího   od   počítače)   a   
podat   vyučujícímu   zprávu   o   tom,   jak   to   šlo   a   co   to   přineslo   -   případně   zaslat   
výstup.   Hodnocení   bude   určeno   na   základě   ak�vity   studujících   v   rámci   výzev   a   
podoby   zpětné   reakce.   

Německý   
jazyk   

Šenová   
známky   z   prezenční   výuky,   ak�vita   v   online   hodinách,   dodržení   termínu   a   
kvalita   úkolů   odevzdaných   přes   classroom,   známky   z   online   zkoušení   případně   
online   testů   nebo   prezentací,   hodnocení   z   testu   v   lednu   

PEK   Aj1   PEK   
Aj2   

Kellerová   
splnění   všech   zadaných   úkolů   v   hodinách   a   jejich   kvalita,   psaní   na   přesnost,   
hodnocení   na   Bakalářích   

Ruský   jazyk   Šteglová   

známky   z   prezenčního   zkoušení,   
známky   z   online   zkoušení,   
ak�vita   v   hodinách   na   meetu,   
100   %   ak�vit   zadaných   přes   classroom,   hodnocení   testu   v   lednu   

Španělský   
jazyk   

Holková   
známky   z   vypracovaných   úkolů   zadaných   přes   classroom,   hodnocení   ze   
souhrnného   písemného   testu   v   lednu,   online   ústní   zkoušení   

Tělesná   
výchova   

    

Výtvarná   
výchova   

Junášková   100   %   úkolů   v   Classroomu,   ak�vita   na   Meetu   

Zeměpis   Klozová   
známky   z   prezenční   výuky,   všechny   zadané   úkoly,   pracovní   listy,   prezentace   na   
classroomu   a   jejich   kvalita,   ústní   zkoušení   a   ak�vita   na   Meetu   

ZSV   Turýnská   
100   %   úkolů   na   Classroomu   (dodržení   termínů,   kvalita),   ak�vita   v   online   
hodinách,   známka   ze   zkouškového   období   (ústní   a   test   -   listopad,leden),   
skupinová   práce   -   sociologický   výzkum   



Třída   6.   G   
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předmět   vyučující   podklady   k   hodnocení   za   1.   polole�   

Anglický   jazyk   Novotná   

Známky   z   prezenční   výuky,   
hodnocení   kvality   a   množství   zpracovaných   úkolů   zadaných   přes   
Classroom,   
známky   z   online   zkoušení,   případně   online   testů,   
hodnocení   ze   souhrnného   testu   v   lednu.   

Anglický   jazyk   1   Vechterová   
splněno   100   %   zadaných   úkolů   na   classroomu   
hodnocené   testy   během   distanční   výuky   
známky   za   prezenční   výuku,ak�vita   na   meetu   

Biologie   Brysová   
100   %   úkolů   zadaných   přes   Classroom,   známky   z   prezenční   výuky,   
známky   z   distanční   výuky,   test   v   lednu   

Český   jazyk   a   
literatura   

Lulková   
hodnocení   kvality   a   množství   zpracovaných   úkolů   zadaných   přes   
Classroom,   známky   z   prezenční   i   distanční   výuky,   četba   

Dějepis   Lulková   
hodnocení   kvality   a   množství   zpracovaných   úkolů   zadaných   přes   
Classroom,   známky   z   prezenční   i   distanční   výuky,   četba   

Francouzský   
jazyk   

Vitochová   
známky   ze   zkoušení   a   testů   z   prezenční   i   online   výuky,   100   %   úkolů   v   
classroomu,   ak�vita,   práce   v   Etwinningovém   projektu,   dozkušování   v   
lednu   předpokládám   jen   ve   sporných   případech   

Fyzika   Vomáčková   

známky   z   prezenční   výuky   
100   %   ak�vit   zadaných   přes   Classroom   
ak�vita   v   hodinách   na   meetu   
hodnocení   z   testu   v   lednu"   

Hudební   výchova  Hrdinová   
ak�vita   a   známky   z   prezenční   výuky,   práce   na   hudebních   projektech   -   žák   
učitelem   

Chemie   Nováková   

100   %   ak�vit   zadaných   přes   Classroom   
hodnocení   kvality   zpracování   zadaných   ak�vit   
ak�vita   v   hodinách   na   meetu   
hodnocení   z   testu   v   lednu   

Informa�ka   If1   Jícha   100   %   úkolů   v   GitLab,   kvalita   zpracování,   ak�vita   
Informa�ka   If2   Kneblík   100   %   úkolů   v   Classroomu,   kvalita   zpracování   úkolů,   ak�vita   

Matema�ka   Krhounková   

splněno   100   %   zadaných   úkolů   na   classroomu   
hodnocení   úkolů   během   distanční   výuky   
napsané   všechny   opakovací   písemné   testy   zadané   prezenčně   v   lednu:   
rovnice   a   nerovnice,   planimetrie   výpočty,   planimetrie   konstrukční   úlohy   
známky   získané   v   prezenční   výuce   a   známky   z   opakovacích   testů   v   lednu   

Německý   jazyk   Šenová   
známky   z   prezenční   výuky,   ak�vita   v   online   hodinách,   dodržení   termínu   a  
kvalita   úkolů   odevzdaných   přes   classroom,   známky   z   online   zkoušení   
případně   online   testů   nebo   prezentací,   hodnocení   z   testu   v   lednu   

Tělesná   výchova     
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Výtvarná   
výchova   

Junášková   100   %   úkolů   v   Clasroomu,   ak�vita   na   Meetu   

Zeměpis   Mára   
100   %   úkolů   v   Classroomu,   souhrné   opakování   probraných   
makroregionů   v   lednu,   ak�vita   v   online   hodinách   

ZSV   Turýnská   
100   %   úkolů   v   Classroomu,   ak�vita   v   online   hodinách,   známka   ze   
zkouškového   období   (ústní   a   test   -   listopad,leden)   



Třída   2.   P   
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předmět   vyučující   podklady   k   hodnocení   za   1.   polole�   

Anglický   jazyk   1  Vechterová   

splněno   100   %   zadaných   úkolů   na   classroomu   
hodnocené   testy   během   distanční   výuky   
známky   za   prezenční   výuku,ak�vita   na   meetu,   souhrnný   test   v   lednu   
Unit   1-6   

Anglický   jazyk   
AJ2   

Junášek   
100   %   zadaných   úkolů,   ak�vita   v   hodinách,   100   %   vyplněných   online   
testů   

Biologie   Junášek   
100   %   zadaných   úkolů,   ak�vita   v   hodinách,   100   %   vyplněných   online   
testů   

Český   jazyk   a   
literatura   

Honická   
úkoly   v   classroomu,   1   ústní   zk.   z   četby,   1   ústní   zk.   z   literatury,   online   
testy   z   mluvnice,   1   slohová   práce   

Dějepis   Sakalová   účastech   na   meetech,   včasné   a   kvalitní   plnění   úkolů   on   -line   výuky   
Drama�cká   
výchova   

Bouchner  ak�vní   účast   v   hodinách   

Fyzika   Plecháček   

leden   -   písemka   z   molekulové   fyziky   a   termodynamiky   
listopad   -   písemka   z   mechaniky   
Doplňující   ústní   zkoušení   pro   zájemce   (nebo   pro   ty,   kteří   neprospěli)   
Plnění   domácí   úkolů   na   CLSR   
Malé   testy   

Hudební   
výchova   

Hrdinová   
ak�vita   a   známky   z   prezenční   výuky,   práce   na   hudebních   projektech   -   
žák   učitelem   

Chemie   Nováková   

100   %   ak�vit   zadaných   přes   Classroom   
hodnocení   kvality   zpracování   zadaných   ak�vit   
ak�vita   v   hodinách   na   meetu   
hodnocení   z   testu   v   lednu   

Informa�ka   Aj1   Vochomůrka   
100   %   úkolů   v   Classroomu,   kvalita   zpracování   úkolů,   ak�vita   
souhrnné   opakování   tabulek   v   lednu   

Informa�ka   Aj2   Kneblík   
100   %   úkolů   v   Classroomu,   kvalita   zpracování   úkolů,   ak�vita   
souhrnné   opakování   tabulek   v   lednu   

Matema�ka   Obručníková   

známky   z   prezenční   výuky   
splněno   100   %   ak�vit   zadaných   přes   Classroom   a   přes   Techambi�on   
hodnocení   kvality   zpracování   úkolů   zadaných   přes   Classroom   a   
Techambi�on   
známky   z   online   testů   
hodnocení   ze   souhrnného   testu   (testů)   v   lednu   
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Mediální   
výchova   Wolák   

Do   konce   polole�   bude   v   předmětu   pomocí   Classroom   vyhlášeno   
celkem   5   mediálních   výzev,   v   rámci   každé   z   nich   mají   studující   
samostatně   zpracovat   drobný   projekt   (obvykle   něco   tvůrčího   
napomáhajícího   k   přemýšlení   o   roli   médií   životě   a   zároveň   je   v   současné   
době   trochu   odvádějícího   od   počítače)   a   podat   vyučujícímu   zprávu   o   
tom,   jak   to   šlo   a   co   to   přineslo   -   případně   zaslat   výstup.   Hodnocení   bude   
určeno   na   základě   ak�vity   studujících   v   rámci   výzev   a   podoby   zpětné   
reakce.   

Mul�média   Popová   
splněno   100   %   zadaných   úkolů   na   CLSRM   
hodnocená   kvalita   a   úplnost   zadaných   úkolů   
ak�vita   na   Meetech   

Německý   jazyk   Turýnská   
100   %   úkolů   na   Classroomu   (dodržení   termínů,   kvalita),   ak�vita   v   online   
hodinách,   známka   z   testu   na   probranou   lekci   v   lednu   

Ruský   jazyk   Šteglová   

známky   z   prezenčního   zkoušení,   
známky   z   online   zkoušení,   
ak�vita   v   hodinách   na   meetu,   
100   %   ak�vit   zadaných   přes   classroom,   
hodnocení   testu   v   lednu   

Svět   práce   Hrušovská   100   %   odevzdaných   prací,   kvalita   odevzdaných   prací   

Španělský   jazyk  Sikorová   

známky   z   prezenční   výuky   
splněno   100%   ak�vit   zadaných   přes   Classroom   
hodnocení   kvality   zpracování   úkolů   zadaných   přes   Classroom   
známky   z   online   zkoušení,   případně   online   testů   
hodnocení   ze   souhrnného   testu,   případně   ústního   zkoušení   v   lednu   

Tělesná   výchova      
Výtvarná   
výchova   

Junášková   100   %   úkolů   v   Classroomu,   ak�vita   na   Meetu   

Zeměpis   Šenová   
známky   z   prezenční   výuky,   ak�vita   v   online   hodinách,   dodržení   termínu   
a   kvalita   úkolů   odevzdaných   přes   classroom,   známky   z   online   zkoušení   
případně   online   testů   nebo   prezentací,   známka   za   zeměpisné   aktuality   

ZSV   Turýnská   
100   %   úkolů   na   Classroomu   (dodržení   termínů,   kvalita),   ak�vita   v   online   
hodinách,   známka   ze   zkouškového   období   (ústní   a   test   -   listopad,leden)   
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předmět   vyučující   podklady   k   hodnocení   za   1.   polole�   

Anglický   jazyk   Křížová   

známky   z   prezenční   výuky   
ak�vita   na   Meetech   
100   %   ak�vit   zadaných   přes   Classroom   
hodnocení   kvality   zpracování   zadaných   ak�vit   
známky   z   online   zkoušení   
hodnocení   z   testu,   ústního   zkoušení   v   lednu   

Anglický   jazyk   Jelínková   

známky   z   prezenční   výuky   známky   z   online   zkoušení   a   testů   
100   %   ak�vit   zadaných   přes   Classroom   
hodnocení   kvality   zpracování   zadaných   ak�vit   
hodnocení   ze   souhrnného   testu   v   lednu,   případně   zkoušení,   pokud   
nebudu   mít   dostatek   podkladů   

Biologie   Brysová   100   %   odevzdaných   prací   na   Classroom,   známky   z   testů   a   prací   z   DV  

Český   jazyk   a   
literatura   

Láchová   

známky   z   distanční   výuky   
ak�vita   na   online   hodinách   
dodržení   termínu   a   kvality   odevzdávaných   prací   přes   Classroom   
známky   z   online   zkoušení   
hodnocení   ze   závěrečného   testu   v   lednu   

Dějepis   Honický   
ak�vita   v   rámci   meetů,   zpracování   úkolů   v   classroomu   
známky   z   online   testů,   
hodnocení   ze   souhrnného   testu   v   lednu.   

Dějiny   umění   Honický   
ak�vita   v   rámci   meetů,   zpracování   úkolů   v   classroomu   
zpracování   prezentací   

Drama�cká   
výchova   

Bouchner  ak�vní   účast   v   hodinách   

Fyzika   Vomáčková   

známky   z   prezenční   výuky   
100   %   ak�vit   zadaných   přes   Classroom   
ak�vita   v   hodinách   na   meetu   
hodnocení   z   testu   v   lednu   

Hudební   výchova   Hrdinová   
ak�vita   a   známky   z   prezenční   výuky,   práce   na   hudebních   projektech   -   
žák   učitelem   

Chemie   Knoppová   

splněno   100   %   zadaných   úkolů   na   CLSRM   
hodnocené   úkoly,   známkované   testy   z   probraného   učiva   v   DV   
ak�vita   na   Meetech   
pololetní   písemná   práce   (deriváty   uhlovodíků,   plasty)   -   prezenčně   
pokud   bude   možné   v   lednu,   jinak   přes   CLSMR   
známky   za   prezenční   výuku   

Informa�ka   Aj1   Vochomůrka   
100   %   úkolů   v   Classroomu,   kvalita   zpracování   úkolů,   ak�vita   
souhrnné   opakování   tabulek   v   lednu   

Informa�ka   Aj2   Kneblík   
100   %   úkolů   v   Classroomu,   kvalita   zpracování   úkolů,   ak�vita   
souhrnné   opakování   tabulek   v   lednu   
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Matema�ka   Nováková   

známky   z   prezenční   výuky   
známky   z   testů   psaných   distančně   
100   %   odevzdaných   prací   v   classroomu   
ak�vita   v   hodinách   "   

Mediální   výchova   Wolák   

Do   konce   polole�   bude   v   předmětu   pomocí   Classroom   vyhlášeno   
celkem   5   mediálních   výzev,   v   rámci   každé   nich   mají   studující   
samostatně   zpracovat   drobný   projekt   (obvykle   něco   tvůrčího   
napomáhajícího   k   přemýšlení   o   roli   médií   životě   a   zároveň   je   v   
současné   době   trochu   odvádějícího   od   počítače)   a   podat   vyučujícímu   
zprávu   o   tom,   jak   to   šlo   a   co   to   přineslo   -   případně   zaslat   výstup.   
Hodnocení   bude   určeno   na   základě   ak�vity   studujících   v   rámci   výzev   
a   podoby   zpětné   reakce.   

Mul�média   Aj1,   
Aj2   

Kneblík   100   %   úkolů   v   Classroomu,   kvalita   zpracování   úkolů,   ak�vita   

Německý   jazyk   Němcová   

známky   z   prezenční   výuky   
ak�vita   na   online   hodinách   
dodržení   termínu   a   kvality   odevzdávaných   úkolů   přes   classroom   
známky   z   online   zkoušení   
hodnocení   z   testu   v   lednu   

Oborová   prak�ka   
1.   Honický   /   
2.   Láchová   
a   Němcová   

1.   ak�vita   v   rámci   meetů   
hodnocení   ze   souhrnného   testu   v   lednu   
odevzdání   1.   čás�   projektu   "Krčín"   
2.   ak�vita   při   online   hodinách,   dodržení   termínu   a   kvality   
odevzdávaných   úkolů   přes   classroom,   známky   z   distanční   výuky   

Ruský   jazyk   Šteglová   

známky   z   prezenční   výuky,   
známky   z   online   zkoušení,   
100   %   ak�vit   zadaných   přes   classroom,   
hodnocení   z   testu   v   lednu   

Svět   práce   Hrušovská   100   %   odevzdaných   prací,   kvalita   odevzdaných   prací   

Španělský   jazyk   Sikorová   

známky   z   prezenční   výuky   
splněno   100   %   ak�vit   zadaných   přes   Classroom   
hodnocení   kvality   zpracování   úkolů   zadaných   přes   Classroom   
známky   z   online   zkoušení,   případně   online   testů   
hodnocení   ze   souhrnného   testu,   případně   ústního   zkoušení   v   lednu   

Tělesná   výchova       
Výtvarná   výchova   Junášková   100   %   úkolů   v   Classroomu,   ak�vita   na   Meetu   

Zeměpis   Němcová   

známky   z   prezenční   výuky   
dodržení   termínu   a   kvality   odevzdávaných   úkolů   přes   classroom   
známky   z   online   zkoušení   
příprava   aktualit   na   online   hodiny,   hodnocení   z   testu   v   lednu   

ZSV   Láchová   
známky   z   distanční   výuky   
dodržení   termínu   a   kvality   odevzdávaných   prací   přes   Classroom   
hodnocení   ze   souhrnného   testu   v   lednu   
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předmět   vyučující   podklady   k   hodnocení   za   1.   polole�   

Anglický   jazyk   Faltejsková   
známky   z   prezenční   i   distanční   výuky,   100   %   splnění   ak�vit   
přes   Classroom,   ústní   a   písemné   zkoušení   v   lednu   

Biologický   
seminář   Brysová   

100   %   prací   zadaných   přes   Classroom,   známky   z   prezenční   
výuky,   známky   z   distanční   výuky,   test   v   lednu   

Biologie   Junášek   
100   %   zadaných   úkolů,   ak�vita   v   hodinách,   100   %   vyplněných   
online   testů   

Český   jazyk   a   
literatura   

Láchová   

známky   z   distanční   výuky   
ak�vita   na   online   hodinách   
dodržení   termínu   a   kvality   odevzdávaných   prací   přes   
Classroom   
známky   z   online   zkoušení   
hodnocení   ze   závěrečného   testu   v   lednu   

Dějepis   Faltejsková   
známky   z   prezenční   i   distanční   výuky,   100   %   splnění   ak�vit   
přes   Classroom,   ústní   a   písemné   zkoušení   v   lednu   

Dějepisný   seminář  Faltejsková   
známky   z   prezenční   i   distanční   výuky,   100   %   splnění   ak�vit   
přes   Classroom,   ústní   a   písemné   zkoušení   v   lednu   

Fyzika   Vomáčková   

známky   z   prezenční   výuky   
100   %   ak�vit   zadaných   přes   Classroom   
ak�vita   v   hodinách   na   meetu   
hodnocení   z   testu   v   lednu   

Fyzika   seminář   Plecháček   

Celkové   hodnocení   bude   tvořeno   ze   známek   dvou   testů:   
Mechanika   a   molekulová   fyzika   a   termika   (listopad),   
Gravitační   a   el.   pole   (leden),   dále   z   jedniček   z   DU,   z   malých   
písemek,   za   ak�vitu.   Ústně   zkoušeni   mohou   být   po   každém   
testu   �,   kteří   nebudou   spokojeni   s   výsledkem   testu.   

Chemická   lab.   
cvičení   

Knoppová   
napsání   všech   testů   na   výpočty(n,c,w,   pH,   Ft),   pololetní   
písemná   práce   -   teorie   -   kvalita   a   kvan�ta),   odevzdání   všech   
lab.protokolů   -   pokud   budeme   mít   LC   

Chemie   Knoppová   

splněno   100   %   zadaných   úkolů   na   CLSRM   
hodnocené   úkoly,   známkované   testy   z   probraného   učiva   v   DV  
ústní   zkoušení   v   pátečních   hodinách,   ak�vita   na   Meetech   
pololetní   písemná   práce   (kyslíkaté   deriváty   uhlovodíků)   -   
prezenčně   pokud   bude   možné   v   lednu,   jinak   přes   CLSMR   
známky   za   prezenční   výuku   

Informa�ka   Jícha   100   %   úkolů   v   GitLab,   kvalita   zpracování,   ak�vita   
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Informa�ka   -   
grafika   

Popová   
splněno   100   %   zadaných   úkolů   na   CLSRM   
hodnocená   kvalita   a   úplnost   zadaných   úkolů   
ak�vita   na   Meetech   

Literární   seminář   Honická   známka   z   aktuality   nebo   z   referátu,   úkoly   v   classroomu   

Matema�ka   Obručníková   

známky   z   prezenční   výuky   splněno   100   %   ak�vit   zadaných   
přes   Classroom   a   přes   Techambi�on   hodnocení   kvality   
zpracování   úkolů   zadaných   přes   Classroom   a   Techambi�on   
známky   z   online   testů   hodnocení   ze   souhrnného   testu   (testů)   
v   lednu   

Matema�ka   
volitelná   

Krhounková   

splněno   100   %   zadaných   úkolů   na   classroomu   
hodnocení   úkolů   během   distanční   výuky   
napsané   všechny   opakovací   písemné   testy   zadané   prezenčně   
v   lednu:   funkce,   limity   
známky   získané   v   prezenční   výuce   a   známky   z   opakovacích   
testů   v   lednu   

Německá   
konverzace   Němcová   

známky   z   prezenční   výuky   
ak�vita   na   online   hodinách   
dodržení   termínu   a   kvality   odevzdávaných   úkolů   přes   
classroom   
známky   z   online   zkoušení   

Německý   jazyk   Šenová   

známky   z   prezenční   výuky,   ak�vita   v   online   hodinách,   
dodržení   termínu   a   kvalita   úkolů   odevzdaných   přes   
classroom,   známky   z   online   zkoušení   případně   online   testů   
nebo   prezentací,   hodnocení   z   testu   v   lednu   

OS   Turýnská   
100   %   úkolů   na   Classroomu   (dodržení   termínů,   kvalita),   
ak�vita   v   online   hodinách,   známka   ze   zkoušení   (ústní   -  
prosinec),   leden   -   test   

Ruská   konverzace   Faltejsková   
známky   z   prezenční   i   distanční   výuky,   100   %   splnění   ak�vit   
přes   Classroom,   ústní   a   písemné   zkoušení   v   lednu   

Ruský   jazyk   Faltejsková   
známky   z   prezenční   i   distanční   výuky,   100   %   splnění   ak�vit   
přes   Classroom,   ústní   a   písemné   zkoušení   v   lednu   

Seminář   z   AJ   Novotná   

Známky   z   prezenční   výuky,   
hodnocení   kvality   a   množství   zpracovaných   úkolů   zadaných   
přes   Classroom,   
známky   z   online   zkoušení,   případně   online   testů,   
hodnocení   ze   souhrnného   testu   v   lednu.   

Seminář   z   
informa�ky   

Jícha   100   %   úkolů   v   GitLab,   kvalita   zpracování,   ak�vita   

Seminář   z   
psychologie   

Majerová   
splněno   100   %   zadaných   úkolů,   práce   v   hodině,   test   (buď   
online   nebo   v   lednu)   

Tělesná   výchova       
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Zeměpis   Kaňková   
známky   z   prezenční   výuky,   100   %   ak�vit   zadaných     
v   Classroomu,   známky   z   distanční   výuky   

Zeměpisný   
seminář   

Mára   
100   %   splněných   úkolů   z   distanční   výuky   +   jejich   hodnocení,   
závěrečné   opakování   velkých   celků   (Rusko   +   Čína)v   lednu,   
ak�vita   v   online   hodinách   

ZSV   Turýnská   

100   %   úkolů   na   Classroomu   (dodržení   termínů,   kvalita),   
ak�vita   v   online   hodinách,   známka   ze   zkouškového   období   
(ústní   a   test   -   listopad,leden),   skupinová   práce   -   finanční   
produkty   
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předmět   vyučující   podklady   k   hodnocení   za   1.   polole�   

Anglický   jazyk   Křížová   

známky   z   prezenční   výuky   
ak�vita   na   Meetech   
100   %   ak�vit   zadaných   přes   Classroom   
hodnocení   kvality   zpracování   zadaných   ak�vit   
známky   z   online   zkoušení   
hodnocení   z   testu,   ústního   zkoušení   v   lednu   

Anglický   jazyk   Novotná   

Známky   z   prezenční   výuky,   
hodnocení   kvality   a   množství   zpracovaných   úkolů   zadaných   
přes   Classroom,   
známky   z   online   zkoušení,   případně   online   testů,   
hodnocení   ze   souhrnného   testu   v   lednu.   

Biologický   
seminář   

Brysová   
100   %   prací   zadaných   přes   Classroom,   známky   z   prezenční   
výuky,   známky   z   distanční   výuky,   test   v   lednu   

Biologie   Brysová   
100   %   prací   odevzdaných   přes   Classroom,   známky   z   prez.   
výuky,   známky   z   distanční   výuky   

Český   jazyk   a   
literatura   

Honický   

ústní   zkoušení   z   četby,   doplněný   seznam   četby   
ak�vita   v   rámci   meetů,   zpracování   classroom   úkolů   
známky   z   online   testů,   
hodnocení   ze   souhrnného   testu   v   lednu   

Dějepis   Honický   
ak�vita   v   rámci   meetů,   zpracování   classroom   úkolů   
průběžná   práce   na   celoročním   projektu   "Historické   noviny"   
hodnocení   ze   souhrnného   testu   v   lednu   

Dějepisný   seminář  Faltejsková   
známky   z   prezenční   i   distanční   výuky,   100   %   splnění   ak�vit   
přes   Classroom,   ústní   a   písemné   zkoušení   v   lednu   

Fyzika   Vomáčková   

známky   z   prezenční   výuky   
100   %   ak�vit   zadaných   přes   Classroom   
ak�vita   v   hodinách   na   meetu   
hodnocení   z   testu   v   lednu   

Fyzika   seminář   Plecháček   

Celkové   hodnocení   bude   tvořeno   ze   známek   dvou   testů:   
Mechanika   a   molekulová   fyzika   a   termika   (listopad),   
Gravitační   a   el.   pole   (leden),   dále   z   jedniček   z   DU,   z   malých   
písemek,   za   ak�vitu.   Ústně   zkoušeni   mohou   být   po   každém   
testu   �,   kteří   nebudou   spokojeni   s   výsledkem   testu.   

Chemická   lab.   
cvičení   

Knoppová   
napsání   všech   testů   na   výpočty(n,   c,   w,   pH,   Ft),   pololetní   
písemná   práce   -   teorie   -   kvalita   a   kvan�ta),   odevzdání   všech   
lab.protokolů   -   pokud   budeme   mít   LC   
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Chemie   Nováková   

100   %   ak�vit   zadaných   přes   Classroom   
hodnocení   kvality   zpracování   zadaných   ak�vit   
ak�vita   v   hodinách   na   meetu   
hodnocení   ze   souhrnného   testu   v   lednu   

Informa�ka   If1   Jícha   100   %   úkolů   v   GitLab,   kvalita   zpracování,   ak�vita   

Informa�ka   If2   Kneblík   100   %   úkolů   v   Classroomu,   kvalita   zpracování   úkolů,   ak�vita   

Literární   seminář   Honická   známka   z   aktuality   nebo   z   referátu,   úkoly   v   classroomu   

Matema�ka   Obručníková   

známky   z   prezenční   výuky   splněno   100   %   ak�vit   zadaných   
přes   Classroom   a   přes   Techambi�on   hodnocení   kvality   
zpracování   úkolů   zadaných   přes   Classroom   a   Techambi�on   
známky   z   online   testů   hodnocení   ze   souhrnného   testu   (testů)   
v   lednu   

Matema�ka   
volitelná   

Krhounková   

splněno   100   %   zadaných   úkolů   na   classroomu   
hodnocení   úkolů   během   distanční   výuky   
napsané   všechny   opakovací   písemné   testy   zadané   prezenčně   
v   lednu:   funkce,   limity   
známky   získané   v   prezenční   výuce   a   známky   z   opakovacích   
testů   v   lednu   

Německá   
konverzace   Němcová   

známky   z   prezenční   výuky   
ak�vita   na   online   hodinách   
dodržení   termínu   a   kvality   odevzdávaných   úkolů   přes   
classroom   
známky   z   online   zkoušení   

Německý   jazyk   Nováková   

100   %   ak�vit   zadaných   přes   Classroom   
hodnocení   kvality   zpracování   zadaných   ak�vit   
ak�vita   v   hodinách   na   meetu,   známky   z   online   zkoušení   
hodnocení   z   testu   v   lednu   

OS   Turýnská   
100   %   úkolů   na   Classroomu   (dodržení   termínů,   kvalita),   
ak�vita   v   online   hodinách,   známka   ze   zkoušení   (ústní   -  
prosinec),   leden   -   test   

Ruská   koverzace   Faltejsková   
známky   z   prezenční   i   distanční   výuky,   100   %   splnění   ak�vit   
přes   Classroom,   ústní   a   písemné   zkoušení   v   lednu   

Ruský   jazyk   Šteglová   

známky   z   prezenční   výuky,   
známky   z   online   zkoušení   
ak�vita   v   hodinách   na   meetu,   
100   %   ak�vit   zadaných   přes   classroom,   
hodnocení   z   testu   v   lednu   

Seminář   z   AJ   Novotná   

Známky   z   prezenční   výuky,   
hodnocení   kvality   a   množství   zpracovaných   úkolů   zadaných   
přes   Classroom,   známky   z   online   zkoušení,   případně   online   
testů,   hodnocení   ze   souhrnného   testu   v   lednu.   
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Seminář   z   
informa�ky   

Jícha   100   %   úkolů   v   GitLab,   kvalita   zpracování,   ak�vita   

Seminář   z   
psychologie   

Majerová   
splněno   100   %   zadaných   úkolů,   práce   v   hodině,   test   (buď   
online   nebo   v   lednu)   

Španělský   jazyk   Holková   
známky   z   vypracovaných   úkolů   zadaných   přes   classroom,   
hodnocení   ze   souhrnného   písemného   testu   v   lednu,   online   
ústní   zkoušení   

Tělesná   výchova       

Zeměpis   Kaňková   
známky   z   prezenční   výuky,   100   %   ak�vit   zadaných   v   
Classroomu,   známky   z   distanční   výuky   

Zeměpisný   
seminář   

Mára   
100   %   splněných   úkolů   z   distanční   výuky   +   jejich   hodnocení,   
závěrečné   opakování   velkých   celků   (Rusko   +   Čína)v   lednu,   
ak�vita   v   online   hodinách   

ZSV   Turýnská   

100   %   úkolů   na   Classroomu   (dodržení   termínů,   kvalita),   
ak�vita   v   online   hodinách,   známka   ze   zkouškového   období   
(ústní   a   test   -   listopad,   leden),   skupinová   práce   -   finanční   
produkty   
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předmět   vyučující   podklady   k   hodnocení   za   1.   polole�   

Anglický   j.   +   BUSE  Vechterová   

splněno   100   %   zadaných   úkolů   na   classroomu   
hodnocené   testy   během   distanční   výuky   
známky   za   prezenční   výuku,ak�vita   na   meetu,   souhrnný   test   v   lednu   
z   Business   English+   Unit   1   a   2   (File   tests)   

Cestovní   ruch   Sakalová   
Známky   z   prezenční   výuky,   účast   na   meetech,   včasné   a   kvalitní   
plnění   úkolů   online   výuky,   prezentace   v   online   výuce   

Český   jazyk   a   
literatura   

Honický   

pohovor   o   četbě   (příprava   na   první   ústní   zkoušení   ),   doplněný   
seznam   četby   
ak�vita   v   rámci   meetů,   zpracování   úkolů   v   classroomu   
známky   z   online   testů,   
hodnocení   ze   souhrnného   testu   v   lednu.   

Daně   a   pojištění   Hrušovská   
známky   z   prezenční   výuky,   známky   z   online   zkoušení,   hodnocení   
kvality   plnění   úkolů   zadaných   přes   Classroom   (součás�   hodnocení   je   
dodržení   termínu   odevzdání   práce)   souhrnný   test   v   lednu   

Ekonomika   Hrušovská   
známky   z   prezenční   výuky,   známky   z   online   zkoušení,   hodnocení   
kvality   plnění   úkolů   zadaných   přes   Classroom   (součás�   hodnocení   je   
dodržení   termínu   odevzdání   práce)   souhrnný   test   v   lednu   

Informa�ka   Kneblík   100   %   úkolů   v   Classroomu,   kvalita   zpracování   úkolů,   ak�vita   

Matema�ka   Obručníková   

známky   z   prezenční   výuky   splněno   100   %   ak�vit   zadaných   přes   
Classroom   a   přes   Techambi�on   hodnocení   kvality   zpracování   úkolů   
zadaných   přes   Classroom   a   Techambi�on   známky   z   online   testů   
hodnocení   ze   souhrnného   testu   (testů)   v   lednu   

Německý   jazyk   Nováková   

100   %   ak�vit   zadaných   přes   Classroom   
hodnocení   kvality   zpracování   zadaných   ak�vit   
ak�vita   v   hodinách   na   meetu,   známky   z   online   zkoušení   
hodnocení   z   testu   v   lednu   

PEK   Kellerová   
dodržení   termínů   odevzdaných   prací,   splnění   všech   zadaných   úkolů   
v   hodinách   a   jejich   kvalita,   přístup   k   plnění   úkolů,   známky   na   
Bakalářích   

Reálná   firma   Czechmanová   
Splněné   všechny   úkoly   zadané   přes   classroom   
Ak�vní   přístup   k   soutěži   JAlogo   
Hodnocení   od   ředitele   firmy   

Ruský   jazyk   Šteglová   

známky   z   prezenční   výuky,   
známky   z   online   zkoušení   
ak�vita   v   hodinách   na   meetu,   
100   %   ak�vit   zadaných   přes   classroom,   
hodnocení   z   testu   v   lednu   
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Španělský   jazyk   Holková   
známky   z   vypracovaných   úkolů   zadaných   přes   classroom,   hodnocení   
ze   souhrnného   písemného   testu   v   lednu,   online   ústní   zkoušení   

Tělesná   výchova       

Účetnictví   Hrušovská   
známky   z   prezenční   výuky,   známky   z   online   zkoušení,   hodnocení   
kvality   plnění   úkolů   zadaných   přes   Classroom   (součás�   hodnocení   je   
dodržení   termínu   odevzdání   práce)   souhrnný   test   v   lednu   



Třída   8.   G   
  

28   

předmět   vyučující   podklady   k   hodnocení   za   1.   polole�   

Anglický   jazyk   Sikorová   

známky   z   prezenční   výuky   
splněno   100   %   ak�vit   zadaných   přes   Classroom   
hodnocení   kvality   zpracování   úkolů   zadaných   přes   Classroom   
známky   z   online   zkoušení,   případně   online   testů   
hodnocení   ze   souhrnného   testu,   případně   ústního   zkoušení   v   lednu   

Anglický   jazyk   Faltejsková   
známky   z   prezenční   i   distanční   výuky,   100   %   splnění   ak�vit   přes   
Classroom,   ústní   a   písemné   zkoušení   v   lednu   

Biochemie   Nováková   

100   %   ak�vit   zadaných   přes   Classroom   
hodnocení   kvality   zpracování   zadaných   ak�vit   
ak�vita   v   hodinách   na   meetu   
hodnocení   z   testu   v   lednu   

Biologický   
seminář   

Brysová   
100   %   úkolů   zadaných   přes   Classroom,   známky   z   prezenční   a   z   distanční   
výuky,   test   v   lednu   

Český   jazyk   Honická   
zpracování   classroom   úkolů   
známky   z   online   testů   
1   ústní   zkoušení   z   četby,   1   ústní   zkoušení   z   mat.   opakování,test   v   lednu   

Dějepis   Honický   
ak�vita   v   rámci   meetů,   zpracování   classroom   úkolů   
známky   z   online   testů,   
hodnocení   ze   souhrnného   testu   v   lednu.   

Globální   
problémy   

Němcová   
příprava   aktualit   na   online   hodiny,   ak�vita   v   online   hodinách,   prezentace   
na   vybraná   témata,   dodržení   termínu   a   kvality   odevzdaných   úkolů   přes  
classroom   

Chemický   
seminář   

Knoppová   
splnění   100   %   zadaných   úkolů,   napsané   všechny   písemné   testy,   zkoušení   
MO   1-4,   prezenčně   -   doplnění   testů   MO   1-4,   pololetní   zkoušení   MO   1-9   

La�na   Honická   ak�vita   v   rámci   meetů,   úkoly   v   classroomu,   1   test   online   
Literární   
seminář   

Honická   známka   z   aktuality   nebo   z   referátu,   úkoly   v   classroomu   

Marke�ng   a   
management   

Janouch   
Ak�vita   v   rámci   Meetů,   splnění   ak�vit   zadaných   v   rámci   kurzu,   odevzdání   
písemné   úvahy   dle   rozsahu,   splněné   testy   (ještě   před   DV)   

Matema�ka   Obručníková   

známky   z   prezenční   výuky   
splněno   100   %   ak�vit   zadaných   přes   Classroom   a   přes   Techambi�on   
hodnocení   kvality   zpracování   úkolů   zadaných   přes   Classroom   a   
Techambi�on   
známky   z   online   testů   
hodnocení   ze   souhrnného   testu   (testů)   v   lednu   

Matema�ka   
volitelná   Krhounková   

splněno   100   %   zadaných   úkolů   na   classroomu   
hodnocení   úkolů   během   distanční   výuky   
napsané   všechny   opakovací   písemné   testy   zadané   prezenčně   v   lednu:   
číselné   obory,   rovnice   a   nerovnice,   funkce   
známky   získané   v   prezenční   výuce   a   známky   z   opakovacích   testů   v   lednu   
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Matema�ka   
vyšší   Krhounková   

splněno   100   %   zadaných   úkolů   na   classroomu   
hodnocení   úkolů   během   distanční   výuky   
napsané   všechny   opakovací   písemné   testy   zadané   prezenčně   v   lednu:   
analy�cká   geometrie   v   prostoru,   kuželosečky   
známky   získané   v   prezenční   výuce   a   známky   z   opakovacích   testů   v   lednu   

Německá   
konverzace   Němcová   

známky   z   prezenční   výuky   
ak�vita   na   online   hodinách   
dodržení   termínu   a   kvality   odevzdávaných   úkolů   přes   classroom   
známky   z   online   zkoušení   
ústní   zkoušení   v   lednu   -   pouze   maturan�   

Německý   jazyk   Šenová   
známky   z   prezenční   výuky,   ak�vita   v   online   hodinách,   dodržení   termínu   a   
kvalita   úkolů   odevzdaných   přes   classroom,   známky   z   online   zkoušení   
případně   online   testů   nebo   prezentací,   hodnocení   z   testu   v   lednu   

OS   Láchová   
známky   z   distanční   výuky   
dodržení   termínu   a   kvality   odevzdávaných   prací   přes   Classroom   
hodnocení   ze   souhrnného   testu   v   lednu,   známky   z   online   zkoušení   

Ruská   koverzace  Faltejsková   
známky   z   prezenční   i   distanční   výuky,   100   %   splnění   ak�vit   přes   
Classroom,   ústní   a   písemné   zkoušení   v   lednu   

Ruský   jazyk   Faltejsková   
známky   z   prezenční   i   distanční   výuky,   100   %   splnění   ak�vit   přes   
Classroom,   ústní   a   písemné   zkoušení   v   lednu   

SAJ   Jelínková   

známky   z   prezenční   výuky   známky   z   online   zkoušení   
100   %   ak�vit   zadaných   přes   Classroom   
hodnocení   kvality   zpracování   zadaných   ak�vit   
v   lednu   plánuji   zkoušet,   pokud   nebudu   mít   dostatek   podkladů   

SAJ   2   Junášek   
100   %   zadaných   úkolů,   ak�vita   v   hodinách,   100   %   vyplněných   online   
testů   

Seminář   
dějepisu   

Honický   
ak�vita   v   rámci   meetů,   zpracování   classroom   úkolů   
zkoušení   maturitních   okruhů   
hodnocení   ze   souhrnného   testu   v   lednu.   

Seminář   z   čj   Batka   
100   %   (slovy:   sto   procent)   splněných   úkolů   (cvičení,   pracovní   listy,   
slohové   práce),   ak�vní   účast   

Seminář   z   
filozofie  

Láchová   
známky   z   distanční   výuky   
dodržení   termínu   a   kvality   odevzdávaných   prací   přes   Classroom   
hodnocení   ze   souhrnného   testu   v   lednu,   známky   z   online   testů   

Seminář   z   fyziky  Plecháček   

Celkové   hodnocení   bude   tvořeno   ze   známek   tří   testů:   Mechanika   a   
molekulová   fyzika   a   termika   (listopad),   Kmitání   a   vlnění(prosinec),   
Elektřina   (leden),   dále   z   jedniček   z   DU,   z   malých   písemek,   za   ak�vitu   .   
Ústně   zkoušeni   budou   po   každém   testu   maturan�   a   �,   kteří   nebudou   
spokojeni   s   výsledkem   testu.   

Seminář   z   
informa�ky   

Jícha   100   %   úkolů   v   GitLab,   kvalita   zpracování,   ak�vita   

Seminář   z   
psychologie   

Majerová   
splněno   100   %   zadaných   úkolů,   práce   v   hodině,   test   (buď   online   nebo   v   
lednu)   

Tělesná   výchova      
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Zeměpisný   
seminář   

Kaňková   
známky   z   prezenční   výuky,   100   %   prací   v   Classroomu,   známky   z   distanční   
výuky   

ZSV   Turýnská   
100   %   úkolů   na   Classroomu   (dodržení   termínů,   kvalita),   ak�vita   v   online   
hodinách,   známka   z   ústního   zkoušení   (maturan�   -   prosinec),   test   pro   
nematuranty   v   lednu   (téma   zadáno)   
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předmět   vyučující   podklady   k   hodnocení   za   1.   polole�   

Anglický   jazyk   Křížová   

známky   z   prezenční   výuky   
ak�vita   na   Meetech   
100   %   ak�vit   zadaných   přes   Classroom   
hodnocení   kvality   zpracování   zadaných   ak�vit   
známky   z   online   zkoušení   
hodnocení   z   ústního   zkoušení   maturitních   otázek   v   lednu   

Anglický   jazyk   Novotná   

Známky   z   prezenční   výuky,   
hodnocení   kvality   a   množství   zpracovaných   úkolů   zadaných   přes   
Classroom,   
známky   z   online   zkoušení,   případně   online   testů,   
hodnocení   ze   souhrnného   testu   v   lednu.   

Biochemie   Nováková   

100   %   ak�vit   zadaných   přes   Classroom   
hodnocení   kvality   zpracování   zadaných   ak�vit   
ak�vita   v   hodinách   na   meetu   
hodnocení   z   testu   v   lednu   

Biologický   
seminář   

Brysová   
100   %   prací   zadaných   přes   Classroom,   známky   z   prezenční   i   distanční   
výuky,   test   v   lednu   

Český   jazyk   Lulková   
hodnocení   kvality   a   množství   zpracovaných   úkolů   zadaných   přes   
Classroom,   známky   z   prezenční   i   distanční   výuky,   četba,   ústní   zkoušení   

Dějepis   Honický   
ak�vita   v   rámci   meetů,   zpracování   classroom   úkolů   
známky   z   online   testů,   
hodnocení   ze   souhrnného   testu   v   lednu   

Globální   
problémy   

Mára   
splněno   100   %   úkolů   v   classroomu,   100   %   průběžných   opakování   v   rámci   
DV,   ak�vita   v   rámci   online   hodin   

Chemický   
seminář   

Knoppová   
splnění   100   %   zadaných   úkolů,   napsané   všechny   písemné   testy,   zkoušení   
MO   1-4,   prezenčně   -   doplnění   testů   MO   1-4,   pololetní   zkoušení   MO   1-9   

La�na   Honická   ak�vita   v   rámci   meetů,   úkoly   v   classroomu,   1   test   online   
Literární   seminář  Honická   známka   z   aktuality   nebo   z   referátu,   úkoly   v   classroomu   
Marke�ng   a   
management   

Janouch   
Ak�vita   v   rámci   Meetů,   splnění   ak�vit   zadaných   v   rámci   kurzu,   odevzdání   
písemné   úvahy   dle   rozsahu,   splněné   testy   (ještě   před   DV)   

Matema�ka   Krhounková   

splněno   100   %   zadaných   úkolů   na   classroomu   
hodnocení   úkolů   během   distanční   výuky   
napsané   všechny   opakovací   písemné   testy   zadané   prezenčně   v   lednu:   
posloupnos�,   kombinatorika   
známky   získané   v   prezenční   výuce   a   známky   z   opakovacích   testů   v   lednu   

Matema�ka   
volitelná   

Krhounková   

splněno   100   %   zadaných   úkolů   na   classroomu   
hodnocení   úkolů   během   distanční   výuky   
napsané   všechny   opakovací   písemné   testy   zadané   prezenčně   v   lednu:   
číselné   obory,   rovnice   a   nerovnice,   funkce   
známky   získané   v   prezenční   výuce   a   známky   z   opakovacích   testů   v   lednu   
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Matema�ka   
vyšší   Krhounková   

splněno   100   %   zadaných   úkolů   na   classroomu   
hodnocení   úkolů   během   distanční   výuky   
napsané   všechny   opakovací   písemné   testy   zadané   prezenčně   v   lednu:   
analy�cká   geometrie   v   prostoru,   kuželosečky   
známky   získané   v   prezenční   výuce   a   známky   z   opakovacích   testů   v   lednu   

Německá   
konverzace   Němcová   

známky   z   prezenční   výuky   
ak�vita   na   online   hodinách   
dodržení   termínu   a   kvality   odevzdávaných   úkolů   přes   classroom   
známky   z   online   zkoušení   
ústní   zkoušení   v   lednu   -   pouze   maturan�   

Německý   jazyk   Turýnská   
100   %   úkolů   na   Classroomu   (dodržení   termínů,   kvalita),   ak�vita   v   online   
hodinách,   v   lednu   test   z   probrané   lekce   

OS   Láchová   
známky   z   distanční   výuky   
dodržení   termínu   a   kvality   odevzdávaných   prací   přes   Classroom   
hodnocení   ze   souhrnného   testu   v   lednu,   známky   z   online   zkoušení   

Ruská   
konverzace   

Faltejsková   
známky   z   prezenční   i   distanční   výuky,   100   %   splnění   ak�vit   přes   
Classroom,   ústní   a   písemné   zkoušení   v   lednu   

Ruský   jazyk   Šteglová   

známky   z   prezenční   výuky,   
známky   z   online   zkoušení   
ak�vita   v   hodinách   na   meetu,   
100   %   ak�vit   zadaných   přes   classroom,   
hodnocení   z   testu   v   lednu   

SAJ   1   Jelínková   

známky   z   prezenční   výuky   
známky   z   online   zkoušení   
100   %   ak�vit   zadaných   přes   Classroom   
hodnocení   kvality   zpracování   zadaných   ak�vit   
v   lednu   plánuji   zkoušet,   pokud   nebudu   mít   dostatek   podkladů   

SAJ   2   Junášek   
100   %   zadaných   úkolů,   ak�vita   v   hodinách,   100   %   vyplněných   online   
testů   

Seminář   
dějepisu   

Honický   

  
ak�vita   v   rámci   meetů,   zpracování   classroom   úkolů   
zkoušení   maturitních   okruhů   
hodnocení   ze   souhrnného   testu   v   lednu.   

Seminář   z   čj   Batka   
100   %   (slovy:   sto   procent)   splněných   úkolů   (cvičení,   pracovní   listy,   
slohové   práce),   ak�vní   účast   

Seminář   z   
filozofie  

Láchová   
známky   z   distanční   výuky   
dodržení   termínu   a   kvality   odevzdávaných   prací   přes   Classroom   
hodnocení   ze   souhrnného   testu   v   lednu,   známky   z   online   testů   

Seminář   z   fyziky   Plecháček   

Celkové   hodnocení   bude   tvořeno   ze   známek   tří   testů:   Mechanika   a   
molekulová   fyzika   a   termika   (listopad),   Kmitání   a   vlnění(prosinec),   
Elektřina   (leden),   dále   z   jedniček   z   DU,   z   malých   písemek,   za   ak�vitu   .   
Ústně   zkoušeni   budou   po   každém   testu   maturan�   a   �,   kteří   nebudou   
spokojeni   s   výsledkem   testu.   
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Seminář   z   
informa�ky   

Jícha   100   %   úkolů   v   GitLab,   kvalita   zpracování,   ak�vita   

Seminář   z   
psychologie   

Majerová   
splněno   100   %   zadaných   úkolů,   práce   v   hodině,   test   (buď   online   nebo   v   
lednu)   

Španělský   jazyk   Sikorová   

známky   z   prezenční   výuky   
splněno   100%   ak�vit   zadaných   přes   Classroom   
hodnocení   kvality   zpracování   úkolů   zadaných   přes   Classroom   
známky   z   online   zkoušení,   případně   online   testů   
hodnocení   ze   souhrnného   testu,   případně   ústního   zkoušení   v   lednu   

Tělesná   výchova       
Zeměpisný   
seminář   

Kaňková   
známky   z   prezenční   výuky,   100   %   zadaných   prací   v   Classroomu,   známky   z   
distanční   výuky   

ZSV   Turýnská   
100   %   úkolů   na   Classroomu   (dodržení   termínů,   kvalita),   ak�vita   v   online   
hodinách,   známka   z   ústního   zkoušení   (maturan�   -   prosinec),   test   pro   
nematuranty   v   lednu   (téma   zadáno)   
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předmět   vyučující   podklady   k   hodnocení   za   1.   polole�   

Anglický   jazyk   2  Rynt   

ak�vní   účast   na   výuce   
100   %   samostatných   úkolů   zadaných   přes   Classroom   
hodnocení   kvality   zpracování   zadaných   ak�vit   
známky   z   online   zkoušení   a   testů   
hodnocení   ze   souhrnného   testu   nebo   ústního   zkoušení   v   lednu   

Anglický   jazyk   1  
Vechterov 
á   

splněno   100   %   zadaných   úkolů   na   classroomu   
hodnocené   testy   během   distanční   výuky   
známky   za   prezenční   výuku,ak�vita   na   meetu,   hodnocení   z   ústního   zkoušení   
v   lednu   okruhy   MO   

Cestovní   ruch   Sakalová   
účast   na   meetech,   včasné   a   kvalitní   odevzdání   úkolů   online   výuky,   
prezentace   v   online   výuce   

Český   jazyk   a   
literatura   

Lulková   
hodnocení   kvality   a   množství   zpracovaných   úkolů   zadaných   přes   Classroom,   
známky   z   prezenční   i   distanční   výuky,   četba,   ústní   zkoušení   

Ekonomika   Hrušovská  

známky   z   prezenční   výuky,   
známky   z   online   zkoušení,   
hodnocení   kvality   plnění   úkolů   zadaných   přes   Classroom   (součás�   
hodnocení   je   dodržení   termínu   odevzdání)   
souhrnný   test   v   lednu   

Matema�ka   
Obručníko 
vá   

známky   z   prezenční   výuky,   splněno   100   %   ak�vit   zadaných   přes   Classroom   a   
přes   Techambi�on,   hodnocení   kvality   zpracování   úkolů   zadaných   přes   
Classroom   a   Techambi�on,   známky   z   online   testů,   hodnocení   ze   
souhrnného   testu   (testů)   v   lednu   

Matema�ka   
volitelná   

Krhounkov 
á   

splněno   100   %   zadaných   úkolů   na   classroomu   
hodnocení   úkolů   během   distanční   výuky   
napsané   všechny   opakovací   písemné   testy   zadané   prezenčně   v   lednu:   
číselné   obory,   rovnice   a   nerovnice,   funkce   
známky   získané   v   prezenční   výuce   a   známky   z   opakovacích   testů   v   lednu   

Německý   jazyk   Šenová   
známky   z   prezenční   výuky,   ak�vita   v   online   hodinách,   dodržení   termínu   a   
kvalita   úkolů   odevzdaných   přes   classroom,   známky   z   online   zkoušení   
případně   online   testů   nebo   prezentací,   hodnocení   z   testu   v   lednu   

PEK   AJ1   PEK   Aj2  Kellerová   
známky   z   prezenční   výuky,   splnění   všech   úkolů   zadaných   v   hodinách   a   jejich   
kvalita,   dodržení   termínu   odevzdaných   prací,   přístup   k   plnění   úkolů,   
hodnocení   na   Bakalářích   

Ruský   jazyk   Šteglová   

známky   z   prezenční   výuky,   
známky   z   online   zkoušení   
ak�vita   v   hodinách   na   meetu,   
100   %   ak�vit   zadaných   přes   classroom,   
hodnocení   z   testu   v   lednu   
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SAJ   Jelínková   

známky   z   prezenční   výuky   
známky   z   online   zkoušení   
100   %   ak�vit   zadaných   přes   Classroom   
hodnocení   kvality   zpracování   zadaných   ak�vit   
v   lednu   plánuji   zkoušet,   pokud   nebudu   mít   dostatek   podkladů   

SAJ   2   Junášek   100   %   zadaných   úkolů,   ak�vita   v   hodinách,   100   %   vyplněných   online   testů   

SAJ   3   Rynt   

ak�vní   účast   na   výuce   
100   %   samostatných   úkolů   zadaných   přes   Classroom   
hodnocení   kvality   zpracování   zadaných   ak�vit   
hodnocení   samostatného   ústního   projevu   na   zadané   téma   
hodnocení   řízeného   rozhovoru   na   zadané   odborné   téma   

Španělský   jazyk  Sikorová   

známky   z   prezenční   výuky   
splněno   100   %   ak�vit   zadaných   přes   Classroom   
hodnocení   kvality   zpracování   úkolů   zadaných   přes   Classroom   
známky   z   online   zkoušení,   případně   online   testů   
hodnocení   ze   souhrnného   testu,   případně   ústního   zkoušení   v   lednu   

Tělesná   výchova      

Účetnictví   Hrušovská  

známky   z   prezenční   výuky,   
známky   z   online   zkoušení,   
hodnocení   kvality   plnění   úkolů   zadaných   přes   Classroom   (součás�   
hodnocení   je   dodržení   termínu   odevzdání)   
souhrnný   test   v   lednu   

Účetnictví   na   PC  Hrušovská  
známky   z   prezenční   výuky,   
hodnocení   kvality   plnění   úkolů   zadaných   přes   Classroom   
100   %   splnění   úkolů   zadaných   v   Souvislém   účetním   příkladu   


