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Mathematics

Hodnocení v hodinách matematiky se provádí bodovým systémem, písemné i ústní
zkoušení je ohodnoceno počtem dosažených úspěšných bodů, stejným způsobem jsou
ohodnoceny i větší domácí úkoly a jiné aktivity související s předmětem. Výsledná
známka je určována na základě poměru celkového počtu dosažených bodů a celkového
dosažitelného počtu bodů.
Základní nastavení bodovací stupnice:

100% – 88% = 1
88% – 75% = 2
75% – 50% = 3
50% – 30% = 4
30% – 0 = 5

Nastavení rozhraní vždy výhodněji (zaokrouhlení nahoru).
V případě, že je studentu během zkoušení napovídáno či během písemné zkoušky
opisuje, užívá nedovolených pomůcek, baví se nebo se rozhlíží, je zkoušení ukončeno a
výkon hodnocen nulovou bodovou hodnotou. Za nedovolenou pomůcku je považován i
zapnutý mobilní telefon.
Odmítne-li se student podrobit zkoušení bez závažného důvodu je jeho výkon hodnocen
nulovou bodovou hodnotou
Všechny písemné práce, které student neabsolvuje v řádném termínu, si může po
domluvě s učitelem dopsat v náhradním termínu.
Hlášené aktivity – testy, celohodinové práce, tématické písemky
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Omlouvání vždy na začátku hodiny
o jedna zameškaná hodina není důvodem pro omluvu
o omlouvá se pouze ze závažných důvodů (nejčastěji nemoc, nikoliv uvolnění na vlastní
žádost (není-li předem individuálně domluveno))
o rozsah a doba omluvy je domluvena současně s omluvou
Při závažných zdravotních nebo osobních problémech, které znemožňují řádnou přípravu
na vyučování, informovat učitele včas tak, aby bylo možné individuální řešení
Konzultace není doučování, předpokládá se připravený problém(y) (teorie, příklady...)
individuální domluva termínu
Absence: je-li větší než 25% odučených hodin za období, budu (vyjma případů hodných
zřetele) nařizovat buď velkou individuální písemku v rozsahu klasifikačního období nebo
komisionální zkoušku
Informace rodičům jsou poskytovány telefonicky nebo osobně (po předchozí telefonické
domluvě s vyučujícím na termínu)
V maturitním ročníku – zejména v jeho druhém pololetí jsou součástí klasifikace i
souhrnné opakovací práce, jež jsou ověřením připravenosti studenta ke složení maturitní
zkoušky. Pro úspěšné uzavření je nutné mít napsány (včetně možné opravy) všechny
práce alespoň dostatečně.
V případech hodných zřetele může být klasifikace uzavřena i za nesplnění všech
požadovaných podmínek. V ostatních případech mají nejpozději do konání klasifikační
porady možnost zákonní zástupci žáka podat prostřednictvím třídního profesora řediteli
školy žádost o odklad klasifikace.
Výsledná známka je oznamována a zdůvodněna před faktickým uzavřením klasifikace.
Pokud se vyučující rozhodne hodnotit jiným systémem, prokazatelně seznámí s tímto
systémem všechny žáky na začátku klasifikačního období.
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