Hodnocení a klasifikace žáků GJK v cizích jazycích
Podrobnější definice úrovní jednotlivých jazykových kompetencí odpovídají Společnému
evropskému referenčnímu rámci. Výchovně vzdělávací výsledky se pak klasifikují takto:

Stupeň 1 (výborný)
Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a úplně a chápe
vztahy mezi nimi. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení
teoretických a praktických úkolů. Myslí logicky správně, zřetelně se u něho projevuje samostatnost a
tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný a výstižný. Grafický projev je přesný.
Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky. Je schopen samostatně studovat
vhodné texty. Žák prokazuje vyrovnané výkony v oblasti všech jazykových kompetencí perceptivních
i receptivních, chybuje zřídka a chybu samostatně a logicky správně opravuje.

Stupeň 2 (chvalitebný)
Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a
úplně. Samostatně a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a
dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje
logika a tvořivost. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a
výstižnosti. V oblasti porozumění psanému i mluvenému projevu se projevují drobné chyby,
nezabraňující porozumění. Chybuje zřídkakdy a chybu s pomocí učitele logicky správně opravuje.
Grafický projev je bez větších nepřesností. Je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat
vhodné texty.

Stupeň 3 (dobrý)
Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a
zákonitostí částečné nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat.
V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se
dopouští chyb. Uplatňuje poznatky podle podnětů učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo
tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti,
přesnosti a výstižnosti. Při porozumění mluvenému i psanému se objevují nedostatky nebránící
celkovému porozumění. Chybuje častěji a při opravě potřebuje pomoc učitele. Je schopen samostatně
studovat podle návodu učitele.

Stupeň 4 (dostatečný)
Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků závažné mezery. V
uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují
závažné chyby. Při aplikaci poznatků je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby,
myšlení není tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a
výstižnosti. Porozumění psanému a ústnímu je částečné, s častými chybami bránícími porozumění.
Chybuje velmi často a chybu i za pomoci učitele opravuje s obtížemi. Při samostatném studiu má
velké těžkosti.

Stupeň 5 (nedostatečný)
Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné mezery. V
uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se
vyskytují velmi závažné chyby. Své vědomosti nedovede uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje
samostatnost v myšlení. V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti
i výstižnosti. Jeho neznalosti brání porozumění psaným i mluveným textům. Závažné nedostatky a
chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele.

Poznámka:
Pravidla klasifikace jsou uplatňována v rámci rozdělení žáků do úrovní dle stávajícího počtu skupin.

