Hodnocení a klasifikace žáků GJK v TV
Při hodnocení a klasifikaci předmětu tělesná výchova bude brán ohled na individuální možnosti a
schopnosti / žáků / studentů. Zohledněna budou též případná výkonnostní omezení ze zdravotních
důvodů. Ta musí být potvrzena ošetřujícím lékařem. V potaz bude brán i aktuální zdravotní stav žáka
(dlouhodobá nemoc, úraz, specifická zdravotní omezení, astma, alergie atd.)
Základem pro hodnocení v předmětu je minimálně 70% aktivní účast na hodinách. V případě
neúčasti musí mít žáci absenci písemně omluvenou od zákonných zástupců, v případě plnoletosti
omlouvají absenci sami. Bude-li absence trvat delší dobu, jeden měsíc a více, musí mít žáci tuto
skutečnost písemně potvrzenou od ošetřujícího lékaře. Žáci, kteří jsou úplně osvobozeni od tělesné
výchovy ( TV 4 ), musí požádat o uvolnění z TV a doložit lékařské potvrzení.

Výsledná známka v pololetí a na konci roku bude stanovena podle těchto kritérií :
- Aktivní účast v TV: žáci jsou připraveni ve sportovním cvičebním úboru k zahájení vyučování,
vykonávají činnosti dle pokynů vyučujícího, dodržují bezpečnostní zásady při cvičení, jsou
obeznámeni s významem tělesné výchovy pro další aktivní život
- Zvládnutí základních pohybových dovedností a rozvoj pohybových schopností
- Znalosti základních pravidel pohybových her a sportů, základů první pomoci

Stupeň 1 ( výborný )
Žák

- splňuje požadované limity vycházející z ŠVP
- tvořivě používá osvojené vědomosti a dovednosti
- v hodinách projevuje zájem, pohotovost a samostatnost, plně využívá své osobní
předpoklady a velmi úspěšně, podle požadavků osnov, je rozvíjí v individuálních i
kolektivních činnostech
- rozvíjí svoji tělesnou zdatnost, umí se samostatně rozcvičit
- dodržuje pravidla bezpečnosti při hodinách TV
Pozn. Tak může být klasifikován i žák, který nesplní požadované limity, ale o TV projevuje trvalý zájem

Stupeň 2 ( chvalitebný )
Žák
- splňuje většinu požadovaných limitů vycházejících z ŠVP
- dokáže používat osvojené vědomosti a dovednosti
- v hodinách většinou projevuje zájem a samostatnost, snaží se využívat své osobní předpoklady
k plnění individuálních a kolektivních činností
- rozvíjí svoji tělesnou zdatnost, umí se samostatně rozcvičit
- dodržuje pravidla bezpečnosti při hodinách TV
Pozn. Tak může být klasifikován i žák, který nesplní požadované limity, ale o TV projevuje zájem

Stupeň 3 ( dobrý )
Žák
- nesplňuje požadované limity vycházející z ŠVP
- nedokáže používat osvojené vědomosti a dovednosti
- v hodinách neprojevuje zájem, neplní zadané úkoly
- nedbá o svoji tělesnou zdatnost
- někdy porušuje pravidla bezpečnosti v hodinách TV

Stupeň 4 (dostatečný ) a stupeň 5 ( nedostatečný )
Tímto způsobem se klasifikují žáci jen výjimečně a v případech, že nenaplňují výše uvedená kritéria

