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Hodnocení žáků 2022/2023 
1. Žák dochází pravidelně na výuku
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a. žák má v LDO povolené tři neúčasti za půl roku. Více neúčastí je hodnoceno 

snížením známky o jeden stupeň.  

b. Místo snížení známky si žák může (na vlastní žádost) zvolit nepovinný úkol, který 

mu učitel zadá a ten ho vykoná do předem stanoveného termínu. 

c. Docházka může být rozhodujícím faktorem při určení nerozhodné známky.
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d. Nezletilý žák se nesmí omlouvat sám. Smí ho omluvit pouze rodič nebo zákonný 

zástupce. Stačí formou lístku, sms, e-mailu. 

2. Žák chodí včas do výuky a na zkoušky 

3. Žák se aktivně zapojuje do tvorby, spolupracuje, uplatňuje tvůrčí přístup 

4. Žák přináší vlastní nápady 

5. Žák je schopen uplatňovat doposud nabyté zkušenosti a dovednosti! 

6. Žák vědomě rozvíjí své osobní tvůrčí dovednosti a zkušenosti ve vztahu k divadlu!   

7. Žák se aktivně podílí na prezentaci vytvořeného uměleckého díla
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8. Žák se doma pravidelně a kvalitně připravuje 

a) Žák má povolené neodevzdání max. tří úkolů za půl roku. Čtvrté nesplnění, či 

neodevzdání úkolu je hodnoceno snížením známky o jeden stupeň 

9. Žák se kultivovaně chová na hodinách i mimo ně.  

10. Žák se zúčastní (jako divák) jedné z dalších inscenací LDO 

11. Žák splňuje výstupy jednotlivých ročníků vycházejících z ŠVP
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1
 Docházka je v kolektivním oboru velmi důležitá. Pokud např. na hodině chybí více žáků, nemůže být realizována 

zkouška závěrečné inscenace.  Výuka tak stagnuje a doplácí na to především žáci, kteří pravidelně do výuky dochází. 

Proto je na ni kladen veliký důraz a je započítána do závěrečného hodnocení žáka.  
2
 Jedná se o situaci, kdy žákovi vychází známka 1-. Poté se například učitel přikloní k docházce a známku změní na 1 

nebo 2. 
3
 Na půdě školy i mimo ni. 

4
 Školní vzdělávací program - je učební dokument, který si každá základní, střední a mateřská škola v České 

republice vytváří, aby realizovala požadavky rámcového vzdělávacího programu (RVP) pro daný obor vzdělávání.  

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
https://cs.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1mcov%C3%BD_vzd%C4%9Bl%C3%A1vac%C3%AD_program

