
Podmínky pro hodnocení žáka 
v předmětu anglický jazyk 
 
 

O1.A – O2.A 
1. Žák bude klasifikován z ANJ za předpokladu, že počet jeho známek 

neklesne pod 75% všech ostatními žáky průměrně získaných známek 
za dané pololetí u jeho vyučujícího 
 

2. Podmínkou klasifikace je rovněž prověření všech vyučovaných 
jazykových dovedností v podobě počtu povinných známek za dané 

        pololetí: 
        1 x ústní projev 
        2 x písemný souhrnný test 
        1 x projekt 
        1 x čtení s porozuměním 
        1 x poslech s porozuměním 
 
Doplňkové písemné testy nebo ústní zkoušení jsou možné po dohodě s 
vyučujícím jen v individuálních případech jako je reprezentace školy nebo 
dlouhá či opakovaná lékařem potvrzená nemoc. 
 
Podmínky pro hodnocení žáka mohou být aktualizovány v případě 
přechodu na distanční formu vzdělávání, v tomto případě individuálně 
každou vyučující. 
 
 

O3.A - O4.A 

1. Žák bude klasifikován z AJ za předpokladu, že počet jeho známek 
neklesne pod 75% všech ostatními žáky průměrně získaných známek 
za dané pololetí u jeho vyučujícího  
 

2. Podmínkou klasifikace je rovněž prověření všech vyučovaných 
jazykových dovedností v podobě počtu povinných známek za dané 
pololetí: 
1 x ústní projev 
2 x písemný souhrnný test 
1 x písemný projev (email, vypravování, atd.) 
1 x poslech s porozuměním 
1 x čtení s porozuměním 
 



Doplňkové písemné testy nebo ústní zkoušení jsou možné po dohodě s 
vyučujícím jen v individuálních případech jako je reprezentace školy nebo 
dlouhá či opakovaná lékařem potvrzená nemoc. 
 
Podmínky pro hodnocení žáka mohou být aktualizovány v případě 
přechodu na distanční formu vzdělávání, v tomto případě individuálně 
každou vyučující. 
 
1.– 4. ročník, O5.A - O8.A 

 
1. Žák bude klasifikován z ANJ za předpokladu, že počet jeho známek 

neklesne pod 75% všech ostatními žáky průměrně získaných známek 
za dané pololetí u jeho vyučujícího 
 

2. Podmínkou klasifikace je rovněž prověření všech vyučovaných 
jazykových 
dovedností v podobě počtu povinných známek za dané pololetí: 
1 x ústní projev 
2 x písemný souhrnný test 
1 x písemný projev (email, vypravování, článek, esej, atd.) 
1 x čtení s porozuměním 
1 x poslech s porozuměním 
 

3. Nedílnou podmínkou klasifikace ve 4. ročnících a O8.A je vypracování 
a včasné odevzdání přehledu přečtené anglo-americké literatury 
v požadovaném formátu a dle požadovaných kritérií výběru. (Netýká 
se studentů, kteří neskládají maturitní ústní zkoušku). Podmínkou 
klasifikace ve 2. ročníku a O6.A je povinná četba, recenze a prezentace 
knihy přečtené v angličtině.   
 

Doplňkové písemné testy nebo ústní zkoušení jsou možné po dohodě s 
vyučujícím jen v individuálních případech jako je reprezentace školy nebo 
dlouhá či opakovaná lékařem potvrzená nemoc. 
 
Podmínky pro hodnocení žáka mohou být aktualizovány v případě 
přechodu na distanční formu vzdělávání, v tomto případě individuálně 
každou vyučující.  
 
 
 
 
 
 



Podmínky pro hodnocení žáka ve volitelných 
předmětech ANJ 

Ve volitelných předmětech ANJ bude žák klasifikován, získá-li alespoň 
75% všech ostatními žáky průměrně získaných známek za dané pololetí u 
svého vyučujícího a minimálně 1 x bude prověřen v ústním projevu. 
 
Doplňkové písemné testy nebo ústní zkoušení jsou možné po dohodě s 
vyučujícím jen v individuálních případech jako je reprezentace školy nebo 
dlouhá či opakovaná lékařem potvrzená nemoc. 
 
Podmínky pro hodnocení žáka mohou být aktualizovány v případě 
přechodu na distanční formu vzdělávání, v tomto případě individuálně 
každou vyučující.  
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