
Podmínky pro hodnocení žáka 
v předmětu český jazyk a literatura 
 
Žák musí prospět ze všech 3 částí ČJL, tj. z jazyka, slohu i literatury 

známkou minimálně dostatečný! 
 
 

1. ročník 
Žák je klasifikován za dané pololetí, pokud splní všechny klíčové známky  
a získá minimálně 90 % dalších známek. Pokud bude studentovi chybět ze závažných 
důvodů (dlouhodobé onemocnění, zranění, sportovní reprezentace) větší množství 
známek, bude si je moci doplnit po individuální domluvě s vyučujícím. 
 
Klíčové známky: - prověření znalostí z literatury 

- diktát 
- školní písemná slohová práce 
- jazykový  rozbor 

 
 

2. ročník 
Žák je klasifikován za dané pololetí, pokud splní všechny klíčové známky  
a získá minimálně 90 % dalších známek. Pokud bude studentovi chybět ze závažných 
důvodů (dlouhodobé onemocnění, zranění, sportovní reprezentace) větší množství 
známek, bude si je moci doplnit po individuální domluvě s vyučujícím. 
 
 
Klíčové známky: - prověření znalostí z literatury 

- diktát 
- školní písemná slohová práce 
- jazykový  rozbor 

 
 

3. ročník 
Žák je klasifikován za dané pololetí, pokud splní všechny klíčové známky  
a získá minimálně 90 % dalších známek. Pokud bude studentovi chybět ze závažných 
důvodů (dlouhodobé onemocnění, zranění, sportovní reprezentace) větší množství 
známek, bude si je moci doplnit po individuální domluvě s vyučujícím. 
 
 
Klíčové známky: - prověření znalostí z literatury 

- diktát 
- školní písemná slohová práce 
- jazykový  rozbor 

 
 
 
 
 
 



4. ročník 
Žák je klasifikován za dané pololetí, pokud splní všechny klíčové známky  
a získá minimálně 90 % dalších známek. Pokud bude studentovi chybět ze závažných 
důvodů (dlouhodobé onemocnění, zranění, sportovní reprezentace) větší množství 
známek, bude si je moci doplnit po individuální domluvě s vyučujícím. 
 
 
Klíčové známky: - prověření znalostí z literatury 

- diktát 
- školní písemná slohová práce 
- jazykový  rozbor 
- maturitní opakování 

 
Seminář CJL – Základy komunikace (ZKO) 
Vzhledem k tomu, že se jedná o seminář, ve kterém je nutno zapojovat se do 

komunikace (s ostatními studenty, s učitelem), rychle reagovat, příp. se učit, jak 
vystupovat na veřejnosti, musí mít žáci min. 4 známky za aktivitu v hodině za 

pololetí.  
Pokud budou studentovi nějaké známky ze závažných důvodů chybět, bude si je moci 

doplnit po domluvě s vyučujícím. 
  

  
Seminář CJL – Gramatika – sloh – komunikace (GSK) 

Žák bude za dané pololetí klasifikován, pokud splní následující podmínky:  
- min. 1 ústní zkoušení 
- 90 % dalších známek 
Pokud budou studentovi nějaké známky ze závažných důvodů chybět, bude si je moci 
doplnit po domluvě s vyučujícím. 
 

 
01.A 
Žák je klasifikován za dané pololetí, pokud splní všechny klíčové známky  
a získá minimálně 90 % dalších známek. Pokud bude studentovi chybět ze závažných 
důvodů (dlouhodobé onemocnění, zranění, sportovní reprezentace) větší množství 
známek, bude si je moci doplnit po individuální domluvě s vyučujícím. 
 
Klíčové známky  - čtvrtletní práce 

- pololetní práce 
- pravopis 
- písemná slohová práce 

 
 

02.A 
Žák je klasifikován za dané pololetí, pokud splní všechny klíčové známky  
a získá minimálně 90 % dalších známek. Pokud bude studentovi chybět ze závažných 
důvodů (dlouhodobé onemocnění, zranění, sportovní reprezentace) větší množství 
známek, bude si je moci doplnit po individuální domluvě s vyučujícím. 
 
 



Klíčové známky  - čtvrtletní práce 
- pololetní práce 
- pravopis 
- písemná slohová práce 

 

03.A 
Žák je klasifikován za dané pololetí, pokud splní všechny klíčové známky  
a získá minimálně 90 % dalších známek. Pokud bude studentovi chybět ze závažných 
důvodů (dlouhodobé onemocnění, zranění, sportovní reprezentace) větší množství 
známek, bude si je moci doplnit po individuální domluvě s vyučujícím. 
 
Klíčové známky  - čtvrtletní práce 

- pololetní práce 
- pravopis 
- písemná slohová práce 

04.A 
Žák je klasifikován za dané pololetí, pokud splní všechny klíčové známky  
a získá minimálně 90 % dalších známek. Pokud bude studentovi chybět ze závažných 
důvodů (dlouhodobé onemocnění, zranění, sportovní reprezentace) větší množství 
známek, bude si je moci doplnit po individuální domluvě s vyučujícím. 
Klíčové známky  - čtvrtletní práce 

- pololetní práce 
- pravopis 
- písemná slohová práce 

 

 
 

PhDr. Radka Wiesnerová, 
předsedkyně předmětové komise 


