
Podmínky pro hodnocení žáků 
v předmětu tělesná výchova 
 
 

Nutnou podmínkou pro klasifikaci z TEV je získání známky za aktivní 
účast v hodinách a všech jednotlivých známek ze základních sportovních 
disciplín stanovených vyučujícím pro dané pololetí. 

Žák, který je lékařem částečně osvobozen, absolvuje jen ty disciplíny, které 
mu jeho zdravotní stav umožňuje. Žák, který danou disciplínu neabsolvuje 
z akutních zdravotních důvodů, může po dohodě s vyučujícím doplnit 
klasifikaci seminární prací, u které se hodnotí její znalost. 

Žák může získat bonusovou klasifikaci za plnění úkolů nad rámec 
základních sportovních disciplín, sportovní reprezentaci školy, pomoc při 
organizaci sportovních soutěží nebo aktivní účast na sportovních akcích. 

Hodnocení aktivní účasti: 

Prima – kvarta 

Žák, který se aktivně nezúčastnil více než poloviny odučených hodin, 
nebude klasifikován. Žák, který se aktivně nezúčastnil méně než 5 
odučených hodin, získá známku 1 s váhou 10. Ostatní žáci získají známku 
1 s váhou 1. 

Kvinta – oktáva, 1. – 4. ročník 

Žák, který se aktivně nezúčastnil více než poloviny odučených hodin, 
nebude klasifikován. Žák, který se aktivně nezúčastnil méně než 3 
odučených hodin, získá známku 1 s váhou 10. Ostatní žáci získají známku 
1 s váhou 1. 

Základní sportovní disciplíny (známky s váhou 5): 

Rozdělení disciplín gymnastiky, sportovních her a plavání do jednotlivých 
pololetí je v kompetenci vyučujícího a je závislé zejména na umístění 
plaveckého bloku. 

Gymnastika – tři povinné známky 

Sportovní hry – tři povinné známky 

 

Plavání 

Prima – sekunda 

4 povinné známky za každé pololetí – z toho jedna za aktivní účast.  

Žák, který se aktivně nezúčastnil více než poloviny odučených hodin, 
nebude klasifikován. Žák, který se aktivně nezúčastnil méně než 4 
odučených hodin, získá známku 1 s váhou 5. Ostatní žáci získají známku 1 
s váhou 1. 



Kvinta – oktáva, 1. – 4. ročník (plavecký blok obsahuje 7 plaveckých hodin) 

3 povinné známky – z toho jedna za aktivní účast. 

Žák, který se aktivně zúčastnil méně než 4 odučených hodin, nebude 
klasifikován. Žák, který se aktivně zúčastnil 6 - 7 odučených hodin, získá 
známku 1 s váhou 5. Ostatní žáci získají známku 1 s váhou 1. 

Atletika – tři povinné známky 

DÍVKY   CHLAPCI   DÍVKY   CHLAPCI   

prima       1. ročník + Kvinta     

podzim 60 m  podzim 60 m  podzim 100 m podzim 100m 

  skok daleký   skok vysoký   skok daleký   hod granát 

  800m   800m   12 min   1500m 

jaro 200m jaro 200m jaro 200 m jaro 400m 

  hod kriket   hod kriket   hod granát   skok vysoký 

  12 minut   12 minut   kros   kros 

sekunda       2. ročník + Sexta     

podzim 60 m podzim 60 m podzim 100 m podzim 100m 

  skok vysoký   skok daleký   vrh koulí 3kg   skok daleký 

  800m   800m   1500m   1500m 

jaro 400m jaro 400m jaro 400m  jaro 200m 

  hod kriket   hod kriket   skok vysoký   vrh koulí 5kg 

  kros 5 kol   kros 5 kol   kros   3000m 

tercie       3. ročník + Septima     

podzim 60 m podzim 60 m podzim 100m podzim 100m 

  skok daleký   skok vysoký   skok daleký   hod granát 

  12 min   12 min   12 min   1500m 

jaro 200 m jaro 200 m jaro 200m jaro 400m 

  hod kriket   hod kriket   hod granát   skok vysoký 

  kros 5 kol   kros 5 kol   kros   kros 

kvarta       4. ročník + Oktáva     

podzim 60 m podzim 60 m podzim 100 m podzim 100m 

  skok vysoký   skok daleký   skok vysoký   skok daleký 

  1500m   1500m     

jaro 400 jaro 400     

  hod kriket   hod kriket     

  kros 5 kol   kros 5 kol     

 

Žáci jsou s těmito kritérii seznámeni společně s Poučením o bezpečnosti a 
organizaci v TEV v první hodině tělesné výchovy. 
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předseda předmětové komise 


