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Hodnocení a klasifikace v předmětu Tělesná a Sportovní výchova 

Při hodnocení a klasifikaci z předmětu tělesná výchova bude brán ohled na individuální možnosti 

a schopnosti žáků. Budou zohledněna výkonová omezení ze zdravotních důvodů, která potvrdí 

ošetřující lékař. Základem pro hodnocení v předmětu bude minimálně 70% aktivní účast na 

hodinách. V případě nižší aktivní účasti mohou být žáci individuálně dozkoušeni. V případě neúčasti 

musí mít žáci absenci písemně omluvenou od zákonných zástupců. Bude-li absence trvat delší dobu, 

jeden měsíc a více, musí mít žáci tuto skutečnost písemně potvrzenou od ošetřujícího lékaře. 

Výsledná známka v pololetí a na konci roku bude stanovena z těchto částí: 

1) Aktivní účast na hodinách 

2) Přístup žáka k výuce – snaha, zájem, chování 

3) Připravenost na výuku – vhodné oblečení a obuv 

4) Testování – výkony – vlastní možnosti, individuální zlepšování 

V případě vysoké absence mohou být doplňujícími kritérii: 

1) Znalosti základních pravidel sportovních a pohybových her 

2) Zvládnutí základních pohybových dovedností   

Stupnice hodnocení 

Výborně – 1 

Plním si své povinnosti, řídím se pokyny vyučujícího, chápu smysl všech částí vyučovací hodiny 

(zahřátí, rozcvičení, protažení …), pravidelně nosím cvičební úbor a vhodnou obuv, chovám se jako 

sportovec (zásady fair play), plně využívám své osobní předpoklady, snažím se o zlepšení svých 

vlastních výkonů, v hodinách projevuji zájem, pohotovost a samostatnost, umím se samostatně 

rozcvičit, respektuji své spolužáky i učitele, dodržuji zásady bezpečnosti, plním stanovené výkonové 

limity. 

Pozn. Takto může být klasifikován i žák, který nesplní požadované limity, ale o TV projevuje trvalý 

zájem a snahu zlepšovat se.  

Chvalitebně – 2 

Většinou si plním své povinnosti, mám někdy problém soustředit se pouze na sebe a pokyny 

vyučujícího, někdy se nechám rozptylovat při rozcvičení nebo ostatních činnostech, občas 

zapomínám cvičební úbor a vhodnou obuv, moje výkony mě občas zajímají pouze v činnostech, které 

mě baví, zájem, pohotovost a samostatnost projevuji obvykle pouze v činnostech, které mě baví, 

stanovené výkonové limity ve větší míře splňuji  

Pozn. Takto může být klasifikován i žák, který nesplní požadované limity, ale o TV projevuje trvalý 

zájem a snahu zlepšovat se.  
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Dobře – 3 

Opakovaně si neplním své povinnosti, opakovaně se neřídím pokyny vyučujícího, často zapomínám 

cvičební úbor nebo vhodnou obuv, můj zájem o dění při vyučování a zlepšení vlastních výkonů není 

příliš velký, ve větší míře neplním stanovené výkonové limity, nedokáži používat osvojené vědomosti 

a dovednosti, opakovaně neplním zadané úkoly, nedbám o svoji tělesnou zdatnost, někdy porušuji 

pravidla bezpečnosti.  

Dostatečně – 4 

Velmi často zapomínám cvičební úbor nebo vhodnou obuv, můj přístup k hodinám TV není 

na požadované úrovni, cvičím s velkou nechutí a často až na příkaz vyučujícího, neuznávám nutnost 

respektování pravidel sportovního a slušného chování.  

Dostatečně – 5 

Tímto způsobem se klasifikují žáci jen výjimečně a v případech, že nenaplňují výše uvedená kritéria. 


