Pravidla práce a hodnocení v předmětu fyzika
Zpracovala: Mgr. Renáta Vašková
Žáci dodržují školní řád a řád učebny. Hodnocení je v souladu se školním vzdělávacím
programem. Pro fyziku platí následující pravidla:
Pomůcky
Čtverečkovaný obalený sešit formátu A4, obalená učebnice, obalené MFCh tabulky, lepidlo
nebo lepící páska, nůžky, propiska či inkoustové pero, pravítko a tužka (každé zapomenutí si
vyučující značí, je započteno do hodnocení – 5xzap = malá 5).
Hodnocení
Žák je v průběhu roku hodnocen – slovně i známkou, učí se hodnotit sám sebe.
Sešity a vedení zápisů
Žáci si vedou řádně zápisy z hodin. Každá hodina začíná datem. Jednotlivé hodiny
oddělujeme čarou. Veškeré materiály, které získáme od vyučujícího ihned nalepíme do
sešitů. Sešit bude průběžně kontrolován s možností získat známku hodnoty 50% - PVH (práce
v hodině).
Domácí úkoly
Úkoly budou povinné i nepovinné, a vždy předvedeny v následující hodině, pakliže tomu
nebude bránit závažný důvod. Hodnocení 50% známka – povinný domácí úkol, 100%
známka - dobrovolný domácí úkol.
Malé známky, splnění/nesplnění drobných úkolů
Za přípravu na hodinu a práci v hodině. Za 3 malé známky – známka do ŽK – PVH (50%). Za
3xS (splněno) = 1 do ŽK (20%), za 3xN (nesplněno) = 5 do ŽK (20%). S a N se navzájem ruší.
Testy
Mohou proběhnout každou hodinu z probrané látky. Opravy jsou možné formou ústního
zkoušení. Hodnota známky 100%.
Tematické prověrky
Následují po probrání určitého celku, jsou vždy nahlášeny minimálně hodinu předem.
Hodnota známky 200%. Pokud se žák nedostaví, píše náhradní prověrku.
Projekty a referáty
Zadává vyučující. Projekty a referáty musí mít nejméně 3 zdroje (musí být uvedeny, např.
https://atom.io/packages; Lepil O. a kol.: Fyzika aktuálně, Prometheus 2009). Hodnocení
75%.
Žáci, kteří jsou nemocní, jsou povinní si zajistit probranou látku, doplnit ji do sešitu (může být
ofoceno mobilem, vytištěno a nalepeno). Na první hodině po nemoci, se domluví
s vyučujícím na možnosti dovysvětlení učiva, pokud tak neučiní, bere se učivo za probrané.
Závěrečné hodnocení probíhá formou váženého průměru (bere se ohled na procentuální
hodnotu známky, příklad výpočtu: http://www.vypocitejto.cz/prumer/vazeny-prumer.html )
a individuálně se přihlíží k práci žáka během celého pololetí.

