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Způsob získávání podkladů pro hodnocení v tělesné výchově 

Při klasifikaci v předmětu tělesná výchova je přihlíženo k věkovým a somatickým 

zvláštnostem žáka, k jeho zdravotnímu stavu, příp. k lékařskému omezení. Rovněž je 

zohledněna žákova aktivita, reprezentace školy ve sportovních soutěžích, jeho zájem a 

ochota se zdokonalovat.  

Podklady pro hodnocení  a klasifikaci jsou průběžně získávány  zejména: soustavným 

pozorováním žáků, sledováním jejich výkonnosti, testováním pohybových schopností a 

dovedností.  

Učitel seznámí žáka s dosaženým výsledkem, jeho ohodnocením a klasifikaci zdůvodní. 

Žáku je dána možnost, aby si svoji výkonnost mohl na požádání opravit, popř. 

vykompenzovat získáváním bodů za aktivitu v hodině (př. FIT body). Ve výjimečných 

případech lze vést ve spolupráci s rodiči Pohybovou kartu žáka (po předchozí domluvě 

s vyučujícím). 

Žáci jsou povinni se aktivně účastnit (cvičit a být ve cvičebním úboru) výuky tělesné 

výchovy. Pokud se žák ze  zdravotních důvodů nemůže aktivně zúčastnit výuky, 

požadujeme omluvenku v Žákovském zápisníku podepsanou lékařem nebo zákonným 

zástupcem. Žák je povinen si zameškané hodnocené aktivity doplnit.  

Hodnocení v tělesné výchově 

Společná kritéria hodnocení v tělesné výchově 

Atletika – dle přiložených výkonnostních kritérií v příslušném ročníku  

Míčové hry a tělesná zdatnost - dle přiložených kritérií v příslušném ročníku 

 

Gymnastika 

- sportovní výkon 

- způsob provedení 

Ostatní sporty 

- dovednost 

- obratnost 

- tvořivost 

 

 

Sumativní hodnocení v tělesné výchově 

 

Váha známky v tělesné výchově 

váha známky 0,9 – zapomínání cvičebního úboru – 5 

váha známky 0,3 – aktivita v hodině Tv  ( hodnocení známkou 1 nebo 5) 

váha známky 0,5 – FIT body a jejich získávání v průběhu hodiny Tv ( známka 1) 

váha známky 0,5 – PKŽ (Pohybová karta žáka potvrzená zákonným zástupcem známka 1) 

váha známky 1,0  – měřené  a hodnocené výkony ve sportovních disciplínách  

( hodnocení známkou 1 – 4); známka 5 - odmítl absolvovat 
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podpis vyučujících 


