Základní škola Praha 7, Korunovační 8
se sídlem Korunovační 8/164, 170 00 Praha 7

JAK TO CHODÍ U NÁS NA KORUNCE
ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU
Termíny třídních schůzek, ukončení klasifikace, ředitelská volna a další informace naleznete
v dokumentu https://www.korunka.org/wp-content/uploads/2022/08/Organizace-skolnihoroku-2022-2023.pdf

CO JE EDOOKIT
EDOOKIT je systém, který škola využívá pro hodnocení žáků, zadávání úkolů, písemné práce,
prezentace výukových materiálů, informace k rozvrhům – suplování, školní akce apod.
Každý nový žák/žákyně (prvňáčci, nově příchozí žáci) získá přístup do systému. Informace
obdrží od třídního učitele nebo na webu https://edookit.com/cs/.
V případě problémů se můžete obrátit na administrátorku paní Ing. Irenu Novotnou
inovotna@korunka.org.

HODNOCENÍ PRŮBĚŽNÉ
Tvořivé třídy 3in
Krátké shrnutí zásad hodnocení
Minimální podklady pro provedení klasifikace na konci klasifikačního období na I. stupni:
Učitel může provést celkovou klasifikaci žáka na konci klasifikačního období, pokud získá u
žáka minimálně:



4 známky - v předmětech s převahou teoretického zaměření (např. český jazyk, cizí jazyk,
prvouka, vlastivěda, matematika, přírodověda, apod.)
3 známky - v předmětech s převahou výchovného a praktického zaměření (např. hudební
výchova, výtvarná výchova, tělesná výchova, apod.)

Minimální podklady pro provedení klasifikace na konci klasifikačního období na II. stupni:
Učitel může provést celkovou klasifikaci žáka na konci klasifikačního období, pokud získá u
žáka minimálně:




4 známky - v předmětech s převahou teoretického zaměření s časovou dotací větší než dvě
hodiny týdně
3 známky - v ostatních předmětech s převahou teoretického zaměření
3 známky - v předmětech s převahou výchovného a praktického zaměření (např. rodinná
výchova, hudební výchova, výtvarná výchova, tělesná výchova, volitelné předměty apod.)

Podrobnější informace naleznete ve Školním řádu.
Tvořivé třídy 3in
Hodnotí se známkami 1 až 5
 používá se váha známek dle typu práce, viz příklady
1 - souhrnná čtvrtletní a pololetní písemná práce, dlouhodobý projekt
1 - ověřovací tematický test (Př, D, Fy), diktát, krátkodobý projekt, prezentace, zkoušení
1 - krátké dílčí testy - např. vyjmenovaná slova, mocniny, vzorečky (M, Fy, Ch)
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Ke známce je možno dle povahy a typu předmětu také připojit komentář o jednu z níže
uvedených variant
 slovní doplnění - co se daří nebo nedaří, na co si dát pozor, co si zopakovat, motivace…
 % hodnocení
- pro 1. období (1. až 3. třída) – volnější škála
(1 = 100-80%, 2 = 79-50%, 3 = 49-25%, 4 = 24-10%, 5 = 0-9%)
- pro 2. a 3. období (4. až 9. třída) – přísnější škála
(1 = 100-90%, 2 = 89-75%, 3 = 74-50%, 4 = 49-25%, 5 = 0-24%)
 počet správných odpovědí z celkového počtu jevů
Montessori třídy
Slovní hodnocení je průběžné, pravidla (zásady a způsoby hodnocení) a jeho kritéria jsou
uvedena ve Školním řádu. Žáci i rodiče jsou o hodnocení informováni prostřednictvím deníčků,
Edookitu, v rámci konzultací rodič – učitel (na žádost učitele nebo rodiče), v rámci čtvrtletních
tripartit (učitel – rodič – žák). Rodiče mohou kdykoliv nahlédnout do portfolia žáka, které má
ve třídě.

HODNOCENÍ NA KONCI 1. A 2. POLOLETÍ
Tvořivé třídy 3in
Na vysvědčení se hodnotí předměty známkami 1 až 5 (1. stupeň) a výborný až nedostatečný
(2. stupeň). V 1. třídě je vysvědčení doplněno o list s neformálním slovním hodnocením.
Pro žáky se speciálně vzdělávacími potřebami (NE integrované žáky) na základě doporučení
pedagogicko-psychologické poradny (PPP) nebo speciálního pedagogického centra (SPC) může
být použito slovní hodnocení či rozšířené slovní hodnocení. Také ve výjimečných případech
může být použito slovní hodnocení na základě žádosti rodičů.
Montessori třídy
Celkové hodnocení výsledků vzdělávání, včetně chování žáka má ve všech ročnících výhradně
formu slovního hodnocení.

DOCHÁZKA/OMLUVENKY
Předpokládanou absenci žáka/žákyně oznámí zákonný zástupce předem třídnímu učiteli
v systému Edookit (Docházka/Hlášení dopředu…). Důvodem informování je zajištění
bezpečnosti žáka/žákyně.
Avízo je pouze informativní a neslouží jako omluvenka. Pro omlouvání již proběhlých absencí
je nutné vždy použít systém Edookit (Docházka/Zpětné omlouvání).

INFORMACE A KOMUNIKACE
Pro komunikaci mezi učiteli a rodiči ohledně jednotlivých žáků nebo třídy, informace k
výletům, ŠvP apod. používají pedagogové, vychovatelé a asistenti pracovní emailové adresy
prijmeni@korunka.org a systém Edookit.
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SYSTÉM TŘÍDNICTVÍ
V naší škole mají třídní učitelé zpravidla přidělenou třídu na dané období:
Tvořivé třídy 3in
1. období - 1. - 3. třída
2. období - 4. - 5. třída
3. období - 6. – 9. třída
Montessori třídy
Trojročí - 1., 2. a 3. třída
Dvojročí - 4. a 5. třída (od školního roku 2024/25)
Poznámka:
Ve školním roce 2022/23 a 2023/24 jsou 4. třída a 5. třída samostatné.

V Praze dne 30. 8. 2022

Mgr. Tomáš Komrska – ředitel školy
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