SMYSLUPLNÉ HODNOCENÍ - realizováno pedagogy ZŠ A MŠ CHRAŠTICE 2019/2020
ROZCESTNÍK - anonymizovaná verze použitých dokumentů a materiálů je určena ke
zveřejnění za účelem inspirace a případného využití pro ostatní školy a pedagogy.
Postup a realizace:

Naše materiály, podklady,
výstupy a vysvědčení:

Další dokumenty, odkazy na
zdroje od ostatních:

Padlet Smysluplné hodnocení
Padlet k workshopu 8.6.2020
Padlet Smysluplné hodnocení
ve formátu PDF
1.KROK - sběr a příprava

RVP ZV
Ukázka z přípravy v RVP

Formativní hodnocení

2.KROK - workshop vytvoření databáze výroků

Dopis pro rodiče
Pokyny pro průvodce - mail
Harmonogram projektu padlet
Seznam účastníků workshopu
1.pracovní skupina - výroky
2.pracovní skupina - výroky
3.pracovní skupina - výroky
4.pracovní skupina - výroky
Skupina A - zápis výroků
Skupina B - zápis výroků
Poděkování průvodcům

R.Čapek: Dialog o hodnocení
Hodnocení na 1.stupni ZŠ
Sebehodnocení žáků - otázky
Vzdělávací a výchovné
strategie

3.KROK - výběr vhodných
výroků pro jednotlivé třídy

Mail s pokyny pro TU
Sada výroků pro 1.stupeň
Sada výroků pro 2.stupeň
Výběr TU 1.tř., Výběr TU 2.tř.,
Výběr TU 3.tř., Výběr TU 4.tř.,
Výběr TU 5.tř., Výběr TU 6.tř.,
Výběr TU 7.tř., Výběr TU 8.tř.,

Video: Hodnocení na dálku v
přírodních vědách, zejména v
matematice

4.KROK - sebehodnocení
žáka, hodnocení rodiči

Dotazník 1.třída
Vyhodnocení dotazníku 1.tř.
Dotazník 2.třída
Vyhodnocení dotazníku 2.tř.
Dotazník 3.třída
Vyhodnocení dotazníku 3.tř.
Dotazník 4.třída
Vyhodnocení dotazníku 4.tř.
Dotazník 5.třída
Vyhodnocení dotazníku 5.tř.
Dotazník 6.třída
Vyhodnocení dotazníku 6.tř.
Dotazník 7.třída
Vyhodnocení dotazníku 7.tř.
Dotazník 8.třída
Vyhodnocení dotazníku 8.tř.
Úvod dotazníku

Video: Jak hodnocením
podporovat učení (Alexis K.)

5.KROK - finalizace, úvod a
závěr slovního hodnocení

1. část hodnocení - škola
Vysvědčení 1.třída - texty
Vysvědčení 2.třída - texty
Vysvědčení 3.třída - texty
Vysvědčení 4.třída - texty

Video: Vysvědčení 2019/2020
(M.Veselá)

Příprava workshopu 7.6.
Padlet workshopu v PDF

Vysvědčení 5.třída - texty
Vysvědčení 6.třída - texty
Vysvědčení 7.třída - texty
Vysvědčení 8.třída - texty
Hodnocení domškoláka
3. část hodnocení - učitel
6.KROK - tisk a předání
vysvědčení

Vysvědčení - ukázka 1.tř. 1
Vysvědčení - ukázka 1.tř. 2
Vysvědčení - ukázka 6.tř. 1
Vysvědčení - ukázka 6.tř. 2

Bonus: word cloud třídy

Hodnocení tříd - word cloud
Ukázka 1,
Ukázka 2,

(průměr všech výroků ve třídě velikost písma dle % využití)
- dávali jsme již zarámované k
vysvědčení na památku.

Další inspirace z jiných škol:
Sebehodnocení - ukázka
dotazníku z jedné ZŠ

Odkaz na videozáznam z webináře: Jak na smysluplné hodnocení (Karel Derfl, 10.12.2020):
https://www.youtube.com/watch?v=tKj75wwjEAw&feature=youtu.be
K čemu máme ty IT nástroje - článek od kolegy Slávka Hory, který nahlíží na celý proces tvorby
Smysluplného hodnocení v chraštické škole očima jednoho z účastníků.
Fotografie ke Smysluplnému hodnocení - https://photos.app.goo.gl/THn13afu2BVmk1Dm6
Všechny tyto materiály zveřejňujeme na základě zájmu účastníků webinářů pro ředitele škol
TOŠ(8.12.), Ředitel naživo(9.12.) a Učíme nanečisto: Jak na smysluplné hodnocení
(10.12.). Volně k dispozici pro inspiraci, kopírování a dalšímu (nekomerčnímu) využití.
V případě, že jste ještě nevyplnili dotazník pro zájemce o toto hodnocení, učiňte tak zde:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9JLLB7ZETskn6F4RajFSwvUkuqPEV0EV9y98IQ
P9xG9RlHA/viewform. Děkuji za váš zájem i vyplnění dotazníku. Karel
Budeme také rádi za jakoukoliv zpětnou vazbu, zejména, pokud se rozhodnete nějakým
způsobem využít zde zveřejněný postup, způsob hodnocení, materiály atp.
Jménem týmu pedagogů ZŠ a MŠ Chraštice vám přejeme hodně úspěchů v roce 2021!
Mgr. Karel Derfl, ředitel školy
Základní škola a mateřská škola Chraštice
Chraštice 44, 262 72 Březnice
karel.derfl@zschrastice.cz, +420 739 691 120
www.zschrastice.cz,www.facebook.com/zschrastice/
Ředitel naživo. Vedeme školu. Pro děti.
karel.derfl@reditelnazivo.cz, +420 739 691 120
www.reditelnazivo.cz, www.ucitelnazivo.cz
Network Trvalá obnova školy
Chraštice 44, 262 72 Březnice
karel.derfl@seznam.cz, +420 739 691 120
www.TrvalaObnovaSkoly.cz,https://www.facebook.com/TrvalaObnovaSkoly

