
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 
 
Příprava workshopu 7.6. 
 
Padlet workshopu v PDF 
 
 

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) 

https://padlet.com/karel_derfl/7m711nymhhogvtnw
https://padlet.com/karel_derfl/7m711nymhhogvtnw
https://padlet.com/karel_derfl/uesv13tgdldlfkja
https://drive.google.com/file/d/1OmMcYSpl5XjInxSLGjKvtME-0P75sY5S/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OmMcYSpl5XjInxSLGjKvtME-0P75sY5S/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ye9bMGfHuINaWvnkoHNS533yTe3wQWVi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/112-Yh_i-7U2lTW72k3LTbwkTY8smdPvy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/118Jda_qYLx1axPl7jIOEUgHXHYA-_SWD/view?usp=sharing
https://www.edukacnilaborator.cz/formativnihodnoceni
https://padlet.com/karel_derfl/uesv13tgdldlfkja
https://padlet.com/karel_derfl/uesv13tgdldlfkja
https://drive.google.com/file/d/1cM5oCfQfH2DAcBXZCjJyAArmRxg7ehQA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1L2d0rIsLa3imI2IxGRJ9T_nyjRz9EEOD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HT5TJQCCriM6XYhmqxVhhy5SVwmHdYhs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18OAB4EyKrYuQ-gJfJKg5lMjDKqYUxRAk/view?usp=sharing
https://padlet.com/karel_derfl/7m711nymhhogvtnw
https://drive.google.com/file/d/1cM5oCfQfH2DAcBXZCjJyAArmRxg7ehQA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CoCeLD8Ez_FhVq0NXSe2rdVxKnGxu47T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1umWcgdDpF6VeURYACbSeRYvYb-_nNB9o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10Ot2hDDmRw-duJ52u80fQeWjj3AEN7-M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sY0bjmJoq2fFSVqihsuqgzwZmRDaaEPI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Wbbrf_NY5p9FDGCYJAfLqZ9yaA3nCgyO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jYd4XXXzo7fQdzPNijLWVmDPJnn7dfQX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bXcG7u07GvDXD3D9BmvGApxJD_BZwgkb/view?usp=sharing
http://robertcapek.cz/maly-dialog-o-hodnoceni/?fbclid=IwAR1KMY4XejdqxWMj7rTvwes_ABJbt7CR7udNljvQ0mSztHS1Yqkosu2R8m4
https://clanky.rvp.cz/clanek/s/Z/18357/SLOVNI-HODNOCENI-NA-1-STUPNI-ZS.html/
https://drive.google.com/open?id=1601VxZZf4fzl6UqAa6W6CKaRiep-2Qwi
https://drive.google.com/file/d/1K6PU2sLUUDEd-cGDwBBxsCBarc6bOAND/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1K6PU2sLUUDEd-cGDwBBxsCBarc6bOAND/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/104Bgp8780c29rleSYPVq_sBZEdXMnUfI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vb8wHvqT0CO8XS7bE9aKCLMngJijTEkd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zVUH5FKDit2Dx9JqBCB1rGnhGdHHKcti/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hke9VBccb93uABnGJSr-faslBVK5023K/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1inY5J4daIzpmuH2anG4_ASrA9z47Mvmp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NbDw36AOi_vooXaOccpe17AKXPJqg6kF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G3v0-umzr9GC8NIRVt0welLRg92h8glu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RABtBcM7Rx6Ku6bepzNm7WXmnWFoVLfG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aMUSIEBU-0YFgteegMeeBeZ2XySrmVMD/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ztmiuvH2LRhgK4-J4VTV5HDzrFnHAw_j1268gWxFxHg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/12ecPb6op_C7iDXJNW_GzvYKuWrZg3EM_RM3Q_gCtlM0/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11Al2sFhqgYAE5tTDmBNpj_xSP7JgcsTP/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=TYX6wdRnzGY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=TYX6wdRnzGY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=TYX6wdRnzGY&feature=youtu.be
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhnX-yv8wfiTeLHFPpVXwZy40mGEE_ULMsYhMEUpIgry4M2A/viewform
https://drive.google.com/file/d/1fLUd4qbhxfnKlVpomDV6f2opcXs1CP2q/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOG5l3LtXq4YmSuYQ4Y9v_yc2OO7jc_72O1kyTZY7h66zXcw/viewform
https://drive.google.com/file/d/1yEaPv_e1lFzfEhydn0CmfHNm7QbZUPd8/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeg83T4RRQ2t3qcYiqeIgTkSdEcLwCKYaLuIWbCpDx7quAnQA/viewform
https://drive.google.com/file/d/1t_EH6SQF28Xs0xIiW_uuY-QtxFaIl-KU/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYZYrk27m_ev_9y1DDdzR9nCKud8eLMp-lp1DVDqM8d-WxOw/viewform
https://drive.google.com/file/d/1QVXR4In6CSvCeP7EAnn6wR5PqMvTB7lM/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAqeay_NCxMpP_rU-RiwbwilvGJNYoEyyrfpeb7OW5ESX5KQ/viewform
https://drive.google.com/file/d/1ey8TFuM9fnSoEdnVC3kthw442h1cgLYD/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflB0WVDRJOHPYgz_YElC9Mrtm6ieI46qS5AQkp2w8z37qDTQ/viewform
https://drive.google.com/file/d/10FurzCmNFY1haSWn5B2W196nRrDMW4q3/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHxBScn5tOrlncjO3gtOaTnpD1vKtcom8s6VvOMJIeAhZR0A/viewform
https://drive.google.com/file/d/11KfCAQ_WijPtWD15LB7-n_5c9TVFbUlv/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1_wtWhCu8y-FsDintbj6mD7-CXJTs0mcoIpxXwLU1y2OmXg/viewform
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ze4qMb_A8wJPZpTs9tRt1CHNFXBeJihRc9kYm2NGZMU/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TMlAX2fXj8s2RlxQY_hczMjKTTICL3xe/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=KpRQvS52I7Q&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=KpRQvS52I7Q&feature=emb_logo
https://drive.google.com/file/d/1jYd4XXXzo7fQdzPNijLWVmDPJnn7dfQX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WsIC28BOx1txdiP1Xjhep7P-5lFnusL8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zD6YWzo6aqAhhUOyr7JJXijqb6u8tCiu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16XKXVtCA3ydZXVC2U6gnNdx1neMeeL7k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14O69NjEyZEZ_ougfMREuEq1UvKx1c6kj/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=bq4uyyemTxc&feature=youtu.be&fbclid=IwAR00CilGPYmPjU_UjDftEs_2I_LEtmS5pUiCgZErUStpBKLemSEFu8m7Lrs
https://www.youtube.com/watch?v=bq4uyyemTxc&feature=youtu.be&fbclid=IwAR00CilGPYmPjU_UjDftEs_2I_LEtmS5pUiCgZErUStpBKLemSEFu8m7Lrs


 

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 

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 

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

Bonus: word cloud třídy 
(průměr všech výroků ve třídě - 
velikost písma dle % využití) 
- dávali jsme již zarámované k 

vysvědčení na památku. 

Hodnocení tříd - word cloud 
Ukázka 1,  
Ukázka 2,  

 

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. 

http://www.zschrastice.cz/
http://www.facebook.com/zschrastice/
http://www.facebook.com/zschrastice/
http://www.reditelnazivo.cz/
https://www.ucitelnazivo.cz/
mailto:karel.derfl@seznam.cz
http://www.trvalaobnovaskoly.cz/
http://www.facebook.com/zschrastice/
https://www.facebook.com/TrvalaObnovaSkoly
https://drive.google.com/file/d/1H9E0g9hgXb8kDEuwoiyAxla3N-sHoB-j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/121KDYt1xAlBrh_8W2DU24wKfJ-intJqE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gcvJHko-FNDIrTMl036D2CmgB0OkiWqm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vPG4kv2I2kH33SjLU_e4vAUeB7evt0zc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GDZ6xNdYAmCEGLDMisZawr1ZwkRkJzJp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GDZ6xNdYAmCEGLDMisZawr1ZwkRkJzJp/view?usp=sharing
https://photos.app.goo.gl/afUQPnYnmBa1i7kKA
https://photos.app.goo.gl/MehohmWTX7SP4gWLA
https://photos.app.goo.gl/6ZxNuAaWECb4UFSp9
https://photos.app.goo.gl/QZB7ZAyxdbUsTqdv5
https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=KdV8QBpCaUGXcTZmN_lAJdUuGjmoQ2ZLqnWmI-IBmF1URTNQUVA1R1NIQlU4V1BPWlFHUkRYUUNFSS4u&sharetoken=0xBKzSkUU7hqkXp576Gk&fbclid=IwAR0Zovivzk5xqYYLwdLnpSRwL1x4nUlO0_AH_QJ5zPYv9r23QCfu9NQHsCM
https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=KdV8QBpCaUGXcTZmN_lAJdUuGjmoQ2ZLqnWmI-IBmF1URTNQUVA1R1NIQlU4V1BPWlFHUkRYUUNFSS4u&sharetoken=0xBKzSkUU7hqkXp576Gk&fbclid=IwAR0Zovivzk5xqYYLwdLnpSRwL1x4nUlO0_AH_QJ5zPYv9r23QCfu9NQHsCM
https://photos.app.goo.gl/Vq2ZYawzJBafdw866
https://photos.app.goo.gl/UYGyPD1zq1Sph6Ak8
https://photos.app.goo.gl/ajSzzUe3FnT9o2Y27
https://www.youtube.com/watch?v=tKj75wwjEAw&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/1KHM1brg3lBziWXY8pBlAjzWTFjfHWhdE/view?usp=sharing
https://photos.app.goo.gl/THn13afu2BVmk1Dm6
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9JLLB7ZETskn6F4RajFSwvUkuqPEV0EV9y98IQP9xG9RlHA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9JLLB7ZETskn6F4RajFSwvUkuqPEV0EV9y98IQP9xG9RlHA/viewform

