
Příloha ŠVP ZV  

Úprava vzdělávacího obsahu a hodnocení ukrajinských žáků 
 

Dokument byl vypracován na základě metodického doporučení MŠMT a ČŠI. Speciální 

úpravy směrem k ukrajinským žákům pak umožňuje platná legislativa (Lex Ukrajina 2 pro 

oblast regionálního školství, s platnou účinností od 30. června 2022). 

Základním cílem úprav vzdělávacího obsahu a cíle hodnocení ukrajinských žáků 

pobývajících na naší škole je rychlá a kvalitní adaptace a plnohodnotné zapojení do 

vzdělávání a do celkového života naší školní komunity. 

 

Úprava vzdělávacího obsahu: 

U každého jednotlivého žáka bereme v první řadě v úvahu jeho konkrétní situaci a 

přemýšlíme, co se tento žák potřebuje naučit, aby se co nejrychleji adaptoval v novém 

prostředí a mohl se co nejrychleji plnohodnotně zapojit do vzdělávání. Budeme  kreativní a 

výuku musíme maximálně individualizovat, soustředit se na pokrok jednotlivých žáků. 

Učitelé jsou povinni evidovat změny ve vzdělávacím obsahu. 

 

Individualizace vzdělávání:  

Snažíme se  porozumět situaci konkrétního žáka a pochopit jeho potřeby. Klademe důraz 

na bezpečné a vstřícné prostředí. Individualizace vyžaduje podporující a trpělivý přístup, 

důvěru ve schopnosti ukrajinských žáků. Na základě pečlivého zvážení, kdy je na prvním 

místě prospěch dítěte,  budeme uplatňovat i vyšší nároky na vzdělávací obsah. 

 

Hodnocení 

Hodnocení vyučující vnímá jako podporující zpětnou vazbu, která  má velký vliv na to, 

jestli se žák bude cítit společenstvím ostatních žáků a učitelů školy. Využíváme především 

formativní hodnocení a poskytujeme  ukrajinským žákům spíše nehodnotící a popisnou 

zpětnou vazbu k tomu, jak se jim daří postupně se začleňovat do výuky a do života třídy a 

školy.  

Pro průběžné i závěrečné hodnocení každý vyučující individuálně zváží využití slovního 

popisu. Je možná i kombinace slovního hodnocení a známek. 

 

Mimoškolní aktivity 

U ukrajinských žáků je vhodné v maximální možné míře podporovat také jejich zapojení do 

volnočasových činností, zejména pohybových aktivit. 



Návrh kritérií pro hodnocení žáků:  

 
Stupeň 1 (výborný) 

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a 

úplně a chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické 

činnosti. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení 

teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí logicky 

správně, zřetelně se u něho projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev 

je správný, přesný a výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti 

jsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky. Je schopen samostatně studovat vhodné texty. 

 

Stupeň 2 (chvalitebný) 

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, 

přesně a úplně. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. 

Samostatně a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené 

poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení 

jevů a zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a 

písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita 

výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický projev je estetický, bez 

větších nepřesností. Je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty. 

 

Stupeň 3 (dobrý) 

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, 

definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných intelektuálních a 

motorických činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za 

pomoci učitele korigovat. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení 

teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení 

jevů a zákonitostí podle podnětů učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, 

v jeho logice se vyskytují chyby. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, 

přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činností se projevují častější nedostatky, 

grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky. Je schopen samostatně studovat 

podle návodu učitele. 

 

Stupeň 4 ( dostatečný) 

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků závažné 

mezery. Při provádění požadovaných intelektuálních a motorických činností je málo 

pohotový a má větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení 

teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro 

výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, 

myšlení není hodnocení jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, 

myšlení není tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, 

přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti a v grafickém projevu se projevují 

nedostatky, grafický projev je málo estetický. Závažné nedostatky a chyby dovede žák 

s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké těžkosti. 

 



Stupeň 5 (nedostatečný) 

Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné 

mezery. Jeho dovednosti vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti má velmi 

podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení 

teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Pří výkladu a hodnocení 

jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje 

samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a 

písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita 

výsledků jeho činnosti a grafický projev mají vážné nedostatky. Závažné nedostatky a chyby 

nedovede opravit ani s pomocí učitele. Nedovede samostatně studovat.       

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


