
Známky jako úplatek





Pojďme nachytat žáky při úspěchu...
B. Hora



Formativní hodnocení

Souhrn postupů, díky nimž učitel v každý okamžik ví, 
jak jsou na tom jeho žáci 

a tomu přizpůsobuje svou výuku 

a formu zpětné vazby.



Každá sebelepší příprava 
stejně vezme za své hned

při prvním kontaktu s žáky.

Dylan Wiliam





Formativní hodnocení není písemka…

Formativní hodnocení není zkoušení…

To je to, co následuje!



Jedině tam, kde se děti nebojí dělat chyby,
je možné učit se a naučit se něco nového.

A my je děláme...

Největší nepřítel učitele 
je snaha naučit toho co nejvíc.

Dobrý učitel se pozná podle množství důležitého učiva,
které z výuky vyřadí. 

Ve třídě pracují děti, ne učitel.

Třída

https://youtu.be/c17v8Ntg4vs


Zpětná vazba
 Popisná a přesná
 Rychlá
 Potřebuji k tomu známky?

• Proč píši desetiminutovku?
• Proč zkouším?

Zpětná vazba na ZŠ Staňkov

https://youtu.be/vDMZm-oZBmA


 Standardně od učitele k žákovi (je známka ZV???)
 Od žáka k učiteli
 Žáci navzájem
 Sami sobě

Zpětná vazba



Pokus se nyní zhodnotit svoji práci.

Docela dobrý.

Už to trochu chápu.

Pokusil jsem se, ale žádná myšlenka nepřišla.

Už tomu asi rozumím.

Myslím, že jsem vše splnila.



To, co jsem se na této práci naučil/a, využiji…

nevim kde
na dobré věci.

v dalších úkolech.

až budu starší.
na střední škole



Uveď v celé větě alespoň dva konkrétní příklady,
co jsi se dnes naučil/a. 

Nově jsem se naučil výřez z obrazovky a použiji ho např. při další prezentaci. 

Taky jsem se naučil vkládat objekty v Google prezentaci.

Dnes jsem se naučila lépe pracovat v mapách, kde jsem 

vyhledávala, následně označovala body a hledala 

souřadnice. Také jsem se konečně naučila udělat 

printscreen.

Naučil jsem se jak najít souřadnice na mapy.cz a jak plánovat trasu.



Hodnocení od Mirky a Gáby



 Semafor

Techniky zpětné vazby



 Semafor
 Kelímky

Techniky zpětné vazby

https://youtu.be/J25d9aC1GZA?t=2246


 Semafor
 Kelímky
 Bílé tabulky

Techniky zpětné vazby



 Semafor
 Kelímky
 Bílé tabulky
 Nehlášení

Techniky zpětné vazby



https://kahoot.it

Kahoot u páťáků 

https://kahoot.it/
https://youtu.be/qohbIlJ6CfM


Žádná technika sama o sobě neudělá
ze špatného učitele dobrého.

T. Kováč



Cíle
Kritéria



Úkol č. 1c
1. Nakresli dům

2. Kritéria úspěšné práce
a. Použij alespoň dva čtverce.
b. Použij obdélník.
c. Použij alespoň jeden trojúhelník.
d. Nakresli u domu jakékoli domácí zvíře.

Zkontrolujte si práci a oznámkujte si ji 



Srovnávání výsledků žáků mezi sebou 
 učitel má dvojí metr
má své oblíbence
 někteří mají protekci

Spravedlnost při hodnocení zajišťuje jeho odosobnění
 jasná a srozumitelná kritéria (pravidla) 
 lze hodnocení předvídat, např. na základě kritérií

http://bit.ly/2KHnUfE

http://bit.ly/2KHnUfE


 Hodnocení je učiteli chápáno spíše jako hodnocení výsledků než 

procesu

 Žáci vnímají hodnocení spíše jako spravedlivé × nespravedlivé,

než jako něco, co jim pomáhá v učení.

 Učitelé o cílech přirozeně přemýšlejí při plánování výuky, ale žákům je 

sdělují výjimečně.

 Známkování budí rivalitu. Může budit také spolupráci??? 

 Známka je jen informace o minulosti

http://bit.ly/2KHnUfE

http://bit.ly/2KHnUfE


Známky
Body
Procenta
Plusy × mínusy
Emotikony

Bez kvalitativní složky se žák nedozví, v jaké oblasti 
znalostí a dovedností se práce daří × nedaří, co má udělat 
proto, aby dokázal svou práci zlepšovat. http://bit.ly/2KHnUfE

Čím hodnotíme?

http://bit.ly/2KHnUfE


http://www.coumim.cz

Seesaw

http://www.coumim.cz/


Formativní hodnocení je zaměřeno na

 Proces učení, používá se v průběhu
 Žáka
 Učitele
 Pomoc žákům identifikovat jejich vzdělávací potřeby 

a přizpůsobit jim výuku s cílem vylepšit jejich učební výsledky

http://bit.ly/2KHnUfE

http://bit.ly/2KHnUfE


• Přestáváme řídit
• Začínáme vést
• Předáváme odpovědnost dětem
• Vedeme žáky k samostatnosti



VEDENÍ × ŘÍZENÍ



 Starý, K., Laufková, V. a kol. Formativní hodnocení ve výuce

 William, D., Leahyová, S. Zavádění formativního hodnocení. Praktické techniky pro základní a střední školy

 Košťálová, H., Miková, Š., Stang, J. Školní hodnocení žáků a studentů

 Kratochvílová, J. Systém hodnocení a sebehodnocení žáků

 Šeďová, K., Švaříček, R. a Šalamounová, Z. Komunikace ve školní třídě

 Dwecková, C. S. Nastavení mysli: nová psychologie úspěchu, aneb, naučte se využít svůj potenciál

 Slavík, J. Hodnocení v současné škole

 Hansen, Čechová, B. Nápady pro rozvoj hodnocení klíčových kompetencí žáků

 Kolář, Z., Šikulová, R. Hodnocení žáků 

 Kritické listy

Doporučená literatura



Zajímavé odkazy

Co je a co není formativní hodnocení http://bit.ly/2E26bih
Formativní a sumativní hodnocení http://bit.ly/2E49Nk5
Slovní hodnocení na prvním stupni http://bit.ly/2X27aGS
Jana Nováčková http://bit.ly/2SEkiT1 https://youtu.be/7cnxm-OatVs
Formativní hodnocení je OK! https://youtu.be/WAdUbu99T-w
Formativní hodnocení Čtenářská dílna https://youtu.be/cJMdfQRRk7A
Co je to vlastně hodnocení a k čemu je dobré? https://youtu.be/mavBbJcjLGQ
Hodnocení žáků https://youtu.be/55kh0k6muOc
Hodnocení učitele https://youtu.be/gNsX6esk8HM
V. Laufková (DP) http://bit.ly/2Sl3jWs
Formativní hodnocení v EduInu (mp3) http://bit.ly/2SAJ5HN
Zlepšení bez hanby a ztráty motivace http://bit.ly/2WVfI2i
Zpětná vazba ve třídě https://youtu.be/vDMZm-oZBmA
Kahoot! https://youtu.be/4PbEmXLEGWI

http://bit.ly/2E26bih
http://bit.ly/2E49Nk5
http://bit.ly/2X27aGS
http://bit.ly/2SEkiT1
https://youtu.be/7cnxm-OatVs
https://youtu.be/WAdUbu99T-w
https://youtu.be/cJMdfQRRk7A
https://youtu.be/mavBbJcjLGQ
https://youtu.be/55kh0k6muOc
https://youtu.be/gNsX6esk8HM
http://bit.ly/2Sl3jWs
http://bit.ly/2SAJ5HN
http://bit.ly/2WVfI2i
https://youtu.be/vDMZm-oZBmA
https://youtu.be/4PbEmXLEGWI

