
Váhy známek z jednotlivých předmětů

PŘEDMĚT UČITEL
VÁHY

ZNÁMEK
AKTIVITA

MATEMATIKA
Mgr. Zdeňka 
Halvoníková

1,0 čtvrtletní písemná práce
0,8 zkoušení
0,6 kontrolní prověrka
0,5 domácí práce

0,3
aktivita v hodině (za tři malé 
jedničky)

0,3
pasivita v hodině (za tři malé 
pětky)

PĚSTOVÁNÍ ROSTLIN
LESNÍ A ZAHRADNÍ TECHNIKA
NAUKA O PŘÍRODNÍM PROSTŘEDÍ

Ing. Anna 
Poláková

1,0
čtvrtletní a pololetní písemné 
práce, ústní zkoušení, ročníkové 
sbírky

0,5 – 0,7
písemné práce – dílčí, 
poznávačky, malé sbírky

0,1 - 0,3
aktivita v hodině, referáty, 
domácí práce

INVENTARIZACE ZELENĚ
Ing. Radka 
Stolariková, 
Ph.D.

1,0
velká písemná práce, ústní 
zkoušení

0,6 samostatná práce, protokoly

0,5
malá písemná práce 
(desetiminutovka)

0,4 prezentace
0,1 aktivita v hodině

HOSPODÁŘSKÁ ÚPRAVA LESA I
Ing. Radka 
Stolariková, 
Ph.D.

1,0
čtvrtletní a pololetní písemné 
práce, ústní zkoušení, ročníkové 
sbírky

0,5 – 0,7
písemné práce – dílčí, 
poznávačky, malé sbírky

0,1 - 0,3
aktivita v hodině, referáty, 
domácí práce

BOTANIKA
REKULTIVACE
ROSTLINOLÉKAŘSTVÍ
VÝPOČETNÍ TECHNIKA

Ing. Kateřina 
Jurisová

1,0
protokoly, seminární práce, 
prezentace, sbírky, poznávačky

0,7 velká písemka, latina

0,5
malá písemná práce 
(desetiminutovka)

0,3 Aktivita v hodině

OCHRANA LESNÍHO PROSTŘEDÍ
HOSPODÁŘSKÁ ÚPRAVA LESA II

Ing. Kateřina 
Jurisová

1,0
čtvrtletní a pololetní písemné 
práce, ústní zkoušení, ročníkové 
sbírky

0,5 – 0,7
písemné práce – dílčí, 
poznávačky, malé sbírky

0,1 - 0,3 aktivita v hodině, referáty, 



domácí práce

DĚJEPIS
GEOGRAFIE
PEDOLOGIE
HYDROLOGIE A KLIMATOLOGIE

Mgr. Libuše 
Syrovátková

1,0

ústní zkoušení, písemná práce 
většího rozsahu, sbírka hornin a 
minerálů 

0,5 písemná práce menšího rozsahu
0,3 referát, aktivita v hodině

RUSKÝ JAZYK
Mgr. Libuše 
Syrovátková

1,0
souhrnný test, konverzace učitel -
žák, samostatný ústní projev

1,0 – 0,5 poslech, slohové cvičení

0,5
test (kratšího rozsahu, jeden jev), 
diktát

0,3
dialog, slovní zásoba, cvičení, 
aktivita v hodině

ZOOLOGIE
MYSLIVOST
EKONOMIKA

Ing. Eva 
Hanušová

1,0
čtvrtletní a pololetní písemné 
práce, ústní zkoušení, ročníkové 
sbírky

0,5 – 0,7
písemné práce – dílčí, 
poznávačky, malé sbírky

0,1 - 0,3
aktivita v hodině, referáty, 
domácí práce

GEODÉZIE
STROJNICTVÍ
VÝPOČETNÍ TECHNIKA
ZPRACOVÁNÍ MATERIÁLŮ A 
ÚDRŽBA

Ing. Hynek 
Týml

1,0 ústní zkoušení a písemná práce
0,5 plnění úkolů v hodině

0,1 aktivita v hodině

ŠKOLKAŘSTVÍ
PĚSTOVÁNÍ LESA

Ing. Hynek 
Týml

1,0
čtvrtletní a pololetní písemné 
práce, ústní zkoušení, ročníkové 
sbírky

0,5 – 0,7
písemné práce – dílčí, 
poznávačky, malé sbírky

0,1 - 0,3
aktivita v hodině, referáty, 
domácí práce

TĚLESNÁ VÝCHOVA
Ing. Anna 
Poláková

1,0
výkony v jednotlivých 
sportovních disciplínách

1,0 sportovní aktivita
0,5 rozcvička

VÝPOČETNÍ TECHNIKA
ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

Ing. Anna 
Poláková

1,0 pololetní písemná práce
0,8 velká písemná práce
0,6 ústní zkoušení
0,5 pracovní listy, protokoly
0,4 desetiminutovky
0,3 aktivita v hodině

CHEMIE
VČELAŘSTVÍ
ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD
MONITORING ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ

Ing. Eva 
Wollrábová

1,0
souhrnná písemná práce, ústní 
zkoušení

0,8 test, referát
0,5 samostatná práce, opakování
0,4 aktivita v hodině



ZPRACOVÁNÍ VČELÍCH PRODUKTŮ

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
Mgr. Ivana 
Strejčková

1,0
ústní zkoušení, slohová práce, 
diktát, velký opakovací test

0,5
desetiminutovka, samostatná 
práce

0,3
dobrovolná pravopisná cvičení, 
aktivita v hodině

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD
Mgr. Ivana 
Strejčková

1,0
velká písemná práce (na závěr 
tematického celku) 

0,5
referát, opakování (test – 3. 
otázky)

0,3 aktuality, aktivita v hodině

0,3

slovní zásoba, připravená 
konverzace žák – žák, test jeden 
mluvnický jev (jednoduchý), 
poslech jednoduchý (krátký, ano
– ne), samostatné cvičení, cvičení 
online

0,1 – 0,2
aktivita (pasivita), domácí 
příprava, práce v hodině apod., 
cvičení Terasoft, internet apod.

ANGLICKÝ JAZYK - HLAVNÍ
Bc. Jana 
Dlesková

1,0

souhrnný test, konverzace žák –
učitel (losovaná témata apod.), 
školní sloh, složitý poslech 
(psané odpovědi, dlouhý poslech 
apod.), střednědobé projekty 
(prezentace)

0,7
slovní zásoba v kontextu, cvičný 
sloh

0,5

slovní zásoba (sousloví), 
samostatný ústní projev, test 
jeden mluvnický jev (složitější), 
poslech, připravený krátký sloh, 
projekty (domácí, krátkodobé 
školní apod.)

0,3

slovní zásoba, připravená 
konverzace žák – žák, test jeden 
mluvnický jev (jednoduchý), 
poslech jednoduchý (krátký, ano 
– ne), samostatné cvičení, cvičení 
online

ANGLICKÝ JAZYK - DRUHÝ
Bc. Jana 
Dlesková

1,0
střednědobý projekt a prezentace, 
souhrnný test

0,7 slovní zásoba v kontextu

0,2 – 0,5

dobrovolný DÚ (podle obtížnosti 
a rozsahu), test jeden mluvnický 
jev (např. časování v NEJ, 
slovosled apod.), slovní zásoba 
(slovní spojení), krátkodobý 
projekt



0,2 – 0,3
cvičení (např. učebnice), slovní 
zásoba (základní, doplňování, PC 
apod.), poslech

0,2

aktivita (pasivita), online-cvičení 
(jednoduchá, motivační), čtení a 
rámcové porozumění čtenému 
(začátečníci)

NĚMECKÝ JAZYK - HLAVNÍ
PhDr. 

Miroslava 
Mutinská

1,0

souhrnný test, konverzace žák –
učitel (losovaná témata apod.), 
školní sloh, složitý poslech 
(psané odpovědi, dlouhý poslech 
apod.), střednědobé projekty 
(prezentace)

0,7
slovní zásoba v kontextu, cvičný 
sloh

0,5

slovní zásoba (sousloví), 
samostatný ústní projev, test 
jeden mluvnický jev (složitější), 
poslech, připravený krátký sloh,
projekty (domácí, krátkodobé 
školní apod.)

0,3

slovní zásoba, připravená 
konverzace žák – žák, test jeden 
mluvnický jev (jednoduchý), 
poslech jednoduchý (krátký, ano 
– ne), samostatné cvičení, cvičení 
online

NĚMECKÝ JAZYK – DRUHÝ
ANGLICKÝ JAZYK - DRUHÝ

PhDr. 
Miroslava 
Mutinská

1,0
střednědobý projekt a prezentace, 
souhrnný test

0,7 slovní zásoba v kontextu

0,2 – 0,5

dobrovolný DÚ (podle obtížnosti 
a rozsahu), test jeden mluvnický 
jev (např. časování v NEJ, 
slovosled apod.), slovní zásoba 
(slovní spojení), krátkodobý 
projekt

0,2 – 0,3
cvičení (např. učebnice), slovní 
zásoba (základní, doplňování, PC 
apod.), poslech

0,2

aktivita (pasivita), online-cvičení 
(jednoduchá, motivační), čtení a 
rámcové porozumění čtenému 
(začátečníci)

FYZIKA

BIOLOGIE

VČELAŘSTVÍ

PRÁVNÍ NAUKA

Ing. Jaroslava 
Waisová, 

Ph.D.

1,0 ústní zkoušení

0,5 písemná práce, protokoly, sbírky



NAUKA O LESE

PĚSTOVÁNÍ ROSTLIN

STROJNICKÉ ZÁKLADY

PŘIDRUŽENÁ VÝROBA

APLIKOVANÁ BIOLOGIE

ZPRACOVÁNÍ MATERIÁLŮ A 

ÚDRŽBA

STAVBY A ZAŘÍZENÍ PRO CHOVÁNÍ 
VČEL

0,1 aktivita v hodině

FYZIKA

LESNÍ TĚŽBA

LESNICKÉ TECHNOLOGIE

LESNÍ A ZAHRADNÍ STAVBY

ORGANIZACE TĚŽEBNÍCH ČINNOSTÍ

Ing. Milan 
Fořt

1,0
čtvrtletní a pololetní písemné 
práce, ústní zkoušení, ročníkové 
sbírky

0,5 – 0,7
písemné práce – dílčí, 
poznávačky, malé sbírky

0,1 - 0,3
aktivita v hodině, referáty, 
domácí práce




