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 Studenti musí odevzdat 100% „zásadních“ zadaných prací. V případě, že není tato podmínka 

splněna, je student na konci pololetí neklasifikován. Za zásadní zadané práce (ZZP) se považují 

ústní prezentace, eseje (writings) a velké písemné práce (souhrnné a opakovací testy). 

 

 Známky mají zpravidla hodnotu 2 (slovní zásoba, ústní projev, malé gramatické testy) a  

  4 (eseje/writings, prezentace, souhrnné „unit tests“). S váhou známky jsou studenti seznámeni 

  předem. 

 

 Na konci pololetí může být udělena známka za průběžnou práci v hodině a za domácí přípravu, 

v obou případech má pak známka váhu 10. 

 

 Jestliže se student při práci, která je hodnocena, dopustí podvodu, porušení autorských práv a 

plagiátorství nebo neodevzdá práci ve stanoveném termínu a stanovenou formou, je tato práce 

hodnocena stupněm prospěchu nedostatečně – u ZZP má nedostatečná váhu 10. 

 

 V případě ZZP platí, že přestože byl student za neodevzdanou práci hodnocen stupněm 

nedostatečně, stále trvá jeho povinnost práci odevzdat v nejbližším možném termínu; po 

odevzdání práce se váha nedostatečné mění na 4 a student získává další známku za vlastní 

práci.  

 

 Pokud v případě esejí (writings) student neodevzdá práci do jednoho týdne po uplynutí 

oznámeného termínu, práce již nebude přijata. Neodevzdá-li v daném pololetí student 2 nebo 

více esejí, bude mu pro každý chybějící formát zadáno na konci pololetí před uzavřením 

klasifikace nové téma s termínem vypracování 1 den. 

 

   Jestliže student není ze závažných, zejména zdravotních důvodů přítomen na hodině, na které 

měl zadanou práci odevzdat, je jeho povinností se s předstihem omluvit a odevzdat ji na první 

hodině, na které je přítomen; v případě domácích písemných prací (esejí) je povinen ji zaslat 

emailem na nada.hruskova@omska.cz. 

 

 Stejná zásada platí pro dodání poznámek k tzv. „reading circles“, ty ale student doručí přímo 

členům své skupiny. V případě absence je povinností každého studenta a celé skupiny zajistit 

předání úkolů na příští schůzku „reading circles“ (rozsah četby, zadaná role, datum schůzky). 

 

 V případě zadaných skupinových prací není absence jednoho člena skupiny na hodině omluvou 

pro neodevzdání/neprezentování práce ve stanoveném termínu.  

 

 Studenti jsou povinni docházet na hodiny připraveni, na vyučování nosit učebnice a učební 

pomůcky podle pokynů vyučující a plnit zadané úkoly a domácí úlohy. V případě absence jsou 

povinni se informovat o případných zadáních na stránce www.nadah.mypage.cz (ZZP) a u 

spolužáků (ostatní zadání).  

 

 Studenti mají možnost přicházet s vlastními návrhy témat a aktivit, které by chtěli zařadit do 

práce v hodinách angličtiny.  

 

 Při zadání individuálních, párových či skupinových prezentací si studenti vždy mohou volit 

v rámci tématu z nabídnutých možností nebo navrhnout a konzultovat s vyučující nové 

podtéma podle vlastního zájmu. 


