Pravidla klasifikace,
aneb 8 prostých principů (pravidlo 8PP), dle kterých se řídí K. Vopařil při
udělování známek nebohým studentům v přírodozpytných oborech
biologického či chemického charakteru.
1. Výsledná známka na vysvědčení se řídí aritmetickým průměrem.
Při průměru "něco celá pět" bude udělena lepší známka. Například když za pololetí
někdo dostane těchto šest známek 1-, 3, 3-, 1, 4, 2, aritmetický průměr spočítáme
jako 15 : 6, což je 2,5. Student tedy dostane na vysvědčení dvojku.
Výjimka z tohoto pravidla platí pro velmi špatné známky, kde se průměrem neřídím
a bude to podrobněji rozebráno dále.
2. Možnost opravy je do průměru "něco celá šest".
Pokud průměr za celé pololetí uteče jenom o kousek, student má možnost opravy.
Platí to tedy například pro toho, kdo usiluje o dvojku, ale má průměr třeba 2,57. Pro
opravu platí, že:
a) Opravu si se mnou musí dohodnout sám student. Já to nebudu studentům
oznamovat, ani to nebudu hlídat.
b) Musí se to stihnout včas, a to nejvýše týden před datem pololetní klasifikační
porady.
c) Oprava se děje doplněním chybějící známky (je – li samozřejmě co doplňovat).
Když student vyčerpal všechny známkové možnosti (psal třeba všech šest písemek
ze šesti), oprava bude z většího rozsahu látky daného pololetí.
3. "Průměrové" pravidlo neplatí při špatných známkách.
Když studentovi vychází průměr 4,25 či hůř, nebo pokud dostane za pololetí
nejméně třikrát 4- či 5, může mu být na vysvědčení udělena pětka, přestože je
průměr pod 4,5. Například pokud dostane student známky 4-, 3-, 5, 4-, 4, vychází
sice průměr "4,3", ale na vysvědčení mohu dát již pětku, protože tak děsivé známky
během pololetí jednoznačně hovoří o tom, že předmět naprosto nebyl zvládnutý.
4. Při větší absenci než je 25% je udělena komisionální zkouška.
Pokud je třeba za pololetí 32 hodin biologie, při osmihodinové absenci student
komisionální zkoušku nedělá (přesně 25 %), při devítihodinové absenci je již
komisionální zkouška udělena (28,125 %). Komisionální zkouška je předepsána
školním řádem CG. Nejprve uzavírám známky, až poté zjišťuji, jestli někdo nemá
komisionální zkoušku. Konání zkoušky tak může být oznámeno i těsně před
klasifikační konferencí. Vycházím z toho, že vědět o svých absencích (a tedy i
hrozící komisionální zkoušce) by měl vědět především student sám.
5. Každý musí získat minimum známek.
Minimální počet známek je nejmenší počet známek, ze kterého jsem schopen
"vyrobit" výslednou známku na vysvědčení v tom daném pololetí. Minimální počet
známek se pevně řídí dle následujícího schématu:
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Vlevo je celkový počet známek za pololetí při sto procentní účasti, vpravo je
minimální počet známek. Celkový počet známek za pololetí nejde říci dopředu –
závisí to na spoustě okolností – jak předmět často odpadá, kolik hodin předmětu
"sežerou" státní svátky, jak často budu nemocný, kolik budu psát celkem v dané
třídě písemek atd. Bývá však obvyklé, že na vyšším gymnáziu je známek spíše
méně (písemky jsou z většího objemu učiva), na nižším gymnáziu je známek spíše
více.
6. Známky do minima je možné doplňovat po celé pololetí.
Doplňování známek do minimálního počtu je starostí hlavně studenta. Ideální je
doplňovat známky co nejdříve. Stačí individulání domluva v den, kdy učivo student
umí a já se s ním dohodnu na náhradním zkoušení v nejbližším možném termínu.
Jak vyplývá z předcházejícího schématu, chodit na písemky se vyplácí. Naopak se
velmi nevyplácí náhradní zkoušení za zmeškané písemky odkládat na neurčito s
tím, že to nějak dopadne. Nedopadne. Doplnění známek je možné nejpozději týden
před termínem pololetní klasifikační porady.
7. Chybějící známky i nad minimem je možné doplňovat.
Známky je možné doplnit do kompletní sestavy, ale pouze dostatečně včas,
nejpozději týden před termínem pololetní klasifikační porady. Pravidlo je narozdíl od
předcházejícího určeno studentům, kteří usilují o lepší známku a snižují všemi
prostředky svůj známkový průměr. Příklad? Za pololetí se psalo 7 písemek.
Minimum je dle výše uvedeného schématu pět známek. Nějaký student má sice pět
známek, ale průměr vychází stále na 2,83, Protože ale chce na vysvědčení dvojku,
tak kvůli zlepšení průměru si může doplnit ještě jednu či dvě známky.
8. Písemky a zkoušení jsou jen na jeden pokus.
Jako všude, i zde jsou výjimky, leč vskutku jsou velmi málo časté. Výjimky budou
udělovány veřejně pro celou třídu – například když nějaká písemka dopadne
extrémně špatně. Vycházím z principu "první pokus je hned naostro". Kdyby tomu
tak nebylo, nedělal bych pak nic jiného, než dlouhé hodiny zkoušel a opravoval
druhé a třetí pokusy, což vskutku nechci.
Psáno na Horách Kutných, 17. října roku 2013. V dokonalé úctě K. Vopařil.

