
Kritéria UmS (VV) 8.r. 

Kritérium Indikátor Hodnocení 

Respektuje dohodnutá 
pravidla třídy a předmětu UmS 

Dle dohody s žáky Respektování i časté 
nerespektování kritéria se 
promítá do pololetního 
závěrečného hodnocení žáka 

Na vyučování je připraven  Vybavený penál (vč. lepidla a nůžek, základní 
pastelky, fixy)), sešit, ŽK 
Žák se připravuje průběžně na každou vyučovací 
hodinu, má přehled o obsahu minulých hodin  

Respektování i časté 
nerespektování kritéria se 
promítá do pololetního 
závěrečného hodnocení žáka 

Zapojuje se aktivně do všech 
činností v UMS 

(viz výstupy předmětu) Např.:  vyjadřuje své dojmy 
a představy výtvarnou formou (kreslí, maluje, 
modeluje), vyjadřuje své názory na interpretované 
umění 

Hodnoceno průběžně 
známkou do ŽK 

Vede kvalitně sešit na UmS Má doplněny všechny zápisy (při nepřítomnosti do 
následující hodiny), každá hodina je označena 
datem a cílem hodiny, písmo je čitelné, zápisy 
přehledné 

Hodnoceno průběžně 
známkou do ŽK 

Vypracuje min. 3 testy za 
pololetí 

Pokud jsou testy hodnoceny 4,5, žák má možnost 
jedné opravy testu (testy nemusejí být 
oznamovány předem) 

Hodnoceno průběžně 
známkou do ŽK 

Vypracuje PPt prezentaci a 
prezentuje o výtvarném 
umělci nebo vybraném 
uměleckém směru dle 
zadaných kritérií 

8 slidů, max. 6 informací na stránku, využití 
fotografií, splnění zadaného termínu, jasně a 
srozumitelně formuluje, prezentuje 5-10 min, 
součástí je i vlastní hodnocení výtvarného díla 

Hodnoceno průběžně 
známkou do ŽK 

Vypracuje referát o výtvarném 
umělci nebo vybraném 
uměleckém směru dle 
zadaných kritérií 

Text A4, písmo 12, řádk. 1,5; text vlastními slovy, 
informace min ze 3 zdrojů , zdroje a citace uvedeny 
podle pravidel, součástí je vlastní názor, rozbor 
konkrétního díla … 

Hodnoceno průběžně 
známkou do ŽK 

Spolupracuje dle zadaných 
kritérií ve dvojici, ve skupině 

Např.: dodržuje vhodná pravidla komunikace Hodnoceno průběžně 
známkou do ŽK 

Výstupy a učivo školního vzdělávacího programu pro UMS (VV) 8.r. 

kultivuje estetický vztah chápání a hodnocení  
hmotné kultury, užité tvorby a estetických aspektů 
životního prostředí 
Přiřadí architektonické prvky a významnou českou 
architektonickou památku k příslušnému 
uměleckému stylu a na časovou osu 

významná období českého výtvarného a hudebního umění, 
estetická hodnota výrobku, průmyslový desing, 
architektura a její podíl na formování život.prostředí 

rozvíjí výtvarné vnímání a vyjadřování přírodních a 
umělých forem, jejich stavbu a vztahy 

přírodní struktury rostlinné a živočišné říše, grafické 
techniky 

vyjadřuje na základě tvořivosti,fantazie a 
představivosti zážitky a dojmy ze svého i 
společenského života, vyjadřuje děj a vztah k němu 

expresivní a emocionální funkce barvy, výtvarné kompoziční 
zákonitosti, ilustrace - barevná nadsázka 

vyjádří základní proporce lidské postavy a její pohyb 
(bez detailu) 

lidská postava, pohybové etudy, práce s linií a plošnou 
kompozicí 

poznává zákonitosti výběru písma, jeho sdělovací a 
výrazovou funkci 

užitá grafická tvorba ve spojení písma a motivu (poutač, 
grafická značka, nástěnka ap. 

chápe v užité tvorbě její podíl na estetické úrovni 
životního stylu, v experimentálních činnostech vyjádří 
jednotu materiálu, funkce a výtvarného výrazu 

textilní aplikace, plech, dýha (reklamní poutače, hračky, 
mobily) 

vnímá, prožívá a hodnotí výtvarná díla sebehodnocení výtvar.práce, konfrontace dojmů skupiny 
(návštěvy výstav a galerií, výtvarné exkurze) 

chápe funkci barvy jako prostředku vizuálního a 
psychického působení, ověřuje si symbolickou funkci 
a expresivní působení barvy 

plošná barevná kompozice vyjadřující pocity tepla, proměny 
počasí, ročních dob, psychické stavy 



 


