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Soukromá základní škola ERIZA, s.r.o., se sídlem U Cihelny 505/7, 276 01 
Mělník, IČ: 06228640, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského 

soudu v Praze,  v oddílu C vložce 278471 
 

                 
Plán ověřovací kvalifikační úrovně pro školní rok 2022/2023 

 
 

Zkoušky ověřovací kvalifikační úrovně (dále OKÚ) jsou začleněny do školního 
řádu od školního roku 2020/2021.  

Konkrétní forma zkoušky je uzpůsobena skladbě žáků v ročníku.  
 

OKÚ konají všichni žáci z 3., 5. a 7. ročníku.  

 
Obsah: učivo pro daný ročník stanovené obsahem školním vzdělávacím 

programem „DNA – informace pro život“ pro oblasti Český jazyk, Matematika a 
Anglický jazyk 

 
Termíny pro školní rok 2022/2023:  

dny konání OKÚ:  24. – 28. 4., zkoušky budou probíhat pro každý ročník 
ve 2 dnech  

náhradní termín:  24. 5. 
opravné termíny: 7. a 8. 6. 

 
Ve výjimečných odůvodněných případech může erizan konat OKÚ v jiném 

náhradním termínu, do té doby není hodnocen, protože nesplnil povinnou 
složku hodnocení. 

 

V případě, že vládním opatřením nebude umožněna osobní přítomnost žáků ve 
škole, proběhnou zkoušky OKÚ v rámci individuálních konzultací, případně podle 

platných nařízení vlády (např. online v systému webex). 
 

Hodnocení: minimální hranice pro splnění testu je 50 %, konkrétní hodnocení 
jednotlivých částí je součástí vzorových testů. 

Hodnocení má podobu dílčí známky a započítává se do celkového hodnocení 
předmětu s váhou 1000 %. 

 
O způsobu hodnocení, formě OKÚ a termínech jsou všichni žáci informováni 

v průběhu měsíce září. Výsledky hodnocení budou zveřejněny v uzavřených FB 
skupinách nejpozději do konce června. V případě zájmu rodičů, budou konkrétní 

výsledky zaslány rodičům emailem. 
 

Tutoři zodpovědní za přípravu a hodnocení OKÚ ve vzdělávací oblasti: 

Anglický jazyk: Alena Semelková, Jaromír Divila, Stephen Schneider 
Český jazyk: Jitka Rubínová, Ivana Konvalinková 

Matematika: Markéta Soukupová, Kamila Strnadová 
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Organizace OKÚ: 

Jitka Rubínová 
 

Forma: 
Soubor otázek je generován z dostatečného souboru otázek k procvičování, 

zadání bude jednotné, vzorové okruhy ze všech předmětů jsou zveřejněny na 
webové stránce školy minimálně jeden měsíc před konáním OKÚ. 

 

 ČJ M AJ Pozn. 

3. ročník písemný 

test - 
práce 

s textem se 
zaměřením 

na pravidla 
českého 

pravopisu, 

slovní 
zásobu, 

skladbu, 
tvarosloví, 

porozumění 
textu, 

slohovou a 
literární 

výchovu 

písemný 

test -20 
slovních úloh 

slovní úlohy 
se 

zaměřením 
na početní 

operace, 

práce s daty, 
závislosti, 

vztahy a na 
netradiční a 

problémové 
úlohy 

 

ústní a 

písemná 
část 

práce 
s textem se 

zaměřením 
na 

porozumění, 

čtení, 
poslech a na 

ústní a 
písemný 

projev 

 

5. ročník písemný 
test - 

práce 
s textem se 

zaměřením 
na pravidla 

českého 
pravopisu, 

slovní 
zásobu, 

skladbu, 
tvarosloví, 

porozumění 
textu, 

slohovou a 

literární 
výchovu 

písemný 
test -20 

slovních úloh 
slovní úlohy 

se 
zaměřením 

na početní 
operace, 

práce s daty, 
závislosti, 

vztahy a na 
netradiční a 

problémové 
úlohy 

 

ústní a 
písemná 

část 
práce 

s textem se 
zaměřením 

na 
porozumění, 

čtení, 
poslech a na 

ústní a 
písemný 

projev 

1 žák 
s PPO 
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7. ročník písemný 
test - 

práce 
s textem se 

zaměřením 
na pravidla 

českého 

pravopisu, 
slovní 

zásobu, 
skladbu, 

tvarosloví, 
porozumění 

textu, 
slohovou a 

literární 
výchovu 

písemný 
test -20 

slovních úloh 
slovní úlohy 

se 
zaměřením 

na početní 

operace, 
práce s daty, 

závislosti, 
vztahy a na 

netradiční a 
problémové 

úlohy 
 

ústní a 
písemná 

část 
práce 

s textem se 
zaměřením 

na 

porozumění, 
čtení, 

poslech a na 
ústní a 

písemný 
projev 

 

 
 


