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Požadavky pro uzavření klasifikace:
a) teorie:




znalosti dosažené v jednotlivých tematických celcích - prověření písemnou a ústní formou
správnost, přesnost a pečlivost při zařazování
celkový přístup studenta k vyučovacímu procesu a k plnění studijních povinností (práce
s literaturou a vyhledávání dalších informací souvisejících s danou problematikou na
internetu, aktivita v hodinách apod.).

1
90 – 100 %

2
81 – 89 %

3
65 – 80 %

4
40 – 64 %

5
méně než 40 %

b) praktické dovedností:
 manipulace se zbraní
 činnost na střelnici
 praktické střelby - hodnocení výsledků střelby je prováděno bodovým způsobem na základě
počtu dosažených zásahů v terči. Hodnocení známkou se stanoví na základě percentuelního
počtu dosažených bodů z celkového počtu možných takto:
1
90 – 100 %

2
70 – 89 %

3
50 – 69 %

4
30 – 49 %

5
méně než 30 %

Tematické okruhy:
1. Nauka o zbraních a střelivu.
2. Základy a pravidla střelby.
3. Polohy ke střelbě.
4. Zákon o zbraních a střelivu a související právní normy.
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