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Příloha č. 2  

Bodový systém 
 

Bodový systém je přílohou č. 2 ke Školnímu řádu, který vydala ředitelka Základní školy Jana Wericha 

8. 10. 2018 v souladu s § 30 Školského zákona a řídí se níže uvedeným bodovým systémem. Tato 

opatření jsou shodná pro žáky 1. a 2. stupně. 

 

Bodový systém hodnocení chování žáků Základní školy Jana Wericha: 

 

1) Příkladné chování žáků (kladné body): 
 

Vzorné chování ve škole                             1 

Vzorné chování během školní akce                            1 až 2 

Vzorné plnění školních povinností                            1 až 5 

Aktivní spolupráce mezi třídami                            1 až 3 

Aktivní spolupráce mezi spolužáky                            1 až 3 

Aktivní pomoc zaměstnanci školy                            1 

Aktivní práce v třídní samosprávě                            1 až 3 

Aktivita nad rámec školních povinností                           1 až 6 

Příprava vystoupení k reprezentaci školy, pro žáky školy                         1 až 5 

Reprezentace školy na kulturních akcích                           2 

Výrazné zlepšení prospěchu                             1 

Výrazné zlepšení chování                             1 

Aktivní činnost v žákovském parlamentu nebo Ekotýmu                                                 1 až 3 

Aktivní účast při přípravě akce školy                                                                                1 až 5 

Sběr papíru, víček                                                                                                              1 až 3 

Aktivní účast v redakční radě školního časopisu                                                               1 až 3 

Aktivita při přípravě projektových dnů                                                                             1 až 5 

Aktivní práce v ŠD, ŠK                                                                                                     1 až 3   

 

 

 

 

 

 

 



Pochvaly 

 

Ředitelka školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo podnětu jiné osoby po projednání 

v pedagogické radě udělit pochvalu za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo jiné 

aktivity, záslužný nebo statečný čin nebo za mimořádně úspěšnou práci Tato pochvala je 

žákovi zapsána na vysvědčení. 

 

Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo podnětu ostatních vyučujících udělit 

pochvalu za výrazný projev školní iniciativy nebo za déle trvající úspěšnou práci. 

 

Žákovi, který za pololetí nezíská žádné záporné body, je udělen pochvalný list.   

   

 

2) Přestupky (záporné body): 
Pozdní příchod (opakovaný)                  -1 

Nepřezutí se                    -0,5 

Nenošení pomůcek                               -0,5 

Nesplnění domácího úkolu                              -0,5 

Nekázeň (zapsána v TK)                  -1 

Předem neomluvená odpolední absence                                                                  -0,5 

Opakované pozdní předání omluvenky                                                                   -2 

Použití mobilního telefonu a podobných technologií při vyučování            -3 

Použití technologií za účelem pořizování audio a video záznamů 

 v budově školy a na školních akcích bez souhlasu pedagoga             -12 

Porušení zákazu pohybu v prostoru šaten v době dopoledního vyučování             -2   

Jakékoliv slovní i fyzické napadení pedagoga či jiného zaměstnance školy          -4 až -25 

Lhaní a podvodné jednání                  -4 až -12         

Ohrožení zdraví a bezpečnosti žáků a ublížení spolužákovi   

(dle posouzení závažnosti)                                                                        -3 až -25 

Úmyslné ničení školního nebo cizího majetku               -1 až -5 

Nevhodné chování vedoucí k poškození dobrého jména školy                              -2 až -8 

Vnesení, použití nebo distribuce zakázaných předmětů a látek  (např. zbraň,               

pyrotechnika, omamné a psychotropní látky, alkohol, tabák, pornografie aj.)        -18   

Šikana (jakákoli forma - dle posouzení závažnosti)                -18 až -25 

Krádež                      -4 až -18 

Úmyslné opuštění budovy nebo areálu školy, popř. skupiny během  

školní akce                                                                                                                -18                                                                             

Opakované neuposlechnutí pokynu učitele                                                              -2         

 

 

Výchovná opatření  

 

Napomenutí třídního učitele               - 4 

Důtka třídního učitele                - 8 

Důtka ředitelky školy                - 12 

2. stupeň z chování (uspokojivé)              - 18 

3. stupeň z chování (neuspokojivé)              - 25 a více 

 

 

 



Neomluvené absence 

 

1 hodina     třídní důtka           - 8 

2 hodiny    důtka ředitelky školy          - 12 

3 – 10 hodin     2. stupeň z chování          - 18 

Více než 10 hodin   3. stupeň z chování          - 25 
 

 

 

Poznámka 

 

 

1. Body za příkladné chování žáků lze přičítat pouze z výše uvedených přestupků ohodnocených 

– 1 a - 2 body.  
2. Ke čtvrtletí se uděluje takové výchovné opatření, kterému odpovídá dosažený stav bodů 

k termínu ukončení klasifikace.  
3. Po udělení napomenutí TU nebo důtky TU na konci 1. nebo 3. čtvrtletí se žákovi odečte 

příslušný počet bodů, který je na dolní hranici uděleného opatření, a do dalšího čtvrtletí 

zůstávají žákovi zbylé body.  
4. Žákovi, který nezískal za celé pololetí žádný záporný bod, bude udělena pochvala (pochvalný 

list).  
5. Snížený stupeň z chování se uděluje v pololetí nebo na konci školního roku. 

 

 

 

Tento bodový systém nabývá účinnosti 12. 9. 2022. 

 

 

         Mgr. Zuzana Martinovská 

          ředitelka školy 

 

 

 

 


