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Žáci 2. stupně se kromě svých běžných studijních povinností mohou v průběhu školního roku
zúčastnit mnoha různých aktivit: od odpoledních kroužků, přes sportovní soutěže, po soutěže
vědomostní. Za dobré studijní výsledky, vzornou domácí přípravu, aktivitu v třídní samosprávě či
žákovském parlamentu, za každou účast v soutěžích a navíc i dobré umístění získávají body, které si
nechávají zapisovat do bodovacího archu Žákovského portfolia.
Počet bodů za každou soutěž je pevně stanoven tabulkou, kterou má k dispozici každý vyučující a žáci
do ní mohou nahlédnout. Na konec školního roku jsou žáci podle výsledku bodování seřazeni a
postupují do výběru na účast na Výletu za odměnu. V tomto roce se výlet poprvé uskuteční mimo
hranice ČR, a to v Chorvatsku! Bude plně hrazen z prostředků obce a žáci jej budou mít zdarma.
Účast na akci takového rozsahu není podmíněna pouze množstvím získaných bodů, ale rovněž
chováním a prospěchem v průběhu školního roku. Na výlet mohou jet žáci, na které je spolehnutí a
kteří svým chováním dlouhodobě nenarušují chod vyučování. Pokud žák získá napomenutí třídního
učitele, bude mu z celkového skóre odečteno 30 bodů a na výlet má šanci jet. Pokud jeho chování
dojde od napomenutí k důtce třídního učitele, důtce ředitele školy, nebo dokonce sníženému stupni
z chování, bude žák z účasti na výletu vyloučen. Pokud ovšem žák, který je jinak bezproblémový, získá
za jednorázový přečin maximálně důtku ředitele školy, a poté je jeho chování opět zcela bez
problémů, bude mu z celkového skóre odečteno 50 bodů a má šanci na výlet jet. Takovéto vzácné
situace budou ovšem hodnoceny individuálně podle závažnosti provinění.
Na hodnocení bude mít vliv i prospěch. Žáci, kteří dosáhnou výborných studijních výsledků, si
připočtou předem stanovené body. Nejvíce ti, kteří budou mít samé jedničky, pak ti s vyznamenáním
a ti, kteří nebudou mít žádnou čtyřku nebo pětku, si také připíší menší body. Výletu se v žádném
případě nezúčastní žák, který je hodnocen na vysvědčení nedostatečnou.
Ředitelství má rovněž možnost poslat na výlet jednoho až dva žáky za zvláštní zásluhy. Nebo
výborného žáka, který přijde na školu v průběhu roku a má ke sbírání bodů menší čas.
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