
Střední škola gastronomická a hotelová s.r.o.
Vrbova 1233, 147 00 Praha 4 - Braník

Pravidla motivačního programu

Za účelem naplnění obsahu uzavřených smluv o vzdělávání se vydávají následující pravidla motivačního programu.

I.

V průběhu  školního  roku  mohou  žáci  školy  získávat  za  své  studijní  a  pracovní  výsledky,  za  účast  na  soutěžích,

charitativních a školních akcích nebo za jinou reprezentaci školy body do motivačního programu podle následujících

pravidel:

Hodnocená aktivita Bodování Četnost Body přiděluje

Pochvala ředitele školy 150 jednorázově třídní učitel

Pochvala třídního učitele, učitele praktického 
vyuč.

100 čtvrtletně třídní učitel, UPV

Individuální umístění ve školní soutěži na 1. 
místě

60 jednorázově třídní učitel

Individuální umístění ve školní soutěži na 2.- 3. 
místě

40 jednorázově třídní učitel

Individuální účast ve školní soutěži 20 jednorázově třídní učitel

Týmové umístění ve školní soutěži na 1. místě 50 jednorázově třídní učitel

Týmové umístění ve školní soutěži na 2.-3. 
místě

30 jednorázově třídní učitel

Individuální umístění v mimoškolní soutěži na 
1. místě

100 jednorázově vedoucí akce

Individuální umístění v mimoškolní soutěži na 
2.-3. místě

80 jednorázově vedoucí akce

Individuální účast v mimoškolní soutěži 60 jednorázově vedoucí akce

Týmové umístění v mimoškolní soutěži na 1. 
místě

80 jednorázově vedoucí akce

Týmové umístění v mimoškolní soutěži na 2.-3.
místě

60 jednorázově vedoucí akce

Týmová účast v mimoškolní soutěži 40 jednorázově vedoucí akce

Účast na školní či charitativní akci 40-60 měsíčně vedoucí akce

Body třídního učitele (za aktivitu žáka, nízkou 
absenci žáka do 7 vyuč. hodin za měsíc, aj.)

1-20 měsíčně třídní učitel

Napomenutí třídního učitele -50 jednorázově třídní učitel

Důtka třídního učitele -100 jednorázově třídní učitel

Důtka ředitele školy -150 jednorázově třídní učitel

Snížená známka z chování -150 pololetně třídní učitel
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II.

Žáci,  kteří získají  v průběhu daného školního roku nejvyšší  počet bodů, budou odměněni na konci školního roku

věcnými cenami o následujících hodnotách:

Pořadí Hodnota ceny

1. 15.000 Kč

2. 10.000 Kč

3. 5.000 Kč

4. 4.500 Kč

5. 4.000 Kč

6. 3.500 Kč

7. 2.500 Kč

8. 2.000 Kč

9. 2.000 Kč

10. 2.000 Kč

11. 2.000 Kč

12. 1.500 Kč

13. 1.500 Kč

14. 1.500 Kč

15. 1.500 Kč

Konkrétní věcné ceny o výše uvedených hodnotách stanoví škola nejpozději do 15. června. Žák-výherce se může se

školou dohodnout na jiné věcné ceně v dané či podobné hodnotě, popřípadě na místo uvedené ceny může žák-

výherce požádat o slevu na školném na následující školní rok ve výši odpovídající hodnotě ceny.

III.

Tato pravidla mohou být školou kdykoliv jednostranně doplňována či změněna.

IV.

Tato pravidla nahrazují Pravidla motivačního programu vydaná dne 2. 9. 2019.

V Praze dne 1. 9. 2022 Ing. Tomáš Kadlec

                 jednatel


