
     

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SV. VORŠILY V PRAZE
 

Pokyn ředitele školy k motiva čnímu programu 
ve školním roce 2017/2018   

Motivační program je určen pro všechny žáky Základní školy sv. Voršily v Praze. Jeho cílem je ocenit žáky, 
kteří přispívají k dobrému jménu školy. Žáci jsou odměňováni prostřednictvím voršilských kreditů (dále jen 
VK) za prospěch s vyznamenáním, významné zlepšení prospěchu, úspěchy v soutěžích a dobré skutky ve 
prospěch školy. Voršilské kredity uděluje ředitel školy podle následujících pravidel. 

Získání voršilských kredit ů 

a) za prosp ěch s vyznamenáním 

Žák 4. a 5. ročníku získá: 
3 VK za prospěch s vyznamenáním s průměrem 1,00 (samé jedničky na vysvědčení),  
Žák 6. až 9. ročníku získá: 
5 VK za prospěch s vyznamenáním s průměrem 1,00, 
3 VK za prospěch s vyznamenáním do průměru 1,25, 
1 VK za prospěch s vyznamenáním do průměru 1,50. 
Žák získá VK za prospěch s vyznamenáním pouze v případě, že mu nebylo v daném pololetí uděleno 
výchovné opatření (napomenutí TU, důtka TU, důtka ŘŠ). 

b) za významné zlepšení prosp ěchu 

Žák 6. až 9. ročníku získá: 
1 VK za zlepšení prospěchu alespoň o 0,25 oproti prospěchu v předcházejícím pololetí (zlepšení alespoň ve 
čtyřech předmětech o jeden stupeň), 
2 VK za zlepšení prospěchu alespoň o 0,50 oproti prospěchu v předcházejícím pololetí. 

c) za úsp ěchy v sout ěžích 

Žák může získat až 3 VK za vynikající individuální umístění ve školním, obvodním, krajském, příp. 
celostátním kole vědomostní, jazykové, sportovní nebo umělecké soutěže, které se škola účastní. 
Ohodnocení týmu žáků se stanovuje podle velikosti týmu a náročnosti soutěže. Počet VK navrhuje 
organizátor podle náročnosti soutěže a schvaluje ředitel školy. 

d) za dobré skutky 

Žák může získat až 3 VK za dobré skutky ve prospěch školy, zejména za dobrovolnou pomoc škole, 
dlouhodobé projevy šlechetnosti nebo zcela výjimečný skutek. Udělení VK za konkrétní skutek navrhuje 
organizátor akce nebo třídní učitel a schvaluje ředitel školy. 

Zhodnocení voršilských kredit ů 

Žák může zhodnotit získané VK kdykoliv během školního roku, ve kterém je získal, nejpozději však do konce 
prvního čtvrtletí následujícího školního roku. Počty získaných VK eviduje ředitel školy a jsou zveřejňovány ve 
sborovně. 

a) poukázky 
2 VK, 3 VK, 4 VK – poukázka do cukrárny (Studánka) 
3 VK, 4 VK, 5 VK, 10 VK – poukázka na nákup knih (Ostrovní, Dobrovský, Luxor) 
5 VK – poukázka na nákup školních a kancelářských potřeb (Rossa Bella) 
5 VK – poukázka na nákup korálků a komponentů  
7 VK – poukázka do pizzerie (Borsalino) 
Hodnotu poukázky stanovuje ředitel školy podle počtu získaných VK. 

b) vstupenky 
8 VK – vstupenka do kina Cinema City 
10 VK – vstupenka na bowling pro soutěžní tým 

c) žolík 

Za 2 VK může žák získat tzv. žolík, který ho opravňuje uvolnit se z malé písemky. Žolík vydá žákovi ředitel 
školy, přičemž oprávnění k uvolnění z malé písemky získává výhradně jmenovaný žák. Žák smí uplatnit žolík 
v daném předmětu jen jednou za pololetí a pouze v případě, že má dostatečný počet známek pro klasifikaci, 
a nejpozději do konce prvního pololetí následujícího školního roku. Učitel odevzdá využitý žolík řediteli školy. 

 
V Praze dne 27. 9. 2017     Filip Roubíček, ředitel školy 


