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PRAVIDLA PRO VYHODNOCENÍ CELOROČNÍ SOUTĚŽE IQ STAR – 1. STUPEŇ
1. Závěrečná klasifikace v pololetí a na konci roku – maximálně 25 bodů
Samé jedničky

25 bodů

Dvojka z pracovních činností, výtvarné výchovy,
tělesné výchovy, hudební výchovy

Minus 1 bod

Dvojka z prvouky, přírodovědy, vlastivědy

Minus 2 body

Dvojka z českého jazyka, matematiky, angličtiny

Minus 3 body

Maximálně jedna trojka

Minus 4 body

Napomenutí třídního učitele

Minus 1 bod

Důtka třídního učitele

Minus 2 body

Důtka ředitele školy

Minus 3 body

Poznámka: V případě snížené známky z chování je žák z celoroční soutěže vyřazen.
2. Umístění v olympiádách a soutěžích
Účast ve školním kole olympiády

1 bod

Umístění na 1., 2. a 3. místě školní olympiády

4,3,2 body

Účast v okresním kole olympiády

2 body

Umístění na 1., 2. a 3. místě okresní olympiády

6,5,4 body

Účast v krajském kole olympiády

3 body

Umístění na 1., 2. a 3. místě

8,7,6 bodů

Účast v celostátním kole olympiády

4 body

Umístění na 1., 2. a 3. místě celostátní
10,9,8,6 bodů
olympiády, případně úspěšný řešitel
Poznámka: V jednom předmětu se počítá nejvýše dosažené umístění plus body za účast v nejvyšším
kole soutěže.
3. Aktivní účast ve školních kroužcích
Za každý hodnocený kroužek 1 bod.
4. Mimořádné školní aktivity
Například vystoupení na školní akademii, článek ve školní ročence, celoroční činnost v redakci
školního časopisu, aktivní práce pro žákovský parlament apod.
Podle rozsahu a významu aktivity (vyhodnotí třídní učitel, popřípadě vedení školy) 1 – 3 body za
každou hodnocenou aktivitu
5. Cena třídního učitele
V každé třídě přidělí na základě celkové školní i mimoškolní aktivity třídní učitel v každém pololetí den
po klasifikační poradě pro 10 žáků své třídy 10 – 1 bod.
6. Cena spolužáků
V každé třídě zorganizuje třídní učitel bezprostředně po klasifikační poradě vyhodnocení ceny
spolužáků. Na hlasování se mohou podílet všichni žáci příslušné třídy a celkový dosažený počet bodů
určí body pro nejlepších deset žáků třídy v hodnotách 10 – 1 bod.

