
 
 

Bodový systém hodnocení žáků na ZŠ v Újezdě u Brna 
 
Od letošního školního roku byl na naší škole zaveden bodový systém pro hodnocení chování žáků. 
Bodový systém není nic nového a je na mnoha školách součástí pravidel pro hodnocení chování 
žáků již delší dobu.  
 
Jsou to jasně nastavená pravidla, která by žáci neměli překračovat. Jasně stanovená pravidla jsou 
všude kolem nás, v zákonech, v práci, v dopravě i ve školních řádech. Děti se s nimi budou běžně 
setkávat.  Jednou ze základních povinností školy je přece připravovat děti na běžný život.  
 
Chtěl bych zdůraznit, že pravidla pro hodnocení chování musí mít každá škola a měli jsme je i my 
v loňském školním roce. I vloni žáci dostávali poznámky a kázeňská opatření za nevhodné chování. 
V podstatě se nic zásadního nezměnilo, jen jsme pravidla zasadili do určitého rámce, neboť jsme 
chtěli docílit toho, aby byla přehledná (žáci, rodiče i učitelé vědí, na čem jsou, co se od nich 
očekává) a objektivní. Rodiče i žáci navíc dostávají okamžitou zpětnou vazbu, což považujeme  
za důležité.  
 
Myslím, že obavy některých rodičů z bodového systému jsou naprosto zbytečné. Škola řeší 
minimum kázeňských problémů, často dostáváme pozitivní zpětnou vazbu na to, jak jsou naše děti 
slušně vychované. Za první čtvrtletí tohoto školního roku jsme udělili celkem sedm kázeňských 
opatření, což je srovnatelné s minulým školním rokem, kdy bodový systém ještě nebyl v platnosti. 
 
Bodový systém je součástí aktualizovaného Školního řádu, který byl projednán na pedagogické radě 
a dále byl schválen Školskou radou, jakožto zákonným orgánem.  
 
Chápu, že některým rodičům se bodový systém nelíbí, ale je také spousta rodičů, kteří jeho 
zavedení schvalují. Nikdy v této věci nedojde ke stoprocentní shodě.  
 
Během měsíce listopadu proběhne revize bodového systému na poradě pedagogických pracovníků 
školy, jak již bylo avizováno na začátku školního roku. 
 
Všichni rodiče budou mít v dohledné době možnost vyjádřit se k bodovému systému v rámci eva-
luačních dotazníků a chtěl bych je tímto požádat, aby tak učinili. Pokud máte k bodovému systému 
výhrady, popište je prosím v rámci evaluace. S výsledky dotazníkového šetření budete seznámeni. 
Navrhovanými podněty se budeme zabývat. 
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