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2 Motivačný systém SBG BESST 

Motivačný systém BESST pre gymnázium 
Svedomitým prístupom, ale aj plnením zaujímavých úloh sa počas školského roka usilujem o to, aby som mohol byť súčasťou 
víťazných kategórií a zároveň získať odmeny k tomu prináleţiace. Stretávam sa s úlohami z rôznych oblastí � od čítania 
slovenskej či anglickej literatúry, cez návštevy hradov a zámkov, divadiel a kín aţ po návštevy rôznych miest a zapojenie sa do 
projektu Duke of Edinburgh. Postupne získavam body a ocenenia.  

INDIVIDUÁLNEA TRIEDNE HODNOTENIE 
Zbieram ocenenia 

x 10 ocenení – získam BRONZE CERTIFICATE– dostanem sa na nástenku Hall of fame, získam menovací dekrét, 2 
individuálne a 2 triedne ţolíky  

x 20 ocenení – získam SILVER CERTIFICATE – dostanem sa na nástenku Hall of fame, získam menovací dekrét, 2 
individuálne a 2 triedne ţolíky  

x 30 ocenení – získam GOLD CERTIFICATE – dostanem sa na nástenku Hall of fame, získam menovací dekrét, 2 
individuálne a 2 triedne ţolíky  

x 50 ocenení – získam PLATINUM CERTIFICATE – dostanem sa na nástenku All-time Hall of fame, získam menovací 
dekrét, 2 individuálne a 2 triedne ţolíky  

x 70 ocenení – získam DIAMOND CERTIFICATE– dostanem sa na nástenku All-time Hall of fame, získam menovací 
dekrét, 2 individuálne a 2 triedne ţolíky 

 

Ako získam ocenenie a druhy ocenení: 

VÝNIMOČNÉ OCENENIA 
Výnimočné ocenenia získavané za určité obdobie, vyhodnocované kaţdý mesiac. 

Reprezentant – ocenenie získam, ak reprezentujem školu na nejakej súťaţi v rámci celého mesta, 
prípadne Slovenska a dosiahnem 1. – 3. miesto (max. 4 ocenenia). 

Ţiak mesiaca – ocenenie získam, ak sa v rámci tried gymnázia umiestnim na 1. – 3. mieste v počte 
ocenení za mesiac, zároveň sa dostávam na nástenku(ocenenie max. 3-krát za jeden školský rok, počet 
nominácií na ţiaka nie je obmedzený). 

Trieda mesiaca – ocenenie získame, ak máme v rámci tried gymnázia ako trieda najviac ocenení 
v priemere na ţiaka. Dostávame sa na nástenku a kaţdý ţiak triedy získa toto ocenenie do svojho herného 
plánu (ocenenie max. 3-krát za jeden školský rok, počet nominácií na triedu mesiaca nie je obmedzený). 

OCENENIA 
Ocenenia získavam v priebehu roka za písomné vypracovanie projektu, prípadne v závislosti od typu ocenenia aj za donesenú 
fotku alebo ústnu prezentáciu. Za projekt, fotku a ústnu prezentáciu získam daný počet bodov. Ústna prezentácia pri 
oceneniach, kde stačí fotka, je dobrovoľná. Forma písomného projektu je ľubovoľná. Projekt a fotky nesmú byť staršie ako dva 
týţdne. 

 

Nasledujúce ocenenia získam: 

Čitateľ – ak prečítam slovenskú alebo anglickú knihu, ktorá nie je povinným čítaním a donesiem 
vypracovaný projekt alebo obsah knihy prezentujem ústne (projekt = 2 body, ústna prezentácia = 1 bod, 
maximálne 4 ocenenia).  

 

Dobrý skutok – ak vo svojom voľnom čase nezištne pomôţem učiteľovi, spoluţiakovi, školníkovi, 
zamestnancovi školy mimo beţných povinností (skutok = 1 bod). Ocenenie navrhuje učiteľ alebo 
zamestnanec školy, schvaľuje triedny učiteľ. Za kaţdé 2 body získam jedno ocenenie, maximálne 4 ocenenia. 
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Motivátor –ak svojím nasadením inšpirujem spoluţiakov k iniciatíve, sebarozvoju, zanietenosti pre danú 
vec. Ocenenie navrhuje motivovaný, schvaľuje triedny učiteľ. (1 skutok   = 1 ocenenie, maximálne 4 ocenenia) 

 

Návštevník –ak navštívim divadlo, múzeum, hrad, zoologickú záhradu alebo zábavný park, koncert 
alebo iné kultúrne predstavenie alebo mesto ma Slovensku alebo v zahraničí, donesiem vypracovaný projekt 
alebo fotku alebo vstupenku, spolu 8 ocenení (projekt = 2 body, fotka alebo vstupenka = 1 bod). 

 

Freestyle – ak vypracujem projekt na ľubovoľnú tému, spolu 8 ocenení (projekt = 1 bod). 

 

Iniciátor školských aktivít – ak navrhnem a samostatne zorganizujem súťaţ alebo aktivitu 
pre ţiakov gymnázia, alebo pre ţiakov základnej alebo materskej školy (návrh, naplánovanie a skoordinovanie 
súťaţe alebo aktivity = 2 body, pomoc spoluţiakom pri organizovaní súťaţe alebo aktivity = 1 bod, maximálne 
4 ocenenia). 

Charitatívny projekt –ak sa vo svojom voľnom čase aktívne zúčastním charitatívnej činnosti 
neorganizovanej školou, prinesiem vypracovaný projekt alebo fotku potvrdzujúcu účasť (projekt = 2 body, 
fotka = 1 bod, maximálne 4 ocenenia). 

 

 

Školská kniha projektov, gymnaziálna ročenka alebo časopis–
ocenenie získam za kaţdý projekt, ktorý bude vybratý do školskej knihy projektov, alebo za kaţdý príspevok, 
ktorý bude uverejnený v gymnaziálnej ročenke alebo v školskom časopise (max. 4-krát za jeden školský rok). 

Napĺńanie ducha školy – ocenenie získam za excelentné zvládnutie osobných mesačných 
cieľov stanovených v spolupráci s triednym učiteľom,  za kaţdý cieľ jeden bod, za 3 body ocenenie. (max. 8 
ocenení za jeden školský rok). 

Školské súťaţe –ak sa zúčastním triedneho alebo školského kola ľubovoľnej súťaţe, zapojím sa do 
aktivít alebo súťaţí organizovaných školou, zapojím sa do korešpondenčnej súťaţe, alebo ak bude moja 
práca odoslaná do súťaţe organizovanej inou inštitúciou. Na kaţdé zo štyroch ocenení musím získať 15 
bodov (účasť bez umiestnenia  = 1 bod, umiestnenie 2. a 3. miesto  = 2 body, 1. miesto = 3 body). 
 

 

Nevymeškávač – ocenenie získam, ak za mesiac nevymeškám ani jednu vyučovaciu hodinu, 
ocenenie je na posúdení učiteľa, vymeškanie z dôvodu súťaţe alebo inej školskej akcie sa do absencie 
nezaráta  (maximálne 10 ocenení za rok). 

Vzorný ţiak – ocenenie získam, ak za mesiac nedostanem ani jeden zápis previnenie sa voči 
školskému poriadku (maximálne 10 ocenení za rok). 

Reprezentant – ocenenie získam, ak sa zapájam do mimoškolských súťaţí a aktivít zameraných na 
môj osobný rozvoj. Na kaţdé zo štyroch ocenení musím získať 15 bodov (účasť bez umiestnenia  = 1 bod, 
umiestnenie 2. a 3. miesto  = 2 body, 1. miesto = 3 body).   

Aktivita – ak spravím extra úlohu doma alebo počas vyučovania nad rámec svojich povinností (podľa 
zváţenia učiteľa), zapojím sa do školských tematických dní, získam bod. Za kaţdú dobrovoľnú krúţkovú 
aktivitu, ktorú iniciatívne zorganizujem pre ţiakov SZŠ alebo SMŠ získam 3 - 5 bodov, podľa uváţenia učiteľa, 
ktorý za prípravu aktivity zodpovedá. Ak nekomunikujem po anglicky v škole podľa pravidiel dohodnutých na 
začiatku školského roka, za kaţdé porušenie bod strácam. Na kaţdé zo štyroch ocenení musím získať 15 
bodov.  
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INDIVIDUÁLNE A TRIEDNE ODMENY 
Individuálne odmeny (ţiaci môţu pouţiť len svoje vlastné individuálne ţolíky) 

Výlet*     - 4x individuálny ţolík  

Lístok do kina pre ţiaka a 1 kamaráta          - 4x individuálny ţolík 

Prekvapenie počas roku   - bude stanovený počet individuálnych ţolíkov podľa konkrétneho prekvapenia. 

 

* Výlet bude organizovaný 2x za školský rok a  bude ţiakom vopred oznámený. Ţiak, ktorý má o výlet záujem, musí zaňho 
„zaplatiť“ 4 individuálnymi ţolíkmi. 

 

Triedne odmeny (ţiaci prednostne vyuţívajú triedne ţolíky, je moţné triedne ţolíky nahradiť aj individuálnymi ţolíkmi) 

Dve voľné vyučovacie hodiny  - počet triednych ţolíkov = 1x počet ţiakov v triede 

Jedna voľná vyučovacia hodina s tortou - počet triednych ţolíkov = 1x počet ţiakov v triede 

Výber skladieb na zvonenie v škole  - počet triednych ţolíkov = 1x počet ţiakov v triede 

Týţdeň bez uniformy   - počet triednych ţolíkov = 3x počet ţiakov v triede 

Výlet     - počet triednych ţolíkov = 4x počet ţiakov v triede 

Prekvapenie počas roku   - bude stanovený počet individuálnych ţolíkov podľa konkrétneho prekvapenia. 

 

 

KONCOROČNÉ VYHODNOTENIE MS BESST 
Besst Class:      Najlepšia trieda gymnázia za celý školský rok, ktorá získala najviac ocenení. V deň koncoročného 

vysvedčenia trieda dostane tortu. 

 
Besst Student :  Najlepší ţiak gymnázia za celý školský rok, ktorý získal v tomto roku Gold Certificate a zároveň 

najviac ocenení. Získava voucher v hodnote 100€, ktorý môţe uplatniť ako zľavu pri organizovaní 
školského výletu, exkurzie, poznávacieho zájazdu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Trnava 25.8.2017       Mgr. Ľubica Srnáková 
               riaditeľka školy 



 

 


