
 

Motivační program pro žáky Střední školy 
podnikatelské a Vyšší odborné školy, s.r.o. pro školní 

rok 2021/2022 
  

  

Naše škola je jednou z mála škol v České republice, která se rozhodla 

realizovat motivační program pro své žáky. 

Program nabízí žákům zajímavé ohodnocení jejich výsledků ve škole i při 

mimoškolních aktivitách v rámci oboru. Motivační program je určen pro 

žáky 1.–4. ročníku oboru Ekonomika a podnikání. 

Žáci mají možnost získat tzv. motivační body za své studijní a pracovní 

výsledky, za účast na odborných soutěžích, charitativních akcích nebo za 

jinou reprezentaci školy. Tyto body se na konci roku sečtou a na slavnostním 

vyhlášení vítězů obdrží ti nejlepší žáci zajímavé ceny.   

  

Motivační program je určen pro všechny žáky bez rozdílu. Záleží jen na 

snaze, píli a vlastní aktivitě žáků. Na finanční odměnu tak může dosáhnout 

doslova každý. Nejde tedy o motivaci, kdy si škola vybere jednoho, dva či tři 

adepty. 

Cílem programu je u žáků vzbudit větší soutěživost, zlepšit prospěch a i 

takzvanou studijní bezúhonnost. 

Nejdůležitější není jen dobrý školní prospěch, ale hlavně aktivita během 

výuky, účast v programech a projektech pořádaných školou.  

Celoroční samozřejmostí pak bývá právě takzvaná studijní bezúhonnost. 

Tedy žádná snížená známka z chování či jiný postih za nekázeň a přestupky 

proti školnímu řádu. 

  

Komu je program určen: 

pro žáky SŠ oboru Ekonomika a podnikání  

  

Co získáte? 

Hodnotné věcné dary 

Finanční ohodnocení 

Pocit dobře odvedené práce 

  
 
 



 

 
Podmínky pro zařazení do motivačního programu 

  

Zařazení do motivačního programu je možné pouze na základě splnění 

následující podmínky: 

V prvním pololetí školního roku 2021/2022   neměl/a žák/žákyně žádné 

kázeňské prohřešky (napomenutí třídního učitele, napomenutí ředitele 

školy, snížená známka z chování). 

  

Vyloučení z motivačního programu: 

V případě, že žák/žákyně dosáhne záporné hranice bodů – 50b, bude z 

motivačního programu vyloučen a ztrácí tak možnost získat odměnu v 

rámci motivačního programu. 

  

V případě dotazů se obracejte na info@spos.cz 

  

Bodové hodnocení 
  

Tabulka přidělovaných bodů 
  

AKTIVITA BODY Četnost Body přiděluje 

Pochvala třídního učitele 50 čtvrtletně Třídní učitel 

Pochvala ředitele školy 100 individuálně 
  

Třídní učitel  

Účast a umístění v odborné soutěži 
  

1-200 
  

individuálně 
  

Ředitel/zástupce ředitele 
  

Účast a umístění ve školní soutěži 
(olympiádě) 

 (podle postupu do dalších kol) 

1-30 individuálně 
  

Ředitel/zástupce ředitele 
  
  

Účast na charitativní akci, 
sportovním turnaji 

 (podle rozsahu a velikosti akce) 

1-40 
  

měsíčně 
  

Ředitel/zástupce ředitele 
  

Propagace školy 
(je třeba průkazně doložit) 

1-50 individuálně Ředitel/zástupce ředitele 

Body třídního učitele  
(za činnost nejen v rámci třídy) 

1-20 
  

měsíčně 
  

Třídní učitel 



 

Netradiční akce školy 
 (podle velikosti akce) 

1-20 
  

individuálně 
  

Organizátor akce předá 
informaci sekretářce školy 

Porušení školního řádu 
  

Nedovolené použití mobilu ve výuce 
Nepřezutí ve škole 
Nevhodné oblečení 

(-5 až -20) 
  

-15 
-10 
-5 

individuálně 
podle 

provinění 

zaměstnanec školy 

Napomenutí třídního učitele 
  

-25 
  

individuálně 
  

Třídní učitel předá informaci 
sekretářce školy 

Důtka třídního učitele  
  

-50 
  

individuálně 
  

Třídní učitel předá informaci 
sekretářce školy 

Důtka ředitele školy 
  

- 100 
  

individuálně 
  

Ředitel předá informaci 
sekretářce školy 

Snížená známka z chování 
  

-100 
  

pololetně 
  

Třídní učitel předá informaci 
sekretářce školy 

  
Veškeré body zapisuje do systému sekretářka školy.  Oprávněnost a správnost 
zápisu potvrzuje ředitel školy nebo zástupce ředitele. 

 CENY 

Žáci mají možnost si ceny v rámci umístění mezi sebou vyměnit. 

1.  cena: Autoškola 
2. cena: VIP fitness členství ve Vitasaně na 1/4 roku 
3. cena VIP fitness členství ve Vitasaně na 1/4 roku 
4. cena VIP fitness členství ve Vitasaně na 1/4 roku 
5. cena 1x 5 hodin zdarma na závodním /rallye simulátoru 
6. cena FCE zkouška 
7. cena Bezdrátová sluchátka 
8. cena slevový kupón do  Golden apple v hodnotě 1000Kč 
9. cena slevový kupon do ALZY v hodnotě 1000 Kč 
10.  cena 2 lístky do divadla MD Zlín 
11.  cena batoh SPOŠ a tričko SPOŠ 
12.  cena slevový kupón do  Golden apple v hodnotě 500Kč 
13.  cena slevový kupon do ALZY 500 Kč 
14.  cena funkční tričko SPOŠ 
15.  cena kšiltovka SPOŠ 

  


