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Příloha VŘ č. 5 

Hodnotící systém 
Hodnocení dětí v Dětském domově se školou Slaný (dále jen DDŠ) je zaměřeno na 

dodržování pozitivní spolupráce s úsekem výchovy DDŠ, kdy jsou děti vedeny k utváření si a 

upevňování zásad a norem slušného chování a jednání ve společenském styku. Dále je 

zaměřeno na dodržování vnitřního řádu, plnění všech pokynů pedagogických pracovníků, 

daných pravidel a samostatného režimu DDŠ a rodinné skupiny. 

 

Pozitiva v chování: 

 elementární zdvořilostní projevy (pozdrav, požádání, prosba, poděkování, omluva, 
klidná a slušná forma vyjádření námitky, nesouhlasu…) 

 aktivní zapojení se do jednotlivých činností rodinné skupiny a společných akcí DDŠ 

 spolupráce s pedagogickým pracovníkem 

 projevy slušného chování a jednání 

 vztah ke společnému i osobnímu majetku 

 kamarádské a přátelské chování k ostatním dětem 

 respekt a úcta k dospělým osobám 

 vztah ke svým povinnostem 

 zapojení se do společného života rodinné skupiny a úseku výchovy DDŠ 

 aktivita nad rámec svých povinností 

 

Negativa v chování: 

 agresivita, vulgarismy, šikana 

 fyzické ataky vůči dětem, dospělým 

 ničení majetku, věcí 

 nedodržování pravidel, norem a řádů 

 užívání alkoholu, jiných omamných látek, kouření 

 lhaní, krádeže 

 útěky 

 

Snahou a především cílem všech pedagogických pracovníků i asistentů pedagoga je vést žáky 

k pozitivní spolupráci s ostatními dětmi a dospělými v DDŠ a k dodržování platných 

společenských norem. Jedním z mnoha nástrojů, jak toho dosáhnout, je systém barevného 

hodnocení. Každé barevné pásmo má svou formulaci, při jakém chování a jednání se dítě 

pohybuje v určitém pásmu, které je ještě doplněné a podpořené bodovým systémem, přičemž 

každé pásmo má svou bodovou hodnotu (plusové měřítko nebo nulové měřítko). 

 

Za získané body si může dítě nakoupit různé produkty u vedoucího vychovatele, má šanci 

zakoupit si účast na odměnové akci pořádané úsekem výchovy DDŠ. Může si také zakoupit 

výhody, jako je hraní her na PC, surfování na internetu, návštěva bazénu, apod. 

 

Pravidla hodnocení na úseku výchovy DDŠ: 

Žluté pásmo – snažím se, jsem hodný a kamarádský, poslouchám, chovám se a jednám 

slušně, pomáhám ostatním, i když se mi občas nepovede a jsem občas napomínán.  
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Plním si své povinnosti, dodržuji daná pravidla a respektuji ustanovení vnitřního řádu, i když 

jsem na to občas upozorňován. 

Je bodováno 15 body  

Modré pásmo – chovám se dobře, častěji však neposlouchám, chovám se a jednám 

nevhodně, ale snažím se o nápravu svého chování. 

Častěji jsem upozorňován na to, abych si plnil své povinnosti, dodržoval daná pravidla a 

respektoval ustanovení vnitřního řádu. 

Je hodnoceno 10 body  

Červené pásmo – nechovám se dobře, mnohem častěji neposlouchám, chovám se a jednám 

nevhodně, používám vulgarismy a jiná negativa v chování. Velmi málo se snažím o nápravu 

svého chování a jednání. 

Mnohem častěji jsem upozorňován na to, abych si plnil své povinnosti, dodržoval daná 

pravidla a respektoval ustanovení vnitřního řádu. 

Je bodováno 5 body  
Černé pásmo – Nerespektuji žádná pravidla slušného chování, nerespektuji pokyny 

dospělých osob, opakovaně se chovám a jednám nevhodně, používám vulgarismy, jsem 

agresivní, ničím majetek. Nesnažím se o nápravu svého chování a jednání. 

Neustále jsem upozorňován na to, abych si plnil své povinnosti, dodržoval daná pravidla a 

respektoval ustanovení vnitřního řádu. 

Je bodováno 0 body  

 

Opatření ve výchově (negativní charakter) 

 fyzický atak dítěte a dospělého 

 kouření, alkohol a jiné návykové látky 

 útěk 

 krádež 

 šikana 

Postupuje se dle zákona č. 109/2002 Sb., kdy o konkrétním postupu rozhoduje pedagogický 

pracovník s vedoucím vychovatelem, popřípadě s vedoucí zařízení. 

 

Jednotlivé směny hodnotí chování dítěte podle následující tabulky: 

 

Tabulka hodnocení č. 1 - jednotlivá směna (úsek hodnocení) 

 

Body za jednu směnu Barevné pásmo 

15 bodů ŽLUTÉ PÁSMO 

10 bodů MODRÉ PÁSMO 

5 body ČERVENÉ PÁSMO 

0 bodů ČERNÉ PÁSMO 
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Tabulka hodnocení č. 2 – denní a noční směna 

 

Body za jeden den 

na úseku výchovy 

Barevné pásmo Body za týden na 

úseku výchovy 

Body za měsíc na 

úseku výchovy 

30 - 45 bodů ŽLUTÉ PÁSMO 240 - 315 bodů 960 – 1 260 bodů 

20 - 30 bodů MODRÉ PÁSMO 160 - 240 bodů 640 – 960 bodů 

 10 - 15 body ČERVENÉ PÁSMO 70 – 105 bodů 280 – 420 bodů 

0 bodů ČERNÉ PÁSMO 0 bodů 0 – bodů 

OPATŘENÍ VE VÝCHOVĚ – postup dle zákona č. 109/2002 Sb. 

 

Tabulka hodnocení č. 3 – škola, denní a noční směna celkem 

 

Body za jeden den na 

úseku výchovy + 

školy 

Barevné pásmo Body za týden na 

úseku výchovy + školy 

Body za měsíc na 

úseku výchovy + 

školy 

45 bodů ŽLUTÉ PÁSMO 315 bodů 1260 bodů 

30 bodů MODRÉ PÁSMO 240 bodů 960 bodů 

15 bodů ČERVENÉ PÁSMO 105 bodů 420 bodů 

0  body ČERNÉ PÁSMO 0  bodů 0   bodů 

OPATŘENÍ VE VÝCHOVĚ – postup dle zákona č. 109/2002 Sb. 

 

 

Denní hodnocení 

Na úseku výchovy DDŠ se chování dětí hodnotí při příchodu z vyučování, kdy probíhá denní 

hodnocení, při kterém pedagogický pracovník s dětmi reflektuje průběh chování za předchozí 

úseky hodnocení (odpoledne předchozího dne, noc a vyučování) a následně každému dítěti 

vyhodnotí celkové hodnocení (v jakém barevném pásmu se uplynulé období pohybovalo a 

kolik získává bodů k uplatnění výhod dne).  

 

 

Týdenní hodnocení 

Týdenní hodnocení probíhá vždy v pátek v senátní místnosti, při kterém pedagogičtí 

pracovníci výchovy i školy společně s dětmi reflektují průběh chování během celého týdne a 

závěrem zhodnotí, v jakém barevném pásmu se v uplynulém týdnu pohybovaly a kolik 

získaly bodů (tabulka hodnocení č. 2). 
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Měsíční hodnocení 

Měsíční hodnocení probíhá vždy v první pátek následujícího měsíce v senátní místnosti, kdy 

pedagogičtí pracovníci s dětmi zhodnotí průběh chování během celého měsíce, vyzdvihnou 

pozitiva v chování, upozorní na negativní projevy chování. Závěrem zhodnotí, v jakém pásmu 

se v uplynulém měsíci pohyboval a kolik získal celkem bodů za uplynulý měsíc (tabulka č. 3). 

 

Každé dítě má na své rodinné skupině u vychovatele tabulku s přehledem hodnocení na celý 

měsíc, kde si může kdykoliv prohlédnout, jaké hodnocení obdržel za své chování a jak se mu 

v systému hodnocení daří. Vychovatel odpovídá za to, že dítě nahlíží pouze do své tabulky a 

ne do tabulky jiného dítěte. 
 

Poskytnutí výhod 

Za své získané body v rámci systému denního a týdenního hodnocení může každé dítě daný 

den dle nasbíraného počtu bodů využít tyto výhody: 

 

25 bodů – sledování TV přes den 

30 bodů – sledování TV ve večerních hodinách 

30 bodů – možnost směnit body za věci a sladkosti dle vlastního výběru v krámku u vedoucí 

vychovatelky 

30 bodů – PC na 30 minut  

35 bodů – PC na 30 minut + možnost směnit body za PC, internet 30 minut 

45 bodů – PC na 60 minut + možnost směnit body za PC, (např. internet 60 minut) 

45 bodů – možnost směnit body za videohry (X box) 

45 bodů – možnost směnit body za Netflix (senátní místnost) 

45 bodů – možnost směnit body za odměnovou akci dle přání dítěte (nejedná se o atraktivní 

akci DDŠ nebo o běžný program rodinné skupiny) 

 
 

Výhoda Počet bodů Poznámka 

pobyt na PC v délce 30 minut - internet 50 bodů klubovna RS 

pobyt na PC v délce 60 minut – internet 100 bodů klubovna RS 

návštěva aquaparku, kina, výstavy,.. atd. (dle 
vhodnosti akce pro dítě) 
 

350 bodů 1-2 děti na akci v doprovodu 
  pedagog.  pracovníka 
(odměnová akce dle přání dítěte) 

směna bodů v krámku vedoucí vychovatelky 
(sladkosti, hračky, stavebnice…) 

30 – 2000 bodů Ceny dle nabídky, průběžně 
aktualizované dle zařazeného 
zboží 

videohry (X box) 450 bodů klubovna RS 

netflix 450 bodů senátní místnost 

Další mimořádné výhody 

dárkový poukaz v hodnotě 100 bodů - škola Za plný počet 
bodů dosažených 
za předchozí 
měsíc – 
vyhodnocení 
proběhne 1. pátek 
v měsíci, za měsíc 
uplynulý (př. 1. 
pátek v říjnu za 
měsíc září) 

 

lze uplatnit v krámku vedoucí 
zařízení (směna zboží za body) 

dárkový poukaz v hodnotě 150 bodů - výchova lze uplatnit v krámku vedoucí 
vychovatelky (směna zboží za 
body) 
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udělení pozitivního opatření ve výchově  dle  Zák. č. 109/2002 § 21 – 
(vybrat pouze 1 možnost) 

a) udělena věcná nebo finanční 
odměna, 

b) zvýšeno kapesné v rozsahu 
stanoveném zákonem, 

c) povolena mimořádná 
návštěva kulturního zařízení,  

d) mimořádná vycházka, 

e)  mimořádná návštěva nebo 
přiznána jiná osobní výhoda 

 

   

Pokud dítě porušuje závažným způsobem Vnitřní řád, je možné dle závažnosti přestupku 

udělit opatření ve výchově dle Zákona č. 109/2002 Sb., § 21 (lze vybrat pouze 1 

možnost): 

a) sníženo kapesné v rozsahu stanoveném tímto zákonem, na následující kalendářní měsíc 

b) omezeno nebo zakázáno trávení volného času mimo zařízení v rozsahu stanoveném 

vnitřním řádem, 

c) odňata možnost účastnit se atraktivní činnosti či výchovně vzdělávací akce, 

d) zakázány návštěvy, s výjimkou návštěv osob odpovědných za výchovu, osob blízkých a 

oprávněných zaměstnanců orgánů sociálně-právní ochrany dětí, a to na dobu nejdéle 30 

dnů v období následujících 3 měsíců. 

 

Výchovné opatření se předkládá na příslušném tiskopise (viz Příloha VŘ č. 7), schvaluje 

vedoucí DDŠ. 
 

 
 

 

Mgr. Jana Adamčíková 

vedoucí DDŠ Slaný 


