Hodnotiaci systém 2019/2020
1. Dieťa môže štandardne získať body:
a) Od učiteľov:
X 0 1
X 0 1
X 0 1

2
2
2

3
3
3

b) Od vychovávateľov:
X 0 1 2 3
X 0 1 2 3
X 0 1 2 3

Dodržiavanie pravidiel, režimu, disciplína
Aktivita a príprava na vyučovaciu hodinu
Správanie sa k deťom, dospelým, k sebe samému

Dodržiavanie pravidiel, režimu, disciplína
Aktivita pri plnení si povinností - a PNV, práca na úseku atď.
Správanie sa k deťom, dospelým, k sebe samému

c) Od nočných vychovávateľov:
X 0 1 2 3 Dodržiavanie pravidiel, režimu, disciplína
X 0 1 2 3 Správanie sa k deťom, dospelým, k sebe samému
d) Od psychológov:
1 2
X 0 1 2

3

Písanie denníka
Terapeutická skupinka

e) Za krúžok:
X 0 1

3

Dodržiavanie disciplíny, aktivity a správania sa

2

f) Od rodičov – v prípade víkendového pobytu doma alebo počas choroby (lekárskeho vyšetrenia
atď.). Hodnotiaci dotazník vypĺňa rodič podľa rovnakých pravidiel ako v LVS. Dieťa je povinné
priniesť vyplnený dotazník v nedeľu, TD v pondelok, DD vo štvrtok. V prípade choroby hneď
v deň nástupu do LVS.
V prípade, že dieťa v deň nástupu neprinesie rodičom vyplnený hodnotiaci dotazník, nebudú mu
pripísané body.
X – závažné priestupky = agresia – bitka, sebapoškodzovanie, tetovanie, klamstvo, vulgárne
vyjadrovanie, krádež, nedovolené vzdialenie sa od skupiny, neskorý príchod do LVS (a vráti
dvojnásobok času), neuposlúchnutie príkazu a odmietnutie vykonať svoje povinnosti, fajčenie
(2X), nerešpektovanie nástupov,, inštalovanie programov a hier, zmeny hesiel v počítačoch,
nedovolené chodenie na cudzie izby, výmena šatstva, prechovávanie zakázaných vecí
a potravín, hra na bitku, nevhodné – provokačné správanie k dospelým a k deťom a podobne.

2. Dieťa môže mimoriadne získať:
Mimoriadne voľno
 Riaditeľské voľno
 Charlie karta – víkend (ako 1. Stupeň) = postup pri čerpaní – rodič telefonicky požiada
vychovávatľa alebo iného odborného pracovníka LVS do štvrtka 19:00 hod. (čerpanie môže
byť obmedzené v prípade vážnej výhrady dospelého, v prípade 5.stupňa a mínusových
bodov alebo ak dieťa získalo viac ako 15X). Dieťa nemá nárok čerpať Charlie kartu v týždni,
v ktorom mu bola udelená.
 Čitateľská karta = postup pri čerpaní ako pri Charlie karte
 Narodeniny dieťaťa v LVS – víkend (ako 1.stupeň) = postup čerpania ako pri Charlie karte.
 Rodičovská karta - víkend (ako 1.stupeň) = postup čerpania ako pri Charlie karte.
 Meniny dieťaťa v LVS – ako 2.stupeň - postup čerpania ako pri Charlie karte.

Žetón – má hodnotu 20 bodov, je možné ho:





vymeniť za sladkosť
vymeniť za 20 bodov
vymeniť za X, ale len so súhlasom dospelého, od ktorého dostalo dieťa X
v jednom týždni môže dieťa použiť len 1 žetón

3. V prípade závažného priestupku môže byť dieťaťu udelené:
Preradenie do iného stupňa
- Preradenie do 3. stupňa
- Preradenie do 4. stupňa
- Preradenie do 5. Stupňa (podľa závažnosti priestupku)
Napomenutie triednym učiteľom alebo vychovávateľom
-

v prípade závažného priestupku
pri preradení do iného stupňa 5x

Riaditeľské napomenutie
-

v prípade závažného priestupku
pri dosiahnutí 5.stupňa 4krát po sebe alebo 10krát celkovo

Podmienečné vylúčenie:
-

v prípade veľmi závažného priestupku
pri dosiahnutí 5.stupňa 3krát po sebe

Vylúčenie

4. Kritériá pre dosiahnutie týždennej dochádzky TD/dennej dochádzky DD
Získanie TD/DD


a)
b)
c)
d)
e)

po skončení 21 dňovej adaptačnej doby musí dieťa získať 4krát po sebe 1. stupeň =
navrhuje vychovávateľ po dohode s učiteľmi/psychológmi, podmienkou je súhlas rodiča
 po skončení 21 dňovej adaptačnej doby musí dieťa získať 6krát po sebe 1./2. stupeň =
navrhuje sa po predchádzajúcej dohode dospelých, nie automaticky (je potrebný súhlas
rodiča)
 bez ohľadu na hodnotenie po 5. mesiaci pobytu dieťaťa = navrhuje sa po
predchádzajúcej dohode dospelých, nie automaticky (je potrebný súhlas rodiča)
Nesmie zasahovať do týchto hodnotení ani jeden deň z adaptačnej doby.
Hodnotenia, počas ktorých bolo dieťa PN/ boli prázdniny bude posudzované individuálne.
TD/DD navrhuje vychovávateľ/učiteľ/psychológ vo štvrtok na komunite.
Dieťa si udrží TD/DD pokiaľ dosiahne 1./2. stupeň. Inak sa pozastavuje na jeden týždeň,
v prípade 3. opakovaného zlého hodnotenia/v prípade vážneho priestupku sa ruší.
V prípade plánovaného ukončenia pobytu, napriek opakovanému zlému hodnoteniu, sa TD/DD
len pozastaví na jeden týždeň.

5. Hodnotiaca stupnica
1.stupeň
100% - 90%
188 – 169 bodov








dieťa v 1. stupni
nemôže mať X

2.stupeň
89% - 75%
168 – 141 bodov





dieťa v 2. stupni
môže mať 2krát X
3.stupeň

vychádzka domov v piatok po komunite (návrat v nedeľu do 19.00)
sladká odmena
možnosť sledovať televíziu po večierke v piatok a v sobotu podľa
uváženia nočného vychovávateľa
účasť na odmenových akciách
počas návštevy (8.30 hod. – 12.30 hod. v nedeľu) možnosť
poldennej vychádzky (s rodičom) aj mimo areálu LVS (s vychádzkou
musí súhlasiť kmeňový vychovávateľ) – ak si dieťa nečerpá 1. stupeň
vychádzka domov po splnení povinností v sobotu, v dopoludňajších
hodinách(návrat v nedeľu do 19.00)
možnosť sledovať televíziu po večierke v piatok a v sobotu podľa
uváženia nočného vychovávateľa
počas návštevy (8.30 hod. – 12.30 hod. v nedeľu) možnosť poldennej
vychádzky (s rodičom) aj mimo areálu LVS (s vychádzkou musí
súhlasiť kmeňový vychovávateľ) – ak si dieťa nečerpá 2. stupeň



počas návštevy (8.30 hod. – 12.30 hod. v nedeľu) možnosť
poldennej vychádzky (s rodičom) aj mimo areálu LVS (s vychádzkou
musí súhlasiť kmeňový vychovávateľ)




nedeľná návšteva len v areáli LVS (8.30 – 12.30)
možnosť a výšku čerpania vreckového určuje vychovávateľ



neúčasť na odmenových akciách




skrátenie nedeľnej návštevy na 2 hodiny
zákaz čerpania vreckového



neúčasť na odmenových akciách, vylúčenie zo zaujímavých
výchovných činností

74% - 50%
140 – 94 bodov
dieťa v 3. stupni
môže mať 5krát X
4.stupeň
49% - 30 %
93 – 56 bodov
dieťa v 4. stupni
môže mať 9krát X
5.stupeň
29% a menej
55 a menej bodov
10krát X a viac

V Bratislave 2.9.2019

Schválil: Ján Gabčík
riaditeľ LVS

