Podmienky prideľovania bodov
50 bodov – 1. miesto v súťaži
40 bodov – 2. miesto v súťaži
30 bodov – 3. miesto v súťaži
Bodový zisk za účasť v súťažiach:
5 bodov – súťaže sa zúčastní jeden zástupca za triedu
10 bodov – súťaže sa zúčastnia dvaja zástupcovia z triedy
15 bodov – súťaže sa zúčastnia traja a viac zástupcov z triedy
20 bodov – do súťaže sa za zapojí celá trieda, športové kolektívne súťaže
25 bodov – 4. miesto v športových súťažiach
Súťaže so špecifickým bodovaním:
Zimná a letná akadémia, Svet v nás – max. možný bodový zisk 100 bodov
Športový deň – max. možný bodový zisk 200 bodov
Úprava tried – 4 časti – spolu max. možný bodový zisk 100 bodov
Starostlivosť o areál školy – 3 časti
Príspevky do fotosúťaže – 5 bodov za zverejnenú fotografiu, max. možný bodový zisk
50 bodov pre triedu
TMF, Debatko - nakoľko ide o súťaž tímov našej školy – body do Džbánu pre triedu sa budú prideľovať na
základe účasti a umiestnení jednotlivcov v rôznych kategóriách týchto súťaží

Ďalšie podmienky:
štvrtácke triedy sa z bodovania vynechávajú, ich umiestnenie sa preskakuje
(napr. ak je 4.C prvá vo futbale, 50 bodov získa 3.B, ktorá je na druhom mieste)

ak súťaž nemá školské kolo, prihliada sa na umiestnenie a poradie len žiakov našej školy
v ďalšom kole súťaže, keďže Džbán je medzitriedna súťaž
(napr. ak je žiak z 3.C piaty v okrese, trieda získa 50 bodov, ďalší žiak z GJH je až dvanásty, ale jeho
trieda získa 40 bodov…)

ak má súťaž viacero vekových kategórií, ktoré majú rovnaké bodovanie, hľadá sa len
jedna víťazná trieda
(napr. MO má kategóriu A, kde je najvyššie umiestnený Jožko zo 68 bodmi a kategóriu B, kde je najvyššie
umiestnená Anička so 69 bodmi, do Džbánu získa Aničkina trieda 50 bodov, Jožkova 40)

ak je na jednom mieste umiestnených viacero žiakov, získavajú pre triedu rovnaký
počet bodov (teda súťaž môže mať aj dvoch víťazov, obe triedy získajú napr. 50 bodov)
ak jedna trieda obsadí viacero víťazných pozícií, body získava len raz, samozrejme ten
vyšší počet (napr. v 2.D získala 2. aj 3. miesto, do Džbánu sa jej pripíše 40 bodov)

