Třetí ročník Projektu podpory přírodovědných předmětů PPPP
Na začátku října letošního školního roku startujme třetí ročník projektu PPPP. Pro ty z vás,
kteří se s naším projektem setkávají poprvé, stručně shrnu cíle projektu a jeho průběh.
Cílem je podpořit zájem našich žáků o vzdělávání v přírodovědných a technických oborech,
protože o odborníky v těchto oblastech je velký zájem a mají tedy velmi dobré vyhlídky na
získání zajímavé a dobře ohodnocené práce. Chceme žáky motivovat k účasti na
přírodovědných soutěžích a projektech, chceme, aby dali přírodovědným oborům šanci
získat si jejich zájem, aby pronikli hlouběji do studia přírodních věd a techniky a objevili
možnosti dalšího osobního rozvoje případně budoucí profesní orientace právě na tomto poli.
Celý projekt už od svého vzniku probíhá pod záštitou a za podpory města Židlochovice.
Od října do května mohou žáci sbírat body v přírodovědných soutěžích a v soutěžích SOČ. Za
účast a úspěchy v jednotlivých soutěžích jsou jim zapsány body do tabulky podle klíče
bodování. Při dosažení sedmi bodů v jednotlivém měsíci získává žák měsíční cenu. Měsíční
cenu lze získat opakovaně. Na konci května se pak sečtou veškeré body získané za daný
školní rok a pro oba stupně gymnázia zvlášť jsou vyhodnoceni vítězové soutěže. Ceny za
získaný počet bodů byly stanoveny následovně:
pololetí
1.
2.

Nižší gymnázium
7 b. a více 1000 Kč
7 b. a více 1000 Kč

Vyšší gymnázium
7 b. a více 3000 Kč
7- 10 b. 1500 Kč
11 b. a více 3000 Kč

Do bodovacích tabulek mohou žáci nahlížet na Google discu po přihlášení k účtu
gymnzidlo.student@gmail.com, postup naleznete v dokumentu „Vstup do databáze
bodování 2016/17“ v „Projektech“ na levé liště úvodní stránky www.gymnzidlo.cz. Zde bude
také zveřejněn nový klíč k bodování.
V porovnání s minulým ročníkem byl klíč upraven. Nejdůležitější změny:






není hodnoceno zlepšení prospěchu v přírodovědných předmětech
body za úlohy domácího kola Fyzikální a Matematické olympiády se přidělují
v původní výši, ale po třech úlohách (jakmile žák odevzdá kompletní řešení tří úloh,
získá až tři body)
byl upraven počet získaných bodů za školní kola Biologické olympiády
byl stanoven maximální počet započitatelných T- exkurzí

Body za loňské celostátní kolo SOČ a za T-exkurze (při splnění všech podmínek) budou
zapsány do měsíce října za použití klíče platného v minulém ročníku.

Při odevzdávání splněných úkolů svým vyučujícím ke kontrole a vyhodnocení berte v úvahu,
že opravy žákovských řešení vyžadují čas. Noste je nejpozději týden před ukončením
měsíce, v opačném případě nemusí být úloha započítána do daného měsíce.
Podmínky bodování mohou být v průběhu školního roku upravovány. Pokud tak učiníme, pak
pouze ve vážných případech, kdy se ukáže úprava nutná pro zachování smyslu projektu.
V minulých ročnících se nejčastěji jednalo o zařazení další soutěže do bodování.
Soutěžící se stává výhercem měsíční ceny ve chvíli, kdy je uveden na seznamu výherců
zveřejněném na stránkách školy.
Zjistíte-li jakékoliv nesrovnalosti v bodování, obracejte se v první řadě na vyučujícího, který
body v dané soutěži do tabulky zapisuje. Nemůže-li příslušný vyučující problém vyřešit,
obracejte se na koordinátory projektu- Mgr. Dana Pauková, Mgr. Vendula Provazníková.
Na cenu nevzniká právní nárok.

2. října 2017, Mgr. Dana Pauková

