
Bodovací systém – 30.8.2010 
 

Účast: 

Byl………10 b 

Omluva – nemoc……9 b 

Omluva - jiná………5 b 

Pozdní příchod………5 b (pouze schůzka) 

Bez omluvy………0 b 

U výletů je bodové ohodnocení dvojnásobné a to za každý den (např. účast na dvoudeňáku= 20+20=40b) 

 

Výzbroj: 

Schůzka i výlet……0 nebo 5 b 

Stačí, aby chyběla jediná věc a dotyčný je bez bodů.  

Nepřítomní za výzbroj body nedostávají. 

 

Kroj: 

Má kompletní………10 b 

Nemá kompletní, nebo nemá vůbec………0 b 

Kompletní kroj se zde rozumí: košile, šátek, turbánek, šňůrka, píšťalka, přišité všechny knoflíky. 

Pokud to bude předem ohlášeno, tak patří do kompletního kroje i krojové kalhoty = např.: slavnostní akce)  

Nepřítomní za kroj body nedostávají. 

 

Stezky a odborky: 

1 splněný bod………20 b 

splněná odborka…….100 b 

Body za stezky se píší hned na akci přímo do byrokraček. 

 

Hry: 

Schůzka i výlet 

1.místo……10 b 

2.místo……7 b 

3.místo……5 b 

4.místo........3 b 

Pořadí lze dělat spočítáním průměrného pořadí za všechny hry. 

Rádce není za hry bodován. Organizátor hry, pokud se jí i účastní, za ni také nemůže získat body. 

 

Kronika: 

Včasné odevzdání (na nejbližší následující schůzce)…+8b 

Písmo – nečitelné 0b, čitelné +1b, krasopisné (zřetelně čitelné) +2b,v případě psaní na pc automaticky plus jen 1b 

Dodržení všech důležitých součástí zápisu (datum uskutečnění akce a název, podpis pisatele, sepsat všechny 

účastníky)…+3b 

Rozsah textu nad 1 stranu A4…+5b 

Nápaditost, úplnost a správný pravopis…maximálně +3b 

Obrázky – 0 až 7b, fotografie z činnosti…+5b, fotografie okrasné…+2b (není to myšleno za kus,ale obecně). 

Pokud jsou u zápisu obrázky i fotografie,maximum bodů je 7  

Grafická úprava (zvýraznění, okraje) – není = 0b, je (ale jen aby byla) = +1b, je pěkné = +4b 

Maximálně tedy 31 bodů za zápis. 

 

Kompenzace: 

Rádcové dostávají bodovou kompenzaci za to, že nemají body za hry, a to za: 

- za každý měsíc 15 bodů za vedení družiny  

- body za vedení rádcovského zápisníku … až 20 b 

 

Jiný program: 

Například naučení ostatních něčemu (nejlépe v kombinaci s hrou), příprava nějakých rukodělek se zajištěním 

materiálu,… (klidně choďte s vlastními návrhy). Bodové hodnocení je dle času a pracnosti podobné jako u přípravy 

hry.  


