
Příloha k Řádu školy: 

 

VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ 

 
Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. 

Výchovná opatření se zaznamenávají do dokumentace školy. 

Pochvaly a jiná ocenění 

Učitel, třídní učitel, ředitel školy, zástupce města nebo jiné instituce může žákovi udělit za mimořádný projev 

humánnosti, za záslužný nebo statečný čin, občanské a školní iniciativy,  za reprezentaci školy, za dlouhodobou 

úspěšnou práci ústní nebo písemnou pochvalu. Na vysvědčení se udělují pochvaly ředitele školy. Žák může být 

také oceněn věcnou odměnou nebo jinou formou odměny. 

Kázeňská opatření 

Žák svým jednáním a chováním respektuje příslušná ustanovení školního řádu. Podle svých schopností a 

možností je povinen zabránit  porušování těchto ustanovení jinými spolužáky.  V případě nerespektování 

školního řádu bude žák potrestán podle závažnosti přestupku písemným kázeňským opatřením: 

 

Napomenutí třídního učitele: 

- pozdní příchody (5x za pololetí pro  1.–5. ročník, 3x za pololetí pro 6.–9. ročník ) 

- nenošení pomůcek, domácích úkolů (15x za pololetí– platí pouze pro 1.-5. ročník) 

- nenošení pomůcek a domácích úkolů (10x  za pololetí - platí pro 6.-9. ročník) 

- nekázeň při vyučování, vyrušování, vulgarismy 

- drobné ničení školního majetku a plýtvání materiálem 

- vyvolávání drobných konfliktů se spolužáky 

- použití mobilního telefonu (1x) 

- nepovolené přesazování 

- pozdní písemné omlouvání absence 

- nepovolená manipulace s pomůckami a didaktickou technikou 

Důtka třídního učitele: 

- pozdní příchody (6x za pololetí pro 6. - 9. ročník) 

- opakované nenošení pomůcek a domácích úkolů ( 20x za pololetí pro 6.-9. ročník) 

- častá nekázeň, drzost, lhaní, vulgarismy a podvody 

- úmyslné poškozování školního majetku 

- odmítnutí splnění pokynu učitele 

- použití mobilního telefonu (3x za pololetí) 

- neomluvené hodiny  (1 - 2 hodiny) 

 

Kázeňská opatření  NTU a DTU budou udělena bezprostředně po přestupku, kterého se žák dopustí. 

 

Důtka ředitele školy: 

- vulgárnost vůči dospělým 

- závažné a opakované podvody ve škole 

- agresivní chování 

- opuštění areálu školy nebo vyučovací hodiny bez souhlasu vyučujícího nebo dozírajícího učitele 

- neomluvené hodiny (3 - 10 hodin) 

- nošení nebezpečných a nevhodných věcí do školy (např. alkohol, cigarety, elektronické cigarety a jiné) 

- přítomnost ve vyučování pod vlivem omamných látek 

- pokračující problémy, kdy nedošlo k nápravě ani po předchozích kázeňských opatřeních 

 

Druhý stupeň z chování: 

- šikana vůči spolužákům 

- neomluvené hodiny (11 - 18) 

- opakovaná drzost a vulgárnost, agresivita, hrubost 

- ublížení na zdraví 

- kouření, požití alkoholu, drog, jiných omamných látek a jejich distribuce v areálu školy a při akcích 

pořádaných školou 

- přetrvávající problémy po výchovné komisi 

 

Třetí stupeň z chování: 

      -     19 a více neomluvených hodin 

      -     závažný problém řešený v rámci školy a při akcích pořádaných školou (krádež nebo jiná trestná činnost) 

      -     přetrvávající výchovné problémy po udělení předchozích kázeňských postihů 

 

Důtka ředitele školy a snížený stupeň z chování budou uděleny po projednání v pedagogické radě. 


