Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků - příloha č. 1
I. Definice pojmu „výchovná opatření“
Výchovná opatření jsou pochvaly a kázeňská opatření – napomenutí třídního učitele (dále jen NTU),
důtka třídního učitele (dále jen DTU), důtka ředitele školy (dále jen DŘŠ).

II. Pochvaly a jiná ocenění
Učitel, třídní učitel (dále jen TU), ředitel školy (dále jen ŘŠ), zástupce města nebo jiné instituce může
žákovi udělit za mimořádný projev humánnosti, občanské a školní iniciativy, za záslužný nebo
statečný čin, za dlouhodobou úspěšnou práci ústní nebo písemnou pochvalu. Pochvalu udělí TU nebo
ŘŠ před třídním kolektivem.
Pochvala se projednává na pedagogické radě a zapisuje do elektronické třídní knihy. Zákonný
zástupce je informován písemnou formou.
Na vysvědčení se udělují pochvaly ŘŠ za dlouhodobou kvalitní práci nebo reprezentaci školy:
 Za průměr do 1, 2 – formulace pochvaly na vysvědčení: „Pochvala ředitele školy za výborné
pracovní výsledky.“
 Za vzornou reprezentaci školy – formulace pochvaly na vysvědčení: „Pochvala ředitele školy
za vzornou reprezentaci školy.“

III. Kázeňská opatření
Žák svým jednáním a chováním respektuje příslušná pravidla školního řádu. Podle svých schopností a
možností je povinen zabránit porušování těchto ustanovení jinými žáky. V případě nerespektování
řádu školy, bude žák potrestán podle závažnosti přestupku písemným kázeňským opatřením:
Napomenutím třídního učitele, zapisuje se do elektronické třídní knihy.
Důtkou třídního učitele, zapisuje se do elektronické třídní knihy.
Důtkou ředitele školy, zapisuje se do elektronické třídní knihy. Zákonný zástupce je informován
doporučeným dopisem
Jednotlivé kázeňské přestupky budou posuzovány individuálně. Za jeden přestupek se žákovi uděluje
pouze jedno kázeňské opatření.
a) napomenutí třídního učitele:
 Opakované stejné drobné přestupky (zapomenutí učební pomůcky nebo domácího úkolu do
vyučování, psaní domácího úkolu ve škole, nepřipravené pomůcky nebo úbor do vyučovací
hodiny, nesplnění zadaného úkolu, nekázeň a vyrušování při vyučování, nekázeň o
přestávkách, která neomezuje činnost spolužáků ani neohrožuje jejich nebo svou bezpečnost,
např. běhání, skákání, pískání, křik, sedání na lavicích, parapetech a radiátorech ústředního
topení, drobné provinění proti zásadám slušného chování, opisování nebo snaha o opisování a
napovídání, zdržování se v šatnách a budově školy bez svolení vyučujícího, nesplnění
povinnosti služby, neúmyslné zavinění drobného úrazu, sexuální chování.
 Používání mobilu ve vyučování (vyučováním se rozumí doba od 8. 00 do konce výuky dle
rozvrhu třídy včetně přestávek)
 Pozdní předložení omluvenky
 Pozdní příchod do vyučování
 Nepřezouvání se do domácí obuvi (za domácí obuv se nepovažuje obuv do tělocvičny)
 Neúcta k dospělým vyjádřená nevhodným chováním, mluvou či jednáním, nedodržováním
pravidel slušného chování (zdravení, nevhodné poznámky)















Používání vulgárních výrazů.
Nesplnění příkazu učitele.
Nošení věcí do školy, které nesouvisí s vyučováním.
Úplná nepřipravenost do vyučovací hodiny.
Nedodržení zasedacího pořádku.
Konzumace jídla, pití nebo žvýkání při vyučování bez souhlasu učitele.
Znečištění areálu školy.
Nepovolená manipulace s pomůckami a didaktickou technikou.
Bezdůvodné odmítnutí reprezentace školy.
Způsobení menší hmotné škody nekázní.
Fyzické napadení žáka bez zranění.
Propagace hnutí směřujících k potlačování lidských práv a svobod (rasismus, fašismus,
komunismus).
Podvádění a lhaní.

b) důtka třídního učitele:
 Opakované stejné přestupky jako u NTU.
 Zesměšňování především slabších nebo tělesně postižených žáků.
 Odmítnutí příkazu učitele.
 Opuštění areálu školy nebo vyučovací hodiny bez souhlasu vyučujícího nebo dozírajícího
učitele.
 Nošení nebezpečných věcí a drog do školy a na školní akce (drogy, alkohol, cigarety, sirky,
zapalovač, zbraně, dýky, petardy atd.).
 Zavinění lehčího úrazu nekázní.
 Neomluvená absence v rozsahu max. 3 vyučovací hodiny.
 Nezabránění v porušování školního řádu jinými spolužáky (dle možností).
c) důtka ředitele školy
 Opakované stejné přestupky jako u DTU.
 Fyzické napadení zaměstnance školy.
 Svévolné fyzické napadení spolužáka, jehož důsledkem bylo těžší zranění.
 Krádež, vloupání odpovídající přestupku nebo trestnému činu nebo navádění k trestnému činu.
 Úmyslné způsobení hmotné škody (vandalismus).
 Neomluvená absence 4 – 7 neomluvených hodin za pololetí.
 Počínající šikanování spolužáků.
 Kouření, požívání alkoholu, drog a jiných omamných látek v areálu školy nebo na akci školy.
 Fyzické nebo slovní napadení žáků s následky zranění nebo psychické újmy.
 Přepisování známek v žákovské knížce.
 Sexuální obtěžování


IV. Klasifikace chování
d) druhý stupeň z chování:
 Byla udělena NTU, DTU, DŘŠ za stejný nebo podobný přestupek a žákovo chování se
nezlepšilo.
 Neomluvená absence 8 – 12 neomluvených hodin za pololetí.
 Šikana.
e) třetí stupeň z chování:







Neomluvená absence více než 13 neomluvených hodin za pololetí.
Byl udělen 2. stupeň z chování a žákovo chování se nezlepšilo.
Velmi vážný přestupek proti školnímu řádu (např. pokročilá šikana, hrubé chování vůči
spolužákům, učitelům či jiným zaměstnancům školy…).
Velmi závažné a soustavné porušování školního řádu (přestupky z odst. C).
Držení a distribuce omamných látek (v prostorách školy a jejím blízkém okolí, na akci školy).

IV. Závěrečná ustanovení








Při opakování stejného přestupku po udělení kázeňského opatření, se udělí opatření o stupeň
vyšší. TU respektuje návrhy všech pedagogických pracovníků k udělení výchovného opatření,
v případě nesouhlasu s udělením rozhodne ŘŠ.
TU neprodleně oznámí udělení DTU řediteli školy nebo jeho zástupci. DŘŠ bere na vědomí
pedagogická rada.
Všem výchovným opatřením musí předcházet důkladné vyšetření přestupků TU, zajištění
svědků a přesvědčivých důkazů.
Kázeňská opatření zaznamenává TU do katalogového listu žáka.
Za 1 přestupek se uděluje žákovi pouze 1 opatření k posílení kázně.
Sdělení o přestupcích mimo školu je TU povinen informovat zákonné zástupce osobním
jednáním, dopisem, telefonicky.

