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SCHVÁLILA PEDAGOGICKÁ RADA DNE 1. 
ZÁŘÍ. 2010  

Chování žáka – pravidla hodnocení 
Kategorie porušení školního řádu 
1.       Méně závažné porušení školního řádu 
2.       Závažné porušení školního řádu 
3.       Hrubé porušení školního řádu 
  
1. Méně závažná porušení ŠŘ – drobnější přestupky, které se vědomě opakují 

  
·         Nedodržování pokynů pedagoga při výuce, 
·         Používání mobilního telefonu při výuce (viz mobilní telefony v ŠŘ ) 
·         Žáci nesmí v prostorách školy používat mobilní telefon a ani jiné přístroje 
(fotoaparát, kamera apod.) k provádění jakéhokoliv záznamu – fotografie, video. 
Výjimkou je, pokud je o to požádán vyučujícím 
·         Nevhodné oblečení a úprava zevnějšku (pokrývka hlavy ve škole apod.) 
·         Špatná příprava na vyučování, neplnění školních povinností, zapomínání pomůcek 
apod. 
·         Nepřezouvání se 
·         Rušení při výuce (nesmyslné provokativní dotazy, vykřikování, nevhodné chování 
  
  
2. Závažné porušení ŠŘ 
  
·         Hrubě nevhodné chování k pracovníkům i žákům školy 
·         Slovní i fyzické napadání spolužáků – počáteční šikana 
·         Neustálé opakování méně závažných přestupků (po předchozím písemném 
upozornění) 
·         Záměrné poškozování vybavení školy se všemi jeho součástmi (kromě toho také 
finanční vypořádání) 
·         Neomluvená absence do 10 hodin 
·         Krádeže 
·         Podvádění, přepisování známek v žákovské knížce, falšování omluvenek, podpisů 
rodičů 
  
 
 
 



3. Hrubé porušení školního řádu narušuje život žákovského kolektivu, klimatu ve 
škole 
·         Hrubé fyzické napadení spolužáka, zaměstnance školy 
·         Dlouhodobé fyzické i duševní šikanování 
·         Manipulace se zakázanými věcmi (drogy, zbraně, pyrotechnika) 
·         Neomluvená absence nad 10 hodin 
·         Opakovaná menší neomluvená absence 
  

Stupně kázeňských trestů 
  
Napomenutí TU 
·         Méně závažná porušení ŠŘ – drobnější přestupky, které se vědomě opakují 
·         Záměrné poškozování učebnic, školních dokumentů 
·         Opakující se nepořádnost ve školních věcech 
·         Nepřezouvání ( 5x do měsíce) 
·         Narušování vyučovaní (výkřiky, nevhodné poznámky) 
·         Neplnění žákovských povinností (př. pozdní omlouvání…) 
·         Zapomínání školních věcí, Dú apod. v kompetenci vyučujícího 
·         Zapomínání ŽK – 3 x za čtvrtletí ( 2. stupeň ), 3 x za měsíc ( 1.stupeň ) 
  
  
Důtka TU 
  
·         Pokud se napomenutí míjí účinkem a přestupky se stále opakují 
·         Časté kázeňské přestupky ve škole ( min.3 zápisy v ŽK) 
·         Pravidelné pozdní příchody do školy – 3x za čtvrtletí 
·         Nerespektování nařízení TU i ostatních vyučujících či zaměstnanců školy 
·         Ztráta žákovské knížky 
·         Nevhodné chování na veřejnosti při školních akcích 
  
Důtka ředitele školy 
·         Předchozí tresty se minuly účinkem 
·         Podvádění, falšování podpisů rodičů 
·         Nedovolené opuštění školy 
·         Kouření ve školní budově 
·         Hrubé a drzé chování vůči dospělým osobám ve škole 
·         Poškozování zařízení školy 
·         Hrubé chování vůči spolužákům 
·         Vulgární vyjadřování 
·         Neomluvená absence 1 – 2 hodiny 
  
 
 
 
 



Druhý stupeň z chování 
·         Předchozí tresty se minuly účinkem 
·         Neomluvená absence do 10 hodin 
·         Rozvracení třídního kolektivu, slovní i fyzické napadání spolužáků – počáteční 
šikana 
·         Opakované kouření, užití drog, alkoholu ve škole i na školních akcích 
·         Vulgární chování 
·         Opakované ničení školního majetku (finanční náhrada) 
·         Nerespektování vyučujících 
·         Neustálé neplnění školních povinností 
·         Kyberšikana 
·         Falšování omluvenek i známek v ŽK 
  
  
Třetí stupeň z chování 
  
·         Předchozí tresty se minuly účinkem 
·         Neomluvená absence 10 a více hodin 
·         Šikanování spolužáků i učitelů (fyzická i slovní) 
·         Opakované přestupky bez známky nápravy 
·         Opakované falšování omluvenek i známek v ŽK 
·         Ohrožení chodu školy (vyhrožováním použití bomby) 
·         Úmyslné ublížení na zdraví kohokoliv v průběhu pobytu ve škole i na školních 
akcích 
·         Absolutní neplnění školních povinností 
  
Pochvaly 
1. TU – třídní učitel rozhodne sám, dle vlastního uvážení, popř. na základě doporučení 
ostatních pedagogů 
2. ŘŠ – ředitel rozhodne sám, dle vlastního uvážení, popř. na základě doporučení 
ostatních pedagogů či jiných osob. Za mimořádný čin 
  
Veškerá výchovná opatření oznámí třídní učitel okamžitě žákovi a písemnou 
formou také rodičům žáka. To vše prokazatelnou formou. Uvede důvody tohoto 
výchovného opatření. Vše bude zapsáno v katalogovém listu a uvedeno zápisu 
pedagogické rady 
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