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Pravidla pro udělování kázeňských opatření
Napomenutí třídního učitel
• Více závažných zápisů
v žákovské knížce (vulgární
vyjadřování, záměrné
narušování výuky, pozdní
příchody, nerespektování
pokynů učitele)
• opakované zapomínání
žákovské knížky
• urážení spolužáků, nadávání,
zesměšňování
sčítání pozdních příchodů =
neomluvená hodina

Třídní důtka
• častá, opakovaná nekázeň a
porušování Školního řádu
• ztráta žákovské knížky
• úmyslné zapírání žákovské
knížky
• neomluvené hodiny –
maximálně v délce jednoho dne
• záměrné poškozování majetku
školy
• opakované hrubé a vulgární
vyjadřování
• pokus o podvod, podvod
• falšování podpisů rodičů a
známek v žákovské knížce
• kouření v prostorách školy nebo
na školních akcích
• lehká šikana
• úmyslné ubližování spolužákům
• vulgární vyjadřování o
zaměstnancích školy

Ředitelská důtka
• velmi hrubá nekázeň a
porušování Školního řádu
• krádež
• fyzické i psychické ubližování
spolužákům, napadání
spolužáků
• opakované záměrné
poškozování školního majetku
• vyšší počet neomluvených
hodin (více než 1 den)
• užívání návykových látek
v prostorách školy nebo na
školních akcích
• silná šikana a násilí na
spolužácích
• opakovaný podvod

Pokud se chování po předešlých výchovných opatřeních nezlepší, následuje (po
projednání pedagogickou radou) v příslušném pololetí snížení známky z chování.
Kázeňská opatření jsou udělována individuálně s ohledem na věk a mentální vyspělost
dítěte.

Pravidla pro udělování ocenění
Pochvala
• dobrá práce, chování, výsledek
– motivující ústní forma
pochvaly, průběžné hodnocení

Pochvala do žákovské knížky
Pochvalný list

Pochvala na vysvědčení

• hodnotný výkon v rámci třídy a
vyučování – práce pro kolektiv,
vzorné chování, reprezentace
třídy nebo školy apod.

• mimořádný projev humánnosti,
školní iniciativy, záslužný nebo
statečný čin, dlouhodobá aktivní
práce

Ocenění mohou navrhovat všichni žáci, učitelé a vedení školy. Ocenění uděluje učitel,
třídní učitel nebo ředitelka školy.

