Pravidla pro udílení výchovných opatření
1 Napomenutí třídního učitele
a) zapomínání pomůcek, sešitů, učebnic, DÚ, ŽK, nepořádnost
b) hrubé chování ke spolužákovi, používání vulgárních výrazů
c) ruší ve vyučování, neuposlechnutí pokynu učitele
d) nekázeň o přestávkách
e) pozdní nástupy do hodin (kdykoliv: ráno, během dne, odpolední výuka)
f)

podvod při práci v hodině

g) porušuje pravidla školní jídelny, družiny
h) nedovolené opakované přecházení mezi patry
7x zapomínání, 3x nekázeň = napomenutí třídního učitele

2 Důtka třídního učitele /posílá se poštou/
a) časté opakování přestupků z odstavce 1.
b) agresivní chování ke spolužákům
c) nevhodný způsob jednání s učitelem, zaměstnancem školy, jiným dospělým
d) podvod (přepisování známek v ŽK, podpisy rodičů)
e) krádeže
f) ztráta žákovské knížky (popř. bude individuálně řešeno)
g) záměrné ničení zařízení školy
h) neomluvená absence 1 – 7 hodin
12x zapomínání, 6x nekázeň = důtka třídního učitele

3 Důtka ředitele školy /rozhoduje pedagogická rada, posílá se poštou/
a) opakování přestupků z odstavce 2.
b) cílené ublížení či ohrožení spolužáků, šikana
c) vulgární vyjadřování při jednání s učitelem, zaměstnancem školy
d) kouření (v prostorách školy, na akci školy)
e) požívání alkoholu a jiných OPL (v prostorách školy, na akcích školy)
f)

svévolné opuštění školy nebo školní akce

g) opakované krádeže

h) opakované podvody
i)

poškozování dobrého jména školy (nevhodné chování v divadle, na soutěžích,
na školních akcích)

j)

neomluvená absence 8 – 14 hodin

17x zapomínání, 9x nekázeň = důtka ředitele školy

4 Druhý stupeň z chování
a) byla udělena NTU, DTU, DŘŠ a žák se nezlepšil
b) distribuce OPL
c) výrazný přestupek z odstavce 3.
d) projevy rasismu
e) neomluvená absence 15 – 30 hodin

5 Třetí stupeň z chování
a) byl udělen druhý stupeň z chování a žák se nezlepšil
b) soustavné porušování školního řádu
c) zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka nebo studenta vůči pracovníkům
školy nebo školského zařízení (§ 31, odst. 3 zákona 561/2004 Sb. o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání)
d) neomluvená absence více jak 30 hodin
Škola si vyhrazuje právo individuálního posouzení jednotlivých konkrétních případů pedagogickou
radou.

6 Pochvaly
Žák může během každého pololetí obdržet od jednotlivých vyučujících pochvaly, které se zapisují
do žákovské knížky. Pochvala se uděluje za příkladné chování, mimořádnou aktivitu, obětavost,
reprezentaci školy, …
Za mimořádný čin se uděluje ředitelská pochvala.
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