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Příloha školního řádu č. 2 

Výchovná opatření a hodnocení chování žáků 

 Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti 

tohoto porušení žákovi uložit tato výchovná opatření: 

1/Za porušení školního řádu lze žákovi udělit výchovné opatření podle závažnosti 

porušení. 

a) Napomenutí třídního učitele  

b) Důtka třídního učitele  

2/ Za hrubé porušení školního řádu lze žákovi udělit výchovné opatření podle závažnosti 

porušení. 

a) Důtka ředitele školy  

b) Druhý stupeň z chování (stupeň hodnocení chování v případě použití klasifikace) 

c) Třetí stupeň z chování (stupeň hodnocení chování v případě použití klasifikace) 

A/ Napomenutí třídního učitele  ( max. dvě napomenutí ) 

• Vyrušování ve vyučování 

• Neuposlechnutí příkazu vyučujících a ostatních pracovníků školy 

• Vulgární vyjadřování, verbální útoky na spolužáky a ostatní pracovníky školy 

• Nepřezouvání se 

• Zapomínání cvičebního a pracovního úboru 

• Jednorázové ničení školního majetku menšího rozsahu (malování po lavici, zdi.) 

• Nošení kšiltovek a jiných pokrývek hlavy v budově školy  

• Porušování pravidel školní jídelny  

• Použití mobilu, MP3, MP4 a pořízení bez dovolení školy fotografických, audio či 

video záznamů z vyučovacích hodin 

• Porušování školního řádu o přestávkách 

• Úmyslné ublížení na zdraví menšího rozsahu - první selhání 

• Neodůvodněný pozdní příchod na vyučování 

• 10 záznamů o zapomínání (domácí příprava, pomůcky nutné pro práci v hodině) 

 

B/ Důtka třídního učitele (obdržení po dvou dalších napomenutích) 

• Opakování přestupků z odd. A 

• Opakované hrubé a vulgární vyjadřování, fyzické napadání, urážky 

• Různé projevy šikany, omezování prav a svobod spolužáků 

• Drobnější krádež 

• Pozdní příchody do vyučovacích hodin - opakované  

• Záměrné lhaní při projednání přestupků proti ŠŘ  

• Ničení majetku spolužáků 

• Pozdní omlouvání absence  

• Podvody při písemkách 
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• Používání mobilů, MP3, MP4  

• Zapomínání ŽK - 5x za čtvrtletí 

• Opakovaná ztráta ŽK  

• Dalších 10 zapomenutí  

• Pyrotechnika a další nebezpečné předměty ohrožující zdraví (nošení do školy nebo na 

akce školy, nepoužití) 

 C/ Důtka ředitele školy (při hrubém porušení ŠŘ ) 

• Časté opakování přestupků z odd. B 

• Kouření v prostorách školy, včetně školních akcích, které probíhají mimo budovu 

školy a všech akcích pořádaných školou -poprvé 

• Soustavné vulgární chování 

• Drobné podvody v ŽK – přepsání známky, padělání podpisu rodičů 

• Prokázané nepravdivé informace žáků rodičům o škole 

• Ničení školního majetku 

• Krádež, opakované drobnější krádeže 

• Opakované používání mobilů, MP3, MP4 a pořizování bez dovolení školy 

fotografických, audio či video záznamů z vyučovacích hodin 

• Pyrotechnika a další nebezpečné předměty ohrožující zdraví (opakované nošení do 

školy nebo na akce školy a její použití). Tyto věci budou vráceny rodičům 

• Svévolné opuštění školy - poprvé 

• Dalších 10 zapomenutí  

• Zapomínání ŽK – dalších 5 zapomenutí  

• Neomluvená absence 2 hodiny 

D/ Druhý stupeň z chování (stupeň hodnocení chování v případě použití klasifikace ) 

• Podvody 

• Soustavné a opakované vulgární chování 

• Opakované narušování chodu vyučovacích hodin, způsobující zaostávání probíraného 

učiva  

• Opakované poškozování majetku školy či jiného žáka 

• Hrubé slovní útoky žáka vůči pracovníkům školy 

• Prokázaná šikana - fyzická přímá aktivní (fackování, kopání) 

• Prokázaná šikana – fyzická nepřímá aktivní (pošle někoho, aby oběť zbil.) 

• Opakované opuštění budovy školy 

• Kouření v prostorách školy, včetně školních akcí, které probíhají mimo budovu školy 

a všech akcí pořádaných školou  

• Úmyslné ublížení na zdraví - opakované či většího rozsahu 

• Alkohol, ostatní OPL (v prostorách školy a jejím blízkém okolí, na akcích školy) 

• Opakovaná prokázaná šikana verbální aktivní přímá (nadávání, zesměšňování, urážky) 

• Psychické týrání spolužáků, pedagogů či ostatních zaměstnanců školy 

• Krádeže většího rozsahu (šperk, mobil, oblečení,....) 

• Bylo uděleno NTU, DTU, DŘŠ a žák se nezlepšil 

• Zapomínání ŽK – dalších 5 a více  

• Neomluvená absence -  3 – 12 hodin 
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• Odcizení školní dokumentace (včetně klasifikačních materiálů), její zatajování nebo 

zničení 

 E/ Třetí stupeň z chování (stupeň hodnocení chování v případě použití klasifikace ) 

• Úmyslné ublížení s následky 

• Prokázaná šikana – opakovaná fyzická přímá aktivní (fackování, kopání ) 

• Neomluvená absence - opakovaná absence (má-li následovat opět 2. stupeň z chování) 

• Prokázaná šikana – opakovaná fyzická nepřímá aktivní (pošle někoho, aby oběť 

zbil,....) 

• Opakované krádeže 

• Velmi vážný přestupek proti školnímu řádu (např. opakované hrubé chování vůči 

žákům, učitelům) 

• Velmi závažné a soustavné porušování školního řádu 

• Opakované porušování školního řádu, za něž byl již udělen 2. stupeň z chování 

Při hrubém porušení školního řádu nemusí snížené známce z chování předcházet jiné 

kázeňské opatření. 

Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy 

považují za závažné porušení povinností stanovených zákonem č.561/2004 Sb ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

Projednáno a schváleno na pedagogické radě dne  25.10.2021 . 

Projednáno a podepsáno na třídních aktivech dne 9.11.2021. 

 

 

V Blatnici 9.11.2021                                      Mgr. Lenny Dianová, MBA , ŘŠ 

 

 


