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Pravidla pro udělování pochval 

 
Pochvaly třídního učitele 

- Výborné plnění školních povinností podle možností žáka (nespadá sem prospěch) 
- Aktivní práce pro třídu, zapojení do akcí třídy v rámci 

celoškolních aktivit 
- Úspěšná účast na soutěžích v rámci školy a okresu 
- Reprezentace školy 

Pochvaly ředitele školy – na vysvědčení 
- Úspěšná reprezentace školy s umístěním do třetího místa na krajské nebo celorepublikové 

úrovni 
- Mimořádný čin vzájemné pomoci druhému 

 

Pravidla pro udělování kázeňských opatření 
Napomenutí třídního učitele 

- Pozdní příchody 
- Neplnění povinností (časté zapomínání) - 10 zapomenutí 
- Nenošení žákovské knížky 
- Další porušení školního řádu 
- Tři poznámky v žákovské knížce 

Důtka třídního učitele 
- Pokud se po napomenutí třídního učitele nezlepšilo plnění povinností, pozdní příchody a tyto problémy nadále 

pokračují 
- Opakované zapomínání a nenošení žákovské knížky – 20 zapomenutí 
- Jedenkrát falšování údajů v ŽK 
- Nevhodné (drzé, vulgární) chování vůči dospělým 
- Nevhodné (vulgární, ubližování, náznaky šikany apod.) vůči spolužákům 
- Poškození školního majetku, výzdoby školy 
- Jedna neomluvená hodina, opakované porušování školního řádu, další tři poznámky v žák.  knížce 

Důtka ředitele školy 
- Pokud se po udělení důtky třídního učitele nezlepšilo plnění povinností, pozdní příchody a 

tyto problémy nadále pokračují 
- Opakované falšování údajů v ŽK 
- Úmyslné ublížení na zdraví nebo ublížení na zdraví spojené s nevhodným chováním 
- Neomluvené hodiny -2 až 6 hodin (v rámci jednoho dne) 
- Ničení školního majetku, krádeže ve škole (spolužákům, učitelům, majetek školy) 

Druhý stupeň z chování 
- Úmyslné ublížení na zdraví nebo ublížení na zdraví spojené s nevhodným chováním vedené 

brutálním způsobem, spojené s nutností lékařského ošetření 
- Falšování úředních dokumentů (opakované přepisování v žákovské knížce, zásahy do třídní 

knihy, poškození, krádež třídní knihy) 
- Ničení majetku vedené s úmyslem uškodit 
- Neomluvené hodiny do 25 hodin 
- Prokázané krádeže ve škole, kdy poškozený utrpěl vyšší finanční újmu (nad 1500 Kč) 

Třetí stupeň z chování 
- Všechny důvody uvedené výše, které jsou opakované nebo jejich následky jsou hlubší, 

finanční újmy vyšší 
- Neomluvené hodiny nad 25 hodin 

Podmínečné vyloučení žáka OU a PrŠ 
- Neomluvené hodiny nad 45 
- Uvedeno ve Školním řádu ZŠ a OU 

Vyloučení žáka OU a PrŠ 
- porušení podmínečného vyloučení 

  
Tento dodatek nabývá účinnosti 1. 12. 2018                                                Mgr. Pavlína Jedličková 
                                                                                                                             ředitelka školy                      


