Příloha č. 1 Výchovná opatření
Výchovnými opatřeními jsou pochvaly a jiná ocenění, dále pak kázeňská opatření.
Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních
vyučujících žákovi po projednání s ředitelem školy udělit pochvalu nebo jiné ocenění za výrazný
projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci.
Každé výchovné opatření se zaznamenává do školní dokumentace žáka.
1 Pochvaly a jiná ocenění
Pochvalu uděluje třídní učitel nebo ředitel školy. Pochvalou jsou oceněny zejména výborné
studijní výsledky, práce nad rámec běžných žákovských povinností, úspěšná reprezentace školy
v soutěžích, mimořádný čin, ...
Návrh na odměnění žáků mohou dát žáci, rodiče prostřednictvím školské rady a pedagogičtí
pracovníci. Návrhy posuzuje pedagogická rada.
Třídní učitel neprodleně oznámí udělení pochvaly a jiného ocenění žákovi a zákonnému zástupci
nezletilého žáka.
2 Kázeňská opatření
Kázeňským opatřením je podmíněné vyloučení ze studia nebo vyloučení ze studia a další
kázeňská opatření, která nemají pro žáka právní důsledky: napomenutí třídního učitele, důtka
třídního učitele a důtka ředitele školy.
2.1

Napomenutí třídního učitele
Napomenutí třídního učitele lze uložit při mírnějším porušení povinností stanovených
školním řádem, tedy např. pozdní příchod, nedoložení důvodu absence v souladu se
školním řádem, zapomínání pomůcek, nepřezutí, používání mobilního telefonu při
hodinách, v případě absence 1 neomluvená hodina (týká se zletilých žáků, u nezletilých
žáků se postupuje podle § 22 odst. 1 a), b), c) zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon.

2.2

Třídní důtka
Třídní důtku ukládá třídní učitel za opakované drobné porušení povinností stanovených
školním řádem, tedy např. za nevhodné chování vůči spolužákům nebo zaměstnancům
školy, nedovolené opouštění areálu školy, neplnění povinností služeb, za neomluvenou
absenci menšího rozsahu (2-3 hodin); týká se zletilých žáků, u nezletilých žáků se § 22
odst. 1 a), b), c) zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon.

2.3

Důtka ředitele školy
Důtka ředitele školy je ukládána v případě, že třídní důtka neměla žádoucí výchovný
účinek a žák i nadále nerespektuje ustanovení školního řádu. Důvodem pro uložení důtky
ředitele školy může být neomluvená absence většího rozsahu (od 4 do 7 hodin, týká se
zletilých žáků, u nezletilých žáků se postupuje podle § 22 odst. 1 a), b), c) zákona č.
561/2004 Sb., školský zákon.), kouření ve škole nebo na akcích pořádaných či

spolupořádaných školou, vážné prohřešky proti zásadám slušného chování, svévolné
poškozování majetku školy, neoprávněné zasahování do školních počítačů a sítě, falšování
dokladů a omluvenek.
Důtka ředitele školy je ukládána za projevy šikany, tj. fyzické násilí, omezování osobní
svobody, ponižování, zneužívání informačních technologií k znevažování důstojnosti
apod., kterých by se dopouštěl žák vůči žákovi nebo zaměstnanci školy (na konci pololetí
může být snížena známka z chování). U žáků, kteří neplní povinnou školní docházku, se za
projevy šikany ukládá podmíněné vyloučení ze studia.
Uložení důtky ředitele není podmíněno předchozím uložením důtky třídního učitele.
Důtku ředitele školy lze u nezletilých žáků uložit pouze po projednání v pedagogické radě.
2.4

Podmíněné vyloučení
Ředitel školy může v případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených
školským zákonem, školním řádem nebo vnitřním řádem rozhodnout o podmíněném
vyloučení žáka (pro žáky, kteří neplní povinnou školní docházku) až na dobu jednoho
roku, resp. vyloučením ze studia se postihují zejména případy zvláště hrubých slovních a
úmyslných fyzických útoků žáka vůči pracovníkům školy nebo spolužákům, dále distribuce
a požívání drog, účast ve výuce pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek,
konzumace alkoholu ve škole a na akcích pořádaných a spolupořádaných školou zletilými
i nezletilými žáky, vnášení zbraní do školy, spáchání trestného činu (na půdě školy),
šikany, projevy rasismu a xenofobie, hraní hazardních her, nedovolené pořizování audio
a video nahrávek spolužáků nebo zaměstnanců školy. Pro rozhodnutí o podmíněném
vyloučení může být také důvodem opakovaná vysoká neomluvená absence v trvání 2 až 4
vyučovacích dnů (týká se jen zletilých žáků, u nezletilých žáků se postupuje podle § 22
odst. 1 a), b), c) zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon.

2.5

Vyloučení ze studia
Vyloučení ze studia je krajním a výjimečným kázeňským opatřením. Uplatní se zejména
při hrubém porušení školního řádu v průběhu podmíněného vyloučení ze studia a při
neomluvené absenci trvající déle než 4 vyučovací dny, týká se zletilých žáků, u nezletilých
žáků se postupuje podle § 22 odst. 1 a), b), c) zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon.

Informace o uložení kázeňského opatření s výjimkou napomenutí třídního učitele jsou zasílána
doporučeným dopisem zákonným zástupcům žáka. Návrh na podmíněné vyloučení musí být
vždy projednán na pedagogické radě. Podmíněné vyloučení a vyloučení ze studia je správním
rozhodnutím a řídí se správním řádem.
Snížená klasifikace chování není kázeňským opatřením. Hodnotí se jí chování žáka v průběhu
celého pololetí a klasifikace není závislá na předchozím uložení některého kázeňského opatření.
Každý z prohřešků proti pravidlům školního řádu se vždy projednává individuálně.
U závažnějších provinění (včetně neomluvené absence vyšší než 10 hodin) rozhoduje
o potrestání žáka výchovná komise ve složení – třídní učitel, výchovný poradce, školní
psycholog, ředitel školy (nebo jeho zástupci). O každém takovém jednání výchovné komise
bude pořízen zápis.
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