Dodatek ke školnímu řádu – kritéria
hodnocení (výchovná opatření)
chování žáků
Pochvala třídního učitele
Uděluje průběžně třídní učitel za výborné výsledky v práci žáka například:
 Za účast ve školním kole sportovních a předmětových soutěží.


Za aktivní přístup k plnění školních povinností.



Za vylepšování třídního a školního prostředí.



Za jednorázovou pomoc při organizaci školních akcí (soutěže, výlety, exkurze apod.).

Pochvala ředitele školy
 za mimořádný výkon či úspěch nebo hrdinský a čestný čin

Napomenutí třídního učitele
Uděluje třídní učitel při méně závažném porušení povinností stanovených školním řádem,
například:
 Za zapomínání pomůcek a potřeb na vyučování


Za nevhodné či neslušné chování vůči spolužákům a zaměstnancům školy i ostatním
dospělým osobám ve škole, které odporuje zásadám slušného chování např. pokus o
šikanu či násilí, krádež, vulgaritu, pořizování obrazového a zvukového materiálu.



Za nevhodné či nepřiměřené chování ve škole – zejména vulgaritu, konzumace jídla při
hodině, nošení čepice ve škole a za jiné nevhodné projevy.




Za nerespektování příkazu učitele.
Za použití mobilu, MP3 + sluchátek apod. při hodině.

Důtka třídního učitele
Uděluje třídní učitel při opakovaném porušování školního řádu a méně závažných
projevech nevhodného chování, například:
 Za pokračující soustavné zapomínání pomůcek a potřeb na vyučování i po udělení NTU.


Za nevhodné či neslušné chování vůči spolužákům a zaměstnancům školy i ostatním
dospělým osobám ve škole, které odporuje zásadám slušného chování, např. šikana či
násilí, krádeže, pořizování obrazových a zvukových materiálů.



Za nepřístojné, nevhodné či nepřiměřené chování ve škole, které by mohlo ohrozit zdraví
žáka a spolužáků, či poškodit vybavení a majetek školy.



Za soustavné používání mobilu, MP3 + sluchátek apod. při hodinách.



Za opakované nerespektování pokynu učitele.



Za jednorázovou neomluvenou absenci (1 až 7 hodin v daném dni).

Důtka ředitele školy
Uděluje ředitel školy při opakovaném porušování školního řádu a závažnějších projevech
nevhodného chování (po projednání na pedagogické radě, popř. mimořádné), například:


Za nepřístojné nevhodné či nepřiměřené chování ve škole, které ohrozilo zdraví žáka a
spolužáků, či poškodilo vybavení a majetek školy.



Za vědomé a záměrné ničení školního majetku.



Za hrubé a vulgární urážky spolužáků nebo zaměstnanců školy.



Za záměrné lhaní při projednávání přestupků.



Za podvod (např. falšování podpisu zákonného zástupce)



Za neuposlechnutí pokynů učitele při akcích pořádaných školou, při kterých je třeba dbát
na zvýšenou opatrnost a ochranu zdraví.



Za nevhodné či neslušné chování vůči spolužákům a zaměstnancům školy i ostatním
dospělým osobám ve škole, které odporuje zásadám slušného chování např.: šikana či
násilí, opakované krádeže, pořizování obrazových a zvukových materiálů a jejich
zneužívání, za zneužívání OPL na půdě školy či při školních akcích.



Za opakovanou neomluvenou absenci (min. 2 neomluvené hodiny ve dvou různých
dnech).

Klasifikace chování (viz školní řád, pravidla pro hodnocení výsledků
vzdělávání a chování žáků)
Poznámka
Pokud se žák dopustí jiného jednání či chování, které není řešeno v předcházejících bodech a
které bude shledáno vyučujícími nebo pedagogickou radou jako přestupek proti vnitřnímu řádu
školy, může být žákovi uděleno výchovné opatření či kázeňský postih podle závažnosti jeho
přestupku v souladu s dodatkem ke školnímu řádu.


Na základě projednání v pedagogické radě mohou být při závažném případu některé
stupně kázeňských opatření opomenuty.



Pokud bude žák porušovat léčebný režim, bude jeho nepřítomnost ve škole řešena ve
spolupráci s komisí Sociální péče při MÚ Planá
NTU, DTU a DŘŠ se udělují neprodleně po přestupku
Návrhy kázeňských opatření jsou archivovány v kanceláři školy a kázeňská opatření
v evidenci systému Bakaláři; třídní učitel vyplní pouze formulář k tomu určený, kde uvede
základní informace o přestupku
Povinností třídního učitele je prokazatelně a včas informovat zákonného zástupce žáka,
v případě jednání s rodiči vyhotovit zápis. Třídní učitelé archivují rodiči podepsaná
oznámení o udělení kázeňských opatření.
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