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Návrhy kázeňských opatření 
 
I. Napomenutí TU 
� zapomínání pomůcek, sešitů, učebnic, domácích úkolů, ŽK (nepořádnost.....) 
� hrubé chování ke spolužákovi, používání vulgárních výrazů 
� rušení při vyučování (např. bavení se,...) 
� nekázeň o přestávkách 
� pozdní nástupy do hodin (kdykoliv – ráno, během dne, odpolední výuka) 
� nepřezouvání se 
� zapírání ŽK 
� opakované nepovolené návštěvy v jiných třídách 
� opakované nepovolené přecházení mezi patry 
 
II. Důtka TU 
� časté opakování přestupků z odstavce I. 
� agresivní chování ke spolužákům 
� vulgární výrazy před učitelem 
� nevhodné jednání vůči učiteli 
� prokazatelné lhaní a překrucování informací 
� opakovaný podvod při písemných pracích 
� krádeže (menší hodnoty) 
� záměrné ničení zařízení školy 
 
III. Důtka ŘŠ 
� opakování přestupků z odstavce II. (po jednání výchovné komise) 
� cílené ublížení či ohrožení spolužáků, šikana (v počátečních stádiích), ostrakizace 
� vulgární projev při rozhovoru s učitelem, ponižování učitele, vysmívání se učiteli 
(ojedinělé zkratové jednání) 
� kouření v prostorách školy, v jejím blízkém okolí, na akci školy 
� požití alkoholu, užití OPL (v prostorách školy, v jejím blízkém okolí, na akci školy) 
� nošení pyrotechniky do školy, její použití v areálu či bezprostřední blízkosti školy 
nebo na akci školy 
� větší krádeže 
� záškoláctví 
� podvod v ŽK (přepisování známek, falšování podpisů rodičů) 
  
IV. Dvojka z chování 
� po udělení NTU, DTU, DŘŠ se žák nezlepšil 
� výrazná podoba přestupků z odstavce III. 
� opakované záškoláctví 
 
V. Trojka z chování 
� po udělení dvojky z chování se žák nezlepšil 
� velmi vážný přestupek (přestupky) proti školními řádu (např. pokročilá šikana, velmi 
hrubé chování k žákům, učitelům a dalším zaměstnancům školy,.....) 

� velmi závažné a soustavné porušování ŠŘ (přestupky z odstavce III.) 
 


