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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) 

 

 

Pravidla pro udělování pochval a jiných ocenění 

 
Pochvalu uděluje ředitel školy nebo třídní učitel na základě podnětu vlastního i ostatních 

členů pedagogické rady, jiných zaměstnanců školy, nebo  občanů z  široké veřejnosti. Udělení 

ředitelské pochvaly musí být projednáno v pedagogické radě.  

 

Pochvala ředitele školy: 

může být udělena za výjmečné činy (občanské i školní), za dlouhodobou kvalitní práci, 

iniciativu a za kvalitní reprezentaci školy. 

 

Pochvala třídního učitele: 

může být udělena za déletrvající úspěšnou práci, přínosnou empatii vůči spolužákům, 

za reprezenaci třídy a školy, za kvalitní účast na projektech a jiných akcích, pořádaných 



školou 

 

Jiná ocenění, např. pochvalný list: 

může být udělen za mimořádný výkon ve sběru druhotných surovin, za přední umístění 

na školou pořádaných soutěžích 


