Příloha bod I. Zásady hodnocení chování
10. Pravidla pro udělování pochval a jiných ocenění a ukládání napomenutí a důtek:
Pravidla pro udělování pochval do elektronické žákovské knížky:
 za akce třídy,
 za výrazné zlepšení prospěchu,
 za vzornou pomoc třídní učitelce, spolužákovi,
 za sběr bylin a papíru,
 za účast v okresním kole soutěží.
Pravidla pro udělování pochval ředitelem školy na vysvědčení:
 za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy,
 za záslužný nebo statečný čin nebo za mimořádně úspěšnou práci,
 za reprezentaci školy v okresních (1. až 3. místo) a vyšších kolech soutěží.
Pravidla pro udělování věcných odměn:
 za příkladnou reprezentaci školy na veřejnosti,
 za účast v soutěžích.
Za porušování pravidel školního řádu mohou být žákovi udělena následující kázeňská
opatření:
 napomenutí třídního učitele,
 důtka třídního učitele,
 důtka ředitele školy,
 snížená známka z chování.
Součástí udělení opatření musí být stručné písemné odůvodnění.
Pravidla pro udělování kázeňských opatření a snížených známek z chování:
Neomluvené absence (záškoláctví):
 při první neomluvené absenci v rámci vyučovacího dne – důtka ředitele školy pohovor
se zákonným zástupcem,
 při opakované neomluvené absenci 2 – 3 neomluvené hodiny – snížená známka
z chování, jednání s OSPOD, zákonnými zástupci.
Návykové látky (tabák, elektronická cigareta, alkohol, omamné a psychotropní látky):
 návyková látka se najde u žáka ve škole – důtka ředitele školy,
 dochází k nabízení návykové látky – snížená známka z chování,
 je prokázáno, že žák užil návykovou látku – snížená známka z chování.
Krádeže, ničení majetku školy:
 dle závažnosti přestupku se použije jedno z možných kázeňských opatření či snížená
známka z chování.
Šikana, agresivita:
 první prokázaný přestupek – důtka třídního učitele,
 přestupek s ublížením na zdraví – důtka ředitele školy,
 opakované přestupky tohoto zaměření – snížená známka z chování.
Fotografování a pořizování zvukového nebo obrazového záznamu ve škole bez svolení
učitele:.
 první porušení – důtka ředitele školy,
 opakované porušení – snížená známka z chování.
Ostatní kázeňské přestupky:
 opakovaná nekázeň ve vyučování a o přestávkách,
 pozdní příchody do vyučování,
 vulgární vyjadřování,
 nerespektování pokynů pracovníků školy,
 neplnění zadaných úkolů,







zapomínání pomůcek,
špatná pracovní morálka,
poškozování dokumentace žáka nebo dokumentace školy,
kyberšikana,
další kázeňské přestupky.

Každé porušení školního řádu bude projednáno individuálně, vždy s přihlédnutím
k okolnostem případu.
Třídní učitel uděluje výchovná opatření (napomenutí třídního učitele, důtka třídního učitele)
podle závažnosti přestupku. Důtka ředitele školy a snížené známky z chování projednává
pedagogická rada vždy individuálně.

