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Kritéria pro hodnocení chování žáků 

Příloha ke Školnímu řádu ze dne 1.9. 2018 č.j. ZSED/00549/2018 

 

I. Pochvaly 

Píle a mimořádná aktivita, kterou žák samostatně vyvíjí, je ohodnocena udělením 
pochvaly žákovi.  

Pochvala třídního učitele nebo jiného vyučujícího - na základě vlastního rozhodnutí 
může vyučující udělit žákovi pochvalu, kterou zapíše do elektronické žákovské knížky 
s datem udělení a zdůvodněním.  

Pochvala ředitele školy se uděluje na návrh třídního učitele, po projednání s vedením 
školy, zaznamenává se do dokumentace školy a na vysvědčení za pololetí, v němž byla 
udělena. 

 
 

II. Kázeňská opatření 

Při porušení povinností stanovených školním řádem může být podle závažnosti tohoto 
porušení žákovi uloženo některé z kázeňských opatření: 

 

1. Neomluvené hodiny  

● 1 – 4 hodiny – důtka ředitele školy 
● 5 – 10 hodin – snížená známka z chování (stupeň 2) 
● 11 a více – snížená známka z chování (stupeň 3) 

 

2. Svévolné opuštění školy 

individuální přístup, prošetření důvodu 
● důtka ředitele školy 
● opakované opuštění budovy – snížená známka z chování (stupeň 2) 

 

3. Pozdní příchody 

● eviduje v omluvném listě třídní učitel (1x týdně), zákonní zástupci je musí omluvit 
(důvod) 

● individuální přístup (rozlišení důvodu, odlišování dojíždějících a místních) 
● opakované pozdní příchody – projednání se zákonnými zástupci, budou-li i 

nadále přetrvávat, bude udělena důtka TU 
 

4. Užití návykové látky 

● kouření v budově školy – snížená známka z chování (stupeň 2) 
● kouření v blízkosti školy (před školou, na školním dvoře) – individuální řešení, 

výchovná komise se zákonnými zástupci (zápis), při opakovaném přestupku 
důtka TU 

● požití alkoholu (opilost ve škole, včetně příchodu na odpolední vyučování) – 
snížená známka z chování (stupeň 2) 

● požití alkoholu na ŠvP, výletech, akcích pořádaných školou (včetně 
přinesení a nabízení alkoholu) – snížená známka z chování (stupeň 2), zákonní 
zástupci si žáka odvezou z akce domů na vlastní náklady 
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● drogy (užití, přechovávání, přinesení, distribuce) – snížená známka z chování 
(stupeň 3), ohlášení na policii a OSPOD 

 

5. Krádež – odcizení 

● odcizení osobních věcí (individuální posouzení) – napomenutí TU až důtka TU 
● krádež peněz/mobilního telefonu – při prokázání snížená známka z chování 

(stupeň 2) 
 

6. Úmyslné poškození (ničení) školního majetku 

● individuálně při prokázání – důtka ředitele školy až snížená známka z chování 
(stupeň 2) 

 

7. Neplnění školních povinností 

nepřipravenost na výuku, zapomínání pomůcek, domácích úkolů apod.  

platné pro období pololetí, eviduje a řeší individuálně každý vyučující v rámci svého 
předmětu. Při opakovaném neplnění školních povinností je v kompetenci všech 
vyučujících zapsat přes hodnocení žáka do elektronické ŽK žákovi poznámku. Kopii 
poznámky zasílá vyučující TU.  

 

8. Nevhodné chování 

neplnění pokynů vyučujících, používání mobilních telefonů, nevhodné chování ke 
spolužákům nebo učiteli 

● každé porušení bodu 8 poznámka přes hodnocení žáka do elektronické ŽK  
● vyhazování věcí z oken budovy školy – důtka ředitele školy 

 
Kázeňské postihy za přestupky uvedené v bodě 7 a 8 

● platí pravidlo 3 poznámek v elektronické ŽK: 
● 3 poznámky - napomenutí třídního učitele 
● 6 poznámek - důtka třídního učitele 
● 9 poznámek - důtka ředitele školy 
● 12 a více poznámek – snížená známka z chování (stupeň 2, 3) 

 
9. Hrubé, fyzické a slovní útoky, šikana a kyberšikana 

prvky násilí, zveřejňování a šíření urážlivých komentářů, pořizování zvukového 
a obrazového záznamu ve škole, hrubé útoky vůči spolužákům a vyučujícím 

● důtka ředitele školy 
● opakovaně – snížená známka z chování (stupeň 2, 3), oznámení orgánu sociálně 

– právní ochrany dětí 
 

10. Podvody 

● přepis známek - důtka ředitele školy až snížená známka z chování (stupeň 2), 
s přihlédnutím k jiným kázeňským problémům 

● falšování podpisu (učitele, zákonného zástupce) a omluvenek – důtka ředitele 
školy, při opakovaném prokázání až snížená známka z chování (stupeň 2) 

● plagiátorství (úmyslné kopírování cizího textu a jeho vydávání za vlastní) – důtka 
ředitele školy 

 

Informování rodičů: ve všech bodech 


