
1 Příloha č. 7 - Výchovná opatření 

Škola uděluje jednotlivým žákům za účelem zajištění výchovné stránky vzdělávání následující 

výchovná opatření: 

- pochvaly (třídního učitele, ředitele školy) 

- napomenutí třídního učitele, 

- důtky (třídního učitele, ředitele školy) 

- podmíněné vyloučení ze školy, 

- vyloučení ze školy. 

 

Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka nebo studenta vůči pracovníkům školy nebo 

školského zařízení se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených tímto 

školním řádem. Stejně tak v případě spolužáků. Při porušení povinností stanovených školním řádem 

nebo jinou školskou legislativní normou lze podle závažnosti tohoto porušení žákovi uložit kázeňská 

opatření, která jsou: 

1. napomenutí třídního učitele, 

2. důtku třídního učitele, 

3. důtku ředitele školy, 

4. Snížený stupeň z chování - 2 

5. Snížený stupeň z chování - 3 a zároveň podmínečné vyloučení ze studia  

6. vyloučení ze vzdělávání. 

 

1. Napomenutí třídního učitele 

o za 1 neomluvenou hodinu 

o za 2 pozdní příchody do vyučování  

o za občasné zapomínání pomůcek do vyučování (sešity, učebnice) 

o za občasné nedodržení povinností žáka nebo pořádkové služby 

o za oznámení 1. porušení zákazu používat mobilní telefon nebo s ním manipulovat ve 

vyučování  

 

2. Důtka třídního učitele: 

o za 2 až 4 jednotlivě neomluvené hodiny nebo neomluvenou část dne 

o až 5. pozdní příchod do vyučování  

o za pravidelnou nepřipravenost na vyučování (soustavné zapomínání sešitů, učebnic, 

domácích úkolů, protokolů apod.) 

o za opakované (nikoliv soustavné) nedodržování povinností žáka nebo pořádkové služby  

o za používání mobilního telefonu v době vyučování 

o za 2. a další porušení zákazu vycházet o přestávkách a volných hodinách z budovy školy  

o za 1. porušení zákazu kouření před budovou školy (ohraničeno pozemkem ve správě 

školy) 

o za 2. a další porušení zákazu používat mobilní telefon nebo s ním manipulovat ve 

vyučování 

o za hrubé zacházení se školním majetkem 

 

3. Důtka ředitele školy: 

o za 5 až 9 jednotlivě neomluvených hodin nebo 1 až 3 vyučovací dny, 

o až 10. pozdní příchod do vyučování 

o za dlouhodobé nebo soustavně se opakující nedodržování povinností žáka nebo pořádkové 

služby, 

o za opakované porušování školního řádu, nerespektováním zákazů vycházet o přestávkách 

a volných hodinách z budovy školy, používat mobilní telefony a jiná elektronická zařízení 

v době vyučování, kouřit ve všech prostorách školy i před budovou školy 

o za podvody v omlouvání absence a za lhaní 



o za první porušení zákazu přinášet do školy nebo na školní akce alkohol, omamné a 

jedovaté látky nebo přijít do školy nebo na školní akci již pod vlivem těchto látek, pokud 

se žák nedopustil současně jiného přestupku, za který lze uložit kázeňské opatření 

 

4. Snížený stupeň z chování - 2 

o za 10 až 25 jednotlivě neomluvených hodin nebo 4 až 5 vyučovacích dnů, 

o za více než deset pozdních příchodů do vyučování 

o za hrubé a dlouhodobé porušování školního řádu v oblasti výslovných zákazů 

o za hrubé chování vůči spolužákům nebo zaměstnancům školy 

o za projevy šikanování spolužáků a zneužívání návykových látek ve škole 

o za nedovolené zaznamenávání zvuku nebo obrazu při vyučování  

o za soustavně opakující se podvody a lhaní 

o za druhé porušení zákazu přinášet do školy nebo na školní akce alkohol, omamné a 

jedovaté látky a požívat je nebo přijít do školy nebo na školní akci již pod vlivem těchto 

látek 

o za první porušení zákazu přinášet do školy nebo na školní akce předměty zdraví a životu 

nebezpečné a ohrožující (např. zbraně sečné nebo bodné, prostředky paralyzující apod.)                                                 

 

5. Snížený stupeň z chování - 3 a zároveň podmínečné vyloučení ze studia 

o nad 25 jednotlivě neomluvených hodin nebo více než 5 vyučovacích dnů, 

o za zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči zaměstnancům školy 

o za prokázané krádeže nebo přestupky násilné povahy spáchané ve škole 

o za druhé porušení zákazu přinášet do školy nebo na školní akce předměty zdraví a životu 

nebezpečné a ohrožující (např. zbraně sečné nebo bodné, prostředky paralyzující apod.)                                                     

o za porušení zákazu přinášet do školy nebo na školní akce střelné zbraně včetně 

vzduchových a plynových 

o za zvláště hrubé a dlouhodobé porušování školního řádu v oblasti výslovných zákazů 

o za opakované projevy šikanování spolužáků a zneužívání návykových látek ve škole 

o za opakované nedovolené zaznamenávání zvuku nebo obrazu při vyučování  

o za třetí porušení zákazu přinášet do školy nebo na školní akce alkohol, omamné a jedovaté 

látky a požívat je nebo přijít do školy již pod vlivem těchto látek 

o za prokázané krádeže nebo přestupky násilné povahy spáchané ve škole 

 

6. Vyloučení ze vzdělávání: 

o za porušení školního řádu ve zkušební lhůtě podmíněného vyloučení (bez ohledu na druh 

nebo rozsah přestupku) 

o za násilné projevy šikanování a za pokusy o distribuci nebo za distribuci návykových látek 

ve škole 

o za spáchání trestného činu krádeže nebo jiného násilného trestného činu spáchaného ve 

škole nebo na školní akci 

 

 

Popsané přestupky proti školnímu řádu se vztahují vždy na jedno klasifikační období, tj. pololetí. 

Pokud se stejný přestupek žáka proti školnímu řádu bude opakovat v následujícím klasifikačním 

období, bude použité kázeňské opatření vždy o stupeň přísnější než v období předchozím.  Totéž platí 

pro opakovaný přestupek ze stejné kategorie v tomtéž klasifikačním období. 

 


