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Školní řád
1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců
s pedagogickými pracovníky školy
2. Provoz a vnitřní režim školy, podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků
3. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně
patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

II. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Tato směrnice je dodatkem ke směrnici č. 55/2012 – Školní řád.
Směrnice doplňuje II. část – Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků.

Tento dodatek školního řádu byl schválen pedagogickou radou dne 26. 8. 2013.
Tento dodatek školního řádu byl schválen školskou radou dne 29. 8. 2013.

…………………………………………
Mgr. Danuše Vopatová, ředitelka školy
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Ke klasifikaci chování se k jednotlivým stupňům a výchovným opatřením doplňují příklady
kvalifikace jednotlivých porušení školního řádu.
2. Klasifikace chování
Stupeň 2 – uspokojivé
Na konec odstavce se doplňuje:
Druhý stupeň z chování se ukládá např.
• při záškoláctví (do 25 neomluvených hodin)
• přistižení při kouření v areálu školy v době výuky nebo na školní akci
• po opakovaném agresivním chování, šikanování, krádežích
• z důvodu stálé nekázně
• při pravidelném a trvalém neplnění školních povinností
• po opakovaném poškozování majetku a zařízení školy
• při vulgárním, popř. společensky nebezpečném chování
• při opakovaném ubližování spolužáků
• při opakovaném ignorování pokynů vyučujících
• při požití návykových látek v areálu školy nebo na školní akci
Stupeň 3 – neuspokojivé
Na konec odstavce se doplňuje:
Třetí stupeň z chování se ukládá, pokud žák i přes opakovaná napomenutí, popř. důtky a
sníženou známku z chování neustále pokračuje v nevhodném chování – podle předchozí
kvalifikace, a to bez jakékoli nápravy. Dále jsou uvedeny další příklady pro hodnocení
chování stupněm 3.
• při záškoláctví (nad 25 neomluvených hodin)
• opakované ignorování školních povinností
• opakované podvody
• slovní, popř. fyzické napadení pracovníků školy
• ohrožení chodu školy
• nabízení návykových látek, popř. jejich distribuce a areálu školy nebo na školní akci
• opakované šikanování s ublížením na zdraví
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2.1. Výchovná opatření:
Odstavec Napomenutí a důtky se mění v následujícím znění:
Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení
žákovi uložit:
• napomenutí třídního učitele/učitelky (např. za drobné kázeňské přestupky, vyrušování a
vykřikování; občasné zapomínání směřující k pravidelnosti – např. ŽK, DÚ – 6x/měsíc,
opakovaně 2 – 3 měsíce za sebou; pozdní příchody do školy – 6x/měsíc; opakované
pozdní omlouvání absence; nevhodné chování; nepořádek ve školních pomůckách a
potřebách; poškozování učebnic a ŽK)
• důtku třídního učitele/učitelky (např. za časté kázeňské přestupky v areálu školy –
minimálně 3 zápisy v ŽK; pozdní příchody do školy – 6x/měsíc a opakovaně další období;
nerespektování nařízení TU; opakované nevhodné chování na veřejnosti při školních
akcích; opakovaná ztráta ŽK)
• důtku ředitelky školy (např. za opakování prohřešků, za které byla uložena DTU a přesto
nedošlo k nápravě chování; nedovolené opuštění školy; poškozování majetku školy; trvalé
přestupky proti školnímu řádu – např. nedovolené chování a činnosti v areálu školy,
agresivita, vulgární jednání apod.; nevhodné chování k dospělým, drzost, hrubost;
podvodné jednání).
Třídní učitel/ka neprodleně oznámí ředitelce školy uložení důtky třídního učitele. Důtku
ředitelky školy lze žákovi uložit pouze po projednání v pedagogické radě.
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