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  Kázeňský řád platný od 1. 2. 2016 
 

Kázeňský řád je závazný pro všechny pedagogické zaměstnance školy. Tento 

kázeňský řád upravuje způsob hodnocení chování - pochvaly a postihování žáků 2.- 9. 

ročníku. 

Tento postup je závazný a řídí se jím třídní učitelé při udělování pochval a výchovných 

opatření ve své třídě a všichni ostatní pedagogičtí zaměstnanci při navrhování pochval a 

výchovných opatření třídnímu učiteli nebo pedagogické radě. Jedná-li se o žáka se specifickým 

postižením v oblastech týkajících se jeho kázeňských projevů, řídí se učitel při hodnocení 

kázně také doporučením odborného pracoviště. 

Třídní učitel seznámí třídu s kázeňským řádem vždy na začátku školního roku nebo při 

jeho aktualizaci. 

 
I) POCHVALY 

    1) Pochvala třídního učitele: 

 Vzorné a příkladné chování (čestné jednání) 

 Úklid třídy a údržba pomůcek 

 Sběr bylin a papíru 

 Reprezentace školy a třídy 

 Aktivita ve vyučování 

 Vzorná příprava na vyučování 

 Pomoc při přípravě školních akcí 

 Pomoc spolužákům 

 Vzorné plnění služby 

 Aktivní účast v mimoškolní činnosti, mimo vyučování 

 Aktivní práce ve školním parlamentu 

 Asistence učiteli 

 Bez zápisu přestupků ( 0 zápisů za čtvrtletí) 

 

 
   2)Pochvala ředitele školy: 

 úspěšná reprezentace školy v okresních a vyšších kolech vědomostních, sportovních a 

estetických soutěží 

 mimořádný čin (záchrana života, zabránění šikaně, zabránění větší škodě na majetku..) 

 dlouhodobý vynikající prospěch 

 dlouhodobá práce ve prospěch školy 

  

II) Opatření při porušování školního řádu 

 

Při udělování výchovných opatření učitel nesmí zapomínat na nutnost individuálního 

přístupu. V odůvodněných případech je třeba přistoupit ke zmírnění kázeňského opatření. 

Důvodem zmírnění může být ochota žáka odstranit urychleně způsobenou škodu (bez nutnosti 

zásahu třídního učitele, popř. školy), předchozí dobré chování bez přestupků proti školnímu 
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řádu atd. Mechanické používání postihů může vést k degradaci jejich účinnosti z pohledu 

žáků i rodičů. 

Řád vymezuje, která porušení školního řádu jsou považována za drobná a která za 

závažná. Následuje škála, která určuje míru postihu žáka v závislosti na četnosti a druhu 

provinění. Daná škála se vztahuje na jedno školní pololetí. Uvedené rozpětí poskytuje 

třídnímu učiteli i pedagogické radě prostor k individuálnímu a uvážlivému posouzení každého 

případu. Třídní učitel může mezi postihy zahrnout i porušení jednotlivých ustanovení třídních 

pravidel, projedná-li včas tuto možnost se žáky v třídnické hodině. 

Třídní učitel i ostatní vyučující jsou povinni včas a prokazatelným způsobem 

informovat rodiče o zhoršujícím se stavu v kázni žáka a plnění jeho povinností, včas iniciovat 

setkání s rodiči, informovat další vyučující, výchovného poradce, vedení školy. Kázeňské 

opatření (méně závažná) se zpravidla udělují po informování rodičů a v případech, kdy 

nedošlo ze strany žáka k nápravě. 

 

Za porušování školního řádu podle závažnosti tohoto porušení lze žákovi udělit: 

1. napomenutí třídního učitele - NTU, 

2. důtku třídního učitele -TD, 

3. důtku ředitele školy - ŘD. 

 

 

Drobná porušení školního řádu:  
 nepřezouvání se 

 pozdní příchod do školy 

 zapomenutí školní pomůcky – nepřipravenost na výuku 

 nesplnění domácího úkolu 

 navštěvování webových stránek s nevhodnými tématy (násilí, sex, terorismus, 

rasismus, ...) 

 vykřikování - drobné vyrušování při vyučování 

 zapnutý mobil ve vyučování 

 omezování okolí (křik, běhaní, apod.) 

 neuctivé chování k pracovníkům školy 

 vulgarity, drzost  

 lež, podvádění (dle posouzení učitelem) 

 znečišťování školy 

 drzost k jakémukoliv pracovníku školy 

 nekázeň v jídelně ŠJ 

 používání mobilního telefonu způsobem, který omezuje ostatní osoby ve škole  

(hlasité vyhrávání hudby) 

 

 
Závažná porušení školního řádu:  

 opakované pozdní příchody do školy 

 požití alkoholu 

 kouření, jiná intoxikace  

 šikana - násilí vůči spolužákům 

 fyzické napadnutí spolužáka 

 podvod (falšování podpisu, přepisování známky v ŽK, apod.)  
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 navštěvování webových stránek s nevhodnými tématy a následné šíření obsahu (násilí, 

sex, terorismus, rasismus...) 

 kyberšikana 

 hrubé, závažné, úmyslné a opakované narušování průběhu vyučovací hodiny (dle 

posouzení učitelem) 

 neomluvené hodiny, záškoláctví 

 úmyslné poškozování a ničení majetku školy, včetně svěřených učebních pomůcek 

 úmyslné ublížení na zdraví spolužáka 

 krádež, recidiva 

 soustavné podvádění a lhaní  

 soustavné vulgární vyjadřování 

 hrubé, vulgární a agresivní chování k pracovníkům školy 

 nerespektování pokynů pedagoga ve škole a při školních akcích 

 manipulace s drogami a omamnými látkami 

 úmyslný zásah a poškození počítačové sítě 

 pořizování audio video nahrávek v hodinách i mimo ně 

 používání mobilního telefonu způsobem, který ohrožuje mravní výchovu žáků 

 

 
Postihy vyplývající z porušování školního řádu:  

 

Drobná porušení školního řádu: 

 nepřezouvání – domluva, náhradní úklidové práce 

 pozdní příchod do školy – 1x - domluva 

 zapomenutí školní pomůcky - 5.- 9. Ročník - náhradní mimořádný domácí úkol, při 10 

násobném opakování udělení NTU, při 15 udělení TD, při 20 udělení ŘD 

2.-  4. roč.  – zapsáním do deníčku či ŽK, při dlouhodobém zapomínání NTU  

 nesplnění domácího úkolu – doplnění především 2. -4. roč., 5. – 9. ročník – při 5 

zapomenutích NTU, při 10 zapomenutí TD, nad 15 zapomenutí ŘD 

 navštěvování webových stránek s nevhodnými tématy (násilí, sex, terorismus, 

rasismus...)-  domluva, projednání s rodiči 

 vykřikování - drobné vyrušování při vyučování, narušování výuky – domluva,  NTU 

 rušení výuky zapnutým mobilním telefonem – domluva, NTU 

 omezování okolí (křik, běhaní, apod.) – domluva,  NTU 

 vulgarity, drzost (dle posouzení učitelem) – domluva, NTU až TD  

 lež, podvod (dle posouzení učitelem) – NTU až TD 

 nerespektování pokynů pedagoga ve škole a mimo ni – NTU až ŘD 

 manipulace s drogami a omamnými látkami – ŘD, předání sociálním institucím, 

Policii ČR 

 úmyslný zásah a poškození počítačové sítě – ŘD 

 nekázeň v jídelně ŠJ, porušování pravidel stolování – domluva,  NTU až TD 

 používání mobilního telefonu způsobem, který omezuje ostatní osoby ve škole  

(hlasité vyhrávání hudby) – domluva,  NTU až TD 

 

 

Závažná porušení školního řádu:  

 opakované pozdní příchody do školy – NTU až ŘD 
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 podnapilost – ŘD, informace sociálním institucím, Policii ČR, jednání s rodiči 

 kouření, jiná intoxikace – ŘD, informace sociálním institucím, předání Policii ČR, 

jednání s rodiči 

 šikana – násilí vůči spolužákům a jiné formy šikany např. kyberšikana – ŘD, 

informace sociálním institucím, předání Policii ČR, jednání s rodiči + možnost snížené 

známka z chování 

 podvod (falšování podpisu, přepisování známky v ŽK, apod.) – 

            ŘD + možnost snížené známka z chování 

 úmyslné a hrubé narušování průběhu vyučovací hodiny (dle posouzení učitelem) TD, 

při opakování ŘD + možnost snížené známka z chování 

 neomluvené hodiny – zpravidla do 3 hodin TD, 4 a více hodin ŘD a další řešení se 

sociálními institucemi + možnost snížené známka z chování, při 20 a více hodinách 

automaticky snížená známka z chování, oznámení Policii ČR 

 úmyslné ničení majetku – zpravidla ŘD, náhrada škody 

 úmyslné ublížení na zdraví – ŘD, informace sociálním institucím, předání Policii ČR 

+ možnost snížené známka z chování 

 urážky spolužáka s diskriminujícím podtextem – TD, při opakovaní -ŘD 

 krádež – ŘD, informace sociálním institucím, dle výše způsobené škody předání 

Policii ČR    

 drzost k jakémukoliv pracovníku školy (dle posouzení učitelem) – TD až ŘD 

 vulgární vyjadřování – TD až ŘD 

 navštěvování webových stránek s nevhodnými tématy a šíření obsahu (násilí, sex, 

terorismus, rasismus...) – TD až ŘD 

 neuctivé, hrubé a agresivní chování k pracovníkům školy – ŘD 

           + při opakovaném přestupku -  automaticky snížená známka z chování 

 nerespektování pokynů pedagoga ve škole a na akcích pořádaných školou –TD až ŘD 

 manipulace s drogami a omamnými látkami – ŘD, předání sociálním institucím + 

Policii ČR 

 úmyslný zásah a poškození počítačové sítě – ŘD  
 

 

Výčet samozřejmě není úplný, záleží na míře a druhu dalších kázeňských přestupků. 

 

  V situacích, kdy nedojde k nápravě po domluvě, projednání s rodiči, udělení 

výchovného opatření a nekázeň a přestupky se budou nadále opakovat, vytváří se předpoklad 

pro udělení snížené známky z chování. 

Udělená důtka ředitele školy vytváří předpoklad pro klasifikaci chování žáka 2. či 3. 

stupněm z chování. 

 

 

 

V Moravské Třebové 20. 1. 2016          Mgr. Petr Vágner 

 

 

 

 
 


