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PRAVIDLA HODNOCENÍ CHOVÁNÍ 

V souladu s preventivním programem zabývajícím se rizikovými faktory chování žáků 

základní školy jsme vypracovali následující pravidla hodnocení chování, která jsou 

nedílnou součástí školního řádu. Je v nich stanoven procesní postup pro řešení pochval či 

ocenění a také porušování školního řádu žáky s následujícími pravidly: 

- o každém ústním jednání je sepsán záznam, který je podepsán všemi zúčastněnými  

- respektujeme v souladu s ustanovením §21 školského zákona práva žáků a jejich 

zákonných zástupců 

- neprodleně a prokazatelně informujeme zákonné zástupce o závažnosti porušení 

pravidel chování plynoucích ze školního řádu a možných následcích, jež v daném 

případě přicházejí v úvahu  

- podle okolností případu (při požití alkoholu a jiných omamných látek) 

informujeme zákonné zástupce, v závažných situacích je přivolán lékař, Policie ČR 

a informován orgán sociálně právní ochrany dětí.  

 

Výchovná opatření: 

POCHVALY 

Každá aktivita má své bodové ohodnocení. Tyto body se sčítají a podle výše součtu se 

uděluje typ pochvaly.  

Za následující lze žákovi udělit tato výchovná opatření: 

a) Pochvala třídního učitele – PTU 3b 

b) Pochvala ředitele školy – PŘŠ 4b a více 

Dále může být žákům předána věcná odměna či diplom. 

Pochvaly a ocenění budou udělovány zejména za následující aktivity: 

a) Za reprezentaci školy ve sportovních soutěží bez umístění: 1b 



b) Za reprezentaci školy ve sportovních soutěží s umístěním: 2b 

c) Za reprezentaci školy ve vědomostních soutěžích bez umístění: 1b 

d) Za reprezentaci školy ve vědomostních soutěžích s umístěním: 2b 

e) Za mimořádný čin: 2b 

f) Za přístup ke vzdělávání a školním povinnostem: 1b 

 

KÁZEŇSKÁ OPATŘENÍ 

Každé porušení školního řádu má své bodové ohodnocení. Tyto body se sčítají a podle 

výše součtu se uděluje typ kázeňského opatření.  

Za porušení školního řádu lze žákovi udělit kázeňská opatření podle závažnosti porušení. 

a) Napomenutí třídního učitele – NTU    5b – 9b 

b) Důtka třídního učitele – DTU    10b – 19b  

c) Důtka ředitele školy – DŘŠ     20b – 29b 

d) Druhý stupeň z chování      30b – 44b 

e) Třetí stupeň z chování      45b a více 

 

1/ Záškoláctví  

Žáci jsou povinni řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat (§22 zákona č.561/2004 

Sb.) Rodiče jsou informováni o způsobu uvolňování a omlouvání žáků (MŠMT 10 

194/2002-14). Pokud je počet neomluvených hodin vyšší než 25 hodin, hlásíme tuto 

skutečnost orgánům sociálně-právní ochrany.  

Rozpětí: 

a) dle počtu neomluvených hodin za pololetí: 

Neomluvená absence 1 hodina – 1b 

b) svévolné opuštění budovy školy: 

pohovor s ředitelem školy a zpráva rodičům 5b 

opakuje-li se prohřešek – při každém opakování 5b 

 

2/ Školní násilí  

Úmyslné ublížení na zdraví je posuzováno dle závažnosti a opakování  

Rozpětí:  

a) úmyslné ublížení na zdraví – 10b 

c) úmyslné ublížení na zdraví s následky – 20b 



 

3/ Šikana a kyberšikana vůči spolužákům, pedagogům, či zaměstnancům školy 

Školy mají mimořádnou odpovědnost za to, aby předcházely vzniku tohoto problému a 

aby se s ním odpovědně vyrovnaly už od počátku. Při prokázání a řešení šikany 

postupujeme podle MŠMT 14 514/2000-51  

Rozpětí:  

a) prokázaná počáteční šikana, kyberšikana – 25b 

b) prokázaná rozvinutá šikana, kyberšikana – 30b 

 

4/ Ničení majetku  

Každý je odpovědný za škodu, kterou svým jednáním způsobil. V případě úmyslného 

poškození či zničení školního majetku bude škola vymáhat náhradu škody na tom, kdo ji 

způsobil (§420 a, odst.1 zákona č.40/1964 Sb. Občanského zákoníku).  

Rozpětí:  

Svévolné poškozování majetku školy a spolužáků – 5b, 10b (dle závažnosti)  

 

5/ Krádeže  

Zcizit někomu jeho majetek je v České republice považováno za trestný čin nebo 

přestupek, a to podle výše škody, která byla způsobena (§247 zákona č.140/1961 Sb., §50 

zákona č.200/1990 Sb.)  

Rozpětí:  

Krádež školního majetku nebo osobního majetku - 20b 

 

6/ Nošení zbraní a předmětů ohrožujících zdraví  

Dbáme na ochranu a zdraví osob ve škole.  

Rozpětí:  

a) přinesení a nepoužití předmětu – 10b 

b) použití předmětu – dle závažnosti – 20b 

 

7/ Alkohol, drogy, tabákové výrobky, elektronické cigarety 

Všem žákům je v prostorách školy zakázáno užívat alkoholické nápoje, návykové látky, 

cigarety a stejně tak je do školy přinášet. Současně není z důvodu ochrany zdraví dovoleno 

do školy vstupovat pod vlivem alkoholu či jiné omamné látky.  



 

Rozpětí:  

Užití návykových látek (alkohol, drogy, tabákové výrobky) na půdě školy či školních akcí 

 a) přinesení výše uvedených výrobků – 10b 

b) distribuce a požití výše uvedených výrobků – 20b 

c) vstup do školy pod vlivem alkoholu a omamných látek – 30b 

d) V případě, že žák užívá alkohol, tabákové výrobky či drogy ve škole nebo na 

školní akci – při obdržení informace hlásí škola tuto skutečnost rodičům nebo 

zákonnému zástupci (§ 7, odst.1 zákona č.359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně).  

 

8/ Překročení školního řádu v méně závažných případech  

Za každých zapsaných 5 přestupků 1b: 

- vyrušování ve vyučování  

- vulgární vyjadřování  

- nepřezouvání se 

- porušování pravidel školní jídelny (ve školní jídelně se žák vyskytuje pouze 

tehdy, když jde na oběd nebo si oběd odhlásit)  

- používání mobilů, MP3, MP4 v hodinách  

- zapomínání pomůcek 

- pozdní příchody do vyučovacích hodin 

- porušení řádů odborných učeben (informatika, chemie…) 

 

9/ Překročení školního řádu v závažnějších případech 

Přestupky za 10b: 

- ojedinělé pořizování fotografických, audio či video záznamů z vyučovacích 

hodin bez dovolení školy, tajné focení a natáčení videí o přestávkách 

- podvádění při písemných pracích 

- nošení a distribuce literatury a tiskovin s pornografickým, či vulgárním 

obsahem  

 

10/ Ztráta klíčku ke skříňce  

a) úhrada výroby nového klíče 

V případě dobré spolupráce žáka i rodičů můžeme přistoupit k mírnějšímu kázeňskému 

opatření. 

 

1.9.. 2019                                                                                 Ředitel školy: Mgr. Vladimír Mikel, v.r. 


