Kritéria pro udělování výchovných opatření
1. Napomenutí třídního učitele uděluje podle závažnosti provinění třídní učitel
Následuje po méně závažných porušeních školního řádu, např.:
- pozdní příchody do školy (pozdní příchody na vyučování ) - 3x,
- nekázeň při vyučování (vyrušování, manipulace s mobilním telefonem, ...), - 3x,
- nevhodné chování ve výuce a o přestávkách (vulgární vyjadřování, hrubost vůči spolužákům,…) – 3x,
- opakované zapomínání školních pomůcek a domácích úkolů,
- nedovolená manipulace s cizí věcí,
- opakované neplnění povinností služby,
- nošení nebezpečných věcí do školy (včetně zápalek, zapalovače, nožíku).
2. Důtku třídního učitele uděluje podle závažnosti provinění žáka třídní učitel před kolektivem třídy, uložení důtky
neprodleně oznámí ředitelce školy.
Následuje po závažnějších porušeních řádu školy, např.:
- pokud žák pokračuje v přestupcích po udělení napomenutí TU,
- neomluvená absence 1-2 hodiny,
- úmyslné opuštění budovy během vyučování bez omluvy,
- drobné krádeže,
- opakované porušování řádu školy.
3. Důtku ředitelky školy uděluje dle závažnosti ředitelka školy po domluvě s třídním učitelem a ostatními pedagogy a
po projednání v pedagogické radě.
Následuje po závažném porušení školního řádu, nebo za pokračování v přestupcích, za něž byla udělena
napomenutí TU a důtka TU a další např.:
- úmyslné ublížení, které si vyžádalo lékařské ošetření,
- plánovaná krádež,
- vnesení návykových látek do prostoru školy – alkohol, kouření, drogy,
- padělání omluvenek,
- neomluvená absence v rozsahu 3-7 hodin.
Za jedno pololetí se uděluje max. jedno NTU, max. jedna DTU a max. jedna DŘŠ. Udělení kázeňských opatření
předchází zpravidla sníženému stupni z chování.
V případě mimořádně závažného přestupku lze některá opatření k posílení kázně přeskočit - např.:
- v případě velmi hrubého chování,
- fyzického napadení,
- kouření ve škole a v její blízkosti,
- krádeže, šikany, vědomé ničení majetku školy,
- větší počet hodin neomluvená absence.
Návrh na kázeňská opatření může předložit každý učitel.
4. Hodnocení chování žáka na vysvědčení
Chování se hodnotí vždy v závěru obou pololetí, hodnocení chování navrhuje třídní učitel po projednání s ostatními
učiteli; návrhy na sníženou známku z chování projednává pedagogická rada.
Druhý stupeň z chování – navrhuje třídní učitel v případě, že:
- žák se dopouští opakovaně méně závažných porušení školního řádu přes opakovaná písemně doložená
upozornění,
- přetrvávají výchovné problémy po udělení předchozích kázeňských postihů, tj. NTU, DTU A DŘŠ.
Třetí stupeň z chování – navrhuje třídní učitel v případě, že:
- žák se opakovaně dopouští závažných porušení školního řádu přes opakovaná písemně doložená upozornění,
přetrvávají výchovné problémy po udělení předchozích kázeňských postihů
- za závažné zaviněné porušení povinností se vždy považuje zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči
pracovníkům školy nebo školského zařízení
V případě závažného přestupku, který odpovídá příslušnému stupni hodnocení chování, nemusí být dodržena
posloupnost stupňů hodnocení, je svolána mimořádná pedagogická rada. Problém je řešen se zákonnými zástupci, je
pořízen zápis, který je vložen v dokumentaci žáka.
O hodnocení chování, zvláště o důvodech udělení sníženého stupně z chování informuje zákonné zástupce
prokazatelným způsobem třídní učitel.
V případě závažného porušení pravidel chování nebo dlouhodobého či opakovaného porušování pravidel
spolupracuje škola s odbornými institucemi, úřady, které pomáhají v řešení v této oblasti.

