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PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU č.1  

I. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ A KLASIFIKACI CHOVÁNÍ 

Výchovná opatření 

Výchovnými opatřeními jsou:  
 
důtka třídního učitele  
důtka ředitele školy 
 
Jako doplňující možnost škola využívá předvolání zákonných zástupců k řešení přestupků 
žáka, jsou-li k tomu vážné důvody.  
 
Napomenutí třídního učitele, důtka třídního učitele  
Uděluje se za drobné přestupky proti školnímu řádu a pravidlům slušného chování. Mezi tyto 
přestupky patří:  
-   opakovaná nepořádnost  
-   opakované zapomínání domácích úkolů a pomůcek  
-   opakované neuposlechnutí pokynů učitele  
-   pasívní postoj k vyučování (žák se věnuje jiné činnosti, než kterou je povinován)  
-   vulgárnost vůči spolužákům  
-   pozdní opakované příchody do vyučovacích hodin  
-   vyvolávání konfliktů v žákovském kolektivu (provokace, nadávky)  
 
Důtka ředitele školy  
Uděluje se za závažné nebo opakované přestupky proti školnímu řádu a pravidlům slušného 
chování. Mezi tyto přestupky patří:  
-   pokračování v přestupcích, za něž byla udělena třídní důtka - nedošlo k nápravě  
-   poškození majetku školy  
-   úmyslné poškození majetku spolužáka či jiného žáka školy  
-   hrubé chování vůči učiteli (drzost, urážky, napadání) a vůči jinému žákovi  
-   kouření v prostorách školy a v blízkém okolí  
-   vulgárnost k pracovníkům školy  
 
Ředitelské důtce nemusí předcházet důtka třídního učitele.  
 

 
Stupnice pro klasifikaci chování 

 
Chování žáka je klasifikováno těmito stupni:  
    stupeň  1  -  velmi dobré 
    stupeň  2  -  uspokojivé 
    stupeň  3   -  neuspokojivé 
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Stupeň 1 (velmi dobré) 
Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a aktivně prosazuje ustanovení vnitřního řádu 
školy. Má dobrý vztah ke kolektivu třídy a školy, přispívá k jeho upevňování a k utváření 
pracovních podmínek pro vyučování a pro výchovu mimo vyučování. Méně závažných 
přestupků se dopouští ojediněle.  
 
O udělení 2. nebo 3. stupně z chování rozhoduje ředitel školy na základě projednání 
v pedagogické radě, a to na základě návrhu třídního učitele. Třídní učitel je povinen 
předjednat před pedagogickou radou návrh na snížení známky z chování s ostatními 
pedagogickými pracovníky, kteří daného žáka učí. 
Hodnocení chování, které odpovídá stupni 2 nebo 3, není výchovným opatřením a ani 
trestem. 
Při hodnocení chování se vychází z žákova chování za celé pololetí. 
Při výsledném hodnocení chování žáka na vysvědčení nemusí při hodnocení, které odpovídá 
stupni 2 nebo 3, nutně předcházet udělení výchovných opatření (NTU, DTU, DŘŠ). 
 

Stupeň 2 (uspokojivé) z chování může být udělen žákovi 
·    za opakovaně neomluvené hodiny, které odpovídají maximálně 3 školním dnům (o 
výjimce rozhoduje ředitel školy po projednání v pedagogické radě), 
·    pokud přijde do školy nebo na akci pořádanou školou pod vlivem alkoholických nebo 
jiných omamných látek, 
·    pokud přinese do školy či na akci pořádanou školou alkoholické nápoje, omamné či 
návykové látky, 
·    pokud bude ve škole nebo na akci pořádané školou kouřit, požívat alkoholické nápoje či 
omamné látky, 
·    za krádež, 
·    při opakovaném hrubém chování a vystupování k vyučujícím a ostatním pracovníkům 
školy, 
·    za nevhodné chování ke spolužákům, které bude považováno za šikanování (tzn. 
jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat jiného člověka – slovní 
šikanování, zastrašování, manipulace s věcmi a jejich ničení, fyzická agrese, násilné 
manipulační příkazy). 
 
Stupeň 3 (neuspokojivé) z chování může být udělen žákovi 
·    za opakované neomluvené hodiny, jejichž počet bude přesahovat 3 školní dny (o výjimce 
rozhoduje ředitel školy po projednání v pedagogické radě), 
·    za opakované užívání alkoholických nápojů či jiných návykových látek ve škole nebo na 
akcích pořádaných školou, 
·    za opakovanou krádež, 
·    za opakované chování ke spolužákům, které bude považováno za šikanování, 
·    za opakované hrubé slovní či fyzické útoky vůči zaměstnancům školy. 

 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 

        Základní škola a mateřská škola Gustawa Przeczka s polským jazykem vyučovacím,  
Třinec, Nádražní 10, příspěvková organizace 

 
  Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. Gustawa Przeczka z Polskim Językiem Nauczania Trzyniec 

  

 

 
 

 
Kritéria pro výchovná opatření a snížení známky z chování 

 
5 zapomenutí v daném předmětu = 1 poznámka do žákovské knížky 
 
 

 
důtka 

třídního 
učitele 

důtka 
ředitelky 

školy 

stupeň 2       
z chování 

stupeň 3       
z chování  

 
počet poznámek v žákovské 

knížce (za zapomenutí, 
vyrušování, nevhodné chování  

k učitelům a žákům) 
 

za 3 za 5 nad 5 

viz stupnice 
pro 

klasifikaci 

 
neomluvené hodiny 

 
1 2 3 

 
pozdní příchod 

 
45 minut 60 minut 90 min 

 
podvod v žákovské knížce 

 
 1x opakovaně 

 
úmyslné zranění spolužáka, psych. 

nátlak, šikana a veškeré jednání 
směrující k šikaně nebo 

prokazatelně podporující šikanu 
 

 1x opakovaně 

 
odchod ze školy bez vědomí 

učitele 
 

1x 2x 3x 

 
hrubé chování k zaměstnanci školy 

(drzost, urážky, napadání) 
 

1x 2x 3x 

 
 
Postup při odstraňování nevhodného chování žáka: 

• bezprostřední pohovor učitele se žákem, nedojde-li k nápravě, pohovor učitele 

s rodiči školy 

• pohovor učitele a třídního učitele se žákem, nedojde-li k nápravě, pohovor třídního 

učitele s rodiči žáka 

• pohovor ředitelky školy nebo zástupce ředitele s žákem za přítomnosti učitele 

• pohovor ředitelky školy nebo zástupce ředitele s rodiči žáka (provést zápis) 
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II. PRAVIDLA PRO UDĚLOVÁNÍ POCHVAL A JINÝCH OCENĚNÍ 

Za aktivity a skutky zasluhující ocenění může být na základě uvážení žákovi udělena 
pochvala. 

Za pochvalu se považuje: 

Běžná pochvala – uděluje kdykoli kterýkoli učitel za aktivitu, mimořádný úkol, práci nad 
rámec povinností, … Zapisuje se do záznamového sešitu.                 
Příklad: účast ve školním kole olympiád 

Pochvala třídního učitele – uděluje třídní učitel dle svého zvážení nebo na návrh jiného 
učitele, a to hlavně za: 

· aktivní přístup k plnění školních povinností nebo povinností žáka 

· vylepšování třídního a školního prostředí 

· spolupráci na projektech 

· aktivní a nezištnou pomoc spolužákům a pedagogům 

· déletrvající vzorné a příkladné chování 

· pomoc při organizování školních aktivit 

· úspěšnou reprezentaci školy v okresních kolech soutěží 

· jiné aktivity a skutky dle uvážení třídního učitele 

Zapisuje se do žákovské knížky a do karty žáka v programu Bakaláři. 

Pochvala ředitelky školy – uděluje ředitelka školy na základě vlastního rozhodnutí nebo na  
základě návrhu třídního učitele, a to hlavně za: 

· úspěšnou reprezentaci školy v krajských a celostátních kolech soutěží 

· dlouhodobý vynikající prospěch a vzorné chování 

· čin mimořádného významu (záchrana života, zabránění šikaně, zabránění větší škodě na 

majetku,…) 

· jiné aktivity a skutky dle uvážení ředitelky školy 

Projednává se a vykazuje každé pololetí na klasifikační poradě pedagogické rady. Ředitelka 
školy neprodleně oznámí udělení pochvaly žákovi a jeho zákonnému zástupci. Zapisuje se 
na vysvědčení za pololetí, v němž byla udělena a do karty žáka v programu Bakaláři. 

Příklad: Pochvala ředitelky školy – za 3. místo v krajském kole Chemické olympiády 

                                                           – za dlouhodobou úspěšnou práci 

Pochvaly mohou být spojeny s udělením věcného daru při závěrečném hodnocení. 
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Salomon – nejlepší žák školy – ředitelka školy uděluje každoročně po projednání na 
závěrečné pedagogické radě. Při posuzování nejlepšího žáka školy zohledňuje ředitelka 
školy a pedagogická rada kritéria uvedená pro udělení pochvaly ředitelky školy. Nositel titulu 
obdrží oficiální plaketu a věcný dar při závěrečném hodnocení. 

Zapisuje se na vysvědčení, do školní kroniky, na tabuli ocenění ve vestibulu školy a do karty 
žáka v programu Bakaláři. 

Osobnosti roku a titul „Najlepszy Sportowiec Szkoły”, „Talent Wokalny”, „Najlepszy 
Plastyk”,...– uděluje ředitelka školy každoročně žákům na návrh učitelů. Nositelé titulu obdrží 
oficiální plaketu.  

Zapisuje se do karty žáka v programu Bakaláři.  

 
Příloha Školního řádu č.1 nabývá účinnosti dnem: 1.9.2021 

Příloha Školního řádu č.1 projednána Pedagogickou radou dne 25.8.2021 

 

V Třinci dne 1.9.2021 

 

Mgr. Anna Ježová 

ředitelka školy 

                                                    


