
KÁZEŇSKÁ OPATŘENÍ 

 

Tato kázeňská opatření jsou nedílnou součástí školního řádu, mají přispět ke stanovení 

jasných  pravidel, která by měla přispět k zlepšení atmosféry ve škole. 

 

Pochvaly: 

Pochvala třídního učitele: 

Uděluje třídní učitel kdykoliv ve třídě za konkrétní akce menšího charakteru 

- reprezentace školy v soutěžích, při vystupování 

- péče o třídní výzdobu 

- pomoc spolužákům 

- vzorné plnění školních povinností 

- vzornou docházku 

- příkladné činy 

Pochvala ředitele školy: 

Navrhuje třídní učitel nebo jiný pracovník na PR, schvaluje pedagogická rada 

- reprezentace školy na krajské a vyšší úrovni 

- konkrétní akce většího rozsahu 

 

Kázeňská opatření : 

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

- napomenutí třídního učitele - NTU 

- důtka třídního učitele – DTU 

- důtka ředitele školy – DŘŠ 

-  druhý stupeň z chování 

-  třetí stupeň z chování 

 

    Napomenutí třídního učitele 

- vyrušování ve vyučování 

- vulgární vyjadřování 

- nepřezouvání se 

- jednorázové ničení školního majetku menšího rozsahu ( malování po lavice, zdi, dveřích 

apod.) 

- nošení kšiltovek, čepic a jiných pokrývek hlavy 

- používání mobilů, MP 3, pořizování bez dovolení fotografických nebo jiných záznamů 

- porušování školního řádu při vyučování i o přestávkách 

- úmyslné ublížení na zdraví  

- ztráta ŽK 

- 12 neomluvených hodin 

- 9 záznamů o zapomínání 

 

     Důtka třídního učitele 

           -    závažnější či opakované porušení školního řádu 

- opakované hrubé a vulgární vyjadřování 

- ničení školního majetku 

- opakované používání mobilů, MP 3, 

- opakovaná ztráta žákovské knížky 

-  dalších 9 záznamů o zapomínání za čtvrtletí 

- úmyslné ublížení spolužákovi  

- podvodné jednání 

- nošení nebezpečných předmětů ohrožujících  zdraví žáků a pyrotechniky ( při nepoužití) 

- 24 neomluvených hodin 



  Důtka ředitele školy 

 časté opakování přestupků, porušování norem slušnosti 

 kouření v prostorách školy a jejím okolí, na školních akcích, které probíhají mimo budovu školy 

 soustavné vulgární chování 

 agresivita vůči spolužákům i dospělým 

 zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky vůči spolužákům i pracovníkům školy 

 za krádeže, šikanu, vandalismus 

 nošení pyrotechniky a dalších nebezpečných předmětů ohrožujících zdraví a jejich  použití 

 svévolné opuštění školy – poprvé 

 18 záznamů o zapomínání za čtvrtletí 

 neomluvená absence – do 39 hodin       

   

    Druhý stupeň z chování 

      -     podvody 

- zvláště hrubé slovní útoky žáka vůči pracovníkům školy 

- opakované opouštění budovy školy 

- opakované kouření v prostorách školy, jejím okolí a na akcích školy 

- úmyslné ublížení na zdraví 

- alkohol, ostatní OPL  v prostorách školy,  jejím blízkém okolí a na akcích školy 

- opakovaná prokázaná šikana slovní ( nadávaní, zesměšňování, urážky) 

- psychické týrání spolužáků, pedagogů či ostatních zaměstnanců školy 

- opakované krádeže menšího rozsahu 

- bylo- li  uděleno NTU, DTU, DŘŠ a žák se nezlepšil 

- neomluvená absence – více než 40 hodin  

- 25 záznamů o zapomínání 

 

     Třetí stupeň z chování 

- úmyslné ublížení na zdraví s následky  

- nerespektování pravidel společenského soužití, porušování   právních norem 

- prokázaná fyzická šikana ( fackování, kopání apod.) i šikana nepřímá ( navede někoho, aby 

zbil druhého…) 

- neomluvená absence – více než 60  hodin 

- pokračující asociální chování, opakované krádeže 

- velmi vážný přestupek proti školnímu řádu ( hrubé chování vůči spolužákům, učitelům, 

ostatním pracovníkům) 

- závažné a soustavné porušování školního řádu 

 

     Při hrubém porušení školního řádu nemusí snížené známce z chování předcházet jiné 

kázeňské opatření. 

 

Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy považují 

za závažné porušení povinností stanovených Školským zákonem. 

 

Návrh kázeňského řádu byl projednán na pedagogické  radě  28. 08. 2019 

Účinnosti nabývá 3. 9. 2018 

           

 

Ve Vimperku dne : 30. 8. 2019 

                                                                                                Ing. Petr Žuravský 

                                                                                                    ředitel školy 

 


