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Kázeňský řád 

(Výchovná opatření) 
 

Podle §31 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, jsou výchovnými 
opatřeními pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření.  
 
 
 
A) Pochvaly  
 
Pochvala třídního učitele  
Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních 
vyučujících a po projednání s ředitelem školy udělit žákovi pochvalu nebo jiné ocenění za 
výrazný projev školní iniciativy nebo za déle trvající úspěšnou práci. 
 
Pochvala ředitele školy 
Ředitel školy může udělit po projednání v pedagogické radě žákovi pochvalu nebo jiné 
ocenění za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo 
statečný čin, za mimořádně úspěšnou práci. 
 
 
 
B) Kázeňská opatření 
 
Napomenutí třídního učitele 
Ojedinělé porušení školního řádu. Např. alespoň 3 zapomenutí žákovské knížky za čtvrtletí, 
alespoň 3 pozdní příchody za čtvrtletí nebo alespoň 3 poznámky za čtvrtletí. 
 
Důtka třídního učitele 
Opakované porušení školního řádu. Např. alespoň 6 zapomenutí žákovské knížky za čtvrtletí, 
alespoň 6 pozdních příchodů za čtvrtletí nebo alespoň 6 poznámek za čtvrtletí, ztráta 
žákovské knížky, nevyzvednutí potvrzení o omluvě za zapomenutí žákovské knížky na 1. 
hodině nebo 1 – 2 neomluvené hodiny za pololetí. 
 
Důtka ředitele školy 
Hrubé porušení školního řádu. Např. alespoň 9 zapomenutí žákovské knížky za čtvrtletí, 
alespoň 9 pozdních příchodů za čtvrtletí, alespoň 9 poznámek za čtvrtletí, zatajení žákovské 
knížky, zničení žákovské knížky, opakovaná ztráta žákovské knížky, svévolné opuštění školy, 
nedostavení se k obhajobě oborové práce, slovní a fyzické útoky na spolužáky nebo vůči 
pracovníkům školy, více než 3 neomluvené hodiny za pololetí.  
 



 
 
C) Stupně hodnocení chování 
 
Stupeň 1 (Velmi dobré) 
 Žák dodržuje ustanovení školního řádu a pravidla společenského chování. 
 Chová se a jedná slušně, taktně, zdvořile a ohleduplně. 
 Respektuje své spolužáky a pokyny zaměstnanců školy. 
 Ojediněle se dopouští drobných  přestupků proti pravidlům školního řádu. 
 
Stupeň 2 (Uspokojivé), Stupeň 3 (Neuspokojivé) 
 
Bude udělen po projednání v pedagogické radě u závažných porušení ustanovení školního 
řádu, nebo v případech, kdy selhaly předchozí možnosti prostředků pro posílení kázně (důtka 
třídního učitele a ředitele školy).  
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