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Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942, 

příspěvková organizace 

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU 

 

KÁZEŇSKÁ OPATŘENÍ 

 
MÉNĚ ZÁVAŽNÉ PORUŠENÍ ŠKOLNÍHO ŘÁDU 

  

Za méně závažná porušení školního řádu se zpravidla považují zejména: 

 

– pozdní příchody do výuky, 

– nepřipravenost na výuku (zapomínání pomůcek a úloh), 

– rušení výuky např. používáním mobilního telefonu, 

– nerespektování pokynů pedagoga při výuce a mimo ni, 

– znečišťování školy a okolí, 

– nepřezouvání se, 

– neomluvená absence do 6 vyučovacích hodin, 

 

Za méně závažná porušení kázně může být uděleno napomenutí třídního učitele, v případě 

opakování pak důtka třídního učitele. 

 

Za neomluvenou hodinu se považuje absence žáka, která nebyla omluvena do 3 kalendářních 

dní. Za neomluvenou hodinu se může také považovat hodina, ve které žák bez souhlasu 

vyučujícího a bez řádné omluvy opustil budovu školy. Dodatečně doložená omluvenka 

od lékaře bude ve výjimečných případech akceptována. 

 

   

ZÁVAŽNÉ PORUŠENÍ ŠKOLNÍHO ŘÁDU 

  

Za závažná porušení školního řádu se zpravidla považují: 

  

– neuctivé chování k pracovníkům školy, 

– opakované méně závažné porušování kázně přes opakovaná písemně 

doložená upozornění, 

– úmyslné narušování výuky, 

– úmyslné poškozování inventáře školy včetně pomůcek a svěřeného materiálu, 

– neomluvená absence (do 12 vyučovacích hodin důtka ředitele školy; nad 12  

vyučovacích hodin snížený stupeň z chování), 

– používání návykových látek v prostorách a okolí školy, 

– rozesílání SMS, emailů apod. s hanlivým obsahem a rasistickým kontextem. 

  

Za závažná porušení školního řádu může být udělena důtka ředitele školy nebo     

2. stupeň z chování a to dle stupně závažnosti. 
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HRUBÉ PORUŠENÍ ŠKOLNÍHO ŘÁDU 

  

Za hrubé porušení školního řádu se zpravidla považuje chování, které narušuje sociální 

klima školy a třídního kolektivu: 

  

– fyzické napadení spolužáka, 

– hrubé agresivní chování k zaměstnancům školy včetně fyzického napadení, 

– úmyslné způsobení újmy na zdraví jiné osobě, šikanování (fyzické i slovní), 

– krádež nebo úmyslné poškození školního vybavení, 

– opakované používání návykových látek v prostorách a nejbližším okolí školy, 

– neomluvená absence, záškoláctví nad 24 hod. 

  

Za hrubé porušení školního řádu může být udělen 3. stupeň z chování.  

 

 

KVALIFIKACE JEDNOTLIVÝCH PORUŠENÍ ŠKOLNÍHO ŘÁDU ZAŘAZENÝCH 

DO PŘÍSLUŠNÝCH KÁZEŇSKÝCH OPATŘENÍ  

 

  

– Napomenutí třídního učitele:   

• použití mobilního telefonu a dalších mobilních technologií (bez souhlasu 

pedagogického pracovníka) během vyučování 

• drobné kázeňské přestupky, vyrušování, vykřikování, 

• zapomínání školních pomůcek, 

• pozdní omlouvání absencí, 

• nevhodné chování na školních akcích, 

• nepřezouvání se, 

• poškozování učebnic, ŽK. 

  

– Důtka třídního učitele:  

• opakované použití mobilního telefonu a dalších mobilních technologií (bez souhlasu 

pedagogického pracovníka) během vyučování 

• časté kázeňské přestupky v hodinách, 

• pozdní příchody do školy, 

• nerespektování nařízení vyučujících, 

• opakované nevhodné chování na veřejnosti při školních akcích, 

• neomluvená absence do 6 vyučovacích hodin. 

 

– Důtka ředitele školy:  

• opakované použití mobilního telefonu a dalších mobilních technologií (bez souhlasu 

pedagogického pracovníka) během vyučování (po udělení důtky třídního učitele) 

• předchozí bez nápravy, 

• nedovolené opuštění školy, 

• poškozování zařízení školy, 

• trvalé přestupky proti školnímu řádu (agresivita proti spolužákům, vulgární projevy 

apod.), 

• nevhodné chování k dospělým, drzost, hrubost, 

• kouření v budově školy a před školou, 

• neomluvená absence do 12 vyučovacích hodin. 
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– Druhý stupeň z chování: 

• pořízení audio/videozáznamu (bez souhlasu pedagogického pracovníka) během 

vyučování 

• opakované použití mobilního telefonu a dalších mobilních technologií (bez souhlasu 

pedagogického pracovníka) během vyučování (po udělení důtky ředitele školy) 

• záškoláctví (nad12 vyučovacích hod.), 

• opakovaná agresivita, šikanování, krádeže 

• stálá nekázeň, 

• pravidelné a trvalé neplnění školních povinností, 

• poškozování majetku a zařízení školy, 

• vulgární a společensky nebezpečné chování, 

• opakované ubližování spolužákům, surové bití spolužáků s náznaky šikanování, 

• ignorování pokynů vyučujících, 

• opakované kouření. 

  

– Třetí stupeň z chování:  

• další přestupky a předchozí opakovaně a bez jakékoliv nápravy, 

• ignorování školních povinností, 

• neomluvená absence nad 24 vyučovacích hodin, 

• slovní i fyzické napadení vyučujícího, 

• nabízení a používání drog ve škole a v nejbližším okolí školy, 

• šikanování s ublížením na zdraví. 

 

 
POCHVALY 

 
– Pochvala třídního učitele - může žáku udělit třídní učitel buď na základě vlastního 

rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních pedagogických pracovníků (např. 

za výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci). 

  

– Pochvala ředitele školy - může žáku udělit ředitel školy na základě vlastního rozhodnutí 

nebo na základě podnětu ostatních pedagogických pracovníků, či jiné fyzické osoby 

po projednání v pedagogické radě (např. za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo 

školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin, za reprezentaci školy). 

  

 

Třídní učitel neprodleně oznámí, prokazatelným způsobem, žákovi a zákonnému zástupci 

výchovná opatření a důvody pro jejich udělení. Veškerá výchovná opatření jsou zapsána 

v katalogovém listu a uvedena v zápisu z pedagogické rady školy. 

 

 

 

Kázeňská opatření jsou vydávána jako součást školního řádu a byla projednána 

na pedagogické radě dne 31. 8. 2018. 

 

Kázeňská opatření jsou platná pro školní rok 2018/2019 a nabývají účinnosti dnem 3. 9. 2018. 

 

 

V Ostravě–Porubě dne 31. 8. 2018 Mgr. Rostislav Galia 

 ředitel školy 


