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O R G A N I Z A ČN Í  ŘÁ D  

Příloha č.  6.9 
KLASIFIKA ČNÍ ŘÁD 
Výchovná opatření 
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Nahrazuje: Klasifikační řád – výchovná opatření ze dne 28.2.2006 
 
Výchovná opatření jsou pochvaly a jiná ocenění a  opatření k posílení kázně. 

Ředitelka školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné právnické 
či fyzické osoby žákovi po projednání v pedagogické radě udělit pochvalu nebo jiné ocenění 
za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin 
nebo za dlouhodobou úspěšnou práci. 

Třídní učitel(ka) může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních 
vyučujících žákovi po projednání s ředitelkou školy udělit pochvalu nebo jiné ocenění za 
výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající  úspěšnou práci. 

Udělení pochvaly a jiného ocenění se zaznamenává do dokumentace školy a zaznamená se na 
vysvědčení za pololetí, v němž bylo uděleno. 

Opatření k posílení kázně žáků se ukládá za závažné nebo opakované provinění proti 
školnímu řádu. Toto opatření předchází zpravidla před snížením stupně z chování. Podle 
závažnosti provinění se ukládá některé z těchto opatření: napomenutí třídního učitele, důtka 
třídního učitele, důtka ředitele školy. 

Třídní učitel může žákovi podle závažnosti provinění udělit napomenutí nebo důtku; udělení 
důtky neprodleně oznámí ředitelce školy. Ředitelka školy uděluje důtku po projednání 
v pedagogické radě. Napomenutí a důtky se udělují před kolektivem třídy nebo školy. 

Ředitelka školy nebo třídní učitel(ka) oznámí důvody udělení výchovného opatření písemně 
prokazatelným způsobem zástupci žáka. Opatření se zaznamenává do katalogového listu žáka, 
nezaznamenává se na vysvědčení. 

Za jeden přestupek se uděluje žákovi pouze jedno opatření k posílení kázně. 
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 Mgr. Václava Čejková 
 ředitelka školy 


