
Školní rok 2022/2023 

Kázeňská opatření při řešení problémového chování žáků ve škole 

Kázeňská opatření: 

- Při porušení povinnosti stanovených školním řádem lze uplatnit podle závažnosti 
tohoto porušení a žákovi uložit: 

• Napomenutí třídního učitele 
• Důtku třídního učitele 
• Důtku ředitele školy 
- Pravidla pro ukládání napomenutí a důtek jsou součástí školního řádu. 
- Třídní učitel neprodleně oznámí řediteli uložení důtky třídního učitele. 
- Důtku ředitele školy lze žákovi uložit pouze po projednání v pedagogické radě. 
- Ředitel školy nebo třídní učitel neprodleně oznámí uložení napomenutí nebo 

důtky 
 a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci. 

- Uložení napomenutí nebo důtky se zaznamenává do dokumentace školy 
 (§28 školského zákona). 

 
Zvláště závažné zaviněné porušení školského zákona: 

- jednání spočívající v opakovaných slovních a úmyslných fyzických útocích, 
- nejedná se o nahodilý incident, 
- útoky, které jsou zvláště hrubé, 
- dlouhodobější cílená šikana, 
- jiné činy, avšak pouze takové, které mají obdobnou intenzitu jako činy výše 

uvedené. 

     Závažně zaviněné porušení povinností: 

- fyzické či slovní útoky dosahující nižší intenzity, 
- jiná porušení než jen porušení zákona, např. hrubá porušení školního řádu 

Postup školy v případě zvláště závažného zaviněného porušení školského zákona: 

- Ředitel školy splní oznamovací povinnost. 
- V případě nezletilého tedy ředitel oznamuje jak OSPOD, tak i státnímu zastupitelství. 

Oznámení by mělo být podáno obecnímu úřadu v místě trvalého pobytu dítěte a 
státnímu zastupitelství v místě, kde k jednání žáka došlo. 
 

Školní řád ZŠ Schola Viva, čl. 6 Výchovná opatření: 

Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto 

porušení žákovi uložit 

• informace rodičům zápisem do žákovské knížky, projednání přestupku žáka 
• s rodiči 



• napomenutí třídního učitele 
• důtka třídního učitele 
• důtka ředitele školy 
• projednání přestupku žáka s kurátorem pro mládež MěÚ 
• projednání přestupku v komisi péče o děti MěÚ 

Pravidla udělování výchovných opatření: 

Napomenutí třídního učitele  
(po projednání s ředitelem školy; písemný zápis do elektronické žákovské knížky - kdykoli 
během školního roku): 
− pozdní příchody1 
− pozdní příchody do hodin bez řádného zdůvodnění 
− neukázněný přesun do učeben 
− neomluvená absence do 2 vyučovacích hodin 
− nepřezouvání 
− vyrušování při vyučování 
− nerespektování pokynů učitelů a zaměstnanců školy, používání mobilních telefonů, audio a 
video   přehrávačů ve výuce 
− zapomínání pomůcek a domácích úkolů 
 

Důtka třídního učitele  
(po projednání s ředitelem školy; písemný doporučený dopis adresovaný zákonnému 
zástupci žáka na základě po projednání v pedagogické radě): 
− za opakované, soustavné nebo pokračující porušování školního řádu 
− za porušování zásad chování 
− za neomluvenou absenci v rozsahu do 8 vyučovacích hodin 
− za nevhodné chování ke spolužákům a zaměstnancům školy 
− za ničení školního majetku 
 

Důtka ředitele školy 
(po projednání v pedagogické radě; písemný doporučený dopis adresovaný zákonnému 
zástupci žáka): 
− za neomluvenou absenci 
− za nevhodné chování ke spolužákům a zaměstnancům školy 
− za falšování zápisů v žákovské knížce 
− za vědomé a záměrné ničení školního majetku 

 
1 Žáci i zákonní zástupci žáků jsou povinni dodržovat školní řád, není tedy přípustné, aby žáci 
přicházeli do budovy v čase, kdy se již mají připravovat na vyučování nedodržováním tohoto pokynu 
dochází k narušení začátku 1. vyučovací hodiny 
 
Podle bodu 1.2.3 tohoto školního řádu opakovaný pozdní příchod na vyučování a do hodiny je 
považován za porušení tohoto řádu a žákovi bude uděleno výchovné opatření takto: 
při opakovaném pozdním příchodu bude na pedagogické radě uděleno výchovné opatření. 
 
 



− za neuposlechnutí pokynů vyučujícího na akcích mimo školu 
− za prokázanou krádež ve škole 
− za prokázané nošení zbraní a nebezpečných předmětů do školy 
 
 
Podle § 31, odst. 3 se zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům 
školy vždy považují za závažné zavinění porušení povinností stanovených tímto řádem. 
Podle § 31, odst. 3 se v naší organizaci za závažné porušení školního řádu považuje: 
- hrubé slovní a fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy 
- hrubé fyzické útoky žáka vůči svým spolužákům 
- kyberšikana naměřená vůči pracovníkům školy i spolužákům 
- šikana namířená proti spolužákům 
- konzumace alkoholu ve škole i na akcích pořádaných školou 
- konzumace omamných látek ve škole i na akcích pořádaných školou 
- kouření cigaret (i elektronických) ve škole i na akcích pořádaných školou 
 
V Šumperku dne 1. 9. 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Šumperku dne 1. 9. 2021 zapsala Mgr. Davidová.  


