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ŠKOLNÍ ŘÁD 

Příloha 2: 

ŘÁD HODNOCENÍ CHOVÁNÍ ŽÁKŮ 

Zásady Řádu hodnocení chování: 

a. Hodnocení příkladného chování i hodnocení porušování pravidel chování 

stanovených školním řádem vycházejí ze zápisů v žákovské knížce a od 3. ročníku 

i v Kázeňském listu žáka. 

b. Za porušování pravidel chování jsou žákům od 3. ročníku udělovány body  

dle přiložené tabulky – Kázeňský list žáka. 

c. Příslušný vyučující seznámí žáka s důvodem udělení těchto bodů a zapíše je  

do Kázeňského listu žáka, který se tak stává evidencí porušování pravidel chování 

stanovených školním řádem. Informace o vážnějším porušení pravidel chování je 

zároveň zapsána do ŽK žáka. Třídní učitel informuje měsíčně prostřednictvím ŽK 

zákonné zástupce žáka o počtu bodů v kázeňském listu. 

d. Body za porušování pravidel chování se v průběhu pololetí sčítají, při dosažení 

počtu bodů stanovených jako podklad pro udělení kázeňského opatření je žákovi 

toto opatření uděleno okamžitě (napomenutí TU – NTU, důtka TU – DTU), nebo 

dle rozhodnutí ředitelky školy po projednání na mimořádné pedagogické radě 

(důtka ředitelky školy – DŘŠ). Snížená známka z chování je udělena po projednání 

na pedagogické radě za klasifikační období. 

 

1. HODNOCENÍ PORUŠOVÁNÍ PRAVIDEL CHOVÁNÍ STANOVENÝCH ŘÁDEM 

ŠKOLY (kázeňská opatření) 

 

Vysvětlivky: 

DRUH PORUŠENÍ ŠKOLNÍHO ŘÁDU: 

 

a. hrubost 

vulgarismy v řeči, vulgarismy psané, urážky, nevhodné nápisy a malůvky v sešitě, ŽK 

a lavicích, hrubé nadávky 

b. pozdní příchod 

příchod do školy po 7,25 hod., pozdní příchody do hodin a na odpolední vyučování 

c. chování o přestávkách a ve školní jídelně 

nevhodné chování o přestávkách, které ohrožuje bezpečnost žáků (otevírání oken, 

nevhodné hry), porušování řádu ŠJ 

d. neplnění povinností služby 

nesmazaná tabule, úklid nepořádku ve třídě, péče o „třídní knihu“… 
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e. ostatní porušování školního řádu 

porušení jiných povinností stanovených řádem školy (zdravení, žvýkačky, mobilní 

telefony…) 

f. zapomínání ŽK 

žák nemá ŽK 

g. nedovolená manipulace s cizí věcí 

žák bez dovolení manipuluje s cizí věcí 

h. odmítání plnit pokyny 

odmítání plnění úkolu, nekonstruktivní diskuse narušující vyučování, neuposlechnutí 

pokynu učitele 

i. drzé chování k zaměstnanci 

jakýkoliv projev neúcty, hrubosti, zesměšňování zaměstnance školy 

j. lež 

všechny formy a podoby lži 

k. ničení cizí věci, školního majetku 

ničení pomůcek školy i spolužáků, osobních věcí spolužáků, zeleně v prostorách 

školy, zařízení budovy (popisování, úmyslné ničení nábytku, nástěnek, malby, apod.) 

l. ohrožení zdraví 

nekázní ohrozí zdraví druhého spolužáka, zaměstnance 

m. podvod, krádež 

n. projevy rasismu 

všechny nežádoucí projevy rasismu, netolerance 

o. neomluvené hodiny 

viz. PRAVIDLA HODNOCENÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ – ŠKOLNÍ ŘÁD 

p. poškození zdraví jiného občana 

úmyslné poškození zdraví 

q. šikanování, vydírání 

všechny druhy šikanování nebo vydírání jiné osoby 

r. šíření toxických, omamných nebo psychotropních látek 

Držení, propagace, prodej, rozdávání nebo užívání těchto látek v areálu školy nebo při 

školních akcích i mimo areál školy (včetně kouření) 

2. PODROBNÁ PRAVIDLA CHOVÁNÍ 

 Ve škole pozdravím jako první každou dospělou osobu, kterou potkám. Používám 

pozdrav „Dobrý den!“ při setkání nebo vstupu do místnosti a „Na shledanou!“  

při odchodu. Při příchodu nebo odchodu vyučujícího nebo dospělé osoby do třídy 

nezapomenu pozdravit tak, že povstanu. 

 Jsem slušný/á ke všem pracovníkům školy, nejsem na ně drzý/á. 
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 Při procházení dveřmi dávám přednost dospělé osobě, jsem-li chlapec, dávám přednost 

dívkám. 

 V objektu školy a školní jídelny chodím bez pokrývky na hlavě. 

 Do školy chodím včas, alespoň deset minut před začátkem vyučování, pět minut před 

začátkem vyučování jsem ve třídě a připravuji se na vyučování. Opozdím-li se a šatna je 

již zamčená, zazvoním na zvonek u hlavních dveří a požádám o otevření dveří.  

 Před začátkem vyučování mám na lavici připraveny všechny nutné učební pomůcky a 

žákovskou knížku. 

 Při hodině nevykřikuji. Chci-li s vyučujícím komunikovat, přihlásím se zdvižením ruky. 

 Při rozhovoru neskáču nikomu do řeči a vyslechnu jeho názor, i když je odlišný od mého. 

Svůj názor sděluji ostatním klidně, slušně, bez vulgárních výrazů. 

 V prostorách školy nebudu žvýkat. 

 Před začátkem vyučování jsem povinen/a vypnout mobilní telefon a jiné komunikační 

prostředky. Použít je mohu pouze se souhlasem vyučujícího. 

 Nikoho ve škole nenatáčím, nenahrávám ani nefotím na mobilní telefon nebo jiný 

záznamový přístroj, pokud to není součástí výuky. 

 Při odchodu ze třídy si důkladně zkontroluji místo, kde jsem seděl/a, a pouze tehdy, je-li 

místo uklizené, židle zasunuta u lavice, mohu odejít. Po poslední vyučovací hodině bude 

židle zvednuta na lavici. 

 Ze třídy odcházím až na pokyn vyučujícího. 

 Zvonění je upozorněním pro vyučujícího. Pomůcky si uklidím až na pokyn pedagoga. 

 Jsem-li ustanoven/a jako služba, dbám na to, aby byla po skončení hodiny řádně smazána 

tabule. 

 V šatně se přezouvám, do třídy chodím v obuvi na přezutí. Sportovní obuv je určena do 

tělocvičny. Tuto obuv nepoužívám pro pobyt ve třídě. 

 Na chodbách a na schodištích se pohybuji klidně a zásadně vpravo, vždy tak, abych 

neohrozil/a bezpečnost svou a ani bezpečnost druhých. Po komunikačních prostorách 

školy chodím pomalu, neběhám.  

 Bez pokynu dospělého neotevírám okna, nevykláním se z nich. Nevylézám do oken  

ani na střechu.  

 Nevyjadřuji se vulgárně, jsem zdvořilý/á, neubližuji jiným, zavrhuji jakékoliv projevy 

násilí  

a hrubosti, a to i slovní. 

 Chovám se slušně ke všem spolužákům i všem spolužačkám a zejména slabším žákům 

školy. 

 Jakoukoli hrubost považuji za zbabělost. 

 Snažím se být kamarádský/á a příjemný/á ke svému okolí. 

 Respektuji soukromé vlastnictví zaměstnanců školy a ostatních žáků školy. Chráním 

majetek školy, neničím ho. Dbám na svůj majetek, nevytvářím možnosti, aby mi byl 

zcizen. 

 Ztrátu svého majetku ve škole a jakýkoli školní úraz hlásím vyučujícímu, třídnímu učiteli 

nebo jinému dospělému zaměstnanci školy. 

 Vždy a všude dbám pravidel hygieny a bezpečnosti. Dbám i na pořádek na chodbách, u 

šatních skříněk a na záchodech. Neplýtvám hygienickými potřebami na záchodech 

(mýdlem, toaletním papírem, ručníky). 

 Jak v areálu školy, tak i mimo něj dbám na to, aby nedocházelo ke znečišťování odpadky. 

Žáci, kteří odpadky odhazují na chodbách, na ulici, ve školní jídelně apod., prokazují 

takovým jednáním svou nevychovanost a nevyspělost. Není-li v dosahu odpadkový koš, 
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odhodím odpad až do odpadkového koše nebo do popelnice, které budou při mé další 

cestě. Ve škole třídím odpad. 

 Do školy chodím upraven/a a v čistém oblečení. 

 Ve frontě na obědy nepředbíhám. 

 Nelžu, a pokud něco provedu, přiznám se a nesvádím vinu na druhé. Mám sílu na 

omluvu. 

 Vím, že moje práva končí tam, kde začínají práva druhého. 

 Vím, že všichni žáci mají stejná práva. 

 Dbám na dobré jméno své, své rodiny i školy, kterou navštěvuji. Chovám se slušně a 

odpovědně i mimo objekt školy. 

3. KÁZEŇSKÝ LIST ŽÁKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


