Zásady pro udělování výchovných opatření
Výchovnými opatřeními se rozumí:

A) Pochvaly
B) Kázeňská opatření

A) Pochvaly:
Pochvala do žákovské knížky (běžná) – uděluje kdykoli kterýkoli učitel za aktivitu, mimořádný úkol, práci nad rámec povinností…, nezapisuje se do Bakalářů.
Příklad: účast ve školním kole olympiád…
Pochvala třídního učitele – uděluje třídní učitel dle svého uvážení nebo na návrh jiného učitele, a to hlavně za dlouhodobou vynikající práci pro třídu, příkladné chování apod. Zapisuje se do Bakalářů,
rodičům – tiskopis.
Pochvala ředitele školy – uděluje ředitel školy na návrh TU za významnější činy (např. úspěšná reprezentace školy v olympiádách, významný dobrý skutek ...). Zapisuje se do Bakalářů, rodičům - tiskopis.
Pochvala na vysvědčení – uděluje ředitel školy po projednání v pedagogické radě za záslužný nebo statečný čin, za dlouhodobou mimořádně úspěšnou práci, umístění v krajské a celostátní soutěži.
Zapisuje se do Bakalářů.
Pochvaly mohou být spojeny s udělením věcného daru při závěrečném hodnocení.
B) Kázeňská opatření:
Při porušení povinností stanovených Školním řádem (ve škole a na akcích pořádaných školou) lze podle závažnosti těchto přestupků žákovi uložit:
a) napomenutí třídního učitele
b) důtku třídního učitele
c) důtku ředitele školy
Povinností třídního učitele je, aby v součinnosti s pedagogickým pracovníkem nebo zaměstnancem školy, který žáka přistihl při porušování ustanovení školního řádu, pečlivě případ vyšetřil a zjistil příčiny
a okolnosti daného přestupku. K průběžné evidenci přestupků slouží kázeňský sešit.
Udělování kázeňských opatření:
Napomenutí TU – uloží třídní učitel žákovi v případě drobných přestupků proti Školnímu řádu .
Důtku TU – uloží třídní učitel žákovi zejména v případě opakujících se přestupků proti Školnímu řádu.
Třídní učitel neprodleně oznámí uložení napomenutí nebo DTU řediteli školy.
Důtku ředitele školy uděluje po projednání v pedagogické radě ředitel školy. Uděluje se žákovi v případě, kdy předchozí učiněná kárná opatření nebyla účinná a dále v případech uvedených v Pravidlech
pro udělování kázeňských opatření (příloha Klasifikačního řádu).
Všechna kázeňská opatření zaznamenává třídní učitel do dokumentace žáka (Bakaláři). Udělení kázeňských opatření a jejich zdůvodnění oznámí pak třídní učitel neprodleně prokazatelným způsobem
žákovi a zákonnému zástupci (ŽK, tiskopis - podpis rodičů).
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Přestupky znamenající kázeňské opatření
- opakované ojedinělé drobné porušení škol. řádu (bezdůvodný pobyt mimo třídu o malé
přestávce, pozdní příchod do učeben na výuku …)
- opakovaně zapomenutá žákovská knížka v jednom týdnu
- zapomínání pomůcek na vyučování (zápis do kázeňského sešitu při 3. zapomenutí)
- zapomínání zadaných úkolů, nesplněné povinnosti (zápis při 3. zapomenutí)
- opakovaný lajdácký výkon třídní služby
- nepředložená ŽK (žák se na začátku hodiny neomluvil za zapomenutí ŽK)
- porušení zákazu používání mobilního telefonu dle bodu III./1c) Škol. řádu
- vyrušování při výuce po předchozím upozornění učitele
- vulgární výrazy vůči spolužákům nebo při vyučování
- nerespektování oprávněných pokynů učitele či jiného zaměstnance školy
- svévolné opuštění školního areálu

Body
za 1 zápis
1
1
1
1
1
1
2
2
2
3
3
5

- úmyslné znečišťování školního prostředí (plivání, vyhazování věcí z oken…)
- neomluvená absence do 2 hodin (sčítají se i jednotlivé absence po minutách)
- pokus o podvod v ŽK, lhaní, falšování
- neomluvená absence do 4 hodin (sčítají se i jednotlivé absence po minutách)
- drzé chování vůči pracovníkům školy, provokace
- úmyslné poškozování majetku školy, spolužáků, zaměstnanců školy (+náhrada škody)
- vědomé závažné porušování bezpečnostních předpisů ve školním areálu
- ohrožení svého zdraví nebo zdraví spolužáků
- fyzická agrese vůči spolužákům, napadení spolužáka
- kouření a nedovolená manipulace s ohněm v areálu školy
- neomluvená absence 5 – 9 hodin (sčítají se i jednotlivé absence po minutách)
- úmyslné zranění spolužáka
- úmyslné hrubé narušení či znemožnění výuky
- vulgární napadení či urážka dospělé osoby, fyzické napadení dospělé osoby
- cílená šikana spolužáka, kyberšikana spolužáka či zaměstnance školy
- krádež (školní věci, věci spolužáka či zaměstnance školy)
- neomluvená absence 10 a více hodin, přechovávání a zneužívání psychotropních látek
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