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VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ  za porušení školního řádu: 

 
1. Méně závažná porušení školního řádu řešená pokáráním učitele, poznámkou v žákovské knížce,   

  napomenutím třídního učitele jsou např.:  

- neplnění školních povinností (zapomínání pomůcek, úkolů …) 

- nedostatečná práce v hodině  

- opakované vyrušování při vyučování 

- jednorázové použití mobilního telefonu a elektronických zařízení v průběhu celého vyučování dle  

školního řádu.  

- nedodržení způsobu omlouvání absence 

 

2. Závažná porušení školního řádu řešená důtkou třídního učitele, důtkou ředitele školy jsou např.: 

- opakování výše uvedených méně závažných porušení školního řádu 

- opakované pozdní příchody do hodiny 

- opakovaná řádně neomluvená neúčast na třídnických hodinách 

- nevhodné chování ke spolužákům a k dospělým ve škole (chování, které je proti pravidlům školního  

   řádu a společenských norem) 

- vyrušování po napomenutí 

- vulgární vyjadřování 

- prokázaný podvod 

- nedovolené opuštění školy, školní akce 

- krádež 

- neoznámení závažného a hrubého porušení školního řádu (viz body 2. a 3. sankčního řádu) 

- nedovolená manipulace, úmyslné znečištění, poškození nebo zničení majetku školy a spolužáků  

- pořizování audiovizuálních a fotografických záznamů bez souhlasu učitele nebo jiného zaměstnance   

  školy při vyučování, na všech školních akcích a ve všech školních prostorách 

- prokázaná šikana či kyberšikana namířená proti spolužákům nebo zaměstnancům školy 

- opakované úmyslné ubližování a agresivní chování ke spolužákům nebo zaměstnancům školy 

- neomluvená absence do výše 10 hodin  

 

3. Hrubá porušení školního řádu řešená sníženým stupněm z chování (uspokojivé, neuspokojivé) jsou např.: 

- opakování výše uvedených závažných porušení školního řádu 

- opakované zapomínání a zatajování žákovské knížky  

- falšování zápisů v žákovské knížce, úmyslné poškození a zničení žákovské knížky a ostatních    

  dokumentů školy  

- opakované používání mobilního telefonu a audiopřístrojů v hodině 

- kouření v budově školy a na všech školních akcích 

- záškoláctví 

- projevy rasismu 

- ponižování, tělesné ubližování a činnost, která by mohla vést k ohrožení zdraví či života žáků 

- nošení, držení, distribuce a zneužívání alkoholu a návykových látek v prostorách školy a na všech   

  školních akcích  

- nošení, držení a použití zbraní, pyrotechniky a dalších nebezpečných předmětů ohrožujících zdraví či  

  život ve škole nebo na akcích školy 

- prokázaná rozvinutá nebo opakovaná šikana či kyberšikana namířená proti spolužákům nebo  

  zaměstnancům školy 

- neomluvená absence nad 10 hodin  

 

 

V Brně dne 1.9.2017        RNDr. Josef Novák 

                                                                                                                          ředitel školy 

 


