ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHOLTICE,
okres Pardubice

Chování a jeho hodnocení na naší škole
Na pedagogické radě dne 10.10.2018 bylo odsouhlaseno:
Za každých 5 poznámek v žákovské knížce či na Bakalářích bude uloženo výchovné opatření
v této posloupnosti: napomenutí TU, důtka TU, důtka ŘŠ. Dále následuje snížená známka z chování.
Tou je chování hodnoceno až po projednání na pedagogické radě, která zakončuje dané pololetí, tj.
před vysvědčením (pololetním a závěrečným).
Vedle chování (poznámek) bude přihlédnuto i k zapomínání, které je v současné době velkým
problémem. Pokud žák třikrát zapomene, započítává se to jako jedna poznámka.
Chování vykazující známky, šikany (žáka nebo učitele), kyberšikany, pořizování
nedovolených záznamů (fotek, videí, audiozáznamů aj.) budou ihned hodnocený vyšším stupněm
výchovného opatření či sníženou známkou z chování na konci pololetí.

Náš školní řád dále praví:
6.1.2 Zásady pro hodnocení chování ve škole
1. Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují, a s
ostatními učiteli a rozhoduje o ní ředitel po projednání v pedagogické radě.
2. Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel slušného chování a dodržování řádu školy
během klasifikačního období.
3. Při klasifikaci chování se přihlíží k věku, morální a rozumové vyspělosti žáka; k uděleným
opatřením k posílení kázně se přihlíží pouze tehdy, jestliže tato opatření byla neúčinná.
4. Škola hodnotí a klasifikuje žáky za jejich chování ve škole a při akcích organizovaných školou.
5. Nedostatky v chování žáků se projednávají v pedagogické radě.
6. Zákonní zástupci žáka jsou o chování žáka informování třídním učitelem a učiteli jednotlivých
předmětů:
a. průběžně prostřednictvím žákovské knížky,
b. před koncem každého čtvrtletí (klasifikační období),
c. okamžitě v případě mimořádného porušení školního řádu.
Podmínky ukládání výchovných opatření (§31 školského zákona):
a. pochvala ředitele školy: dlouhodobá prospěšná práce ve prospěch školy, vynikající
reprezentace, mimořádný projev lidskosti, občanské a školní aktivity
b. pochvala třídního učitele: výrazný projev školní aktivity, déletrvající úspěšná práce
c. napomenutí třídního učitele: drobné krátkodobé porušování školního řádu, mezilidských
vztahů, neplnění školních povinností, méně závažné porušování kázně
d. důtka třídního učitele: závažnější a dlouhodobější porušování školního řádu, mezilidských
vztahů, neplnění školních povinností, porušování kázně,
e. důtka ředitele školy: zásadní porušování školního řádu, dlouhodobé neplnění školních
povinností, hrubé porušování kázně a mezilidských vztahů
Kázeňská opatření přijímaná školou k řešení neomluvené absence:
a. 1 neomluvená hodina
důtka třídního učitele
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b. 2-5 neomluvených hodin
c. 6-9 neomluvených hodin
d. 10 a více neomluvených hodin

důtka ředitele školy
2 stupeň z chování
3stupeň z chování

Před udělením snížené známky z chování za neomluvené hodiny zjistí TU důvod žákovy
neomluvené nepřítomnosti. V odůvodněných případech nebude neomluvená absence řešena podle
tohoto školního řádu.
Při řešení záškoláctví spolupracuje škola se zákonnými zástupce žáka, policií ČR, OSPOD.
Zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka nebo studenta vůči zaměstnancům
školy nebo školského zařízení nebo vůči ostatním žákům nebo studentům se považují za zvláště
závažné zaviněné porušení povinností stanovených školským zákonem a tímto školním řádem.
Dopustí-li se žák takovéhoto jednání, oznámí ředitelka školy tuto skutečnost orgánu sociálně-právní
ochrany dětí, jde-li o nezletilého, a státnímu zastupitelství do následujícího pracovního dne poté, co se
o tom dozvěděla.

V Cholticích 10.10.2018
Mgr. Iva Sedláčková
ředitelka školy
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