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DODATEK K SMĚRNICI PRAVIDLA A KRITÉRIA UDĚLOVÁNÍ VÝCHOVNÝCH OPATŘENÍ 
 

Na základě analýzy účinnosti vnitřní směrnice „Pravidla a kritéria udělování výchovných opatření“ (č. j.: MZŠDR 

234/2015) vedení školy navrhuje následující změny: 

1. Škála bodového hodnoticího systému výchovných opatření 

Tabulka 1.: Pochvaly  

Vysvětlení a pořadí pochval za pololetí:   celkem bodů 

PTU – pochvala třídního učitele (Škola OnLine)  5  

PTU – pochvala třídního učitele (pochvalný list)  15  

PTU – pochvala třídního učitele (vysvědčení)  25 

PŘŠ - pochvala ředitelky školy (vysvědčení)  30 včetně 

Tabulka 2.: Kázeňská opatření 

Vysvětlení a pořadí kázeňských opatření za pololetí:   celkem bodů 

NTU – napomenutí třídního učitele  -5  

DTU – důtka třídního učitele  -15  

DŘŠ - důtka ředitelky školy  -25 včetně 

2. stupeň z chování  -30 včetně 

3. stupeň z chování  -35  

 

2. Jednodušší tabulky hodnocení výchovných opatření žáků 1., 2. a 3. ročníků školy: 

Tabulka pochval a jejich bodové hodnocení (1., 2. a 3. ročník) 

Poznámka: Body za pochvalu jsou kladné (+) 

Č.  
Formulace 

pochvaly ve 
Škole OnLine 

Popis Příklady (detailnější popis) Body 

1. 
Pochvala 
třídního učitele 

Pomoc třídnímu učiteli/vyučujícím nad 
rámec běžných povinnosti, vzorné 
plnění povinností služby (3x). 

Ochotná pomoc bez předchozího 
vyzvání 

1 

2. 
Pochvala 
třídního učitele 

Za vzorné vedení sešitů (3x) (na zvážení 
učitele).   

Obsah, obal, úprava apod. 1 

3. 
Pochvala 
třídního učitele 

Za vylepšování třídního a školního 
prostředí (3x). 

Pomoc při tvorbě nástěnek, výtvarných 
děl pro výstavy, výtvarné soutěže, 
besídky. 

1 



4. 
Pochvala 
třídního učitele 

Za aktivní účast na vystoupení při 
kulturních akcích třídy a školy. 

Účast na besídkách, koncertech, 
sportovních a společenských akcí. 

3 

5. 
Pochvala 
třídního učitele 

Za dobrovolnou účast ve školním kole 
sportovních a předmětových soutěží 
(na zvážení učitele) 

 Matematická, recitační soutěž atd. 3 

6. 
Pochvala 
třídního učitele 

Za umístění (1. -3. místo) ve školním 
kole sportovních a předmětových 
soutěží (na zvážení učitele). 

Matematická, recitační soutěž atd. 3 

7. 
Pochvala 
třídního učitele 

Vzorné chování (za klasifikační období)  Žádná poznámka 3 

8. 
Pochvala 
třídního učitele 

Organizace a realizace významných 
mimoškolních aktivit školy.   

Akce pro školku, mladší spolužáky 
apod. 

3 

9. 
Pochvala 
třídního učitele 

Za účast v okresním kole sportovních a 
předmětových soutěžích.  

Např. Dopravní soutěž, přírodovědná 
soutěž apod. 

3 

10. 
Pochvala 
třídního učitele 

Za účast v krajském/republikovém  kole 
sportovních a předmětových soutěží. 

Např. Dopravní soutěž, Hledá se vítěz 
apod. 

5 

11. 
Pochvala 
třídního učitele 

Za umístění (1. - 5. místo) v okresním 
kole sportovních a předmětových 
soutěží. 

Např. Dopravní soutěž, přírodovědná 
soutěž apod. 

5 

12. 
Pochvala 
třídního učitele 

Za umístění (1. - 10. místo) v 
krajském/republikovém kole 
sportovních a předmětových soutěží.  

Např. Dopravní soutěž, Hledá se vítěz 
apod. 

5 

13. 
Pochvala 
ředitelky školy 

Udělení titulu „Čestný/á žák/žákyně 
školy“ (pamětní list) – pochvala na 
vysvědčení 

Za zcela mimořádný projev humánnosti 
či školní iniciativy, za výjimečně 
záslužný nebo statečný čin. 

20 

Tabulka kázeňských přestupků a jejich bodové hodnocení (1., 2. a 3. ročník) 

 
      

Poznámka: Body za poznámku jsou záporné (-) 

Č. 
Formulace 
poznámky ve Škole 
OnLine 

Poznámka - popis Příklady přestupku  (detailnější popis) Body 

1. 

Nepřipravenost na 
hodinu, opakované 
neplnění povinností 
služby.      

Opakovaná (max. 3x) 
nepřipravenost k hodině.  

Pozdní příchody do hodin 
úmyslné (řádně nezdůvodněné). 

Zapomínání učebnic, sešitů, pomůcek, DÚ.   

Dle školního řádu žáci mají být ve třídě, na 
svém místě v 7.30. 

-1 

2. Nevhodné chování 
Opakované (max. 3x) rušení 
výuky.   

Hlasité výkřiky, skákání do řečí, rozhazování 
věcí po třídě, nedovolené chození po třídě, 
používání mobilního zařízení. 

-1 

3. 

 

Nevhodné chování 

 

Opakovaný (max. 3x) nepořádek 
na místě, ve třídě, nevhodné 
chování - žvýkačky, čepice, jídlo, 
okna. 

Odkládání, rozhazování věcí, odpadu mimo 
koš, rozházené lavice a židle, ničení 
materiálů na nástěnkách, žvýkání při 
vyučování, odkládání žvýkaček mimo koš, 
svačina během vyučování. 

-1 

4. 

 

Nevhodné chování 

 

Opakované (max. 3x) nevhodné 
či nepřiměřeně hlučné chování 
ve školní jídelně. 

Dodržování pořádku při stravování, úklid po 
sobě, odnesení použitého nádobí na místo 
určené. Neuposlechnutí pokynů učitele ve 
školní jídelně. 

-1 



5. Nevhodné chování 

Opakované (max. 3x) nevhodné 
či nepřiměřeně hlučné chování o 
přestávce, na akcích školy, 
neuposlechnutí pokynu učitele, 
drobné konflikty se spolužáky. 

Nepřiměřeně hlučné chování ve škole, na 
školních akcích (plavecký výcvik, výlet, 
exkurze, kulturní akce mimo budovu školy, 
přesun po komunikacích atp.). 
Neuposlechnutí pokynu učitele. 

-1 

6. Jiná poznámka 

Ničení majetku školy, věcí 
spolužáka neúmyslné. 
Nedovolená manipulace s věcmi 
spolužáka. 

Neúmyslné ničení majetku v důsledku 
neopatrného zacházení/chování. Použití cizí 
věci bez souhlasu majitele. 

-1 

7. Jiná poznámka 
Svévolný odchod ze školy bez 
vědomí učitele a bez žádosti o 
uvolnění 

Jedná se o neomluvenou absenci bez 
možnosti dodatečné omluvy 

-5 

8. Nevhodné chování 
Lhaní vyučujícímu, zaměstnanci 
školy. 

Prokázané vědomé lhaní se snahou ovlivnit 
výsledek. 

-5 

9. Nevhodné chování 
Vulgární mluva a chování k 
spolužákům 

Prokázané (za přítomnosti vyučujícího, nebo 
svědků) verbální napadení, urážky, úmyslné 
shazování věci z lavic, z židle, ze skřínky atd. 

-5 

10. Nevhodné chování 
Nevhodné chování k učitelům a 
pracovníkům školy. 

Prokázaná (za přítomnosti svědků) vulgární 
mluva či chování. 

-5 

11. Nevhodné chování Ničení majetku školy – úmyslné. 
Prokázané za přítomnosti vyučujícího nebo 
svědků. 

-5 

12. Nevhodné chování Krádež 
Krádež prokázána svědky, kamerovým 
systémem, přiznáním 

-10 

13. Nevhodné chování 

Hrubé fyzické (jak kontaktní tak i 
nekontaktní) i psychické 
napadení spolužáka  

Šikana, vydírání 

Prokázané (za přítomnosti vyučujícího, nebo 
svědků) úmyslné napadení spolužáka 
vedoucí ke zranění, poškození zdraví. 
Prokazatelné projevy šikany, vydírání. 

-15 

 

  



3. Úprava a doplnění tabulek výchovných opatření žáků 4. – 9. ročníků základní školy. 

Tabulka pochval a jejich bodové hodnocení (4. – 9. ročník) 

Poznámka: Body za pochvalu jsou kladné (+) 

Č.  
Formulace 

pochvaly ve 
Škole OnLine 

Popis Příklady (detailnější popis) Body 

1. 
Pochvala 
třídního učitele 

Pomoc třídnímu učiteli/vyučujícím nad 
rámec běžných povinnosti  

Ochotná pomoc bez předchozího 
vyzvání 

1 

2. 
Pochvala 
třídního učitele 

Za vzorné vedení sešitů (pokud není 
hodnoceno známkou) za klasifikační 
období (na zvážení učitele) 

Obsah, obal, úprava apod. 1 

3. 
Pochvala 
třídního učitele 

Za vylepšování třídního a školního 
prostředí  

Pomoc při tvorbě nástěnek, výtvarných 
děl pro výstavy, výtvarné soutěže, 
projekty, třídní besídky, třídní schůzky. 

1 

4. 
Pochvala 
třídního učitele 

Za jednorázovou pomoc při organizaci 
školních akcí  

Pomoc při organizaci soutěže, výletu, 
exkurze 

1 

5. 
Pochvala 
třídního učitele 

Za vzorné vedení učebnic za klasifikační 
období  

Běžná amortizace na konci roku (jedná 
se o kategorií A a B) 

1 

6. 
Pochvala 
třídního učitele 

Za aktivní účast na vystoupení při 
kulturních akcích třídy a školy  

Účast na besídkách, koncertech, 
sportovních a společenských akcí 

1 

7. 
Pochvala 
třídního učitele 

Za dobrovolnou účast ve školním kole 
sportovních a předmětových soutěží a 
olympiád (na zvážení učitele) 

Např. Memoriál J. Brože, recitační 
soutěž atd. 

1 

8. 
Pochvala 
třídního učitele 

Stoprocentní docházka za klasifikační 
období  

Bez absence 1 

9. 
Pochvala 
třídního učitele 

Za umístění (1.-3. místo) v školním kole 
sportovních a předmětových soutěží a 
olympiád (na zvážení učitele)  

Např. Memoriál J. Brože, matematický 
Klokan, recitační soutěž atd. 

3 

10. 
Pochvala 
třídního učitele 

Svědomitá práce pro třídní kolektiv, 
férové a čestné jednání (za klasifikační 
období)  

Svědomité plnění povinnosti např. 
předsedy a místopředsedy třídy, 
důvěrníka žákovského parlamentu, 
pokladníka, nástěnkáře, nález věci a její 
odevzdání, snaha zabránit špatnému 
jednání apod. 

3 

11. 
Pochvala 
třídního učitele 

Za samostatnou celoroční práci ve 
prospěch dobrého jména školy,  

Příspěvky na internetové stránky školy, 
do školního časopisu, organizace a 
realizace anket 

3 

12. 
Pochvala 
třídního učitele 

Výborné studijní výsledky (za 
klasifikační období)  

Vyznamenání 3 

13. 
Pochvala 
třídního učitele 

Vzorné chování (za klasifikační období)  Žádná poznámka 3 

14. 
Pochvala 
třídního učitele 

Organizace a realizace významných 
mimoškolních aktivit školy   

Akce pro školku, mladší spolužáky 
apod. 

3 

15. 
Pochvala 
třídního učitele 

Za účast v okresním kole sportovních a 
předmětových soutěžích a olympiádách  

Např. Dopravní soutěž, Olympiáda 
v Holicích, přírodovědná soutěž apod. 

3 

16. 
Pochvala 
třídního učitele 

Za účast v krajském/republikovém  kole 
sportovních a předmětových soutěží a 
olympiád  

Např. Dopravní soutěž, Mladý 
zahrádkář, Hledá se vítěz apod. 

3 

17. 
Pochvala 
třídního učitele 

Za umístění (1.-5. místo) v okresním 
kole sportovních a předmětových 

Např. Dopravní soutěž, Olympiáda 
v Holicích, přírodovědná soutěž apod. 

5 



soutěží a olympiád  

18. 
Pochvala 
třídního učitele 

Za umístění (1.-10. místo) v 
krajském/republikovém kole 
sportovních a předmětových soutěží a 
olympiád  

Např. Dopravní soutěž, Mladý 
zahrádkář, Hledá se vítěz apod. 

5 

19. 
Pochvala 
třídního učitele 

Za zvlášť významné činy ve prospěch 
obce (ekologické aktivity, protidrogová 
prevence, individuální úspěchy v 
celostátním měřítku  

Za excelentní reprezentaci školy v obci 
a okolí za školní rok. 

10 

 

20. 
Pochvala 
ředitelky školy 

Udělení titulu „Čestný absolvent školy“ 
(pamětní list)1 – pochvala na 
vysvědčení 

Za excelentní reprezentaci školy po 
dobu celé školní docházky. 

Za zcela mimořádný projev humánnosti 
či školní iniciativy, za výjimečně 
záslužný nebo statečný čin. 

20 

 

Tabulka kázeňských přestupků a jejich bodové hodnocení 

 
      

Poznámka: Body za poznámku jsou záporné (-) 

Č. 
Formulace 
poznámky ve Škole 
OnLine 

Poznámka - popis Příklady přestupku  (detailnější popis) Body 

1. 
Nepřipravenost na 
hodinu 

Opakovaná (max. 3x) 
nepřipravenost k hodině 

Pozdní příchody do hodin 
úmyslné (řádně nezdůvodněné) 

Zapomínání učebnic, sešitů, pomůcek…  

DÚ a zadaných referátů (na zvážení učitele) 

Dle školního řádu žáci mají být ve třídě, na 
svém místě v 7.30. 

-1 

2. Nevhodné chování 

Opakované (max. 3x) rušení 
výuky mobilním telefonem  

Opakované (max. 3x) rušení 
výuky jiným způsobem  

Používání telefonu při výuce (bez výjimky, 
telefonování, psaní SMS, prohlížení 
internetu), nevypnuté vyzvánění  

Hlasité výkřiky, skákání do řečí, rozhazování 
věci po třídě, nedovolené chození po třídě. 

-1 

3. Nevhodné chování 

Opakovaný (max. 3x) nepořádek 
na místě, ve třídě, nevhodné 
chování - žvýkačky, čepice, 
kapuce, jídlo, okna. 

Odkládání, rozhazování věcí/odpadu mimo 
koš, rozházené lavice a židle, ničení 
materiálů na nástěnkách, házení věci z okna 
apod. 

Nošení pokrývky hlavy uvnitř budovy, ve 
třídě při vyučování, žvýkání při vyučování, 
odkládání žvýkaček mimo koš, svačina 
během vyučování, otvírání oken bez 
dovolení. 

-1 

4. Nevhodné chování 
Opakované (max. 3x) nevhodné 
či nepřiměřeně hlučné chování 
ve školní jídelně 

Dodržování pořádku při stravování, úklid po 
sobě, odnesení použitého nádobí na místo 
určené. Neuposlechnutí pokynů dohled 
vykonávajícího učitele v školní jídelně 

-1 

5. Nevhodné chování 
Opakované (max. 3x) nevhodné 
či nepřiměřeně hlučné chování o 

Nepřiměřeně hlučné, nevhodné chování, 
neuposlechnutí pokynu dohled -1 

                                                             
1 Uděluje se žákům IX. třídy s posledním vysvědčením 



přestávce 

Opakované (max. 3x) nevhodné 
či nepřiměřeně hlučné chování v 
areálu školy, na hřišti 

 

Opakované (max. 3x) nevhodné 
či nepřiměřeně hlučné chování 
na akcích školy 

vykonávajícího učitele, nedovolené 
opuštění školní budovy mimo dobu k tomu 
určenou 

Neuposlechnutí pokynů dohled 
vykonávajícího učitele o volných hodinách 

Neuposlechnutí pokynů učitele při školních 
akcích, při nichž je třeba dbát na zvýšenou 
opatrnost a ochranu zdraví (TV, plavecký 
výcvik, výlet, exkurze, LVVZ, kulturní akce 
mimo budovu školy, přesun po 
komunikacích atp.) 

6. 
Nepřipravenost na 
hodinu 

Opakované (max. 3x) neplnění 
povinností služby  

Povinností služby: smazaná tabule, 
nepořádek ve třídě a kolem koše, zavřená 
okna, zvednuté židle, zamknutá třída, 
dostatek kříd a houba/hadr na mazání. 

-1 

7. Jiná poznámka 

Ničení majetku školy – 
neúmyslné 

Ničení věcí spolužáků neúmyslné 

Nedovolená manipulace s věcmi 
spolužáka 

Neúmyslné, náhodné ničení majetku v 
důsledku nahodilého, neopatrného 
zacházení/chování 

Neúmyslné shazování věci z lavic, židle, ze 
skřínky apod. v důsledku čehož může dojit 
k poškození dané věci. 

Schovávání věcí, použití cizí věci bez 
souhlasu majitele. 

-3 

8. Nevhodné chování 
Falšování známek a podpisů 

Podvod při prověrce apod. 

Prokázané zfalšování známek 
hodnocení  nebo podpisu zákonných 
zástupců (porovnání s podpisovým vzorem) 

Opisování, taháky, verbální nebo písemná 
nápověda 

-3 

9. Jiná poznámka 
Zdržování se ve škole po 
vyučování  

Bez vědomí třídního učitele nebo 
vyučujícího 

-3 

10. Jiná poznámka 
Nedodržování řádů odborných 
učeben 

Nedovolená manipulace s vybavením 
odborných učeben. 
Šíření nelegálního softwaru na školních 
počítačích. 

-3 

11. Jiná poznámka 
Svévolný odchod ze školy bez 
vědomí učitele a bez žádosti o 
uvolnění 

Jedná se o neomluvenou absenci bez 
možnosti dodatečné omluvy 

-5 

12. Nevhodné chování 
Lhaní vyučujícímu, zaměstnanci 
školy v celém areálu školy 

Prokázané vědomé, záměrné lhaní se 
snahou ovlivnit výsledek jednání 

-5 

13. Nevhodné chování 

Úmyslné verbální napadení 
spolužáka, pomluvy, urážky 

Ničení věcí spolužáků úmyslné 

Prokázané (za přítomnosti vyučujícího, nebo 
svědků), verbální napadení, urážky, 
prokázané písemné pomluvy urážky 

Úmyslné shazování věci z lavic, z židle, ze 
skřínky, z tašky apod. v důsledku čehož 
může dojit k poškození dané věci. 

-5 

14. Nevhodné chování 
Hrubá a vulgární mluva, vulgární 
chování 

Prokázaná (za přítomnosti vyučujícího, nebo 
svědků) vulgární hrubá mluva či chování 

-5 

15. Nevhodné chování 
Nevhodné chování k učitelům a 
pracovníkům školy 

Prokázaná (za přítomnosti svědků) vulgární 
hrubá mluva či chování 

-5 



16. Nevhodné chování 
Úmyslné ničení majetku školy 
(lavice, židle, šatní skříňky, okna, 
tabule apod.)  

Prokázaná (za přítomnosti vyučujícího, nebo 
svědků)  

-5 

17. Nevhodné chování 
Projevy rasismu, xenofobie, 
nesnášenlivosti 

Prokázané (za přítomnosti vyučujícího, nebo 
svědků) slovní nebo činné projevy rasismu, 
xenofobie, nesnášenlivosti 

-10 

18. Nevhodné chování Krádež – prokázaná    
Krádež prokázána svědky, kamerovým 
systémem, přiznáním 

-10 

19. Nevhodné chování 

Vědomé ohrožování svého 
zdraví (např. jízda po zábradlí). 
Hrubé fyzické (jak kontaktní tak i 
nekontaktní) i psychické 
napadení spolužáka vedoucí ke 
zranění, zdravotním 
komplikacím či poškození zdraví 

Prokázané za přítomnosti vyučujícího, nebo 
svědků 

-15 

20. Nevhodné chování Šikana, vydírání, kyberšikana 
Prokazatelné projevy šikany, vydírání, 
kyberšikany 

-15 

21. Nevhodné chování 

Šíření toxických, omamných 
nebo psychotropních látek  

Úmyslné nošení zbraně do školy 
a pokus o použití/použití zbraně 

Propagace, prodej, rozdávání nebo užívání 
těchto látek v areálu školy nebo při školní 
akci i mimo areál školy (včetně kouření) 

Prokazatelné nošení jakékoliv zbraně a jeho 
použití i ve stádiu pokusu 

-20 

 

Bodové hodnocení je orientační a slouží pro lepší objasnění výchovných opatření.  

Dodatek i směrnici Pravidla a kritéria udělování výchovných opatření byl projednán a schválen na pedagogické radě 

dne 15. 3. 2016. 

 

V Dolní Rovni dne 15. 3. 2016 

 

Ing. Zarine Aršakuni 

ředitelka školy 

Dodatek i směrnici Pravidla a kritéria udělování výchovných opatření byl projednán a schválen v Školské radě dne 

30. 3. 2016. 

 

Martin Kopřiva 

předseda Školské rady 

 


