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Pedagogická rada projednala dne 15. 4. 2019 

Směrnice nabývá platnosti ode dne 16. 4. 2019 

Směrnice nabývá účinnosti ode dne 1. 9. 2019 
Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu. 

 
Návrhy naplnění jednotlivých kázeňských opatření 

Kázeňské opatření se žákům ukládá za závažná, nebo opakovaná méně závažná provinění 

proti školnímu řádu. Za jeden přestupek se uděluje žákovi pouze jedno opatření k posílení 

kázně. Podle závažnosti provinění se ukládá některé z těchto opatření:  

 napomenutí třídního učitele   

 důtka třídního učitele   

Tato výchovná opatření ukládá třídní učitel podle svého uvážení zejména za drobná, popř. 

opakovaná porušení školního řádu nebo za narušování výchovně vzdělávací činnosti. Přihlíží 

k návrhům a názorům dalších vyučujících. Udělení důtky třídního učitele předem projedná s 

ředitelem školy nebo v pedagogické radě. 

 důtka ředitele školy   

 podmíněné vyloučení ze studia  

 vyloučení ze studia   

Tato výchovná opatření jsou v pravomoci ředitele školy. Ukládá je zejména za závažná 

zaviněná porušení školního řádu, za závažné narušování výchovně vzdělávací činnosti nebo v 

případě, že předchozí výchovná opatření nebyla účinná (Klasifikační řád Gymnázia 

Chotěboř). 

 Napomenutí třídního učitele 

 občasné pozdní příchody na hodinu 

 opakované zapomínání školních pomůcek 

 nekázeň v hodinách a o přestávkách  

Důtka třídního učitele 

 opakované pozdní příchody na hodiny 

 podvody (opisování)  

 nedovolený odchod ze školy 

 vulgární nadávání spolužákům 

 opakovaná nekázeň v hodinách a o přestávkách  

 opakované nedovolené používání mobilního telefonu při výuce 
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Důtka ředitele školy 

 slovní napadení pedagogických i nepedagogických pracovníků školy 

 brutální napadení spolužáka, nabádání k útoku na spolužáka 

 provinění proti antidiskriminačnímu zákonu 

 loupež, krádež 

 úmyslné ničení školního majetku s nezanedbatelnou škodou 

 závažné podvody (např. omlouvání docházky) 

 užívání návykových látek v prostorách školy a během školou pořádaných akcí  

 závažné napadení spolužáka pomocí moderních technologií v době školní výuky 

 

 

Neomluvená absence 

 1 – 2 hodiny: napomenutí třídního učitele 

 3 – 6 hodin: důtka třídního učitele 

 více než 6 hodin: důtka ředitele školy 

 další kroky budou řešeny na základě individuálního posouzení 

(Zpracováno na základě praxe a přednášek etopedky Mgr. Marie Kropíkové, lektorky a 

soudní znalkyně v oboru prevence sociálně patologických jevů.) 

 

 

V Chotěboři dne 15. 4. 2019 

 

       ------------------------------------------- 

Mgr. Vladislav Smejkal ředitel školy 

 


