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V oddílu VII. Hodnocení žáků VII. 3 Výchovná opatření byly provedeny změny:  

 
• Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. 

Kázeňským opatřením je podmíněné vyloučení žáka ze školy nebo školského 
zařízení, vyloučení žáka ze školy nebo školského zařízení, a další kázeňská 
opatření, která nemají právní důsledky pro žáka. Pochvaly, jiná ocenění a další 
kázeňská opatření může udělit či uložit ředitel školy nebo školského zařízení nebo 
třídní učitel.  

• Pochvaly 
o Třídní učitel, ředitel školy, zástupce obce nebo školského úřadu může 

žákovi po projednání v pedagogické radě udělit za mimořádný projev 
humánnosti, občanské a školní iniciativy, za záslužný nebo statečný čin, za 
dlouhodobou úspěšnou práci pochvalu nebo jiné ocenění (dále jen 
"pochvala"). Ústní nebo písemnou pochvalu uděluje žákovi před 
kolektivem třídy nebo školy třídní učitel nebo ředitel školy. Písemná 
pochvala se uděluje zpravidla formou zápisu do žákovské knížky a  v 
doložce na vysvědčení. Pochvaly a jiná ocenění se zaznamenávají do 
třídních výkazů. 

• Kázeňská opatření 
o  Ředitel školy nebo školského zařízení může v případě závažného 

zaviněného porušení povinností stanovených tímto školním řádem 
rozhodnout o podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka ze školy nebo 
školského zařízení. V případě zvláště závažného zaviněného porušení 
povinností stanovených tímto řádem ředitel vyloučí žáka ze školy nebo 
školského zařízení. V rozhodnutí o podmíněném vyloučení stanoví ředitel 
školy nebo školského zařízení zkušební lhůtu, a to nejdéle na dobu jednoho 
roku. Dopustí-li se žák v průběhu zkušební lhůty dalšího zaviněného 
porušení povinností stanovených tímto řádem, může ředitel školy nebo 
školského zařízení rozhodnout o jeho vyloučení. Žáka lze podmíněně 
vyloučit nebo vyloučit ze školy pouze v případě, že splnil povinnou školní 
docházku. 

o Zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči 
zaměstnancům školy nebo školského zařízení nebo vůči ostatním žákům se 
považují za zvláště závažné zaviněné porušení povinností stanovených 
tímto řádem. 

o O podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka rozhodne ředitel školy 
nebo školského zařízení do dvou měsíců ode dne, kdy se o provinění žáka 



dozvěděl, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy se žák provinění 
dopustil, s výjimkou případu, kdy provinění je klasifikováno jako trestný 
čin podle zvláštního právního předpisu. O svém rozhodnutí informuje 
ředitel pedagogickou radu. Žák přestává být žákem školy nebo školského 
zařízení dnem následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o 
vyloučení, nestanoví-li toto rozhodnutí den pozdější. 

o Dopustí-li se žák zvláště hrubých opakovaných slovních a úmyslných 
fyzických útoků vůči zaměstnancům školy nebo školského zařízení nebo 
vůči ostatním žákům, oznámí ředitel školy nebo školského zařízení tuto 
skutečnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí a státnímu zastupitelství do 
následujícího pracovního dne poté, co se o tom dozvěděl. 

o Kázeňské opatření se ukládá za závažné nebo opakované provinění proti 
školnímu řádu. Toto opatření předchází zpravidla před snížením stupně z 
chování. Podle závažnosti provinění se ukládá některé z těchto opatření: 
napomenutí třídního učitele, důtka třídního učitele, důtka ředitele školy. 
Třídní učitel může žákovi podle závažnosti provinění udělit napomenutí 
nebo důtku; udělení důtky neprodleně oznámí řediteli školy. Ředitel školy 
uděluje důtku po projednání v pedagogické radě. Napomenutí a důtky se 
udělují před kolektivem třídy nebo školy. 

o Ředitel školy nebo třídní učitel oznámí důvody udělení výchovného 
opatření písemně prokazatelným způsobem zákonnému zástupci žáka. 
Opatření se zaznamenává do katalogového listu žáka, nezaznamenává se na 
vysvědčení. 

 


