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Příloha č. 3 

Výchovná opatření 

 

Výchovná opatření jsou žákům udělována za mimořádnou aktivitu či iniciativu nebo za porušení 

povinností stanovených školním řádem.  

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

2. Pochvaly, jiná ocenění a kázeňská opatření může udělit ředitelka školy nebo třídní učitel. 

3. Třídní učitel může udělit pochvalu na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu 

ostatních vyučujících žákovi po projednání s ředitelkou školy za chování a výsledky 

vzdělávání, které mohou být příkladem pro ostatní, za úspěchy či propagaci školy v rámci 

města či regionu. 

4. Ředitelka školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné právnické 

či fyzické osoby žákovi po projednání v pedagogické radě udělit pochvalu nebo jiné ocenění za 

mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo 

za dlouhodobou úspěšnou práci, za úspěchy a propagaci školy v rámci kraje či republiky, za  

studijní průměr 1, 00 na vyšším stupni gymnázia. 

5. Při porušení povinností stanovených zákonem č. 561/2004 Sb. nebo školním řádem lze podle 

závažnosti tohoto porušení udělit žákovi, který plní povinnou školní docházku:  

 napomenutí třídního učitele (za méně závažné porušení školního řádu); 

 důtku třídního učitele (za závažnější porušení školního řádu nebo za opakované méně 

závažné porušení školního řádu); 

 důtku ředitelky školy (za hrubé porušení školního řádu nebo opakované závažné 

porušení školního řádu); 

 podmíněné vyloučení ze studia; 

 vyloučení ze studia (zvláště závažné, opakované porušení školního řádu). 

 

Podmíněné vyloučení a vyloučení ze studia lze udělit pouze žákovi, který splnil povinnou 

školní docházku.  

6. Pokud ředitelka školy rozhodne o podmíněném vyloučení ze studia, stanoví zkušební lhůtu, a 

to nejdéle na dobu jednoho roku. Dopustí-li se žák v průběhu zkušební doby dalšího 

zaviněného porušení povinností, může ředitelka školy rozhodnout o jeho vyloučení. Žáka lze 

podmíněně vyloučit nebo vyloučit ze studia pouze v případě, že splnil povinnou školní 

docházku. O podmíněném vyloučení nebo vyloučení žáka rozhodne ředitelka školy do dvou 

měsíců ode dne, kdy se o provinění žáka dozvěděla, nejpozději však do jednoho roku, kdy se 

žák provinění dopustil, s výjimkou případu, kdy provinění je klasifikováno jako trestný čin 

(podle zák.č.140/1961 Sb.). O svém rozhodnutí informuje ředitelka pedagogickou radu. Žák 

přestává být žákem školy dnem následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o 

vyloučení, nestanoví-li toto rozhodnutí den pozdější. 

 

7. Kázeňská opatření i jiná opatření (přeřazení do jiné třídy, předčasné ukončení studia atd.) třídní 

učitel vždy konzultuje s pracovníky ŠPP (výchovným poradcem nebo školním psychologem). 
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Uložení důtky třídního učitele třídní učitel neprodleně oznámí ředitelce školy.  

Důtku ředitelky školy lze žákovi uložit pouze po projednání v pedagogické radě. 

8. Ředitelka školy nebo třídní učitel neprodleně oznámí udělení pochvaly a jiného ocenění nebo 

uložení kázeňských opatření zákonným zástupcům nezletilého žáka nebo zletilému žákovi. 

9. Udělení výchovných opatření třídní učitel neprodleně zaznamená do dokumentace školy 

(program Bakaláři), nejpozději v pátek toho týdne, kdy bylo výchovné opatření uděleno nebo 

kdy bylo projednáno pedagogickou radou. 

10. Důtkou ředitelky školy může být potrestán žák, který se při vypracování samostatné práce 

(seminární práce, referátu, domácího úkolu apod.) dopustí plagiátorství. Opakované 

plagiátorství může být důvodem k podmíněnému vyloučení žáka ze studia. 

 

11. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky vůči pracovníkům školy se vždy považují za 

závažné porušení povinností stanovených zákonem č. 561/2004 Sb., podle §31. 

12. Kázeňská opatření se udělují za porušení školního řádu a neomluvenou absenci, popřípadě za 

pozdní omlouvání absence (viz příloha č. 3).  
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        Mgr. Šárka Staníčková 
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