Kázeňský řád
Kázeňský řád vymezuje, která porušení školního řádu jsou považována za drobná a která za závažná. Vyjmenované
přestupky a jejich postihy se vztahují na jedno školní pololetí. Uvedené rozpětí poskytuje třídnímu učiteli i pedagogické
radě prostor k individuálnímu a uvážlivému posouzení každého případu. Třídní učitel seznámí třídu s kázeňským řádem
vždy na začátku školního roku nebo při jeho aktualizaci. Kázeňský řád je závazný pro všechny žáky a pedagogické
zaměstnance školy.

Za porušování školního řádu lze žákovi podle závažnosti tohoto porušení udělit:







NTU - napomenutí třídního učitele
DTU - důtku třídního učitele
DŘŠ - důtku ředitele školy
2. stupeň z chování
3. stupeň z chování

Drobná porušení školního řádu a postihy, které z tohoto porušení vyplývají:





Nepřezouvání se
Znečišťování školy
Navštěvování webových stránek s nevhodnými tématy

 domluva
 domluva, úklidové práce
 domluva, projednání s rodiči









Opakované pozdní příchody do školy nebo do hodiny
Zapomínání – domácí úkoly, školní pomůcky,
nepřipravenost na výuku
Časté vykřikování, drobné vyrušování při vyučování
Opakované omezování okolí – křik, běhání
Neuctivé chování k pracovníkům školy, drzost
Vulgarity
Lež

 10x NTU, dalších 10x DTU
(drobná porušení se sčítají)



Používání mobilního telefonu

 Poprvé NTU, podruhé DTU, potřetí DŘŠ

Závažná porušení školního řádu a postihy, které z tohoto porušení vyplývají:







Požití alkoholu
Kouření, jiná intoxikace
Šikana – násilí vůči spolužákům
Podvod – falšování podpisu, přepisování známek
Neomluvené hodiny, záškoláctví



















Úmyslné vulgární vyjadřování
Hrubé a úmyslné narušování průběhu výuky
Hrubé a agresivní chování k pracovníkům školy
Nerespektování pokynů pedagoga
Fyzické napadení spolužáka
Úmyslné ublížení na zdraví spolužáka
Nošení nebezpečných předmětů do školy
Úmyslné ničení a poškozování majetku školy
Krádež
Manipulace s drogami a omamnými látkami
Úmyslný zásah a poškození počítačové sítě













DŘŠ, oznámení sociálním institucím, Policii ČR
DŘŠ, oznámení sociálním institucím, Policii ČR
DŘŠ, oznámení sociálním institucím, Policii ČR
DŘŠ
do 10 hodin DTU, nad 10 hodin DŘŠ a oznámení
sociálním institucím
DŘŠ
DTU, opakovaně DŘŠ
DTU až DŘŠ
DTU až DŘŠ
DTU, opakovaně DŘŠ
DŘŠ, oznámení sociálním institucím, Policii ČR
DTU až DŘŠ
DTU až DŘŠ, náhrada škody
DTU až DŘŠ, oznámení sociálním institucím, Policii ČR
DŘŠ, oznámení sociálním institucím, Policii ČR
DŘŠ

