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Výchovná opatření
Metodický pokyn k uplatnění bodu 8 ods. 8.3 klasifikačního řádu
(vnitřní směrnice SSOŠ Hranice, s.r.o. vycházející ze zákona č. 561/2004 Sb.§ 31)
V souladu se školským zákonem je v kompetenci třídního učitele udělení výchovných
opatření, které nemají pro žáka právní důsledky.
Jedná se o: a) udělení pochvaly třídního učitele
b) udělení kázeňského opatření (napomenutí, důtka)
Výchovná opatření uděluje třídní učitel obvykle na základě vlastního uvážení nebo na podnět
ostatních učitelů, jak v průběhu klasifikačního období, tak i na jeho konci.
a) Pochvalu třídního učitele uděluje žákovi jako ocenění jeho práce nad standardní
normu např. vzorné plnění studijních povinností, mimořádnou aktivitu, výrazné
zlepšení prospěchu, reprezentaci školy atd.
b) Kázeňské přestupky
Napomenutí třídního učitele uděluje žákovi za opakující se drobné kázeňské
přestupky (poznámka v třídní knize, pozdní příchody do vyučování, neplnění
povinností služeb, opožděné omlouvání absence apod.) po předchozí domluvě.
Důtku třídního učitele uděluje za závažnější porušení základních pravidel uvedených
ve Školním řádu SSOŠ Hranice, s.r.o., např. drobná neomluvená absence, opakující se
nekázeň po udělení napomenutí apod.
Důtka ředitele školy uděluje ředitel školy zpravidla na základě zdůvodněného návrhu
třídního učitele za závažnější porušení Školního řádu SSOŠ Hranice, s.r.o.,
opakovanou nekázeň po udělení DTU, neomluvenou absenci, nevhodné chování na
veřejnosti, fyzické napadení spolužáka apod.
Podmíněné vyloučení ze studia uděluje ředitel školy za hrubé porušení základních
pravidel Školního řádu SSOŠ Hranice, s.r.o., bod I, odst. 5, 7 – zákaz používání,
nošení, držení a distribuce všech návykových látek, nošení, držení a distribuce zbraní
všeho druhu ve škole i mimo školu, úmyslné zranění spolužáka, hrubé slovní napadení
učitele, větší neomluvenou absenci apod..
Vyloučení ze studia
Žák je vyloučen ze studia rozhodnutím ředitele za mimořádně závažné porušení
Školního řádu SSOŠ Hranice, s.r.o., např. dlouhodobou neomluvenou absenci,
trestnou činnost páchanou ve škole i mimo ni, fyzické napadení učitele nebo za
opakované porušení školního řádu v průběhu podmíněného vyloučení.
Pro všechna výchovná opatření platí:
- udělení kázeňských opatření se provádí po řádném prošetření události
s přihlédnutím k daným okolnostem,
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udělení výchovného opatření je oznámeno žákovi (v případě nezletilého žáka
zákonnému zástupci) písemnou formou na předepsaném formuláři, který je ke
stažení na Informačním systému školy,
žák, kterému bylo uděleno kázeňské opatření napomenutí, důtka nebo podmíněné
vyloučení ze školy, nemá nárok na čerpání stipendií v klasifikačním období, ve
kterém bylo výchovné opatření uděleno,
zákonný zástupce nezletilého žáka potvrdí převzetí podpisem a vrácením kopie,
o udělení výchovného opatření informuje třídní učitel výchovného poradce
a pedagogickou radu,
výchovné opatření je zaznamenáno v evidenčním listu žáka,
výchovný poradce vede evidenci výchovných opatření,
ředitel informuje o svých rozhodnutích pedagogickou radu.

Klasifikace chování
Stupněm 2 (chování uspokojivé) je klasifikováno chování zpravidla po udělení důtky ředitele
školy v daném klasifikačním období.
Stupněm 3 (chování neuspokojivé) je klasifikováno chování zpravidla po udělení
podmíněného vyloučení ze studia v daném klasifikačním
období.
Dnem vydání se tento metodický pokyn stává součástí klasifikačního řádu SSOŠ Hranice,
s.r.o.
Tímto opatřením se ruší Opatření ŘŠ č. 5-2005/2006.

Zpracoval: Mgr. Dalibor Šimko

V Hranicích dne 1. 9. 2010

Mgr. Petr Flajšar
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