
Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace 

Pravidla pro udělování pochval a ukládání kázeňských opatření 

(příloha č. 1 Školního řádu) 
Mezi výchovná opatření patří: 

▪ Pochvaly a jiná ocenění  

▪ Kázeňská opatření  

Pochvaly a jiná ocenění slouží k upevňování pozitivních vzorců chování a posilování mravní výchovy. 

Kázeňská opatření slouží k potlačování nežádoucích vzorců chování, reakce na porušování Školního 

řádu. Je to rychlá reakce na výraznější odchylku od normy (pravidla Školního řádu). 

 

Udělování pochval a jiných ocenění 

Pochvala ředitele školy 
(pŘŠ) 
 

Uděluje ŘŠ na 
základě vlastního 
rozhodnutí nebo na 
základě podnětu jiné 
právnické či fyzické 
osoby po projednání 
v pedagogické radě.  

Mimořádný projev lidskosti, 
občanské nebo školní iniciativy, 
záslužný nebo statečný čin,  
za dlouhodobou úspěšnou práci (žák 
dlouhodobě splňuje více kritérií 
uvedených pro pochvalu třídního 
učitele). 
 

Pochvala ŘŠ se 
zaznamenává 
do systému 
Bakalář pololetí, 
ve kterém bylo 
uděleno. 
Rodičům se 
oznámí 
prostřednictvím 
zprávy 
v Bakaláři. 
Žák ji dostane 
od ŘŠ 
vytištěnou. 

Pochvala třídního učitele 
(pTU) 
 

Uděluje TU na 
základě vlastního 
rozhodnutí nebo na 
základě podnětu 
ostatních vyučujících. 

Výrazný projev školní iniciativy nebo 
za déletrvající úspěšnou práci, např. 
aktivní přístup k plnění školních 
povinností, plnění mimořádných 
úkolů, svědomité plnění úkolů služby 
ve třídě, 
za vylepšování třídního a školního 
prostředí, za aktivní pomoc 
spolužákům nebo zaměstnancům 
školy, 
déletrvající vzorné a příkladné 
chování, 
pokroky při svém vzdělávání, 
pravidelná příprava na vyučování,  
významný počin v rámci 
osobnostního rozvoje (např. práce a 
vztah ke kolektivu, zapojení ve sběru 
druhotných surovin, charitativních 
akcích, apod.),  
pomoc při organizování školních 
aktivit, 
příspěvky do školního časopisu, účast 
na školních akcích, 
reprezentace školy (např. na 
veřejnosti, účast v soutěžích, atd.). 

Pochvala TU se 
zaznamenává 
do systému 
Bakalář.  
Rodičům se 
oznámí 
prostřednictvím 
zprávy 
v Bakaláři. 
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Ukládání kázeňských opatření 
Napomenutí třídního 
učitele (NTU) 
 

Uděluje třídní učitel(ka) 
na základě vlastního 
rozhodnutí nebo na 
základě podnětu 
ostatních vyučujících.  
 

Porušení povinností 
stanovených Školním 
řádem – méně závažné 
prohřešky proti Školnímu 
řádu. 

Napomenutí TU se 
zaznamenává do 
systému Bakalář.  
Rodičům se oznámí 
prostřednictvím zprávy 
v Bakaláři. 

Důtka třídního učitele 
(DTU)  
 

Uděluje třídní učitel(ka) 
na základě vlastního 
rozhodnutí nebo na 
základě podnětu 
ostatních vyučujících.  
 

Porušení povinností 
stanovených Školním 
řádem – závažnější 
prohřešky proti Školnímu 
řádu nebo neúčinné 
udělování NTU. 
 

Důtka TU se 
zaznamenává do 
systému Bakalář.  
Rodičům se oznámí 
prostřednictvím zprávy 
v Bakaláři. 

Důtka ředitelky školy 
(DŘŠ) 

Uděluje dle závažnosti 
ředitel školy po domluvě 
s třídním učitelem a 
ostatními pedagogy a po 
projednání v 
pedagogické radě.  

Porušení povinností 
stanovených Školním 
řádem – hrubé a závažné 
porušení Školního řádu 
nebo neúčinná udělování 
DTU. 

Důtka ŘŠ se 
zaznamenává do 
systému Bakalář.  
Rodičům se oznámí 
prostřednictvím zprávy 
v Bakaláři. 
Žákovi uloží důtku ŘŠ 
ředitel školy osobně. 
 

 

Zápisem uložených kázeňských opatření do systému Bakalář jsou zákonní zástupci žáka prokazatelně 

informováni o jejich uložení. Zákonní zástupci svým výchovným působením pomáhají k potlačování 

negativních vzorců chování a překonávání prohřešků proti Školnímu řádu. 

Hodnocení chování žáka na vysvědčení je posouzení chování v kontextu a v dlouhodobějším horizontu 

a probíhá v souladu s Pravidly hodnocení žáků. 

 

Příloha č. 1 Školního řádu byla projednána pedagogickou radou dne 26. 8. 2021 a schválena Školskou 

radou dne 31. 8. 2021. Platí od 1. 9. 2021. 

V České Lípě dne 31. 8. 2021 

 

Mgr. et Mgr. Libor Šmejda, MBA 
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