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I. Pochvaly 

a) pochvala třídního učitele za: 

• vzorné a příkladné chování 

• úklid třídy a údržba pomůcek 

• sběr bylin a papíru 

• reprezentace školy 

• aktivita ve vyučování 

• vzorná příprava na vyučování 

• pomoc při přípravě školních akcí 

• pomoc spolužákům 

• vzorné plnění služby 

• aktivní práce ve školním parlamentu 

• asistenci učiteli 

b) pochvala ředitelky školy za: 

• úspěšná reprezentace školy v okresních a vyšších kolech vědomostních a 

sportovních soutěží 

• mimořádný čin- záchrana života, zabránění větší škoděna majetku apod. 

• dlouhodobý vynikající prospěch 

 

II. Sankční řád 

Všechny přestupky proti školnímu řádu se posuzují  individuálně. 

 

a) 1. Zákaz použití mobilu během výuky i přestávek, použití chytrých hodinek 

• manipulace s mobilem během výuky bez vědomí učitele 

• aktivní použití mobilu bez vědomí učitele 

     Sankce: Zabavení mobilu, oznámení a předání mobilu zákonným zástupcům osobně,  

                   informování třídního učitele 

               Poprvé -  oznámení zákonným zástupcům,   

               podruhé -  důtka třídního učitele, při dalším porušení důtka ředitelky školy 

               nebo snížený stupeň z chování. 

1. 2. Zákaz použití chytrých hodinek 

 

• aktivní použití chytrých hodinek ve výuce, při testování- pokus o podvod 

Sankce: Odebrání písemné práce, pokus o podvod, neklasifikováno 

 



b) Kyberšikana ( počítače, mobil, tablet, notebook apod.) 

•  zneužití počítače během výuky a ve volném čase vůči osobě ze ZŠ TGM 

Ivančice 

•  útok na jinou osobu s použitím počítače či mobilu během výuky a během 

přestávek 

Sankce: Zabavení mobilu, předání mobilu zákonným zástupcům osobně. 

               Důtka ředitelky školy, při opakování snížený stupeň z chování. 

c) Šikana ( opakované, záměrné chování) 

•  agresivní slovní útok, vyhrožování, dehonestující přezdívky, zesměšňování 

•  použití či přisvojení si, zničení cizí věci 

•  fyzická agrese 

Sankce : důtka ředitelky školy, při opakování snížený stupeň z chování 

d) Neplnění povinností a špatná pracovní morálka 

• zapomenutí domácího úkolu 

• zapomenutí pomůcky do výuky 

Sankce: za pololetí dle počtu provinění 

5 zapomenutí – napomenutí třídního učitele 

6- 10 zapomenutí – důtka třídního učitele 

11-14 zapomenutí -  důtka ředitelky školy  

  nad 15 zapomenutí – snížený stupeň z chování 

 

e) Vulgarita 

• agresivní slovně vulgární chování vůči spolužákovi  

Sankce : důtka třídního učitele 

• vulgarita vůči učiteli  

Sankce: důtka ředitelky školy až snížený stupeň z chování 

f) Opakované záměrné neplnění pokynů učitele 

Sankce: 1-2 poznámky v ŽK – napomenutí třídního učitele, následně další sankce vyššího 

stupně 

g) Omluvená absence 

• Omluvená absence nad 100 hodin za pololetí – konzultace se zákonným 

zástupcem žáka o případné nutnosti doložit potvrzení od lékaře 



• Omluvená absence nad 150 hodin za pololetí – po domluvě se zákonným 

zástupcem žáka komisionální přezkoušení 

• Skryté záškoláctví nebo prokázané záškoláctví 

 

h) Neomluvená absence, skryté záškoláctví, prokázané záškoláctví 

Sankce :   do 5 hodin za pololetí  – důtka třídního učitele 

                  6- 10 hodin za pololetí -  důtka ředitelky školy 

     11 -25 hodin za pololetí – II. stupeň z chování 

                 Nad 25 hodin za pololetí – nahlášení na OSPOD, III. stupeň z chování 

     ch)  Žvýkání ve škole  

• zákaz žvýkání ve škole 

Sankce : napomenutí učitele 

i) Vandalismus 

• prokázané ničení či poškození školního majetku 

Sankce : žák / žákyně ( jeho zákonný zástupce) musí škodu neprodleně uhradit nebo uvést 

věc do původního stavu a je mu udělena důtka třídního učitele. 

•  Opakovaná škoda většího rozsahu na majetku školy  nebo na majetku zaměstnance 

školy  

Sankce: přestupek bude nahlášen na Policii ČR, žákovi bude udělena důtka ředitelky školy až 

snížený stupeň z chování 

j) Návykové látky 

• Donesení do školy, uchovávání ve škole 

Sankce : důtka ředitelky školy 

•  Předání, přeprodej jinému žákovi, konzumace ve škole  

Sankce: II.st. z chování, nahlášení na OSPOD, Policii ČR 

k) Nevhodné chování k učiteli 

• Vulgarita, ignorování pokynů, zesměšňování učitele 

Sankce : důtka třídního učitele 

•  Opakované zesměšňování učitele, opakovaná ignorace pokynů učitele, opakovaná 

vulgarita  

Sankce: důtka ředitelky školy 



• Šikana nebo kyberšikana ( focení učitele, natáčení učitele, komentáře k fotkám učitele, 

zveřejňování fotek nebo videí s učitelem apod. 

Sankce: snížený stupeň z chování 

 


