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Mgr.Simona Jakešová,

ředitelka školy

Obecná ustanovení
Na základě ustanovení § 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako
statutární orgán školy tento dodatek ke směrnici:

I. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích
pořádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků
Výchovná opatření a hodnocení chování při neomluvené absenci žáka:






1 neomluvená hodina = napomenutí třídního učitele
2 neomluvené hodiny = důtka třídního učitele
3 – 7 neomluvených hodin = důtka ředitele školy
8 – 15 neomluvených hodin = 2. stupeň z chování
16 a více neomluvených hodin = 3. stupeň z chování

Pozdní příchody do školy ( pokud k nim dochází opakovaně a nemají vážný důvod – např.
zdravotní) jsou posuzovány jako neomluvené hodiny takto:
 4 pozdní příchody za pololetí = 1 neomluvená hodina
 Další dva pozdní příchody za pololetí = další neomluvená hodina
 Každý další pozdní příchod za pololetí = další neomluvená hodina
 Svévolné opuštění budovy školy = důtka ředitele školy

Pravidla pro řešení záškoláctví:




Neomluvená nepřítomnost do 10 hodin – projedná třídní učitel se zákonnými zástupci.
Neomluvená absence nad 10 hodin do 24 hodin – ředitel školy svolá výchovnou
komisi, které se účastní ředitel školy, výchovný poradce, třídní učitel, zástupce odboru
sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) a zákonní zástupci žáka.
Neomluvená nepřítomnost 25 hodin a více – ředitel ohlásí pokračující záškoláctví
OSPOD a Policii ČR jako přestupek a dále jako podezření ze spáchání trestného činu
ohrožení mravní výchovy mládeže.

V Kravsku dne 22.1.2019

Mgr. Simona Jakešová
ředitelka školy

