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PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU  
 

 

1. Způsob hodnocení při vysoké absenci žáka 

 

Nehodnocen – pokud absence žáka v povinném předmětu v průběhu pololetí přesáhne 

30%,  není dostatek podkladů pro objektivní hodnocení a nebo učivo nezvládá vznikají 

důvody pro to, že žáka nelze z předmětu hodnotit. Tyto skutečnosti projednává TU 

s ředitelem školy, výchovným poradcem a vyučujícím před jednáním příslušné klasifikační 

pedagogické rady. 

Žák je nehodnocen. Není-li možné žáka hodnotit z některého z povinných předmětů stanovených 

ŠVP na konci 1. pololetí  z důvodu dlouhodobé absence  

a) zdravotní důvody doložené lékařským potvrzením 

b) záškoláctví  

c) jiné důvody 

 

Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení  

náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou  

měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné žáka hodnotit ani v náhradním termínu,  

žák se za pololetí nehodnotí.  

Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení  

náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do  

konce září následujícího školního roku. Do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší  

ročník. Není-li žák hodnocen ani v tomto termínu, neprospěl.  

 

 

 2. Zajištění mobilů žáků během vyučování 

 

Mobilní telefon (i chytré hodinky) musí mít žák během vyučování vypnut (nebo v bezhlučném 

profilu).  Mobil musí být v tašce. Zmíněné opatření platí i pro výuku ve školní družině a to do 

15.00 hodin. 



 

3. Zapomínání učebních pomůcek 

 

Zapomínání učebních pomůcek a neplnění školních povinností bude sumarizováno. Každých 

deset zápisů bude vyhodnoceno třídním učitelem nebo pedagogickou radou jako porušování 

školního řádu, případné bude uděleno kázeňské napomenutí.  

Napomenutí se stupňuje za každých dalších deset zapomenutí – bude udělen vyšší kázeňský 

postih. Sumarizace probíhá za každé jedno pololetí zvlášť. 

 

 

 

4. Zbraně a jiné nebezpečné předměty 

 

Žák nesmí do školy nosit nebezpečné předměty: zbraně, chemické látky aj. nebo předměty které 

by mohly ohrozit zdraví žáků nebo zařízení školy. 
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