
Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816 
 

 

„Devatero“ – příloha školního řádu 
 
 

Pochvaly 

Žák může během roku obdržet od jednotlivých vyučujících pochvaly, které se zapisují do žákovské 
knížky. Pochvala se uděluje za příkladné chování, mimořádnou aktivitu, obětavost, reprezentaci 
školy atp. Za mimořádný výkon nebo úspěch obdrží žák pochvalu ředitele školy. 

 
Frimlovo devatero 

Obsahuje prohřešky definované školním řádem, je doplněno případnými postihy. 

1. Nejzávažnější prohřešky: šikana (včetně kyberšikany), agrese, vulgární chování vůči 

zaměstnancům školy, šíření rasistických a netolerantních názorů, propagování extremismu,  

krádež, podvod, užívání a distribuce alkoholu, cigaret a drog, neomluvené absence, nošení 

zbraní do školy; jakékoliv focení, nahrávání a pořizování videa bez svolení učitele (vztahuje se i 

na přestávky a mimoškolní akce). 

Podle závažnosti prohřešku stanoveného v bodě 1 bude žák ihned ohodnocen třídní či 

ředitelskou důtkou, případně sníženou známkou z chování. 

 

2. Narušování výuky: nepovolená komunikace se spolužáky, vykřikování, nepovolený pohyb po 

třídě, konzumace jídla, žvýkání. 

3. Nevhodné chování o přestávkách: nadměrné hlučení, nebezpečné hry, manipulace se žaluziemi, 

roletami, okny, počítačem, vyhazování předmětů z oken, užití parfému ve třídách. 

4. Nevhodné chování vůči učitelům a zaměstnancům školy: drzost, ignorování pokynů, lhaní. 

5. Nepovolený pohyb po škole: pohyb po školní budově mimo vymezené prostory a vymezenou 

dobu. 

6. Nepřipravenost na hodinu: zapomínání žákovské knížky, opakované zapomínání školních 

pomůcek a domácích úkolů. 

7. Nedovolené opuštění školní budovy, pozdní příchod do školy, pozdní příchod do hodiny, pozdní 

omluvení absence. 

8. Používání mobilů, MP3, MP4, tabletů, herních konzolí atp. během výuky a ve školní jídelně 

(během výuky musí mít žák vše vypnuté a uložené v tašce). Na školních akcích mimo budovu 

školy budou platit pokyny vyučujících.  

9. Nepřezouvání se, nedodržování pořádku v prostorách školy, nošení kol a koloběžek do budovy 

školy, pohyb po škole na kolečkových bruslích a skateboardech, ničení školního majetku. 

 
Prohřešky obsažené v bodech 2-9 se budou během pololetí sčítat: 

5 prohřešků: třídní napomenutí 
10 prohřešků: třídní důtka 
15 prohřešků: ředitelská důtka 

20 prohřešků: dvojka z chování 
25 prohřešků: trojka z chování 


