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je nedílnou součástí Školního řádu (ŠŘ) pro žáky Trojského gymnázia s. r. o. (TG) 
(článek VII) a je plně v souladu s §31 školského zákona. 

 
A/ POCHVALY  

 

1. Pochvaly  
Žáci, kteří vykazují mimořádné studijní výsledky nebo výsledky v oblasti mimoškolních 
aktivit bez nároků na rámcovou úpravu rozvrhu (přírodní, technické a společenské 
vědy, kultura, sport aj.), mohou být odměněni pochvalou třídního učitele/ky, resp. 
ředitele gymnázia. Pochvala je udělována ústní formou při různých školních 
příležitostech a zaznamenává se na vysvědčení a do třídního výkazu na konci pololetí, 
ve kterém byla udělena. 
 

B/  VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ 

 
Žákům, kteří se dopustí kázeňského přestupku či jiného porušení ŠŘ mohou být 

udělena tato výchovná opatření:  
 

1.      Napomenutí třídního učitele (NTU)  
- za 2 další pozdní příchody na výuku (PP) nad rámec 3 tolerovaných PP (PP do 

15 minut po začátku hodiny)  
- za neplnění studijních a jiných povinností (3x zapomenutý stud. průkaz, 2x 

neplnění služby, opakované neplnění domácích úloh apod.) 
- zpravidla při 3. zápisu za nekázeň narušující výuku, nevhodné chování vůči 

učitelům a ostatním žákům školy 
- za používání mobilního telefonu ve výuce přes upozornění vyučujícího 
- za porušování zásad ŠŘ, porušování zásad bezpečnosti při práci ve 

specializovaných učebnách (IVT,  laboratoř, tělocvična a hřiště, jazyk. učebna)  
 

2.      Důtka třídního učitele (DTU)  
- za 2 další PP na výuku po udělení NTU (7. PP včetně třech tolerovaných) 
- za opakované neplnění studijních a jiných povinností (6x zapomenutý stud. 

průkaz, opakované neplnění služby, nenošení pomůcek apod.)  
- za neomluvenou absenci 1 vyuč. hodiny  
- za další 2 zápisy za nevhodné chování po udělení NTU 
- za opakované používání mobilního telefonu ve výuce  
- za úmyslné poškozování majetku TG, školní jídelny (ŠJ) a Čechovy školy 
- za nevhodné chování ve ŠJ a další porušování ŠŘ 

 
Pozn. Žák může být potrestán důtkou TU pouze jednou za pololetí. 

  

3.      Důtka ředitele školy (DŘŠ)  
- za 2 další PP na výuku po udělení DTU (9. PP včetně třech tolerovaných) 
- za neomluvenou absenci do výše 6 hodin  
- za opětovné neplnění stud. povinností (9 x zapomenutý stud. průkaz...)  
- za další 2 zápisy za nevhodné chování po udělení DTU 
- za časté používání mob. telefonu ve výuce 
- za nevhodné chování a vystupování vůči učitelům a pracovníkům organizací 

těsně spolupracujících s TG (Euroškola Praha, ZŠ Trojská, Úřad MČ Troja, ŠJ) 
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- za porušení zákazu kouření ve škole, v jejím okolí a na akcích pořádaných 
gymnáziem 

- za závažné přestupky vůči ŠŘ a pravidlům slušnosti 
- DŘŠ se uděluje na návrh třídního učitele v rámci čtvrtletních pedagogických rad  

 
Pozn. Žák může být potrestán důtkou ŘG pouze jednou za pololetí. 
 

4., 5.     Podmíněné vyloučení a vyloučení ze studia 

a) Ředitel školy může v případě závažného zaviněného porušení povinností 
stanovených zákonem č. 561/2004 Sb. nebo školním řádem rozhodnout o podmíněném 
vyloučení nebo o vyloučení žáka ze školy nebo školského zařízení. V případě zvláště 
závažného zaviněného porušení povinností stanovených tímto zákonem ředitel vyloučí 
žáka ze školy. V rozhodnutí o podmíněném vyloučení stanoví ředitel školy zkušební 
lhůtu, a to nejdéle na dobu jednoho roku. Dopustí-li se žák v průběhu zkušební lhůty 
dalšího zaviněného porušení povinností stanovených školským zákonem nebo školním 
řádem, může ředitel školy rozhodnout o jeho vyloučení. Žáka lze podmíněně vyloučit 
nebo vyloučit ze školy pouze v případě, že splnil povinnou školní docházku. 

b) Zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka nebo studenta 
vůči zaměstnancům školy nebo školského zařízení nebo vůči ostatním žákům nebo 
studentům se považují za zvláště závažné zaviněné porušení povinností stanovených 
školským zákonem. 

c) O podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka či studenta rozhodne ředitel 
školy do dvou měsíců ode dne, kdy se o provinění žáka nebo studenta dozvěděl, 
nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy se žák nebo student provinění dopustil, s 
výjimkou případu, kdy provinění je klasifikováno jako trestný čin podle zvláštního 
právního předpisu. O svém rozhodnutí informuje ředitel pedagogickou radu. Žák 
přestává být žákem školy dnem následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o 
vyloučení, nestanoví-li toto rozhodnutí den pozdější. 

 

Udělení výchovného opatření 
- Výchovné opatření bude stanoveno podle závažnosti přestupku.  
- Dodržení sledu 1. – 5. není podmínkou, záleží na závažnosti přestupku žáka.  
- Udělení výchovných opatření 1 a 2 jsou plně v kompetenci třídního učitele (dále 

TU), 3. stupeň opatření uděluje ŘG na základě návrhu TU. Udělení kázeňských 
opatření od stupně 4 je v kompetenci ředitele školy a informuje o něm 
pedagogickou radu. 

- Zákonní zástupci žáka a zletilý žák budou o výchovném opatření písemně 
vyrozuměni a dle závažnosti přestupku vyzváni k návštěvě školy.  

- Proti udělenému výchovnému opatření se mohou zák. zástupci žáků a zletilí žáci 
odvolat do 15 dnů po obdržení u ředitele TG. 

 
 

C. OPATŘENÍ ZA POŠKOZENÍ MAJETKU ŠKOLY 

 
Žáci, kteří se dopustí úmyslného poškození školního majetku, případně majetku, jež je 
v užívání TG, jsou vyzváni k náhradě vzniklé škody. Informace o úhradě ve výši 
odpovídající míře poškození a stáří majetku obdrží zákonní zástupci žáků, resp. zletilí 
žáci.  
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Výše škody je dána hodnotou majetku dle pokynu zřizovatele Trojského gymnázia 
č.15/2015 o určování zbytkové ceny majetku. Výši stanoví v souladu s uvedeným 
pokynem ředitel Trojského gymnázia s.r.o. 
 
 
Pozn.: Úhrada za poškození nebo zničení se odpouští v případě, že žák se k poškození 
přizná a zajistí do 10 pracovních dnů ode dne poškození (zničení) uvedení školního 
majetku do původního stavu ve stejné kvalitě. 
 
 
 

   _________________________ 
        Mgr. Radim Jendřejas 

                                     ředitel TG 

 
 
 
 
V Praze-Troji 3. 1. 2005                                                   
Aktualizace: 2. 9. 2019                               

 


