
       Pravidla chování žáků o přestávkách 

Pravidla mapují chování žáků o přestávkách, které je v rozporu se školním řádem a 

které učitelé vykonávající dozor nad žáky nebudou tolerovat a připouštět.  

Hlavními kritérii jsou:  

 bezpečnost žáků 

 dodržování hygieny  

 slušnost 

 

 Vulgarita (ve slovních projevech, v jednání, v symbolech, oblečení…) 

 Agresivita (slovní i fyzická, potyčky, ubližování, provokace...) 

 Nebezpečné pohybování se po škole (běhání, skákání po chodbách a schodišti, 

pohyb se svačinou mimo třídu, jakékoliv „sportovní aktivity" mimo určené 

prostory…) 

 Obtěžování nadměrným hlukem (křik, pískot, obtěžující zvuky telefonů…) 

 Nepřiměřené shlukování žáků na nevhodných místech (na WC, na schodišti, 

před  dveřmi do vestibulu školy, v šatnách) 

 Po zaznění signálu „příprava na vyučovací hodinu“se žáci nezdržují na 

chodbách, třídy se přesunou do učebny podle rozvrhu vyučování. 
Signál zazní 2 minuty před koncem přestávky. 

 

V případě příznivého počasí (sucho), mohou žáci využít velkou přestávku k pobytu na 

dvoře školy. Při využití přestávky ve venkovním areálu platí stejná pravidla pro chování 

žáků o přestávkách. Areál dvora školy nelze opustit. 

 

Učitel vykonávající dozor řeší drobné přestupky proti pravidlům chování žáků o 

přestávkách v rámci své kompetence (např. vysvětlení, domluva, upozornění, 

napomenutí…) 

Pokud se žák dopouští přestupků proti pravidlům chování žáků o přestávkách 

opakovaně a nereaguje na pokyny dozorujícího učitele, nebo hrubým způsobem 

porušuje pravidla (např. agresivita, ublížení někomu, poškození majetku…), bude 

dozorujícím učitelem zapsán na listinu ve sborovně. 

Povinností třídního učitele je průběžně sledovat zápisy a podpisem potvrdit kontrolu 1x 

za týden.  

Pokud se objeví jméno žáka jeho třídy na listině 3x – upozorní třídní učitel rodiče žáka 

o porušování pravidel. 

Pokud se jméno žáka jeho třídy objeví na listině 5x – třídní učitel uplatní kázeňské 

opatření (napomenutí tř. učitele, důtka tř. učitele…). 

Po jednom čtvrtletí se listina maže, zápisy se nepřevádějí do dalšího čtvrtletí. 

ZŘ kontroluje listinu minimálně 1x za měsíc. 
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