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„DESATERO“ pro žáky 
 

 

DESATERO PRAVIDLO PŘESTUPEK OPATŘENÍ 

1. CHOVÁM SE TAK, ABY MĚ MĚLI 
VŠICHNI RÁDI A ABYCH MĚL 
KAMARÁDY 

1. Ani z legrace se neperu, nestrkám, 
nepošťuchuju, nenadávám, neberu věci. 

2. Nedovolujeme jakkoli ubližovat spolužákům 
(a to ani z legrace). 

1. Ubližuju spolužákovi (facka, nadávání…) 
2. Kradu 
3. Nosím předměty nebo hračky, které 

mohou ublížit mně nebo někomu 
jinému. 

4. Předbíhám. 

 
 
 
Dle závažnosti 

a četnosti 
opakování: 

 
- ústní domluva 
 
- osobní pohovor 

s dítětem 
 
- informace rodičům 
 
- nevyhovění žádosti 

o uvolnění z výuky 
 
- pohovor s rodiči 

ve škole 

2. JSEM ZODPOVĚDNÝ ZA SVÉ CHOVÁNÍ 
A ČINY 

1. Mluví jen jeden, ostatní poslouchají. 
2. Mluvím pouze tehdy, když mám slovo. 
3. Vyjadřuji se slušně, nepoužívám sprostá 

slova. 

1. Vykřikuju, skáču do řeči. 
2. Mluvím sprostě. 

3. “MALÝ A VELKÝ“ 1. Jsem přátelský a ohleduplný ke svému okolí. 1. Provokuji spolužáky. 

4. RESPEKTUJI DOSPĚLÉ 1. Zdravím všechny dospělé osoby. 
2. Napoprvé poslechnu a splním pokyn učitele. 
3. Pokud nesouhlasím, slušně vyjádřím svůj 

názor, ale pokyn splním. Nehádám se. 

1. Nezdravím nebo šaškuju při pozdravu. 
2. Jsem neposlušný a neplním pokyny 

učitele. 
3. Nadávám a hádám se. 

 



5. DODRŽUJI PRAVIDLA 1. Po napití láhev uklidím. 
2. Na toaletu chodím o přestávce, výjimečně 

se svolením učitele při výuce. 
3. Mobilní telefon mám vypnutý v tašce po 

celou dobu pobytu ve škole a na školní akci. 
4. Nežvýkám. 

1. Při vyučování mám láhev na lavici. 
2. Nepiji, ale cumlám. 
3. Svévolně chodím na WC během 

vyučování a ne o přestávce. 
4. Používám mobil během pobytu ve 

škole a na školní akci. 
5. Žvýkám. 

 
- pohovor 

s preventistkou 
 
- svolání výchovné 

komise 
 
- napomenutí TU 
 
- důtka TU 
 
- důtka ředitele 
 
- snížený stupeň 

z chování 
 
- hlášení odboru 

sociální péče 
 
- návštěva odborníka 

(PPP, SVP) 

6. LEŽ MÁ KRÁTKÉ NOHY 1. Umím se přiznat a omluvit. 
2. Své chyby se snažím napravit. 

1. Lžu a zapírám. 
2. Podvádím. 

7. VYUČOVÁNÍ NENÍ PŘESTÁVKA 1. O přestávce se připravím na další hodinu. 1. Vyrušuju při hodině. 

8. CHOVÁM SE OHLEDUPLNĚ KE SVÉMU 
OKOLÍ, NIC NENIČÍM 

1. Mám knihy, pomůcky v pořádku. 
2. Používám jen své osobní věci. 
3. Se školními pomůckami a vybavením 

zacházím opatrně. 
4. Chráním školní majetek. 

1. Nemám obalené učebnice, sešity. 
2. Bez dovolení si beru cizí věci. 
3. Ničím školní majetek (učebnice, sešity, 

nábytek a vybavení). 

9. JSEM DOCHVILNÝ 1. Chodím do školy včas – v 8:00 jsem ve své 
třídě. 

2. Mám včas připravené věci na vyučování. 
3. Plním zadané úkoly včas. 

1. Do školy chodím pozdě. 
2. Nemám připravenou učebnici, sešit 

a pomůcky na příští vyučování. 
3. Zapomněl jsem domácí úkol. 
4. Nepřinesl jsem si pomůcky. 

10. NECHOVÁM SE JAKO ZVÍŘÁTKO 1. Udržuji pořádek. 
2. Dodržuji základy slušného chování. 

1. Házím odpadky na zem. 
2. Znečišťuji toalety. 
3. Mám nepořádek na svém místě. 
4. Nedodržuji hygienické návyky. 

 


