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1. Obecná ustanovení
Příloha směrnice č. 26 Koncepce domácí přípravy vymezuje monitorovací období
pro sledování plnění povinností v rámci domácí přípravy na výuku a také kázeňské
postihy, které je v souladu se školním řádem možno za toto neplnění udělit.

2. Monitorovací období
V rámci koncepce domácí přípravy je monitorovacím obdobím pro vyhodnocení plnění
povinností žáků čtvrtletí.
Za čtvrtletí se považuje období mezi dvěma pedagogickými radami, na kterých probíhá
komplexní a souhrnné hodnocení chování a prospěchu žáků a plnění úkolů v rámci
ročního plánu školy na daný školní rok.

3. Tabulka pro sledování plnění povinností žáků v rámci koncepce
domácí přípravy
Vzor tabulky je součástí směrnice č. 26 Koncepce domácí přípravy jako příloha č. 1.SM_26.
Tato tabulka se vydává vždy na sledované období, tedy jedno čtvrtletí školního roku.
Tabulka je součástí třídní knihy a je do ní vložena tak, aby nedošlo k jejímu
poškození a bylo do ní možno volně zapisovat.
Po skončení monitorovacího období je tabulka uložena u třídního učitele a odevzdá
se na konci školního roku společně se třídní knihou.

4. Kázeňská opatření za neplnění koncepce domácí přípravy
4.1. Žákovi, který neplní povinnosti vyplývající z koncepce domácí přípravy,
bude v souladu se školním řádem uděleno jedno z kázeňských opatření:
•
•
•

10 – 14 záznamů v monitorovací tabulce .. napomenutí třídního učitele
15 – 19 záznamů v monitorovací tabulce ....... důtka třídního učitele
20 a více záznamů v monitorovací tabulce ........ důtka ředitele školy

4.2. Udělením kázeňského opatření není dotčena povinnost třídního učitele
projednat se zákonnými zástupci žáka neplnění povinností a dohodnout se
na postupu zajištění řádného plnění domácí přípravy.
4.3. Neplnění koncepce domácí přípravy se může odrazit v celkovém hodnocení
prospěchu z chování na konci klasifikačního období.
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5. Závěrečná ustanovení
1)
2)

Sledováním plnění dané přílohy směrnice je pověřena zástupkyně ředitele školy
v rámci své kontrolní činnosti.
Pedagogičtí pracovnici se zavazují k důslednému plnění směrnice včetně jejích
příloh.

………………………………………………………………………………
Mgr. Zbyněk Mašek
ředitel školy

