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Školní řád  

Základní školy Bělá pod Bezdězem,  

příspěvková organizace 

Příloha č. 2 

Pravidla pro udělování pochval  

a jiných ocenění žáků 

 

Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání (školský zákon, dále též ŠZ), v platném znění, a vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním 

vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky (dále též V 48), v platném znění, 

vydávám jako statutární orgán Základní školy Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace tuto směrnici. 

Směrnice je součástí Školního řádu Základní školy Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace, podle § 

30 odst. 2 školského zákona. 

 

1.  Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění. Pochvaly a jiná ocenění může udělit ředitel 

školy nebo třídní učitel. Ministerstvo školství stanoví prováděcím právním předpisem podmínky pro 

udělování pochval nebo jiných ocenění ( ŠZ § 31 odst. 1).  

2.  Ředitel školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné právnické či 

fyzické osoby žákovi po projednání v pedagogické radě udělit pochvalu nebo jiné ocenění za 

mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo za 

mimořádně úspěšnou práci (V 48 § 17 odst. 1).  

3.  Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních vyučujících 

žákovi po projednání s ředitelem školy udělit pochvalu nebo jiné ocenění za výrazný projev školní 

iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci (V 48 § 17 odst. 2). 

4.  O udělení pochvaly nebo jiného ocenění informuje ředitel školy a třídní učitelé pedagogickou radu. 
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5.  Pochvaly a jiná ocenění žáků se projednávají průběžně během celého školního roku na jednání 

pedagogické rady. Udělení pochval a jiných ocenění žáků hodnotících jejich dlouhodobou činnost či 

dlouhodobé příkladné chování a jednání se projednává na klasifikačních pedagogických radách na 

konci každého pololetí.  

6.  Ředitel školy nebo třídní učitel neprodleně oznámí udělení pochvaly a jiného ocenění a jeho důvody 

prokazatelným způsobem žákovi i jeho zákonnému zástupci (V 48 § 17 odst. 6). 

7.  Udělení pochvaly ředitele školy a jiného ocenění se zaznamená do dokumentace školy. Udělení 

pochvaly a jiného ocenění se zaznamená na vysvědčení za pololetí, v němž bylo uděleno (V 48 § 17 

odst. 7). 

8.  Pravidla pro udělování pochval a jiných ocenění jsou součástí školního řádu (V 48 § 17 odst. 4) a 

jsou pozitivní motivací pro žáky školy. 

9.  Pochvaly 

a) Pochvala ředitele školy na vysvědčení 

Uděluje ředitel školy na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné právnické 

či fyzické osoby žákovi za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, 

záslužný nebo statečný čin nebo za dlouhodobou úspěšnou práci, za úspěšnou reprezentaci 

školy na krajské, republikové nebo mezinárodní úrovni. 

b) Pochvala ředitele školy do žákovské knížky 

Uděluje ředitel školy na základě vlastního rozhodnutí za jednorázovou úspěšnou práci, za 

jednorázovou reprezentaci školy, sportovní nebo kulturní vystoupení, pomoc při organizaci 

školní akce či akce zřizovatele školy, za pomoc škole. 

c) Pochvala třídního učitele do žákovské knížky 

Uděluje třídní učitel na základě vlastního rozhodnutí za jednorázovou úspěšnou práci, za 

jednorázovou reprezentaci školy, sportovní nebo kulturní vystoupení, pomoc při organizaci 

školní akce či akce zřizovatele školy, za pomoc třídnímu učiteli při práci s kolektivem třídy. 

d) Pochvala vyučujícího učitele do žákovské knížky  

Uděluje učitel na základě vlastního rozhodnutí za jednorázovou úspěšnou práci ve vyučovací 

hodině, za příkladně zpracovaný a splněný úkol, za dosažení nadstandardního vzdělávacího, 

výchovného, sportovního či jiného výkonu, za pomoc při organizaci vyučovací hodiny, za 

pomoc spolužákům, za organizaci akce, soutěže nebo jiné činnosti pro spolužáky, za pomoc 

učiteli při práci s kolektivem třídy. 
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11.  Jiná ocenění žáků 

a) Pochvala s knižní odměnou na konci školního roku 

Uděluje ředitel školy na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné právnické 

či fyzické osoby žákovi za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, 

záslužný nebo statečný čin nebo za dlouhodobou úspěšnou práci, za úspěšnou reprezentaci 

školy na krajské, republikové nebo mezinárodní úrovni.  

Uděluje třídní učitel na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních 

vyučujících žákovi po projednání s ředitelem školy za výrazný projev školní iniciativy nebo 

za déletrvající úspěšnou práci, za úspěšnou reprezentaci školy na místní nebo okresní úrovni. 

Náklady na knižní odměny hradí SRPDŠ při ZŠ Bělá pod Bezdězem. 

b) Pochvala s věcnou odměnou na konci školního roku 

Uděluje ředitel školy na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné právnické 

či fyzické osoby žákovi za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, 

záslužný nebo statečný čin nebo za dlouhodobou úspěšnou práci, za úspěšnou reprezentaci 

školy na krajské, republikové nebo mezinárodní úrovni. Uděluje třídní učitel na základě 

vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních vyučujících žákovi po projednání s 

ředitelem školy za výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci, za 

úspěšnou reprezentaci školy na místní nebo okresní úrovni. Náklady na věcnou odměnu hradí 

SRPDŠ při ZŠ Bělá pod Bezdězem. 

c) Pochvalný list 

Uděluje třídní učitel nebo organizátor školní akce na základě vlastního rozhodnutí nebo na 

základě podnětu ostatních vyučujících žákovi po projednání s ředitelem školy za projev školní 

iniciativy nebo za úspěšnou práci, za úspěšnou reprezentaci školy na místní nebo okresní 

úrovni. 

d) Diplom za umístění v soutěži 

Uděluje ředitel školy a organizátor soutěže družstvu nebo jednotlivci na základě dosaženého 

umístění v soutěži na úrovni pořádané školou. 

Uděluje organizátor školní akce družstvu nebo jednotlivci na základě dosaženého umístění 

v soutěži na místní úrovni. 

e) Diplom za účast v soutěži 

Uděluje ředitel školy a organizátor školní akce na základě vlastního rozhodnutí družstvu nebo 

jednotlivci za účast v soutěži na úrovni pořádané školou. 

Uděluje organizátor školní akce na základě vlastního rozhodnutí družstvu nebo jednotlivci za 

účast v soutěži na místní úrovni. 
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V Bělé pod Bezdězem 1. 08. 2019. 

 

Projednáno pedagogickou radou dne 28. 08. 2019. 

Schváleno Školskou radou Základní školy Bělá pod Bezdězem dne 29. 08. 2019. 

Tato směrnice nabývá účinnosti dne 2. 09. 2019. 

 

         

 

 

 

Ing. Zdeněk Galetka v.r. 

ředitel školy 

  

 

 

 

 


