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Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice 

 

              

Směrnice - Výchovné komise 

 

 Výchovná komise je poradním orgánem školy. 

 Výchovná komise se schází ve složení: ředitel školy (případně jeho zástupce), 
výchovný poradce, třídní učitel/učitelka příslušného žáka. Na jednání je možno 
přizvat pracovníky OSPODU, POLICIE ČR, zástupce Rady školy. 

 Výchovná komise projednává na podnět ředitele školy, výchovného poradce nebo  
třídního učitele/učitelky závažné a opakované problémy žáka. 

 Výchovná komise projednává neomluvenou nepřítomnost žáků dle metodického 
pokynu MŠMT číslo 10 194/2002 – 14 a směrnice číslo sm_23 Organizačního řádu 
školy “Klasifikační řád školy”, kde absence žáků je koncipována v sankčním 
rozpětí:  

do 5 neomluvených hodin            – DŘŠ  

5 – 10 neomluvených hodin  
nad 10 neomluvených hodin 

– DŘŠ – snížená známka z chování (uspokojivé) 
– snížená známka z chování (uspokojivé) 

nad 25 neomluvených hodin – snížená známka z chování (neuspokojivé) 
                                              – tuto skutečnost hlásíme orgánů sociálně právní ochrany 

 
Aktivita výchovné komise:  
 

- do 10 neomluvených hodin – řešeno pohovorem třídního učitele se zákonným 
zástupcem žáka 

- nad 10 neomluvených hodin - jednání výchovné komise školy 
- nad 25 neomluvených hodin – jednání výchovné komise, tato skutečnost je 

hlášena orgánu sociálně právní ochrany 
 

 na jednání výchovné komise může být přizván nezletilý žák se svým zákonným 
zástupcem 

 přizvaná osoba je povinna zúčastnit se jednání výchovné komise v dohodnutém 
termínu nebo se řádně omluvit řediteli školy 
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Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice 

Přílohy:  

příloha č.1 – Záznam o jednání s žákyní/žákem 

příloha č.2 – Záznam o jednání s žákyní/žákem a zákonným zástupcem žákyně/žáka 

příloha č.3 – Vyzvání ke školní návštěvě 

 

 

 

 

Směrnice – Výchovné komise nabývá platnosti a účinnosti dnem 19.4.2021 

Současně se ruší platnost Směrnice – Výchovné komise z 9.4.2015 

 

 

Ve Vlachově Březí dne 19.4.2021 

 

 

 

 

 

Mgr. Michal Novotný 

        ředitel školy  
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Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice 

Příloha č.3                                                                                       

 

 

 

 

 

 

Vyzvání ke školní návštěvě 

    

Zákonní zástupci žáka/žákyně 

 

 

 

             

 

Vážení rodiče, 

        ředitel Základní školy profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Vás 
žádá o návštěvu školy 

dne ________ v ________ hodin z důvodu ________________________________________                              

___________________________________________________________________________ 

 

Ve Vlachově Březí, dne ______________________                                 

 

 Mgr. Michal Novotný         

ředitel školy   


