
Základní škola, Smiřice, okres Hradec Králové 

________________________________________________________________ 

 

SANKČNÍ ŘÁD 
 

Na základě ustanovení § 30, odstavec 1, zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a v souladu s minimálním preventivním 

programem zabývajícím se faktory rizikového chování žáků byl vypracován sankční řád jako 

součást školního řádu. Je v něm stanoven procesní postup pro řešení porušování školního řádu 

žáky. 

Celý sankční řád není vytvořen proto, abychom žáky trestali, ale za účelem vymezení jasných 

pravidel, která mají přispět k příznivému klimatu ve škole. 

Za dobré skutky může být žák odměněn až pochvalou ředitele školy, za přestupky a nekázeň 

pak hodnocen dle sankčního řádu. 

Níže uvedené kázeňské postihy budou udělovány po důkladném zvážení učitelem, po 

případném projednání s ředitelem školy, zákonnými zástupci žáka, výchovnou poradkyní, 

v případě potřeby po projednání pedagogickou radou. 

 

Pochvaly: 
 Pochvala třídního učitele: 

- pomoc třídnímu učiteli 

- práce pro třídní kolektiv 

- sběry 

- reprezentace školy ve vědomostních, sportovních, výtvarných i hudebních soutěžích 

- umístění ve vědomostních, sportovních, výtvarných i hudebních soutěžích 

- výborné studijní výsledky 

- vzorné chování 

- svědomité plnění všech školních povinností 

- další důvody dle uvážení učitele 

 

  Pochvala ředitele školy viz vysvědčení 

 

Sankční řád: 
Pro řešení porušování školního řádu žáky platí následující pravidla: 

 každý přestupek proti školnímu řádu je vždy řádně prošetřen (třídním učitelem, 

v závažnějších případech za účasti  výchovné poradkyně, zástupce vedení školy a 

zákonného zástupce žáka) 

 každý přestupek proti školnímu řádu je individuálně posuzován, je nutno zohlednit 

např.: 

- zda má žák diagnostikovánu poruchu chování, zda se přestupky velmi často 

opakují nebo 

- zda se jedná o skutečně ojedinělý případ apod. 

 o každém závažnějším ústním jednání je sepsán záznam, který je podepsán všemi 

zúčastněnými a uložen u výchovné poradkyně 

 respektujeme v souladu s ustanovením §21 školského zákona práva žáků a jejich 

zákonných zástupců 

 neprodleně a prokazatelně informujeme zákonné zástupce o závažnosti porušení 

pravidel chování plynoucích ze školního řádu a možných následcích, jež v daném 

případě přicházejí v úvahu 



 podle okolností případu (např. při požití alkoholu či jiných omamných látek, 

prokázané krádeži, záškoláctví, atd.) informujeme zákonné zástupce, v závažných 

situacích je přivolán lékař, Policie ČR a informován OSPOD. 

 

Kázeňská opatření: 
Méně závažná porušení školního řádu se řeší ústním napomenutím učitele, případně 

poznámkou v žákovské knížce. 

Za vážnější porušení školního řádu lze žákovi udělit tato kázeňská opatření: 

a) Napomenutí třídního učitele 

b) Důtka třídního učitele 

c) Důtka ředitele školy 

d) Druhý stupeň z chování 

e) Třetí stupeň z chování 

 

Udělení napomenutí třídního učitele (NTU) a důtky třídního učitele (DTU) je v kompetenci 

třídního učitele. Udělení důtky ředitele školy (DŘŠ) je v kompetenci ředitele školy. 

Třídní učitel vyrozumí zákonného zástupce žáka písemně o udělení NTU a DTU, o DŘŠ je 

zákonný zástupce současně informován doporučeným dopisem. O udělení sníženého stupně 

z chování je zákonný zástupce předem písemně upozorněn. 

Výchovná opatření jsou udělována vzestupně, ale NTU nemusí být opatřením nejnižším, 

pokud třídní učitel (ředitel školy nebo pedagogická rada) zhodnotí žákův přestupek jako 

závažnější. Pokud příčina opatření nepomine nebo nenastane u žáka zlepšení (např. dopouští 

se dalších přestupků proti školnímu řádu), následují opatření vyšší.  

 

Napomenutí třídního učitele (NTU) je uděleno v těchto případech: 

- opakované zapomínání školních potřeb a domácích úkolů  

- opakované a záměrné zapomínání ŽK  

- nekázeň a opakované vyrušování v hodině 

- neuposlechnutí příkazu vyučujícího a ostatních pracovníků školy 

- nekázeň o přestávkách 

- nepřezouvání se  

- pozdní příchody do hodin (více jak 3 za měsíc)  

- pozdní předložení omluvenky 

- porušování pravidel školní jídelny  

- používání mobilů, MP3 a MP4 přehrávačů bez povolení učitele při vyučování 

- verbální útoky na spolužáky, učitele a ostatní pracovníky školy  

- fyzické napadení žáka  

- pokus o drobný podvod nebo lež 

- jednorázové poškození školního majetku 

 

Důtka třídního učitele (DTU) je udělena v těchto případech: 

- další opakování přestupků z kategorie NTU 

- nevhodné chování vůči vyučujícím a ostatním pracovníkům školy 

- nevhodné chování ke spolužákům (vulgární a hrubé vyjadřování, fyzické napadání, urážky,  

  zesměšňování atd.) 

- krádež 

- prokázaný podvod a lhaní 

- pozdní příchody do hodin  

- podvod v ŽK (přepisování známek, falšování podpisu rodičů) 

- úmyslné poškozování školního majetku, majetku spolužáků a vyučujících většího rozsahu  



- nedovolené opuštění školy 

- pořizování audiovizuálních a fotografických záznamů bez souhlasu učitele nebo jiného  

  zaměstnance při vyučování, na všech školních akcích a ve všech školních prostorách 

- neomluvená absence: 1-5 neomluvených hodin 

 

  

Důtka ředitele školy (DŘŠ) je udělena v těchto případech: 

- opakování přestupků z kategorie DTU  

- vulgární chování vůči učiteli, vysmívání se učiteli, jeho zesměšňování  

- kouření v prostorách školy a v areálu školy, včetně školních akcí, které probíhají mimo  

  budovu školy  

- svévolné opuštění školy – opakované  

- cílené ublížení či ohrožení spolužáků, šikana v počátečních stádiích  

- záměrné ničení majetku školy  

- větší krádež  

- projevy rasismu 

- neomluvená absence: 6-10 neomluvených hodin 

 

Druhý stupeň z chování je udělen v těchto případech: 

- po udělení NTU, DTU, DŘŠ se žákovo chování nezlepšilo 

- výrazná podoba přestupků z kategorie DŘŠ 

- neomluvená absence: 11-24 neomluvených hodin za pololetí 

- šikana v pokročilejším stádiu 

- psychické týrání spolužáků, pedagogů či ostatních zaměstnanců školy včetně závažnější  

  kyberšikany  

- kouření v prostorách školy a v areálu školy, včetně školních akcí, které probíhají mimo  

  budovu školy – opakovaně 

- užití či distribuce alkoholu a OPL v prostorách školy a v areálu školy, včetně školních akcí,  

  které probíhají mimo budovu školy  

- opakované krádeže 

 

Třetí stupeň z chování je udělen v těchto případech: 

- úmyslné ublížení s těžkými následky 

- velmi vážný přestupek proti školnímu řádu (např. hrubé chování vůči žákům, učitelům či   

   jiným zaměstnancům školy)  

- velmi závažné a soustavné porušování školního řádu – opakované přestupky, za které se    

  uděluje 2. stupeň z chování  

- neomluvená absence:  25 a více neomluvených hodin  

 

Při hrubém porušení školního řádu nemusí snížené známce z chování předcházet jiné 

výchovné opatření k posílení kázně. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Opatření týkající se výskytu rizikového chování žáků: 
 

  

Záškoláctví 

Žáci jsou povinni řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat (§22 zákona č.561/2004 Sb.). 

Rodiče jsou informováni o způsobu uvolnění a omlouvání žáků (MŠMT 10 194/2002-14).  

Sankční rozpětí: 

a) dle počtu neomluvených hodin – důtka třídního učitele až snížený stupeň 

z chování 

b) svévolné opuštění budovy školy – důtka ředitele školy, snížený stupeň 

z chování 

Řešení neomluvených hodin: 

0-10 – řeší třídní učitel se zákonným zástupcem žáka formou pohovoru, na který je zákonný 

zástupce pozván doporučeným dopisem 

10-25 – ředitel školy svolává školní výchovnou komisi, které se dle závažnosti a charakteru 

nepřítomnosti žáka účastní: ředitel školy, zákonný zástupce, třídní učitel, výchovný poradce, 

zástupce orgánu sociálně-právní ochrany dětí, popř. další odborníci a zástupce rady školy, 

pokud byla zřízena. 

V případě, že neomluvená nepřítomnost žáka přesáhne 25 hodin, ředitel školy zašle 

bezodkladně oznámení o pokračujícím záškoláctví s náležitou dokumentací příslušnému 

orgánu sociálně právní ochrany dětí. 

 

 

Školní násilí 

Úmyslné ublížení na zdraví je posuzováno dle závažnosti a opakování 

Sankční rozpětí: 

a) první selhání – dle závažnosti – NTU, DTU, DŘŠ 

b) opakované ubližování – snížený stupeň z chování 

 

Šikana 

Škola má mimořádnou odpovědnost za to, aby předcházela vzniku tohoto problému a aby se s 

ním odpovědně vyrovnala už od počátku. Při prokázání šikany postupujeme podle Věstníku 

MŠMT 14 514/2000-51. 

Sankční rozpětí: 

a) počáteční šikana – dle závažnosti – DTU, DŘŠ 

b) rozvinutá šikana – snížený stupeň z chování 

 

Ničení majetku 

Každý je odpovědný za škodu, kterou svým jednáním způsobil. V případě úmyslného 

poškození či zničení školního majetku (vybavení třídy, zapůjčené učebnice…) bude škola 

vymáhat náhradu škody na tom, kdo ji způsobil (§420 a, odst.1 zákona č.40/1964 Sb. 

Občanského zákoníku). 

Sankční rozpětí: 

a) jednorázové – NTU 

b) opakované – dle počtu případů – DTU, DŘŠ 

c) pokud žák nereaguje na předchozí opatření a nadále se podílí na ničení majetku školy, 

následuje snížený stupeň z chování 

 

 

 



 

Krádež 

Zcizit někomu jeho majetek je v České republice považováno za trestný čin nebo přestupek, a 

to dle výše škody, která byla způsobena (§247 zákona č.140/1961 Sb., §50 zákona č.200/1990 

Sb.) 

Sankční rozpětí: 

Krádež školního majetku nebo osobního majetku: 

- žák bude potrestán až sníženým stupněm z chování  

 

Nošení nebezpečných a zdraví ohrožujících předmětů 

Dbáme na ochranu všech osob ve škole. 

Sankční rozpětí: 

a) přinesení a nepoužití předmětu – NTU, DTU, DŘŠ 

b) použití předmětu – DŘŠ, snížený stupeň z chování 

 

Alkohol, drogy, tabákové výrobky 

Všem žákům je zakázáno v prostorách školy užívat alkoholické nápoje, návykové látky, 

cigarety a stejně tak je do školy přinášet. Současně není z důvodu ochrany zdraví dovoleno do 

školy vstupovat pod vlivem alkoholu či jiné omamné látky. Kouření v prostorách školy, na 

školním hřišti, v prostranství před hlavním vchodem školy je přísně zakázáno. Jde o porušení 

zákona č. 379/2005 Sb., zákona č. 359/1999Sb. o sociálně právní ochraně dětí, které požívají 

alkohol nebo návykové látky a zákona č. 200/1999 Sb. o přestupcích, 3 odst., písm. b. 

Podávání, prodávání a umožňování konzumace alkoholu osobám mladším 18 let může být 

kvalifikováno jako trestný čin. Škola je povinna v takovém případě splnit ohlašovací 

povinnost a událost oznámit Policii ČR.  

V případě, kdy se škola o takovém chování dozví, bude tuto skutečnost hlásit rodičům nebo 

zákonnému zástupci (§7, odst. 1 zákona č.359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně) a současně 

 je nucena splnit zákonnou ohlašovací povinnost vůči OSPOD (§10, odst. 4 téhož zákona). 

Výše uvedené platí i pro školní akce. 

 Sankční rozpětí: 

a) užití návykových látek (alkohol, drogy, tabákové výrobky) na půdě školy či při 

školních akcích - DŘŠ, snížený stupeň z chování 

b) distribuce výše uvedených návykových látek - snížený stupeň z chování 

c) vstup do školy pod vlivem alkoholu, drog - DŘŠ, snížený stupeň z chování 

 

V případě podezření, že žák kouří tabákové výrobky (při obdržení informace, při 

podezření o volných hodinách), hlásí škola tuto skutečnost rodičům nebo 

zákonnému zástupci (§7, odst. 1 zákona č.359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně). 

 

 

Pedagogická rada projednala a schválila dne:  1.9.2014                

 

Sankční řád nabývá platnosti dne:  1.9.2014                                    

 

 


