SANKČNÍ ŘÁD
Čl.I
Úvodní část
§1
1) Na základě ustanovení § 30 odst. 1) zákona č.561/2004 Sb.o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle
Metodického pokynu k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků
z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví (Čj.: 10 194/2002-14) vydává ředitel školy
tento sankční řád jako přílohu ke školnímu řádu.
2) Účelem sankčního řádu je vytvořit příznivé podmínky pro výchovu, vzdělávání a
prevenci rizikového chování, zejména záškoláctví, užívání a šíření omamných a
psychotropních látek, šikany poškozování majetku školy apod.
3) Sankční řád je nedílnou součástí školního řádu.

Čl.II
Výchovná opatření
§1
1) Za porušení školního řádu lze žákovi udělit výchovné opatření podle závažnosti
porušení v tomto pořadí:
a) napomenutí třídního učitele (NTU)
b) důtka třídního učitele (DTU)
c) důtka ředitele školy (DŘŠ)
d) podmínečné vyloučení ze školy
e) vyloučení ze školy
2) U žáků ubytovaných v domově mládeže se při udělování výchovného opatření
postupuje podle řádu domova mládeže a sankčního řádu DM v součinnosti se školním
řádem v tomto pořadí:
a) napomenutí vychovatelky
b) napomenutí vedoucí vychovatelky
c) podmíněné vyloučení z domova mládeže
d) vyloučení z domova mládeže

§2
Udělené pochvaly či jiná ocenění nebo uložení napomenutí či důtky se zaznamenávají
do školní dokumentace žáka.

1) Napomenutí třídního učitele uděluje třídní učitel za méně závažná porušení řádu,
zapíše do třídního výkazu a informuje účastníky nejbližší pedagogické rady. Dále
informuje rodiče nebo zákonného zástupce.
2) Důtku třídního učitele uděluje třídní učitel za opakovaná méně závažná porušení
školního řádu po předchozím napomenutí, a to po projednání s ředitelem školy.
Informuje členy pedagogické rady a provede záznam do třídního výkazu žáka.
3) Důtku ředitele školy uděluje ředitel školy na návrh třídního učitele nebo z podnětu
ostatních členů pedagogické rady za závažné porušení školního řádu nebo za další
přestupky po udělené důtce třídního učitele. Toto opatření se zapíše do třídního
výkazu a neprodleně se písemně oznámí žákovi (u nezletilých jejich rodičům nebo
zákonnému zástupci žáka).
4) O podmínečném vyloučení ze školy rozhoduje ředitel školy na základě návrhu
třídního nebo ostatních členů pedagogické rady za velmi závažné porušení školního
řádu nebo opakovaná závažná porušení školního řádu. Toto opatření se zapíše do
třídního výkazu a neprodleně se písemně oznámí žákovi (u nezletilých jejich rodičům
nebo zákonnému zástupci žáka).
5) O vyloučení ze školy rozhoduje ředitel školy na základě návrhu třídního učitele či
ostatních členů pedagogické rady za velmi závažné porušení školního řádu nebo za
další porušení ve zkušební lhůtě po podmínečném vyloučení ze školy. Toto
opatření se zapíše do třídního výkazu a neprodleně se písemně oznámí žákovi
(u nezletilých jejich rodičům nebo zákonnému zástupci žáka).

§3
1) Výchovná opatření se udělují za konkrétní přestupek.
2) Výchovné opatření musí následovat neprodleně po zjištění daného skutku, nejpozději
do 2 měsíců od jeho zjištění a do 1 roku od jeho uskutečnění, s výjimkou případů
kvalifikovaných orgány činnými v trestním řízení jako trestný čin.
3) Výchovná opatření, vyjma podmíněného vyloučení, se vztahují vždy k danému
klasifikačnímu období.
4) Podmíněné vyloučení se uděluje vždy se zkušební lhůtou, nejdéle na dobu 1 roku.

Čl.III
Některá porušení školního řádu
§1
1) Méně závažná porušení školního řádu jsou zejména:
- opakované pozdní příchody do vyučovacích hodin,
- pozdní omlouvání absence,
- vyrušování při vyučování,
- používání mobilních telefonů ( SMS, hry…) a MP3 (sluchátka v uších) při
vyučování,
- opakované nenošení studijních pomůcek a úkolů,
- nepřezouvání se,
- neplnění povinností služby,

-

-

opuštění budovy školy bez souhlasu vyučujícího a mimo dobu k opuštění
stanovenou (např. krátké přestávky),
porušování pravidel školní jídelny,
drobné svévolné poškození školního majetku (např. malování po lavicích,
lepení žvýkaček apod. – kromě výchovného opatření žák zajistí navrácení do
původního stavu),
vulgární vyjadřování.

2) Závažná porušení školního řádu jsou zejména:
- kouření ve vnitřních a vnějších prostorách školy či domova mládeže a při
akcích organizovaných školou, včetně areálu Nemocnice Trutnov a ostatních
zdravotnických zařízení,
- vstup do vnitřních a vnějších prostor školy pod vlivem alkoholu či jiné
návykové látky,
- nošení, držení a nabízení alkoholu, či jiné návykové látky ve vnitřních a
vnějších prostorách školy,
- nevhodné chování k zaměstnancům školy,
- pořizování audiovizuálních a fotografických záznamů při vyučování bez
souhlasu učitele (pokud žák tento zákaz nerespektuje, může být potrestán až
druhým stupněm z chování, v případě kyberšikany až třetím stupněm),
- šikana fyzická i psychická v počátečním stádiu (ostrakismus),
- krádež, zcizování, lhaní a podvodné jednání.
3) Velmi závažná porušení školního řádu jsou zejména:
- distribuce alkoholu či jiné návykové látky ve vnitřních a vnějších prostorách
školy,
- požívání alkoholu či jiné návykové látky ve vnitřních a vnějších prostorách
školy,
- úmyslné ublížení na zdraví,
- zvláště hrubé chování ke spolužákům nebo pracovníkům školy (zákon
č.561/2004Sb.),
- šikana v pokročilém stádiu,
- projevy rasismu, xenofobie, fašismu a propagace násilí a další hnutí
směřující k potlačení práv jedince nebo skupiny osob,
- odmítnutí dechové zkoušky na přítomnost alkoholu či testů ze slin na
přítomnost omamných látek.

Čl.IV
Hodnocení chování
§1
1) Podle povahy porušení školního řádu je chování žáka hodnoceno sníženým stupněm
z chování. Návrh třídního učitele je projednán v pedagogické radě. Ředitel školy pak
rozhodne o stupni hodnocení žáka.
2) Stupněm velmi dobré bude hodnocen žák, který se dopustil nejvýše málo závažných
porušení školního řádu a to nikoliv opakovaně.

3) Stupněm uspokojivé bude hodnocen žák, který se opakovaně dopouštěl méně
závažných porušení školního řádu nebo se dopustil závažného porušení školního řádu
(na místo druhé ředitelské důtky).
4) Stupněm neuspokojivé bude hodnocen žák, který se opakovaně dopustil závažného
porušení školního řádu nebo se vedle závažného porušení školního řádu opakovaně
dopouštěl dalších porušení nebo se dopustil velmi závažného porušení školního řádu.

Sankční rozpětí u neomluvené absence:
•
•
•

neomluvená absence do 4 hodin včetně
neomluvená absence do 10 hodin včetně
neomluvená absence do 15 hodin včetně

-

•

neomluvená absence do 20 hodin včetně

-

•

neomluvená absence nad 20 hodin

-

DTU
DŘŠ
DŘŠ + snížená známka z chování
(2. stupeň)
DŘŠ + snížená známka z chování
(3. stupeň)
3.stupeň z chování + další
výchovné opatření (podmíněné
vyloučení, vyloučení ze školy)

Ve zvlášť odůvodněných případech a po projednání na pedagogické radě lze toto
rozpětí individuálně zmírnit.

Čl.V
Závěrečná ustanovení
§1
1) Pokud se žák dopustí jednání výše neuvedeného, které ale bude shledáno třídním
učitelem nebo pedagogickou radou jako porušení řádu školy, může být žákovi uděleno
výchovné opatření podle závažnosti jeho porušení v souladu se stupnicí opatření.
2) Při hrubém porušení školního řádu, po projednání s pedagogickou radou a ředitelem
školy, mohou být v závažných případech některé stupně výchovných opatření
přeskočeny!
3) Tato pravidla pro používání kázeňských opatření k posílení kázně a pro udělení
snížených známek z chování platí pro školní vyučování i pro akce pořádané školou
(výlety, exkurze, lyžařské a jiné sportovní kurzy…).

§2
Požívání alkoholu, omamných a psychotropních látek (dále OPL) osobami mladšími
18 let je považováno za nebezpečné, nemravné a zahálčivé chování. Každý, kdo se ho
dopouští, má nárok na pomoc orgánů sociálně-právní ochrany dětí.
1) 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).
2) V případě, kdy se škola o takovém chování dozví, je nucena splnit zákonnou
ohlašovací povinnost vůči orgánům sociálně-právní ochrany (§10, odst. 4 téhož
zákona).
3) Distribuce OPL dle §188 trestního zákona je v ČR zakázáno a takové jednání je
trestním činem nebo proviněním.
Škola je povinna v takovém případě na základě ustanovení §167 trest.zákona takový
trestní čin překazit ( látka bude žákovi odebrána, aby nemohl v konzumaci či
distribuci pokračovat, dále bude uložena do obálky, na píše se datum, čas a místo
nálezu, obálka bude přelepena, přelep bude opatřen razítkem školy a podpisem a
následně uschována ve školním trezoru + informace řediteli školy, výchovnému
poradci a škol.metodikovi prevence) a učiní tak včasným oznámením věci policejnímu
orgánu.
4) V případě výskytu látky, u níž je podezření, že se jedná o omamnou a psychotropní
látku v prostorách školy nebo v případě přechovávání takové látky žákem, bude škola
postupovat stejně jako v bodě 3). Pracovníci školy nejsou oprávněni s těmito látkami
nakládat. Učiní tak zejména proto, že škola je výchovně vzdělávací zařízení a její
povinností je chránit děti a mládež před nežádoucími společenskými vlivy.

§3
Školní a sankční řád může být upravován zejména s ohledem na vznik nových
skutečností, které stávající řád neřeší. O jeho změnách musí být všichni vyučující i žáci
neprodleně informovaní.

1) Školní a sankční řád byl projednán a schválen na pedagogické radě dne 8.4.2014
2) Školní a sankční řád byl projednán a schválen školskou radou dne 18.3.2014
3) Školní a sankční řád vstupuje v platnost dnem 9.4.2014
pod číslem jednacím VOŠZ a SZŠ TU 288/2014

Roman Hásek
ředitel školy

