
PŘÍLOHA Č. 1 KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU 1/2020 – Sankční řád 

 

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

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a 

Vyhlášky 48/2005 ve znění pozdějších předpisů stanovuji  

 

Pravidla pro udělování pochval a jiných kázeňských opatření 

jako dodatek ke Školnímu řádu 1/2020 č.1. 

 

Ustanovení níže uvedených pravidel se vztahují na dobu vyučování i 

všechny akce pořádané školou (kursy, exkurze, výlety, školy v přírodě aj.) 

Provinění žáka vůči pravidlům chování, které není zahrnuto v tomto dodatku, 

bude vždy posuzován podle závažnosti přestupku individuálně po dohodě 

třídního učitele, Špp, ředitelky školy. Pokud se bude jednat o přestupek, který je 

na hranici porušení zákona, bude jeho řešení postoupeno příslušným orgánům. 

Pravidla pro udělováním pochval a kázeňských opatření budou umístěna na 

viditelném místě ve třídách a současně zveřejněna na webových stránkách školy. 

Pravidla pro udělování pochval a kázeňských opatření mohou být doplněna v 

případě výskytu nové, dosud neznámé skutečnosti. 

  

 

UDĚLOVÁNÍ POCHVAL  

Ocenění žáka je nedílnou součástí pedagogické práce. Ocenění pochvalou, 

případně i věcným darem, může pro žáka navrhnout kterýkoliv učitel školy, 

třídní učitel nebo ředitelka školy dle jeho významu. Pochvaly jsou zapisovány 

příslušným vyučujícím do katalogového listu žáka.  

 Účast v soutěžích na úrovni školy – pochvala třídního učitele  

 Účast v soutěžích na úrovni okresu – pochvala třídního učitele  

 Krajské kolo – pochvala ředitelky školy  

 Reprezentace školy na celorepublikové úrovni – pochvala ředitelky 

školy + věcná odměna  

 Skutek hodný mimořádného ocenění – pochvala třídního učitele nebo 

ředitelky školy + příp. věcná odměna  

 Třídní služby – pochvala třídního učitele  



 Služby na pomůcky v jednotlivých předmětech – pochvala učitele  

 Trvale výborný prospěch – pochvala třídního učitele  

 Výrazné zlepšení prospěchu – pochvala třídního učitele  

 Pomoc při organizování akcí pořádaných školou 

 Účast na akcích školy nebo zřizovatele, které vedou k propagaci a 

tvorbě dobrého jména školy 

 

 

UDĚLOVÁNÍ KÁZEŇSKÝCH OPATŘENÍ  

Níže uvedené kázeňské postihy budou udělovány po důkladném zvážení 

učitelem, po případném projednání s ředitelkou školy, výchovnou poradkyní, 

pracovníkem pro prevenci, nebo po projednání na pedagogické radě.  

 Udělení napomenutí třídního učitele (NTU) a důtky třídního učitele 

(DTU) je v kompetenci třídního učitele (na návrh ostatních vyučujících).  

 Udělení důtky ředitelky školy (DŘŠ) je projednáno pedagogickou radou.  

 Udělení snížených stupňů z chování hlasuje pedagogická rada. Třídní 

učitel zapíše udělení každého opatření i snížení stupně z chování do 

katalogového listu žáka a současně písemně vyrozumí zákonného 

zástupce žáka.  

 Výchovná opatření jsou udělována vzestupně, ale NTU nemusí být 

opatřením nejnižším, pokud třídní učitel (ředitelka školy nebo 

pedagogická rada) zhodnotí žákův přestupek jako závažnější. Jednotlivá 

opatření lze v jednom klasifikačním období udělovat opakovaně, pokud 

příčina opatření nepomine nebo nenastane u žáka zlepšení, následují 

opatření vyšší. Takto kumulovat opatření lze v rámci jednoho pololetí.  

 

 

A/ Napomenutí třídního učitele  

 Vyrušování ve vyučování  

 Vulgární vyjadřování 

 Opakované nepřezouvání se z venkovní obuvi 

 Nepřátelské a šikanózní chování ke spolužákům a zaměstnancům školy – 

ojedinělé 



 Jednorázové ničení školního majetku menšího rozsahu (malování po 

lavici, zdi…)  

 Porušování pravidel školní jídelny (ve školní jídelně se žák vyskytuje 

pouze tehdy, když jde na oběd a dodržuje hygienická a bezpečnostní 

opatření a kulturní stolovací návyky)  

 Používání mobilů a chytrých hodinek ve výuce  

 Pořizování záznamů a fotografií v prostorách školy, na školních akcích a 

v areálu školy 

 Porušování školního řádu o přestávkách  

 Úmyslné ublížení na zdraví menšího rozsahu – první selhání  

 Počínaje 5. záznamem o zapomínání za měsíc 

 Za 3 pozdní příchody  

 Za požívání energetických a kofeinových doplňků a nápojů 

 

 

B/ Důtka třídního učitele  

 Pozdní příchody do vyučování: 4–6 za pololetí  

 Opakované hrubé a vulgární vyjadřování  

 Ničení školního majetku  

 Ničení majetku spolužáků  

 Falšování úředních záznamů (podpisy zák. zástupců, pedagoga…)             

– 1. pokus  

 Opakované používání mobilů ve škole  

 Pořizování fotografických, audio či video záznamů z vyučovacích hodin 

nebo o přestávkách  

 Opakovaná ztráta OL  

 Za 3 napomenutí TU (15. záznamu o zapomínání za pololetí)  

 Neomluvená absence – viz Dodatek č. 1. ke Klasifikačnímu řádu školy      

č. 3/2014 

 Pyrotechnika a další nebezpečné předměty ohrožující zdraví (nošení do 

školy nebo na akce školy) 

 Za opakované požívání energetických a kofeinových doplňků a nápojů 

 

 

 

 



C/ Důtka ředitele školy  

 Opakované vyrušování v hodinách  

 Kouření (cigarety, wapo, elektr.cigarety, použití nikotinových sáčků)       

v prostorách školy, v areálu školy včetně školních akcí, které probíhají 

mimo budovu školy a všech akcích pořádaných školou – poprvé  

 Soustavné vulgární projevy  

 Pyrotechnika a další nebezpečné předměty ohrožující zdraví (nošení do 

školy nebo na akce školy a její použití)  

 Svévolné opuštění školy – poprvé  

 Falšování úředních záznamů (přepisy OL, známek, podpisů apod.)           

– 2. pokus  

 V případě dalších 5 zapomenutí v rámci jednoho měsíce následně po 

důtce třídního učitele 

 Neomluvená absence: viz Dodatek č. 1. ke Klasifikačnímu řádu školy      

č. 3/2014 

 Pořizování fotografických, audio či video záznamů z vyučovacích hodin 

bez svolení vyučujících nebo o přestávkách – 2. pokus 

 

  

D/ Druhý stupeň z chování  

 Falšování úředních záznamů (přepisy v OL, podpisy apod.) – 3. pokus  

 Soustavné a opakované vulgární chování  

 Zvláště hrubé slovní útoky žáka vůči pracovníkům školy  

 Opakované opuštění budovy školy  

 Kouření (cigarety, wapo, elektr.cigarety, použití nikotinových sáčků)       

v prostorách školy, včetně školních akcí, které probíhají mimo budovu 

školy a všech akcích pořádaných školou – opakované  

 Úmyslné ublížení na zdraví – opakované či většího rozsahu  

 Alkohol, ostatní OPL (v prostorách školy a jejím blízkém okolí, na akcích 

školy)  

 Opakovaná prokázaná šikana verbální aktivní přímá (nadávání, 

zesměšňování, urážky)  

 Psychické týrání spolužáků, pedagogů či ostatních zaměstnanců školy 

 Krádeže většího rozsahu (peněžní hotovost, oblečení, sportovní obuv či 

oděv, …)  

 Bylo uděleno NTU, DTU, DŘŠ a žák se nezlepšil  



 Neomluvená absence: viz Dodatek č. 1. ke Klasifikačnímu řádu školy      

č. 3/2014 

 Za opakované extrémní zapomínání DÚ a pomůcek nezbytných ve výuce. 

Zákonný zástupce bude po udělení DŘŠ upozorněn na možnost udělení 

sníženého stupně z chování.  

 Pořizování fotografických, audio či video záznamů z vyučovacích hodin 

bez svolení vyučujících nebo o přestávkách – opakované 

 

 

 

E/ Třetí stupeň z chování  

 Úmyslné ublížení na zdraví spolužáka s případnými následky  

 Prokázaná šikana – fyzická přímá aktivní (fackování, kopání, verbální 

formy…) 

 Neomluvená absence: viz Dodatek č. 1. ke Klasifikačnímu řádu školy      

č. 3/2014 

 Prokázaná šikana – nepřímá aktivní (pošle někoho, aby oběť zbil…) 

 Opakované krádeže  

 Velmi vážný přestupek proti školnímu řádu (např. hrubé chování vůči 

žákům, učitelům a soustavné porušování školního řádu školy)  

 Velmi závažné a soustavné porušování školního řádu  

 

 

 

ABSENCE  

Žáci jsou povinni řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat (§22 zákona 

č.561/2004 Sb.)  

Pokud nebude absence žáka omluvena nejpozději do 72 hodin (3 dny) od 

počátku jeho absence, bude považována za neomluvenou.  

 Pokud bude žák porušovat léčebný režim, bude jeho nepřítomnost ve 

škole hodnocena jako neomluvená absence.  

 V případě skrytého záškoláctví (i při podezření) škola může vyžadovat od 

zákonných zástupců potvrzení od lékaře. 

 Zcela nepřípustné je zpětné omlouvání absence z předem známých 

důvodů.  



(Rozumí se například situace, kdy žák vědomě bez omluvy a povolení 

vyučujícího opustí školu a tato absence je pak zpětně omlouvána rodiči jako 

rodinné důvody). Přípustná je pouze předběžná písemná omluva, jinak jsou 

hodiny považovány za neomluvené a podle jejich počtu je pak odstupňována 

výše kázeňského postihu.  Podrobněji k problematice absence viz. Dodatek č. 1. 

ke Klasifikačnímu řádu školy č. 3/2014 

 

 

POZDNÍ PŘÍCHODY                                                                                  

Není-li žák ve třídě s počátkem vyučovací hodiny a opakuje-li se tato situace 

třikrát (zapsán do třídní knihy pozdní příchod) – je potrestán napomenutím 

třídního učitele  

Za další 3 opakované pozdní příchody do vyučování:  

a) je potrestán důtkou třídního učitele,  

b) vyskytne-li se taková situace, pak bude neprodleně vyrozuměn rodič žáka a 

požádán o spolupráci.  

c) Za pozdní příchod se nepovažuje pozdní příchod z důvodu zpoždění 

autobusové dopravy za nepříznivých klimatických podmínek.  

 

 

ŠIKANA, VANDALISMUS, PODVODY, LHANÍ  

Při prokázání a řešení šikany postupujeme podle MŠMT 14 514/2000-51.  

Šikana, úmyslné ublížení, jakékoliv projevy nežádoucího sexuálního 

obtěžování /fyzického i verbálního) vůči spolužákům nebo zaměstnancům 

školy vandalismus, hrubé a opakované porušení příkazu učitele – je 

potrestán důtkou ředitele školy až 3. stupněm z chování.  

Krádež, podvod a lhaní – je potrestán důtkou třídního učitele až 3. stupněm z 

chování.  

Zcizit někomu jeho majetek je v České republice považováno za trestný čin 

nebo přestupek, a to podle výše škody, která byla způsobena (§247 zákona 

č.140/1961 Sb., §50 zákona č.200/1990 Sb.)  

Opakované vulgární a hrubé chování, nereagování na napomenutí – je 

potrestán důtkou třídního učitele až důtkou ředitele školy, podle závažnosti i 2. 

stupněm z chování.  

Vyrušování spolužáků při vyučování a bránění v řádném a nerušeném 

průběhu vyučovací hodiny – podle závažnosti a frekvence napomenutím 

třídního učitele až důtkou třídního učitele, popřípadě projednání před výchovnou 



komisí složenou z třídního a vyučujícího učitele, pracovníka pro prevenci a 

zástupce vedení školy. Při opakování může být žák hodnocen i sníženým 

stupněm z chování   

 

                                                                                                                          

NÁVYKOVÉ LÁTKY                                                                                   

Žákům je zakázáno do školy vnášet a ve škole užívat návykové látky a jedy a 

takové látky, které je svým vzhledem, chutí a konzistencí napodobují. 

Bude-li žák přistižen při požívání alkoholu, kouření, nošení, držení, 

distribuci a zneužívání návykových látek během vyučování nebo v 

prostorách školy a při akcích pořádaných školou – je potrestán důtkou 

ředitele školy až 3. stupněm z chování. Tento přestupek bude oznámen 

zákonným zástupcům žáka, orgánům sociálně právní ochrany dětí nebo 

příslušnému orgánu obce s rozšířenou působností ve smyslu zákona č. 359/1999 

Sb. §10, odst. 4. Kouření tabákových výrobků je v České republice definováno 

jako nebezpečné, nemravné a zahálčivé chování (zákon č. 359/1999Sb.), Zákon 

č. 379/2005 Sb., ve vnitřních a vnějších prostorách školy je zakázáno kouřit. 

Požívání alkoholu je porušení zákona č. 359/1999 Sb. o soc. právní ochraně dětí. 

(V takovém případě mohou být orgány činnými v trestním řízení stíháni i 

zákonní zástupci žáka, podle zákona č. 379/2005 Sb., § 15).  

V případě držení, požívání a distribuce drog – nahlášení zákonným 

zástupcům a orgánům obce ve smyslu zákona č. 359/1999 § 10 odst. 4. a žák je 

potrestán 3. stupněm 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).      

                                                                                                                           

 

POUŽÍVÁNÍ MOBILNÍHO TELEFONU  

Zákaz používání mobilního telefonu a přehrávačů všech typů v průběhu 

vyučování, pořizování záznamů na mobilní telefon, nebo jiné zařízení, bez 

vědomí dotyčné osoby – je potrestán napomenutím až 2. stupněm z chování, 

kyberšikana až 3. stupněm z chování.  

 

 

 

 



 

ZAPOMÍNÁNÍ POMŮCEK  

Zapomínání pomůcek do vyučovacích předmětů – bude řešeno vyučujícími 

jednotlivých předmětů, příp. ve spolupráci s třídním učitelem. Žák je potrestán 

na stupnici od písemného napomenutí třídního učitele či důtky třídního učitele, 

až po kázeňský postih s ohledem na celkové chování a plnění školních 

povinností žáka.   

 

  

NEÚČAST NA VYUČOVÁNÍ  

Pokud se žák neúčastnil školního výletu, popřípadě jiné akce třídy mimo 

školu a nedostavil-li se do třídy jemu náhradou určené bez průkazného 

závažného důvodu předem podloženého omluvenkou ze strany rodičů – viz. 

Dodatek č. 1. ke Klasifikačnímu řádu školy č. 3/2014 

 

 

POŠKOZOVÁNÍ ŠKOLNÍHO MAJETKU 

Svévolné poškozování školního majetku – o dané skutečnosti budou 

neprodleně informováni zákonní zástupci žáka, kteří uvedou poškozenou věc do 

původního stavu, popřípadě nahradí věcí novou nebo uhradí náklady na její 

opravu + možnost kázeňského postihu na základě individuálního zvážení 

situace.  

Na školních lavicích, skříních, policích a okenních parapetech je žákům 

zakázáno sedět, o případném kázeňském opatření rozhodne třídní učitel po 

dohodě se zaměstnancem, který vykonával dohled nad žáky 

 

Svévolné opuštění školy po vstupu do školy před začátkem vyučování, během 

vyučování, v době přestávek; dále svévolné opuštění akcí pořádaných školou – 

žák je potrestán důtkou ředitele školy až 2. stupněm z chování.  

 

Mimo výše uvedených udělených kázeňských opatření či snížených stupňů z 

chování ze strany školy budou s těmito opatřeními ihned, a to prokazatelně, 

seznámeni zákonní zástupci žáka a tato opatření budou zaznamenána v 

katalogovém listu žáka.  

 

Při hrubém porušení školního řádu nemusí sníženému stupni z chování 

předcházet jiné kázeňské opatření.  



Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy 

se vždy považují za závažné porušení povinností stanovených zákonem       

č. 561/2004 Sb.  

 

Projednáno na pedagogické radě 25. 8. 2022 

Projednáno a schváleno školskou radou 25. 8. 2022 

 

V Troubsku, 29.8.2022 

 

 

    

 

 

 

Mgr. Ivana Kašparová – ředitelka ZŠ a MŠ Troubsko 

 

 


