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 SANKČNÍ ŘÁD  

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, 

školním metodikem prevence, v případě potřeby po projednání pedagogickou radou. 

 

Pojmy 

• Pochvaly a jiná ocenění - se udělují za výborné studijní výsledky, příkladné plnění 

povinností, vzorné chování, reprezentaci školy, záslužný nebo statečný čin. Žákovi může být 

udělena: 

o Pochvala třídního učitele 

o Pochvala ředitele školy 

• Kázeňské opatření 

o Kázeňským opatřením se v souladu s příslušnými právními předpisy rozumí 

o Napomenutí třídního učitele (NTU) 

o Důtka třídního učitele (DTU) 

o Důtka ředitele školy (DŘŠ) 

• Napomenutí a důtky mohou být během pololetí uděleny opakovaně dle typů provinění, 

nikoliv za stejný prohřešek. Posuzují se v závislosti na rozsahu a závažnosti porušení 

pravidel společenského chování nebo školního řádu. 

• Pozdní příchod 

o Pozdním příchodem se rozumí pozdní dostavení se na 1.vyučovací hodinu se 

zpožděním kratším než 15 min. 

 

Počet pozdních příchodů Opatření 

5 Třídní učitel svolá schůzku za účasti žáků a 

zákonných zástupců 

10 Svolání výchovné komise 

15 

Svolání výchovné komise za účasti žáků a 

zákonných zástupců a upozornění odboru 

sociální péče. 

• Zameškaná hodina - zameškanou hodinou se rozumí 

mailto:skola@zskrupka.cz
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o taková vyučovací hodina, kterou měl žák absolvovat a neabsolvoval, nebo na 

níž byl nepřítomen 15 nebo více minut, 

o taková část školní akce, která svojí délkou přibližně odpovídá vyučovací 

hodině, a na níž byl žák nepřítomen v rozsahu uvedeném v bodě Zameškaná 

hodina 

o musí být řádně omluvena v souladu se školním řádem 

• Neomluvená hodina - neomluvenou hodinou se rozumí nepřítomnost žáka, která není 

řádně omluvena způsobem a v termínu stanoveném školním řádem. 

• Poznámka ve třídní knize - je záznam ve třídní knize o nevhodném chování žáka ve 

výuce nebo o přestávce. 

• Porušení školního řádu - se rozumí chování nebo konání, které 

o je v rozporu s některým z bodů školního řádu 

o je v rozporu s některým z dalších vnitřních řádů školy (řády jednotlivých 

učeben) 

• Závažné porušení školního řádu - se rozumí takové chování nebo konání, které je 

porušením školního řádu, a při němž žák v mezích působnosti tohoto řádu 

o ohrozil sebe nebo jinou osobu 

o dopustil se trestného činu nebo přestupku 

o dopustil se šikany 

o požil, užil nebo distribuoval omamné či návykové látky vč. tabáku a alkoholu, 

o vyjma látek obsažených v lécích předepsaných lékařem 

o úmyslně nebo z vědomé nedbalosti způsobil škodu na majetku 

o poškodil nebo poškozoval dobré jméno školy 

o úmyslně narušil nebo narušoval výuku 

o úmyslně mařil činnost školních informačních kanálů 

o opakovaně porušil ustanovení školního řádu 

 

Pokud nebude absence žáka omluvena nejpozději do 72 hodin (3 dny), bude považována 

za neomluvenou 

• 1 - 8 neomluvené hodiny = řeší třídní učitel se zákonným zástupcem žáka formou 

pohovoru, na který je zákonný zástupce žáka pozván doporučeným dopisem. 

Žák je hodnocen důtkou třídního učitele. 

 

• 9 - 17 neomluvených hodin = řeší třídní učitel se zákonným zástupcem žáka formou 

pohovoru, na který je zákonný zástupce žáka pozván doporučeným dopisem. 

Žák je hodnocen důtkou ředitele školy po projednání v pedagogické radě. 

 

• 18 - 24 neomluvených hodin = řeší třídní učitel se zákonným zástupcem žáka formou 

pohovoru, na který je zákonný zástupce žáka pozván doporučeným dopisem. 

Žák je hodnocen druhým stupněm z chování po projednání v pedagogické radě. 

 

 

• Více než 25 neomluvených hodin = ředitelství školy svolá výchovnou komisi, která 

absenci řeší (k jednání je přizván zákonný zástupce žáka – doporučeným dopisem, 

třídní učitel, výchovný poradce, metodik prevence, zástupce orgánu sociálně-právní 

ochrany, příp. další odborník). 
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Žák je nahlášen orgánům sociálně-právní ochrany dítěte. 

 

Omlouvání předem známé absence z rodinných důvodů je nepřípustné zpětně. (Rozumí 

se například situace, kdy žák vědomě bez omluvy a povolení vyučujícího opustí školu nebo 

třídu 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. 

 

1) Záškoláctví  

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

Sb.)  

Rodiče jsou informováni o způsobu uvolňování a omlouvání žáků. Pokud je počet 

neomluvených hodin vyšší než 25 hodin, hlásíme tuto skutečnost orgánům sociálně-právní 

ochrany.  

 

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

- pozdní předložení omluvenky. 

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

- neomluvená absence: 1-8 neomluvené hodiny. 

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

- neomluvená absence: 9-17 neomluvených hodin. 

Druhý stupeň z chování je udělen v těchto případech: 

- neomluvená absence: 18-24 neomluvených hodin za pololetí. 

Třetí stupeň z chování je udělen v těchto případech: 

- neomluvená absence:  25 a více neomluvených hodin.  

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  

 

2) 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  

3) Šikana  

Školy mají mimořádnou odpovědnost za to, aby předcházely vzniku tohoto problému a 

aby se s ním odpovědně vyrovnaly už od počátku.  

Sankční rozpětí:  

a) počáteční šikana – dle závažnosti – DTU, DŘŠ  

b) rozvinutá šikana – snížený stupeň z chování  

 

4) Ničení majetku  

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

poškození či zničení školního majetku bude škola vymáhat náhradu škody na tom, kdo ji 

způsobil (§420 a, odst.1 zákona č.40/1964 Sb. Občanského zákoníku).  
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Sankční rozpětí:  

Svévolné poškozování majetku školy:  

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  

 

5) Krádeže a jiné 

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.)  

Sankční rozpětí:  

Krádež školního majetku nebo osobního majetku:  

a) žák bude potrestán až sníženým stupněm z chování – a to bez ohledu na výši škody, kterou 

svým jednáním způsobil – nezávisle na policejním šetření  

b) v případě dobré spolupráce žáka i rodičů můžeme přistoupit k mírnějšímu výchovnému 

opatření  

 

6) Nošení zbraní a předmětů ohrožujících zdraví  

Dbáme na ochranu a zdraví osob ve škole.  

Sankční rozpětí:  

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

b) použití předmětu – DŘŠ, snížený stupeň z chování  

 

7) Alkohol, drogy, tabákové výrobky  

Všem žákům je v prostorách školy zakázáno 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. 359/1999 Sb. o 

sociálně právní ochraně děti, které požívají alkohol nebo návykové látky a zákona č. 200/199 

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 oznámí Policii ČR.  

Používání alkoholu osobami mladšími 18 let je v České republice považováno za 

nebezpečné, nemravné a zahálčivé chování. Každý, kdo se ho dopouští, má nárok ne pomoc 

orgánů sociálně- právní ochrany.  

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).  

V případě, že se o takovém chování škola dozví, je nucena splnit zákonnou ohlašovací 

povinnost vůči orgánům sociálně-právní ochrany (§ 10, odst.4 téhož zákona).  

Výše uvedené platí i pro školní akce!  

Sankční rozpětí:  

Užití návykových látek (alkohol, drogy, tabákové výrobky) na půdě školy či školních akcí  

-  DŘŠ, snížený stupeň z chování  

 

Distribuce výše uvedených výrobků  

-  snížený stupeň z chování  
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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).  

 

8)  Překročení školního řádu v méně závažných případech  

Sankční rozpětí:  

a) odstupňováno dle četnosti a závažnosti – NTU, DTU, DŘŠ, snížený stupeň z chování (viz. 

přehled kázeňských opatření)  

 

Porušení školního řádu je prošetřeno okamžitě po té, co škola o tom obdržela informace, 

ve složitějších situacích do 30 dnů. V případech, kdy je navrhováno kázeňské opatření DŘŠ 

nebo snížený stupeň z chování, je svolána výchovná komise. Žák (§ 8, odst.2 zákona 359/1999 

Sb.) i zákonný zástupce se mohou k celé situaci vyjádřit. Členové pedagogické rady poskytují 

všechny informace, které se k danému problému vztahují, jsou poradním orgánem. O konečném 

kázeňském opatření rozhoduje ředitel školy.  

 

9) Kyberšikana 

Sankční rozpětí:  

 

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

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

 

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

o další opakování přestupků z kategorie NTU, 

o pořizování audiovizuálních a fotografických záznamů bez souhlasu učitele nebo jiného 

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

 

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

o opakování přestupků z kategorie DTU. 

 

d) Druhý stupeň z chování je udělen v těchto případech: 

o pořizování audiovizuálních a fotografických záznamů bez souhlasu učitele nebo jiného  

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

jejich šíření (kyberšikana). 

 

e) Třetí stupeň z chování je udělen v těchto případech: 

o velmi vážný přestupek proti školnímu řádu (kyberšikana).  

 

10) Násilí, intolerance, antisemitismus, extremismus, rasismus, xenofobie, homofobie 

Sankční rozpětí:  

Dle závažnosti udělení NTU, DTU, DŘŠ, nižší stupeň z chování. 

Pochvaly: 

 Pochvala třídního učitele: 

- pomoc třídnímu učiteli 

- práce pro třídní kolektiv 

- sběr papíru 
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- reprezentace školy ve vědomostních, sportovních, výtvarných, hudebních i dalších 

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  

- za výtečné výsledky v okresních a krajských kolech školy ve vědomostních, 

sportovních, výtvarných, hudebních i dalších soutěžích 

- za samostatnou celoroční práci ve prospěch dobrého jména školy 

- za zvlášť významné činy  

- za výrazné zlepšení výsledků 

- pomoc spolužákovi v nouzi 

 

Kázeňská opatření 

 

Za porušení školního řádu lze žákovi udělit kázeňská opatření podle závažnosti 

porušení.  

a) Napomenutí třídního učitele – NTU  

b) Důtka třídního učitele – DTU  

c) Důtka ředitele školy – DŘŠ  

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. Třídní učitel vyrozumí zákonného zástupce žáka o udělení 

NTU a DTU prostřednictvím ŽK 

• Udělení důtky ředitele školy (DŘŠ) je v kompetenci ředitele školy. O DŘŠ je zákonný 

zástupce informován doporučeným dopisem.  

• udělení sníženého stupně z chování je zákonný zástupce předem upozorněn 

prostřednictvím doporučeného dopisu. 

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

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.  

 

A) Napomenutí třídního učitele NTU 

• Vyrušování ve vyučování  

• Vulgární vyjadřování  

• Nepřezouvání se  

• Jednorázové ničení školního majetku menšího rozsahu (malování po lavici, zdi…)  

• Nošení kšiltovek a jiných pokrývek hlavy v budově školy  

• Porušování pravidel školní jídelny (ve školní jídelně se žák vyskytuje pouze tehdy, když 

jde na oběd nebo si oběd odhlásit)  

• Používání mobilů, MP3, MP4 a pořizování bez dovolení školy fotografických, audio či 

video záznamů z vyučovacích hodin  

• Porušování školního řádu o přestávkách  



  

7 
 

• Úmyslné ublížení na zdraví nebo sebepoškození menšího rozsahu – první selhání  

• 10 záznamů o zapomínání za čtvrtletí  

• Opakované zapomínání školních potřeb a domácích úkolů 

• Nekázeň a opakované vyrušování v hodině 

• Neuposlechnutí příkazu vyučujícího a ostatních pracovníků školy 

• Nekázeň o přestávkách 

• Nepřezouvání se 

• Pozdní příchody do hodin  

• Pozdní předložení omluvenky 

• Verbální útoky na spolužáky, učitele a ostatní pracovníky školy 

• Fyzické napadení žáka bez zranění, 

• Pokus o drobný podvod nebo lež 

• Jednorázové poškození školního majetku. 

B) Důtka třídního učitele DTU 

• Časté opakování přestupků z kapitoly A) 

• Opakované hrubé a vulgární vyjadřování  

• Ničení školního majetku  

• Pozdní příchody do vyučovacích hodin  

• Ničení majetku spolužáků  

• Pozdní omlouvání absence  

• Podvody při písemkách  

• Opakované používání mobilů, MP3, MP4 a pořizování bez dovolení školy 

fotografických, audio či video záznamů z vyučovacích hodin  

• 11 - 20 záznamů o zapomínání za čtvrtletí  

• Neomluvená absence  

• Pyrotechnika a další nebezpečné předměty ohrožující zdraví (nošení do školy nebo na 

akce školy, nepoužití)  

• Úmyslné ublížení na zdraví nebo sebepoškození menšího rozsahu – opakované 

• Nevhodné chování vůči vyučujícím a ostatním pracovníkům školy, ke spolužákům 

(vulgární a hrubé vyjadřování, fyzické napadání, urážky, zesměšňování atd.), 

• Krádež 

• Prokázaný podvod a lhaní 

• Úmyslné poškozování školního majetku, majetku spolužáků a vyučujících většího 

rozsahu 

• Nedovolené opuštění školy, třídy 

• Pořizování audiovizuálních a fotografických záznamů bez souhlasu učitele nebo 

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

prostorách 
 

C) Důtka ředitele školy DŘU  

• Časté opakování přestupků z kapitoly B)   

• Kouření v prostorách školy, včetně školních akcích, které probíhají mimo budovu školy 

a všech akcích pořádaných školou -poprvé  

• Pyrotechnika a další nebezpečné předměty ohrožující zdraví (nošení do školy nebo na 

akce školy a její použití)  

• 21 - 25 záznamů o zapomínání za čtvrtletí  

• Neomluvená absence  
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• Opakování přestupků z kategorie DTU 

• Vulgární chování vůči učiteli, vysmívání se učiteli, jeho zesměšňování 

• Svévolné opuštění školy, třídy  – opakované 

• Cílené ublížení či ohrožení spolužáků, cílené sebepoškozování, šikana v počátečních 

stádiích 

• Záměrné ničení majetku školy 

• Větší krádež 

• Projevy rasismu 

• Neomluvená absence 

D) Druhý stupeň z chování  

• Podvody  

• Soustavné a opakované vulgární chování  

• Zvláště hrubé slovní útoky žáka vůči pracovníkům školy  

• Opakované opuštění budovy školy, třídy 

• Kouření v prostorách školy, včetně školních akcích, které probíhají mimo budovu školy 

a všech akcích pořádaných školou – opakované  

• Úmyslné ublížení na zdraví – opakované či většího rozsahu  

• Opakovaná prokázaná šikana verbální aktivní přímá (nadávání, zesměšňování, urážky)  

• Psychické týrání spolužáků, pedagogů či ostatních zaměstnanců školy  

• Krádeže menšího rozsahu  

• Bylo uděleno NTU, DTU, DŘŠ a žák se nezlepšil  

• Zapomínání ŽK (11x a více za čtvrtletí)  

• Neomluvená absence  

• 26 a více záznamů o zapomínání za čtvrtletí  

• Výrazná podoba přestupků z kategorie DŘŠ 

• Šikana v pokročilejším stádiu 

• Psychické týrání spolužáků, pedagogů či ostatních zaměstnanců školy včetně 

závažnější kyberšikany 

• Užití či distribuce alkoholu a OPL v prostorách školy a v areálu školy, včetně školních 

akcí, které probíhají mimo budovu školy 

• Opakované krádeže 

• Úmyslné ublížení na zdraví nebo sebepoškození s vážnými následky 

 

 

E) Třetí stupeň z chování  

• Prokázaná šikana – fyzická přímá aktivní (fackování, kopání..)  

• Neomluvená absence  

• 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)  

• Úmyslné ublížení nebo sebepoškození s těžkými následky 

• Velmi závažné a soustavné porušování školního řádu – opakované přestupky, za které 

se uděluje 2. stupeň z chování 
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Při hrubém porušení školního řádu nemusí snížené známce 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.  

I v případě, že není žákům doporučeno nenosit do školy věci nesouvisející s vyučováním, 

nelze se odpovědnosti za škodu způsobenou na vnesených nebo odložených věcech 

jednostranně zprostit a za klenoty, peníze a jiné cennosti se odpovídá do výše 5 000 Kč (§ 1 

nařízení vlády č. 258/1995 Sb., kterým se provádí občanský zákoník); pokud budou věci 

převzaty do úschovy, hradí se škoda bez omezení. 

 

O udělení ředitelské důtky nebo 2. nebo 3. stupně z chování rozhoduje ředitel školy na 

základě projednání v pedagogické radě, a to na základě návrhu třídního učitele. Třídní učitel je 

povinen předjednat před pedagogickou radou návrh na udělení ředitelské důtky nebo snížení 

známky z chování s ostatními pedagogickými pracovníky, kteří daného žáka učí. 

 

 

 

…………………..…………….……. 

           Mgr. Tomáš Liška, MBA ředitel školy 

 


