Základní škola Vančurova 2 Hodonín, příspěvková organizace

Sankční řád – příloha školního řádu
Vypracovala: Mgr. Danuše Kubišová, ŠMP
Pedagogická rada projednala a schválila dne: 3. září 2018
Školská rada projednala a schválila dne: 14. ledna 2019
Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1. února 2019
Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků,
které tvoří součást tohoto předpisu.
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 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 abychom vytvořili jasná pravidla, která
jak věříme, přispějí k příznivému klimatu ve škole.
Každý přestupek proti školnímu řádu je vždy řádně vyšetřen a je posuzován individuálně – je
přihlíženo k jednotlivým zvláštnostem případu. Vždy se bere ohled na žáka, který se přestupku dopustil
(jestli má např. diagnostikovanou poruchu chování), přihlíží se k jeho věku, morální a rozumové vyspělosti
a okolnostem, za nichž se tohoto přestupku dopustil (např. jestli se to stalo poprvé nebo opakovaně).
V případě dobré spolupráce žáka i zákonných zástupců můžeme přistoupit k mírnějšímu kázeňskému
opatření.
Za porušení školního řádu lze udělit žákovi tato kázeňská opatření:
1. Napomenutí třídního učitele NTU – uděluje třídní učitel a na čtvrtletí pedagogické radě oznámí
řediteli školy. Zákonní zástupci jsou informováni o udělení NTU zápisem v žákovské knížce.
2. Důtka třídního učitele DTU – uděluje třídní učitel a bezodkladně oznámí řediteli školy. Zákonní
zástupci jsou informováni o udělení DTU při osobním jednání s TU.
3. Důtka ředitele školy DŘŠ – uděluje ředitel školy za závažný prohřešek. Zákonní zástupci jsou
informováni o udělení DŘŠ zápisem v ŽK nebo při osobním jednání s TU.
4. Snížená známka z chování – pokud budou tato kázeňská opatření neúčinná, nebo pokud dojde
k hrubému porušení školního řádu, bude chování žáka na vysvědčení hodnoceno 2. nebo 3.
stupněm z chování. Sníženému stupni z chování tedy nemusí bezpodmínečně předcházet žádné
kázeňské opatření. Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel a rozhoduje o ní ředitel školy
po projednání v pedagogické radě.

Tresty za nevhodné aktivity žáků
1. Neomluvená absence (záškoláctví)
Žáci jsou povinni docházet do školy a řádně se vzdělávat (§22 zákona č. 561/2004 Sb.). Rodiče jsou
informováni o způsobu uvolňování a omlouvání žáků (MŠMT 10 194/2002-14). Hodiny neomluvené
absence se evidují a sčítají v rámci jednoho pololetí příslušného školního roku. Pokud nebude žák
omluven průkazným a ověřitelným způsobem po skončení své nepřítomnosti ve škole neprodleně
u příslušného TU, bude jeho absence považována za neomluvenou a následně řešena následujícími
kázeňskými opatřeními:
a) 1 - 2 hodiny: NTU
b) 3 - 6 hodin:
DTU
c) 7 - 9 hodin:
DŘŠ
d) 10 hodin a více: 2. stupeň z chování (hlásit na OSPOD)
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e) Opakované záškoláctví – 3. stupeň z chování
f) Pozdní příchody do školy (pokud k nim dochází opakovaně a nemají vážný důvod – např.
zdravotní) jsou posuzovány jako neomluvené hodiny takto:
 4 pozdní příchody za pololetí = 1 neomluvená hodina
 další 2 pozdní příchody za pololetí = další neomluvená hodina
 každý další pozdní příchod za pololetí – neomluvená hodina
 svévolné opuštění budovy školy – DŘŠ, při opakování – snížený stupeň z chování
2. Šikana
Škola má odpovědnost za to, aby předcházela vzniku tohoto problému a aby se s ním odpovědně
vyrovnala. Při prokázání a řešení šikany postupujeme podle MŠMT č. j. 21 291/2010 - 28
Sankčí rozpětí:
a) počáteční šikana – dle závažnosti – DTU, DŘŠ
b) rozvinutá šikana – snížený stupeň z chování
c) vyrozumění policejního orgánu, dojde-li k závažnějšímu případu
3. Krádeže
Zcizit někomu jeho majetek je v České republice považováno za trestný čin nebo přestupek, a to
podle výše škody, která byla způsobena (§50 zákona č. 200/1990 Sb. nebo MŠMT č. j. 25884/2003 - 24).
Žák může být potrestán podle závažnosti sníženou známkou z chování.
4. Návykové látky (nošení, užívání, distribuce)
Všem žákům je v prostorách školy a v okruhu 300 m od školní budovy, na školním hřišti a pozemku
přísně zakázáno užívat návykové látky (jde o porušení zákona č. 379/2005 Sb., zákona č.359/1999 Sb.
o sociálně právní ochraně dětí a také je do školy přinášet. Současně není z důvodu ochrany zdraví
dovoleno do školy vstupovat pod vlivem alkoholu či jiné omamné látky. V případě, kdy se škola o takovém
chování dozví, je nucena splnit zákonnou ohlašovací povinnost vůči orgánům sociálně-právní ochrany
(§10 odst. 4).
Výše uvedené je součástí MPP a platí i pro školní akce.
Sankční rozpětí:
a) Užití návykových látek (alkohol, drogy, tabákové výrobky) v areálu školy či při školních akcích –
DŘŠ, snížený stupeň z chování
b) Distribuce výše uvedených výrobků – snížený stupeň z chování
c) Vstup do školy pod vlivem nikotinu, alkoholu, drog – bude neprodleně informován zákonný
zástupce žáka a žák opustí budovu školy. DŘŠ, snížený stupeň z chování
2. Kyberšikana
Za kyberšikanu považujeme šikanu realizovanou prostřednictvím komunikačních technologií (ICT),
včetně pořizování obrazových a zvukových záznamů a jejich následné šíření např. na sociálních sítích…,
natáčení zaměstnanců školy, spolužáků, šikanování pomocí e-mailů, útočných a urážejících SMS apod.).
Podle školního řádu je používání mobilních telefonů zakázáno v době výuky, je zakázáno fotografovat,
pořizovat videozáznamy a audiozáznamy z důvodů možnosti jejich zneužití.
Sankční rozpětí: DŘŠ až snížený stupeň z chování
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3. Ničení majetku
Každý občan 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.
Sankční rozpětí:
a) jednorázové (dle závažnosti) – NTU, DTU, DŘŠ
b) opakované – dle počtu a závažnosti případů – DTU, DŘŠ
c) pokud žák nereaguje na předchozí opatření a opakovaně se podílí na ničení majetku školy,
následuje snížený stupeň z chování
d) nepřezouvání je považováno za úmyslné poškozování majetku školy
4. Nošení zbraní a předmětů ohrožujících zdraví
Dbáme na ochranu zdraví a bezpečnost osob ve škole. Nalezenou zbraň či nebezpečný předmět
zabavit a uložit v trezoru ředitele školy, následně vyzvat zákonného zástupce, aby si zabavený předmět
vyzvedl.
5. Ztráta žákovské knížky
Sankční rozpětí:
a) Ztráta – úhrada aktuální ceny ŽK + DŘŠ
b) Opakovaná ztráta: snížená známka z chování + úhrada aktuální ceny ŽK
Žák má vždy povinnost zajistit si dopsání známek jednotlivými vyučujícími!
6. Překročení Školního řádu v dalších případech
Odstupňováno dle četnosti a závažnosti – NTU, DTU, DŘŠ, snížený stupeň z chování
Napomenutí třídního učitele:
 nevhodné chování ve vyučovací hodině nebo na školních kulturních a společenských akcích
 vulgární vyjadřování
 prokazatelné úmyslné lhaní a záměrné dezinformace
 zapomínání školních pomůcek, sešitů, učebnic, domácích úkolů a žákovské knížky
 porušování školního řádu o přestávkách, nevhodné chování o přestávkách
 drobné kázeňské přestupky, neplnění povinností služby
Důtka třídního učitele
 časté opakování přestupků z předešlého odstavce
 nevhodné a nepřiměřené jednání s učitelem – poprvé a méně závažné
 nevhodné chování na akcích pořádaných školou (špatná reprezentace školy)
 vyvolávání konfliktů s cizími lidmi – poprvé a méně závažné
 vyhazování předmětů z oken a tím ohrožování bezpečnosti osob v okolí školy – poprvé a méně
závažné
 pyrotechnika a další nebezpečné předměty ohrožující zdraví (nošení na akce školy)
 falšování úředních záznamů (přepisy ŽK, apod.) a podpisu zákonných zástupců (poprvé)
Důtka ředitele školy
 velmi časté opakování přestupků z předešlých odstavců nebo jejich větší závažnost
 vykřikování z oken budovy školy
 nevhodné chování k zaměstnanci školy (tj., chování, které je proti společenským normám)
 úmyslné hrubé nebo vulgární vyjadřování vůči učiteli a jiným dospělým osobám
 pořizování obrazových nebo zvukových záznamů pomocí mobilu, MP3 apod. bez svolení
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učitele, zaměstnanců školy
pyrotechnika a další nebezpečné předměty ohrožující zdraví (nošení do školy nebo na akce
školy a jejich použití)
umístění obrazových nebo zvukových záznamů (pořízených ve škole nebo na akcích
pořádaných školou) na internet bez vědomí učitele nebo osob, které byly na záznamu nahrány
nebo vyfoceny
úmyslné poškozování školního majetku (dle dohody)w; v případě poškození případ může být
předán Policii ČR
podvod; v případech závažnějších podvodů může být udělena žáku i snížená známka z chování
a případ může být předán Policii ČR
svévolné opuštění areálu školy v době školního vyučování nebo opuštění externí místa výuky
nebo školní akce

Výše uvedené výchovné prostředky budou ihned prokazatelně oznámeny zákonným zástupcům
a zaznamenají se do katalogového listu žáka.
Druhý stupeň z chování
Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními vnitřního řádu školy. Žák se dopustí
závažného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo vnitřnímu řádu školy; dopouští se
opakovaně méně závažných přestupků a byl již potrestán NTU nebo DTU, přesto nadále narušuje
výchovně vzdělávací proces ve škole. Ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob.
Třetí stupeň z chování
Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování. Dopouští se takových
závažných přestupků proti školnímu řádu nebo provinění, které ohrožují výchovu či bezpečnost a zdraví
jiných osob. Záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnost školy. Žák není přístupný
domluvě a soustavně porušuje školní řád bez známek zlepšení po udělení 2. stupně z chování.
Ostatní hrubé přestupky proti školnímu řádu (řešené sníženou známkou z chování)
a) Krádež; u závažnějších krádeží může být případ předán Policii ČR
b) Projevy rasismu a propagace násilí, fašismu a dalších hnutí směřující k potlačení práv jedince nebo
skupiny osob
c) Nošení předmětů, které by ostatní mohly zranit (nože, výbušniny, zbraně, atd.) do školy a na akce
pořádané školou (pokud k tomu nebude mít žák souhlas vyučujícího)
d) Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči zaměstnancům školy

Pochvaly
Ocenění žáka je součástí pedagogické práce, může jej navrhnout pracovník školy (pochvala, dar)
a provést záznam do katalogového listu.
 účast na soutěžích školy, okresu – učitel
 účast na soutěžích kraje – ředitelka + záznam na vysvědčení
 reprezentace školy – učitel, ředitelka - mimořádný počin – učitel, ředitelka
 třídní služby – třídní učitel
 trvale výborný prospěch – třídní učitel
 výrazné zlepšení prospěchu – učitel
 pomoc při organizaci akcí pořádaných školu – učitel, ředitel
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Závěrečná ustanovení
 Kontrolou plnění ustanovení této směrnice je pověřena školní metodička prevence.
 O kontrolách provádí písemné záznamy.
 Uložení směrnice v archivu školy se řídí spisovým a skartačním řádem školy.
 Směrnice nabývá účinnosti dnem: 1.2.2019.
 Podle § 30 školského zákona č. 561/2004 Sb. zveřejňuje ředitel školy tento řád následujícím
způsobem: webové stránky školy.
 Zákonní zástupci žáků jsou informováni o vydání řádu školy informací na webu školy, a je pro ně
zpřístupněn v budově školy.

V Hodoníně, dne 20. září 2018

PaedDr. Zdeněk Šebesta
ředitel školy
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