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SANKČNÍ ŘÁD 

Gymnázium, SOŠ  a II. stupeň ZŠ 

 

I. Úvodní ustanovení 

 

§1 Účel 

Tento sankční řád je vytvořen pro sjednocení udílených kázeňských opatření napříč třídami a snazší 

orientaci v přestupcích. Definuje závažnosti přestupků a jejich kombinací proti školnímu řádu a             

stanovuje udílená kázeňská opatření. 

 

§2 Pravidlo udělení nejvyššího opatření 

V případě, že žák před udělením kázeňského postihu překročí hranici pro udělení několika             

kázeňských postihů, je přijímáno pouze jedno (zpravidla nejvyšší) kázeňské opatření. 

 

§3 Vymezení platnosti řádu 

Tento řád je platný 

a. během pravidelné či suplované výuky; 

b. přestávek mezi po sobě následujícími hodinami; 

c. vždy v budově či na pozemku školy; 

d. na školních zájezdech, výletech, exkurzích, představeních či jakýchkoliv jiných akcích           

pořádaných školou, a to nepřetržitě od začátku do konce akce; 

e. na akcích, kde žák reprezentuje školu, anebo kam byl školou vyslán 

 

II. Vymezení pojmů 

 

§1  Kázeňské opatření 

Kázeňským opatřením se v souladu s příslušnými právními předpisy rozumí 

a. Důtka třídního učitele 



 

b. Důtka ředitele školy 

c. Podmínečné vyloučení ze studia 

d. Vyloučení ze studia 

 

§2  Pozdní příchod 

a. Pozdním příchodem se rozumí pozdní dostavení se na výuku se zpožděním kratším než 15 minut 

b. Pozdní příchod lze omluvit pouze v případě pozdního příchodu na první vyučovací hodinu, a to                

pouze v termínu stanoveném školním řádem. Omluva pozdního příchodu na jinou než první             

vyučovací hodinu nebo omluva po zmíněném termínu nebude přijata. 

 

§3  Zameškaná hodina 

Zameškanou hodinou se rozumí: 

a. taková vyučovací hodina, kterou měl žák absolvovat a neabsolvoval, nebo na níž byl nepřítomen               

15 nebo více minut; 

b. taková část školní akce, která svojí délkou přibližně odpovídá vyučovací hodiny, a na níž žák byl 

nepřítomen v rozsahu uvedeném v bodu 2. 

 

§4 Neomluvená hodina 

Neomluvenou hodinou se rozumí zameškaná hodina, která není řádně omluvena způsobem a v             

termínu stanoveném školním řádem, ani na ni nelze použít ustanovení 2. 

 

§5 Poznámka ve třídní knize 

Poznámka ve třídní knize je záznam ve třídní knize o nevhodném chování žáka ve výuce nebo o                 

přestávce, ke které vedlo vyučujícího zpozorované porušení školního řádu, o němž usoudil, že není              

dostačující jej řešit napomenutím či domluvou. 

 

§6 Porušení školního řádu 

Porušením školního řádu se rozumí chování nebo konání, které: 

a. je v rozporu s některým z bodů školního řádu; 

b. je v rozporu s některým z dalších vnitřních řádů školy (např. pravidla pro používání školní sítě,                 

řády jednotlivých učeben, atp.) 

 



 

7§  Závažné porušení školního řádu 

Závažným porušením školního řádu se rozumí takové chování nebo konání, které je porušením             

školního řádu a při němž žák v mezích působnosti tohoto řádu: 

a. ohrozil sebe nebo jinou osobu; 

b. dopustil se trestného činu nebo přestupku; 

c. dopustil se šikany; 

d. požil, užil nebo distribuoval omamné či i návykové látky vč. tabáku a alkoholu, vyjma látek                

obsažených v lécích předepsaných lékařem; 

e. úmyslně nebo z vědomé nedbalosti způsobil škodu na majetku převyšující hodnotu 3.000 Kč; 

f. poškodil nebo poškozoval dobré jméno školy; 

g. úmyslně narušil nebo narušoval výuku; 

h. úmyslně mařil účinnost školních informačních kanálů; 

i. porušil ustanovení některého z řádů uvedených v bodu 2.(vii).b, u kterých je v příslušném řádu                

výslovně uvedeno, že jeho porušení se považuje za závažné porušení školního řádu 

 

III. Ohodnocení přestupků 

 

§1 Pozdní příchody 

 

Počet pozdních příchodů Kázeňský postih 

1 – 7  napomenutí třídního učitele  

za další 3 po napomenutí     

TU 

důtka třídního učitele 

Návrh na svolání výchovné    

komise 

 

za další 3  po důtce TU důtka ředitele školy a návrh na      

sníženou známku z chování 

Návrh na svolání výchovné    

komise za účasti rodičů    

v případě zletilých žáků a    

v případě nezletilých žáků   

 



 

výchovná komise se   

zákonnými zástupci a   

upozrnění odboru sociální   

péče příslušného MU. 

 

§2  Neomluvené hodiny 

 

Počet neomluvených  

hodin 

Kázeňský postih 

1 – 7 napomenutí třídního učitele 

8 - 13 + Návrh na svolání       

výchovné komise 

důtka třídního učitele 

13 -19  důtka ředitele školy 

19 - 25  zahájeno správní řízení ve     

věci  podmínečné vyloučení 

25 a více zahájeno správní řízení ve    

věci vyloučení ze studia 

 

§3 Poznámky v třídní knize 

Udělování kázeňských opatření za poznámky v třídní knize závisí na jejich závažnosti, o které             

rozhoduje třídní učitel.  

 

§4 Závažné porušení školního řádu  

Každé závažné porušení školního řádu projedná výchovná komise se žákem (u nezletilých žáků v              

přítomnosti zákonného zástupce), dostaví-li se na výzvu do školy. 

Za závažné porušení školního řádu činem, kterým žák v mezích působnosti tohoto řádu: 

a. úmyslně ohrozil sebe nebo jinou osobu; 

b. zneužil návykové nebo omamné látky vyjma alkoholu a nikotinu; 

c. spáchal v mezích působnosti tohoto řádu trestný čin se spodní hranicí trestní sazby nejméně 1 rok 

bude žák bez odkladu vyloučen ze studia. 



 

IV. Ukládání kázeňských postihů a snížené známky z chování 

 

§1 Napomenutí a důtku třídního učitele uděluje třídní učitel, o ostatních kázeňských opatřeních             

rozhoduje ředitel školy po písemném návrhu třídního učitele a po vyjádření pedagogické rady. 

 

§2 O udělení kázeňského opatření je žák (je-li to možné) informován ústně třídním učitelem.              

Zároveň je žák informován písemně. U nezletilých žáků je místo žáka písemně informován jeho              

zákonný zástupce. Toto platí pro důtky ředitele školy, podmínečná vyloučení a vyloučení ze studia.              

O napomenutí a důtce TU je žák/zákonný zástupce informován prostřednictvím systému iškola. 

 

§3 Platnost kázeňských opatření je: 

a. Napomenutí třídního učitele a důtka třídního učitele: Do konce příslušného pololetí 

b. Ředitelská důtka: Do konce příslušného pololetí  

c. Snížený stupeň z chování: Do konce příslušného pololetí 

d. Podmínečné vyloučení ze studia: Do data, do nějž je stanovena zkušební doba 

 

§4 V době platnosti kázeňského opatření je možno udělit pouze vyšší kázeňské opatření, než je               

nejvyšší aktuálně platné opatření. 

 

§5 Před udělením kázeňského opatření není nutné udělení žádného z předchozích kázeňských            

opatření. 

 

§6  Kázeňská opatření se udělují: 

a. Napomenutí třídního učitele a důtka třídního učitele: Bezprostředně po provinění se proti             

Školnímu řádu a je zcela v kompetenci třídního učitele 

b. Důtka ředitele školy: Bezprostředně po provinění se proti Školnímu řádu a uděluje se na návrh                

třídního učitele řediteli školy s následným odsouhlasením pedagogické rady. 

c. Snížená známka z chování: Na konci pololetí po projednání na pedagogické radě na návrh               

třídního učitele. Oznámení o rozhodnutí o udělení snížené známky z chování je odesláno po              

pedagogické radě, která se k udělení postihu vyjadřovala. 

d. Podmínečné vyloučení ze studia: Po opakovaném či velmi závažném provinění se proti             

Školnímu řádu na návrh třídního učitele řediteli školy a následném odsouhlasením pedagogické            



 

rady.  

e. Definitivní vyloučení ze studia: v termínu uvedeném na rozhodnutí o vyloučení ze studia 

 

Tento sankční řád vstupuje v platnost 1. 9. 2018 a je nedílnou součástí školního řádu. 

 

 

Mgr. Jakub Pour, MBA 

ředitel školy 


