
SANKČNÍ ŘÁD JAKO PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU 

Celý sankční řád je vytvořen za účelem vymezení jasných pravidel, která mají přispět k vytváření příznivého 

klimatu ve škole. 

 

Pro řešení prohřešků proti školnímu řádu platí následující pravidla: 

-každý přestupek je řádně prošetřen (třídní učitel, dále dle závažnosti také zástupci ředitele školy, ředitel školy, 

metodik prevence, výchovný poradce); 

 

-každý přestupek je posuzován individuálně, je nutno zohlednit, zda se přestupky u daného žáka opakují, či zda jde 

o ojedinělý případ; zároveň je třeba přihlížet k případnému doporučení z pedagogicko-psychologické poradny; 

 

-méně závažná porušení školního řádu se řeší ústním napomenutím učitele, případně poznámkou v elektronické 

žákovské knížce (EŽK); 

 

-ve zvláště závažných případech je přivolán lékař, Policie ČR a informován OSPOD; 

 

-za závažnější porušení školního řádu lze žákovi uložit napomenutí třídního učitele (NTU), důtku třídního učitele 

(DTU), důtku ředitele školy (DŘŠ), druhý stupeň z chování, třetí stupeň z chování; 

 

-výchovná opatření jsou ukládána vzestupně, ale NTU nemusí být opatřením nejnižším, pokud třídní učitel (ředitel 

školy či pedagogická rada) zhodnotí žákův přestupek jako závažnější; 

 

-uložení NTU a DTU je v kompetenci třídního učitele; 

 

-uložení DŘŠ je v kompetenci ředitele školy; 

 

-uložení 2. a 3. stupně z chování bude projednáno pedagogickou radou; 

 

-žáci v 1.-3. ročníku naší školy se postupně seznamují se školním řádem a za pomoci pedagogických pracovníků se 

učí přijímat za své chování zodpovědnost a zároveň jsou seznamováni se sankčním řádem, který může být v tomto 

období použit, jestliže rodina se školou nespolupracuje a nepomáhá dítěti se změnou chování. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sankční řád 2022/23 
  1) Zapomínání 

Zahrnuje:  

• zapomenutí domácího úkolu, 

• zapomenutí pomůcky do výuky. 

 

Pozn.: Jednotliví učitelé zapisují do EŽK zprávu až při opakovaném zapomínání. Žáci budou učitelem informováni 

o tom, po kolika zapomenutích bude poznámka o opakovaném zapomínání napsána – nejednotnost pramení z 

různých hodinových dotací vyučovacích předmětů. Třídní učitelé sčítají zápisy v EŽK. 

Pozn.: Při ztrátě omluvného listu následuje uložení napomenutí třídního učitele. 

 

2) Konzumace jídla, nápojů, žvýkaček během výuky 

Zahrnuje:  

• žvýkání ve výuce, 

• konzumace potravin ve výuce, 

• konzumace nápojů z nádob bez uzávěru (plechovky, pití s brčkem) ve výuce. 

 

Pozn.: Lahev s pitím bude mít žák během výuky bezpečně uzavřenou a uloženou ve školní tašce.  

 

3) Špatná pracovní morálka a nevhodné chování 
 

Zahrnuje: 

a) narušování průběhu výuky formou: 

• neplnění pokynů učitele, 

• neplnění povinností služby, 

• odmítání spolupráce se spolužáky, 

• vyrušování. 

 

b) nevhodné chování: 

• pouštění reprodukované hudby ve výuce a na chodbách školy během přestávky, 

• vulgarita – vulgární vyjadřování, používání sprostých slov ve výuce a na chodbách školy, 

• manipulaci s mobilním telefonem či podobným zařízením (chytré hodinky, tablety,…) během výuky bez 

souhlasu učitele. 

 

Pozn.: Podle školního řádu si žáci vypínají telefon souběžně se zvoněním a ukládají ho do tašky (telefon nebude na 

lavici ani v kapse). Zákaz platí i pro necvičící v hodinách TV. 

 

SANKCE - SOUHRNNĚ K BODŮM 1), 2), 3) 

     -dle počtu poznámek v EŽK (za chování i zapomínání dohromady): 

 

3 poznámky = napomenutí třídního učitele 

6 poznámek = důtka třídního učitele  

9 poznámek = důtka ředitele školy  

12 a více poznámek = snížený stupeň z chování 

 

-tato stupnice platí i pro 4. a 5 ročník 

-pro žáky 4. a 5. ročníku platí tato pravidla: 

     -po 5 zapomenutích následuje zápis do ŽK 

     -po 2 zápisech do ŽK následuje NTU 

 

 

4) Nevhodné chování vůči spolužákům, pedagogům a ostatním zaměstnancům školy 

Zahrnuje:  

• psychická agrese – slovní útoky, vyhrožování, hanlivé přezdívky, zesměšňování, 

• fyzická agrese – veškeré fyzické útoky vč. omezování pohybu,  

• rasismus – jakékoliv útoky z důvodu rasové či etnické odlišnosti. 

 

Sankce: dle závažnosti NTU až DŘŠ. Při opakování či větší závažnosti snížený stupeň z chování. 



5) Kyberšikana  

Zahrnuje: 

• aktivní použití mobilního telefonu během výuky bez souhlasu učitele, 

• zneužití počítače, mobilního telefonu či jiného podobného zařízení během výuky či přestávek k poškození jiné 

osoby či k útoku na ni. 

 

Sankce: dle závažnosti DTU, následně DŘŠ, při opakování či závažnějším jednání snížený stupeň z chování. 

Pozn.: Pokud jde o aktivitu mimo školu, situace bude řešena v rámci možností školy a následně předána Policii ČR. 

 
 

6) Krádeže 

Zahrnuje:  

• krádeže v areálu školy a na akcích školy. 

 

Sankce: dle závažnosti NTU až snížený stupeň z chování. 

 
 

7) Vandalismus 

Zahrnuje: 

• záměrné znečištění prostor, majetku školy a majetku na školních akcích, 

• záměrné znečištění majetku spolužáků, pedagogů a zaměstnanců školy,  

• poškození prostor, majetku školy a majetku na školních akcích, 

• poškození majetku žáků, pedagogů a zaměstnanců školy. 

 

Sankce: dle závažnosti, opakování, úmyslu, hodnoty poškozené věci – NTU až DŘŠ a nahrazení škody. 

 
 

8) Zdraví ohrožující látky (energetické nápoje; návykové látky a látky, které je svým vzhledem, chutí a konzistencí   

    napodobují – např. nikotinové sáčky) 

Zahrnuje: 

• přinesení některé z výše uvedených látek do školy nebo na školní akci,  

• požití některé z výše uvedených látek během vyučování, školních akcí, čekání na výuku a v areálu školy, 

• distribuce některé z výše uvedených látek během vyučování, školních akcí, čekání na výuku a v areálu školy. 

 

Sankce: DTU až snížený stupeň z chování, v závažných případech hlášení OSPODu či Policii ČR.  

Pozn.: Při udělení sankce bude brán zřetel na druh návykové látky - legální (tabákové výrobky, alkohol, 

elektronické cigarety, nikotinové sáčky) či nelegální (marihuana a jiné). 

 
 

9) Opuštění školy bez vědomí třídního učitele, zástupce ředitele nebo ředitele školy 

             Zahrnuje: 

• odchod ze školy bez vědomí třídního učitele, zástupce ředitele nebo ředitele školy v době výuky vč. přestávek či 

v době polední pauzy (tzn. že žák nenastoupí na odpolední výuku). 

 

Sankce: DTU až DŘŠ. 

             Pozn.: V případě nepřítomnosti výše uvedených osob lze opuštění školy nahlásit jinému vyučujícímu, popř. 

             v kanceláři školy. 

 

10) Absence  

Zahrnuje: 

• neomluvená absence, 

• skryté záškoláctví (záškoláctví s vědomím rodičů/zákonných zástupců, tedy takové případy, kdy je    

             bezdůvodná neúčast žáka na výuce omluvena jeho rodiči/zákonnými zástupci). 

 

Pozn.:  Případ bude projednán s rodiči a hlášen OSPODu.  

Pozn.: Při ukládání kázeňského postihu bude přihlíženo k tomu, zda šlo o jednorázový, či opakovaný prohřešek, a  

také k počtu zameškaných hodin. 

Sankce: DTU až snížený stupeň z chování. 
 

 

V Mnichově Hradišti 1. 9. 2022                                   Mgr. Vladimír Čermák 

                             ředitel školy  


