Příloha školního řádu č. 2
SANKČNÍ ŘÁD
ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ČESKÁ SKALICE, okres Náchod
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.
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 (MŠMT 10 194/2002-14).
Pokud je počet neomluvených hodin vyšší než 25 hodin, hlásíme tuto skutečnost OSPODu.
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. 24 246/2008-6.
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.).
Návykové látky
Všem žákům je v prostorách školy a v okruhu 300m od školních budov, na školním hřišti a u školní restaurace je
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, bude tuto skutečnost hlásit rodičům nebo zákonnému zástupci
(§ 7., odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně).
V případě, že se škola o takovém chování dozví, je nucena splnit zákonnou ohlašovací povinnost vůči orgánům
sociálně-právní ochrany (§10. odst. 4).
Výše uvedené platí i pro školní akce.
Za dobré skutky může být žák odměněn až pochvalou ředitele školy, za přestupky a nekázeň pak
hodnocen dle níže uvedeného sankčního řádu.
Níže uvedené kázeňské postihy budou udělovány po důkladném zvážení učitelem, po případném projednání
s ředitelem školy, zákonnými zástupci žáka, výchovnou poradkyní, pracovníkem pro prevenci nebo
v pedagogické radě.
Kázeňská opatření:
Za porušení školního řádu lze žákovi udělit výchovná opatření podle závažnosti porušení.
1. Napomenutí třídního učitele
2. Důtka třídního učitele
3. Důtka ředitele školy
4. Druhý stupeň z chování
5. Třetí stupeň z chování
1. Napomenutí třídního učitele
− vyrušování při vyučování
− vulgární vyjadřování
− nepřezouvání se
− jednorázové ničení školního majetku menšího rozsahu (malování po lavici…)
− používání mobilů, MP3, MP4 při vyučování a pořízení bez dovolení školy fotografií., audio, video
záznamů
− porušování školního řádu o přestávkách
− úmyslné ublížení na zdraví menšího rozsahu - první selhání
− 4 záznamy o zapomínání za čtvrtletí
2. Důtka třídního učitele
− časté opakování přestupků z oddílu 1
− opakované hrubé a vulgární vyjadřování
− ničení školního majetku
− pozdní příchody do vyučovacích hodin – opakované (3x za čtvrtletí)
− ničení majetku spolužáků
− pozdní omlouvání absence

podvody při písemkách, testech
opakované používání mobilů, MP3, MP4 a pořizování bez dovolení fotografií, audio či video záznamů
z vyučovacích hodin a přestávek (nahrávání šikany apod. )
− zapomínání ŽK – 5x za čtvrtletí
− opakovaná ztráta ŽK
− 5 – 9 záznamů o zapomínání za čtvrtletí
− nemluvená absence do 2 hodin
− pyrotechnika a další nebezpečné předměty ohrožující zdraví (nošení do školy nebo na akce školy –
nepoužití)
3. Důtka ředitele školy
− časté opakování přestupků z oddílu 2
− kouření v prostorách školy, včetně školních akcí, které probíhají mimo budovu školy a všech akcí
pořádaných školou – poprvé
− soustavné vulgární chování
− svévolné opuštění budovy – poprvé
− 10- 15x záznam o zapomínání za čtvrtletí
− neomluvená absence (3 - 5 hodin)
− opakované ublížení na zdraví – menšího rozsahu
− zapomínání ŽK (6 - 10x za čtvrtletí)
4. Druhý stupeň z chování
− podvody
− soustavné a opakované vulgární chování
− zvláště hrubé slovní útoky žáka vůči pracovníkům školy
− opakované opuštění budovy školy
− kouření v prostorách školy, včetně školních akcí, které probíhají mimo budovu školy a všech akcích
pořádaných školou – opakovaně
− úmyslné ublížení na zdraví – opakované a většího charakteru
− alkohol a ostatní OPL (držení, distribuce, užití)/
− prokázaná šikana verbální, aktivní, přímá (nadávání, zesměšňování, urážky)
− psychické týrání spolužáků pedagogů či ostatních zaměstnanců školy
− krádeže menšího rozsahu
− bylo-li uděleno předcházející kázeňské opatření a žák se nezlepšil
− zapomínání ŽK (11 a více za čtvrtletí)
− neomluvená absence: 6 - 12 hodin
− 16 a více záznamů o zapomínání za čtvrtletí
5. Třetí stupeň z chování
− úmyslné ublížení s následky
− prokázaná šikana- nepřímá aktivní (pošle někoho, aby ublížil oběti) a fyzická, přímá aktivní
− neomluvená absence – 13 a více hodin
− opakované krádeže
− velmi závažný přestupek proti školnímu řádu a velmi závažné a soustavné porušování školního řádu
Při hrubém porušení školního řádu nemusí snížené známce z chování předcházet jiné výchovné opatření.
−
−

Schváleno pedagogickou radou dne 4. září 2017.

