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, aktualizace 1. 9.
2018 – Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže č. j.
21291/2010-28) 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 na školním hřišti 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 zákonnému zástupci (§ 7., odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně) a je nucena
splnit zákonnou ohlašovací povinnost vůči orgánům sociálně-právní ochrany (§10. odst. 4). Výše
uvedené platí i pro školní akce. (MP k primární prevenci sociálně patologických jevů č. j. 20006/200751)
Udělování pochval
Ocenění žáka je nedílnou součástí pedagogické práce. Ocenění pochvalou, popřípadě i věcným darem,
může pro žáka navrhnout kterýkoliv pracovník a učitel školy, třídní učitel, ředitel školy, dle jeho
významu. Mimořádné pochvaly jsou zapisovány příslušným vyučujícím do katalogového listu žáka a
s oceněním jsou písemně seznámeni rodiče. Běžné (motivační) pochvaly budou zapisovány do ŽK, el.
ŽK, notýsků a sešitů.
Pochvaly učitele.
služby na pomůcky v jednotlivých předmětech
Pochvaly třídního učitele:

účast v soutěžích na úrovni školy, účast v soutěžích na úrovni okresu, třídní služby, trvale výborný
prospěch, výrazné zlepšení prospěchu, pomoc při akcích pořádaných školou, mimoškolní aktivita žáků
významná pro školu apod.
Pochvaly ředitele školy (popř. věcná odměna)
účast v krajských kolech soutěže, reprezentace školy na celorepublikové úrovni, skutek hodný
mimořádného ocenění
Udělování kázeňských opatření
Níže uvedené kázeňské postihy budou udělovány po důkladném zvážení učitelem, po případném
projednání s ředitelem školy, zákonnými zástupci žáka, výchovnou poradkyní, preventistou školy nebo
budou projednány na pedagogické radě.
Kázeňská opatření:
Třídní učitel může v odůvodněných případ (dle svého uvážení) udělit napomenutí třídního učitele
bezprostředně po přestupku, kterého se žák dopustil.
Za porušení školního řádu lze žákovi udělit výchovná opatření podle závažnosti porušení.





Důtka třídního učitele
Důtka ředitele školy
Druhý stupeň z chování
Třetí stupeň z chování

1. Důtka třídního učitele – může být udělena opakovaně


za drobné přestupky proti školnímu řádu, porušení povinností žáka – viz školní řád,
3 poznámky v žákovské knížce (notýsku, elektronické žk)

2. Důtka ředitele školy – může být udělena opakovaně


za závažnější přestupek proti školnímu řádu, závažné porušení povinností žáka – viz školní
řád:

(kouření, alkohol a ostatní OPL, nevhodné chování na akcích pořádaných školou, svévolné opuštění
budovy, úmyslné ublížení na zdraví – dle rozsahu – může být udělen druhý i třetí stupeň z chování,
vysmívání, ponižování, vulgární oslovování vyučujících nebo dalších pracovníků školy, nošení
pyrotechniky a dalších nebezpečných předmětů ohrožujících zdraví do školy a na školní akce,
podvody, šikana apod.)
3. Druhý stupeň z chování





neomluvená absence 6 – 12 hodin (posouzení příčiny – dle rozhodnutí ped. rady – důvody
neomluvené absence – pozdní omluva, svévolné „nechození“ do školy)
udělení 3 až 5 důtek třídního učitele za jedno pololetí
jedna důtka ředitele školy a dvě důtky třídního učitele za jedno pololetí
dvě důtky ředitele školy za jedno pololetí

4. Třetí stupeň z chování





neomluvená absence 13 a více hodin (posouzení příčiny – dle rozhodnutí ped. rady – důvody
neomluvené absence – pozdní omluva, svévolné „nechození“ do školy)
udělení 6 a více důtek třídního učitele za jedno pololetí
dvě důtky ředitele školy a více důtek třídního učitele za jedno pololetí
tří a více důtek ředitele školy za jedno pololetí

Při hrubém porušení školního řádu nemusí snížené známce z chování předcházet jiné výchovné
opatření.
Sankční řád může být doplněn v případu nové, dosud neznámé skutečnosti.

