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Vsetín 2019 



ŘÁD KÁZEŇSKÝCH POSTIHŮ 

ZÁKLADNÍ ŠKOLY VSETÍN, TRÁVNÍKY 1217 
(DOPLNĚK ŠKOLNÍHO ŘÁDU) 

 

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 vydává 

ředitel ZŠ Vsetín, Trávníky 1217 jako statutární orgán školy tento Sankční řád jako dodatek 

ke Školnímu 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. Je posuzován individuálně  

a vždy je přihlíženo k jednotlivým zvláštnostem případu. Při šetření se bere ohled na žáka, 

který se přestupku dopustil, 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). 

 

 

   Třídní učitel monitoruje ve své třídě POZNÁMKY V ELEKTRONICKÉ TŘÍDNÍ KNIZE 

V APLIKACI DMSOFTWARE OBSAHUJÍCÍ ZÁPISY O PŘESTUPCÍCH  

A DOBRÝCH SKUTCÍCH ŽÁKŮ. Poznámky do ETK zadávají příslušní vyučující 

jednotlivých předmětů.  ZA DOBRÉ SKUTKY MŮŽE BÝT ŽÁK ODMĚNĚN AŽ 

POCHVALOU ŘEDITELE ŠKOLY, ZA PŘESTUPKY A NEKÁZEŇ PAK HODNOCEN 

DLE NÍŽE UVEDENÉHO ŘÁDU KÁZEŇSKÝCH POSTIHŮ. 

 

    

   Níže uvedené kázeňské postihy budou udělovány po důkladném zvážení učitelem, po 

případném projednání s ředitelem školy, výchovnou poradkyní, pracovníkem pro prevenci, 

nebo po projednání v pedagogické radě. 

 
  

1. Neomluvená absence  
   

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 nejpozději do 72 hodin (3 dny), u příslušného TU, bude jeho absence 

považována za neomluvenou a následně řešena následujícími kázeňskými opatřeními: 

 

 

- 1 - 2 neomluvené hodiny = řeší třídní učitel se zákonným zástupcem žáka formou  

pohovoru, na který je zákonný zástupce žáka pozván.  

Žák je hodnocen důtkou třídního učitele.  

- 3 - 6 neomluvených hodin = řeší třídní učitel se zákonným zástupcem žáka formou  

                      pohovoru, na který je zákonný zástupce žáka pozván. 

                      Žák je hodnocen důtkou ředitele školy po projednání v pedagogické  

                      radě.  

- 7 - 10 neomluvených hodin = řeší třídní učitel se zákonným zástupcem žáka formou  



                      pohovoru, na který je zákonný zástupce žáka pozván. 

                      Žák je hodnocen druhým stupněm z chování po projednání v pedagogické 

                      radě.  

- více než 10 neomluvených hodin = ředitelství školy svolá výchovnou komisi, která 

              absenci řeší (k jednání je přizván zákonný zástupce žáka – doporučeným 

              dopisem, třídní učitel, výchovný poradce a metodik prevence).  

               Žák je hodnocen třetím stupněm z chování po projednání v pedagogické radě. 

– více než 25 neomluvených hodin = ředitelství školy svolá výchovnou komisi, která 

              absenci řeší (k jednání je přizván zákonný zástupce žáka – doporučeným 

              dopisem, třídní učitel, výchovný poradce, metodik prevence, zástupce orgánu 

              sociálně-právní ochrany, příp. další odborník).  

              Žák je nahlášen orgánům sociálně-právní ochrany dítěte nebo pověřenému 

              obecnímu úřadu. 

 
Omlouvání předem známé absence z rodinných důvodů je nepřípustné zpětně.  

(Rozumí se například situace, kdy žák vědomě bez omluvy a povolení vyučujícího opustí 

školu a tato absence je pak zpětně omlouvána rodiči, jako rodinné důvody). Přípustná je 

pouze předběžná písemná omluva, jinak jsou hodiny považovány za neomluvené a podle 

jejich počtu je pak odstupňována výše kázeňského postihu. 

 

   Pokud se žák neúčastnil školního výletu, popřípadě jiné akce třídy mimo školu a nedostavil 

-li se do třídy jemu náhradou určené, bez průkazného závažného důvodu, podloženého 

omluvenkou ze strany rodičů, jde o neomluvenou absenci  

 

 

2. Pozdní příchody do vyučování 

 

   Není-li žák včas ve třídě, s počátkem vyučovací hodiny a opakuje-li se tato situace 3x 

- DTU 

 

   Za další opakované pozdní příchody do vyučování bude tato doba sečtena a považována za 

neomluvenou absenci 

 - vyskytne-li se taková situace, pak bude neprodleně vyrozuměn rodič žáka  

               a požádán o spolupráci  

 - dále pak bude následovat postih, podle počtu neomluvených hodin 

 
3. Šikana 
 
 

a) počáteční šikana – dle závažnosti – DTU, DŘŠ 

b) rozvinutá šikana – snížený stupeň z chování 

c) vyrozumění policejního orgánu, dojde-li k závažnějšímu případu 

 

 

4. 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 (i chytrých hodinek)ve škole zakázáno, je zakázáno fotografovat, pořizovat 

videozáznamy a audiozáznamy z důvodů možnosti jejich zneužití. 

 

Sankční rozpětí – dle závažnosti DTU až snížený stupeň z chování 

 

   Zákaz používání mobilního telefonu a chytrých hodinek v průběhu vyučování, včetně 

přestávek! 

- telefonický kontakt mezi rodičem a žákem je v naléhavých případech umožněn 

prostřednictvím pevné linky školy (kancelář - 575 733 021) nebo 

prostřednictvím mobilního telefonu (604 277 933) 

- telefony jsou k dispozici v kanceláři EZŘ 

- mobilní telefon lze použít na vyzvání učitele ve vyučovací hodině, např. jako 

kalkulačku 

 

   V případě porušení zákazu používání mobilního telefonu a chytrých hodinek ve škole: 

- telefon bude uložen u vyučujícího nebo u třídního učitele. Žák si telefon 

vyzvedne po vyučování  

Při opakovaném porušení zákazu:  

- žákovi bude uděleno NTU 

- opakovaný přestupek = navýšení kázeňského postihu 

 

 

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. 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. 

 - o dané skutečnosti budou neprodleně informování rodiče žáka 

- viník uvede poškozenou věc do původního stavu, popřípadě nahradí věcí novou, 

nebo uhradí náklady na její opravu 

 

Sankční rozpětí: 

a) jednorázové (dle závažnosti) – NTU, DTU, DŘŠ 

b) opakované – dle počtu a závažnosti případů – DTU, DŘŠ, snížený stupeň z chování 

c) pokud žák nereaguje na předchozí opatření a opakovaně se podílí na ničení majetku školy, 

následuje snížený stupeň z chování 

 

 

5. Nošení zbraní a předmětů ohrožujících zdraví 

 

   Dbáme na ochranu zdraví a bezpečnost osob ve škole. Nalezená zbraň či nebezpečný 

předmět bude zabaven a uložen v trezoru ředitele školy, následně bude vyzván zákonný 

zástupce, aby si zabavený předmět vyzvedl.  

- DTU až snížený stupeň z chování 



6. Návykové látky (nošení, užívání, distribuce) 

 

   Všem žákům je v prostorách školy a v okruhu 100 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 platí i pro školní akce.   

 

   Bude-li žák přistižen při požívání alkoholu, kouření, nošení, držení, distribuci a zneužívání 

návykových látek během vyučování nebo v prostorách školy a při akcích pořádaných školou 

       -     bude oznámeno zákonným zástupcům 

- DŘŠ, při prvním přistižení 

- dále pak snížená známka z chování při opakovaném přistižení (až 3. stupeň) 

-  v takovém případě bude současně tento přestupek oznámen zákonným 

zástupcům a příslušnému orgánu obce s rozšířenou působností ve smyslu 

zákona č. 359/1999 Sb. §10, odst. 4. Kouření tabákových výrobků je v České 

republice definováno jako nebezpečné, nemravné a zahálčivé chování (zákon 

č. 359/1999Sb.) 

    Zákon č. 379/2005 Sb., ve vnitřních a vnějších prostorách školy je zakázáno kouřit. 

    Požívání alkoholu je porušení zákona č. 359/1999 Sb. o soc. právní ochraně dětí.  

(V takovém případě mohou být orgány činnými v trestním řízení stíháni i rodiče žáka, podle 

zákona č.  379/2005 Sb., § 15) 

   

   V případě držení, požívání a distribuce drog 

- 3. stupeň z chování  

- nahlášení zákonným zástupcům a orgánům obce ve smyslu zákona č. 359/1999 

§ 10 odst. 4. 

 

 

8. Doplnění učiva 

 

   Přijde-li žák do školy po nemoci, je povinen mít dopsáno učivo nejpozději do příští 

následující hodiny daného předmětu, jedná-li se o krátkodobou absenci. Žáci z okolních obcí 

(obtížnější kontakt se spolužáky) mohou mít termín doplnění učiva prodloužen na základě 

individuální domluvy s vyučujícím. V případě dlouhodobé absence záleží na domluvě žáka 

s vyučujícím daného předmětu.  

 

 

9. Zapomínání 

 

   Zapomínání pomůcek do vyučovacích předmětů může být řešeno vyučujícími jednotlivých 

předmětů, příp. ve spolupráci s TU 

- extra domácí úkol, písemné napomenutí TU, další stupňující se kázeňský 

postih s ohledem na celkové chování a plnění školních povinností žáka 

 

 



10. Porušení Školního řádu v dalších případech 

 

Odstupňováno dle četnosti a závažnosti – NTU, DTU, DŘŠ, snížený stupeň z chování 

 

 nevhodné chování ve vyučovací hodině nebo na školních kulturních a společenských 

akcích 

 vulgární vyjadřování 

 prokazatelné úmyslné lhaní a záměrné poskytování dezinformací 

 zapomínání školních pomůcek, sešitů, učebnic, domácích úkolů a informačního 

deníku 

 porušování školního řádu o přestávkách, nevhodné chování o přestávkách 

 drobné kázeňské přestupky, neplnění povinností služby (následuje další týden plnění 

služby, následné neplnění - NTU) 

 nevhodné nebo vulgární, urážlivé, ponižující chování ke spolužákovi/spolužákům 

 nevhodné a nepřiměřené jednání s učitelem  

 vyhazování předmětů z oken a tím ohrožování bezpečnosti osob v okolí školy  

 falšování úředních záznamů a podpisu zákonných zástupců  

 vykřikování z oken budovy školy 

  nevhodné chování k zaměstnancům školy 

 Projevy rasismu a propagace násilí, fašismu a dalších hnutí směřující k potlačení práv 

jedince nebo skupiny osob 

 

 

 Opisování a podvádění při písemné a samostatné práci  

- zabavení práce a hodnocení známkou 5 

- opakování situace = NTU, pak DTU 

 Poslouchání mobilního zařízení prostřednictvím bezdrátových či drátových sluchátek  

– NTU, při opakování DTU 

 

 

 Pokud se žák nepřezuje a řádně se omluví  

- bez postihu 

Bude-li žák přistižen nepřezutý a bude-li se tato situace opakovat 

- NTU 

Následné nerespektování dané skutečnosti povede k tvrdšímu kázeňskému postihu. 

 

 V budově školy platí zákaz nošení jakékoli pokrývky hlavy (čepice, kapuce…) 

Porušení: 

- upozornění 

- odevzdání čepice učiteli a její uschování v kabinetě nebo kanceláře školy do 

konce vyučování  

- po opakovaném neuposlechnutí NTU nebo vyšší postih 

 

 Žáci mají zakázáno konzumovat v době vyučování nebo v budově školy, či na akcích 

pořádaných školou energetické nápoje, kávu či jiné nápoje nevhodné pro děti a 

mladistvé. 

Porušení zákazu – upozornění, NTU nebo v závislosti na opakovaném porušení i vyšší postih. 

 

 



Pochvaly 

 

   Ocenění žáka je součástí pedagogické práce, může jej navrhnout pracovník školy (pochvala, 

dar)  

Například:  

 účast na soutěžích školy, okresu  

 účast na soutěžích kraje 

 reprezentace školy - mimořádný počin  

 trvale výborný prospěch  

 výrazné zlepšení prospěchu  

 pomoc při organizaci akcí pořádaných školu 

 

 

   Se sankčním řádem budou, po jeho projednání a schválení v pedagogické radě dne 14. 11. 

2019, seznámeni prostřednictvím třídních učitelů všichni žáci, na nejbližší třídní schůzce  

i rodiče.  

 

   Řád kázeňských postihů bude zveřejněn na webových stránkách školy.    

   

Sankční řád může být doplněn v případě výskytu nové, dosud neznámé skutečnosti.  

 

Vysvětlivky:  NTU = napomenutí třídního učitele 

  DTU = důtka třídního učitele 

  DŘŠ = důtka ředitele školy 

 

Sankční řád sestavil preventivní tým ZŠ Vsetín Trávníky 1217. 

 

Schváleno v pedagogické radě dne 14. 11. 2019 

Účinnost Sankčního řádu od 15. 11. 2019 

 

Ve Vsetíně, dne 14. 11. 2019                       

 

 

 

      Mgr. Libor Slováček, MBA 

                ředitel školy 


