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Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří
součást tohoto předpisu.
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 ţáků byl vypracován sankční řád
jako součást školního řádu. Je v něm stanoven procesní postup pro řešení porušování školního řádu
ţáky. Celý sankční řád není vytvořen proto, abychom ţáky trestali, ale abychom vytvořili jasná
pravidla, která jak věříme, přispějí k příznivému klimatu ve škole.

Záškoláctví
Ţáci jsou povinni řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat (§22 zákona č. 561/2004 Sb). Rodiče
jsou informováni o způsobu uvolňování a omlouvání ţáků (MŠMT 10 194/2002-14/. Pokud je počet
neomluvených hodin vyšší neţ 25 hodin, hlásíme tuto skutečnost OSPOD.

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 a platný MPP.

Krádeže
Zcizit někomu jeho majetek je v České republice povaţováno za trestný čin nebo přestupek, a to podle
výše škody, která byla způsobena (§50 zákona č. 200/1990 Sb.).

Návykové látky
Všem ţákům je v prostorách školy a v okruhu 300 m od školní budovy, na školním hřišti a pozemku je
přísně zakázáno uţívat 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, ţe se škola o takovém chování dozví, je
nucena splnit zákonnou ohlašovací povinnost vůči orgánům sociálně-právní ochrany (§10 odst. 4).
Výše uvedené je součástí MPP a platí i pro školní akce.
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Kyberšikana
Za kyberšikanu povaţujeme šikanu realizovanou prostřednictvím komunikačních technologií (ICT),
včetně pořizování obrazových a zvukových záznamů a jejich následné šíření např. na sociálních
sítích…, natáčení zaměstnanců školy, spoluţáků, šikanování pomocí e-mailů, útočných a uráţejících
SMS apod).
Za dobré skutky můţe být ţák odměněn aţ pochvalou ředitele školy, za přestupky a nekázeň pak
hodnocen dle níţe uvedeného sankčního řádu. Níţe uvedené kázeňské postihy budou udělovány po
důkladném zváţení učitelem, po případném projednání s ředitelem školy, zákonnými zástupci ţáka,
výchovnou poradkyní, pracovníkem pro prevenci nebo v pedagogické radě.

Pochvaly
Ocenění ţáka je součástí pedagogické práce, můţe jej navrhnout pracovník školy (pochvala, dar)
a provést záznam do katalogového listu.
- účast na soutěţích školy, okresu – učitel
- účast na soutěţích kraje – ředitelka + záznam na vysvědčení
- reprezentace školy – učitel, ředitelka
- mimořádný počin – učitel, ředitelka
- třídní sluţby – třídní učitel
- trvale výborný prospěch – třídní učitel
- výrazné zlepšení prospěchu – učitel
- pomoc při organizaci akcí pořádaných školu – učitel, ředitel

Kázeňská opatření:
Za porušení školního řádu lze ţákovi udělit výchovná opatření podle závaţnosti 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, zapomínání cvičebního úboru
- jednorázové ničení školního majetku menšího rozsahu (malování po lavici…)
- pouţívání mobilů, MP3, MP4 apod. zařízení při vyučování a pořízení bez dovolení školy fotografie,
audio či video záznamy
- porušování školního řádu o přestávkách, nedovolené otvírání oken
- ublíţení na zdraví – první selhání
- 5 aţ 10 záznamů o zapomínání za měsíc
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2. Důtka třídního učitele
- časté opakování přestupků z oddílu 1
- opakované hrubé a vulgární vyjadřování
- ničení školního majetku
- pozdní příchody do vyučovacích hodin – opakované
- ničení majetku spoluţáků
- pozdní omlouvání absence
- podvody při písemkách, testech
- pouţívání mobilů, MP3, MP4 apod. zařízení a pořizování bez dovolení fotografie, audio či video
záznamy z vyučovacích hodin a přestávek (nahrávání šikany apod.)
- opakovaně 5 aţ 10 záznamů zapomínání za měsíc nebo 10 aţ 20 záznamů za čtvrtletí
- nemluvená absence do 2 hodin
- pyrotechnika a další nebezpečné předměty ohroţující zdraví (nošení do školy nebo na akce školy)
- ublíţení na zdraví

3. Důtka ředitele školy
- časté opakování přestupků z oddílu 1, 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
- 20 aţ 30 záznamů o zapomínání za čtvrtletí
- neomluvená absence (2–5 hodin)
- opuštění budovy
- opakované ublíţení na zdraví – menšího rozsahu

4. Druhý stupeň z chování
- podvody
- soustavné a opakované vulgární chování
- zvláště hrubé slovní útoky ţáka vůči pracovníkům školy a ţákům
- opakované opuštění budovy školy
- kouření v prostorách školy, včetně školních akcí, které probíhají mimo budovu školy a všech akcích
pořádaných školou – opakovaně
- opakované úmyslné ublíţení na zdraví
- alkohol a ostatní OPL (drţení, distribuce, uţití)
- prokázaná šikana verbální, aktivní, přímá (nadávání, zesměšňování, uráţky)
- psychické týrání spoluţáků pedagogů či ostatních zaměstnanců školy
- krádeţe menšího rozsahu
- bylo-li uděleno NTU, DTU, DŘŠ a ţák se nezlepšil
- neomluvená absence v rozsahu 6–12 hodin
- 30 a více záznamů o zapomínání za čtvrtletí

Organizační řád školy - „ŠKOLNÍ ŘÁD"

strana3 z počtu 4

Základní škola Jablonec nad Nisou – Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace

5. Třetí stupeň z chování
- úmyslné ublíţení s následky
- prokázaná šikana - nepřímá aktivní (pošle někoho, aby ublíţil oběti) a fyzická, přímá aktivní
- neomluvená absence – 13 a více hodin
- opakované krádeţe
- velmi závaţný přestupek proti školnímu řádu a velmi závaţné a soustavné porušování šk. řádu
Při závaţném a hrubém porušení školního řádu nemusí sníţené známce z chování předcházet jiné
výchovné opatření. Jakékoliv slovní a fyzické útoky ţáků vůči pracovníkům školy se vţdy povaţují za
velmi závaţný přestupek proti školnímu řádu.

Závěrečná ustanovení
•
•
•
•
•
•

Kontrolou plnění ustanovení této směrnice je pověřena zástupkyně ředitelky školy.
O kontrolách provádí písemné záznamy.
Uloţení směrnice v archivu školy se řídí Spisovým a skartačním řádem školy.
Směrnice nabývá účinnosti dnem: 01. 09. 2017.
Podle § 30 školského zákona č. 561/2004 Sb. zveřejňuje ředitel školy tento řád
následujícím způsobem: webové stránky školy.
Zákonní zástupci ţáků jsou informováni o vydání řádu školy informací na webu školy,
a je pro ně zpřístupněn v budově školy.

Mgr. Jana Mašindová
ředitelka školy
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