
SANKČNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Jablonec nad Nisou – Rýnovice,  

Pod Vodárnou (doplněk ke školnímu 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 a v souladu s 

minimálním preventivním programem zabývajícím se faktory rizikového chování žáků byl 

vypracován sankční řád jako součást školního řádu. Celý sankční řád není vytvořen proto, 

abychom žáky trestali, ale abychom vytvořili jasná pravidla, která jak věříme, přispějí 

k příznivému klimatu ve škole.  

Na základě zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů podle § 22 

odst. 1  jsou žáci povinni: 

a) řádně docházet do školy nebo školského zařízení a řádně se vzdělávat 

b) dodržovat školní a vnitřní řád, předpisy, pokyny školy a školského zařízení k ochraně 

zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni 

c) plnit pokyny pedagogických pracovníků školy a školských zařízení vydané v souladu 

s právními předpisy a školním řádem 

 

 

Pochvaly a kázeňská opatření 
Za dobré skutky může být žák odměněn pochvalou učitele či ředitele školy. Za přestupky a 

nekázeň je žák hodnocen dle níže uvedeného sankčního řádu. Kázeňské postihy budou 

udělovány po důkladném zvážení učitele, po případném projednání s ředitelem školy, 

zákonnými zástupci žáka, výchovnou poradkyní, školním metodikem prevence nebo 

pedagogickou radou. 

Pochvaly 
Ocenění žáka je součástí výchovně-vzdělávacího procesu. Navrhuje jej pracovník školy 

(formou pochvaly, daru).  

Pochvalu udělujeme například za: 

 

-účast na soutěžích školy, okresu    

-účast na soutěžích kraje   

-reprezentaci školy  

-mimořádný počin  

-třídní služby  

-trvale výborný prospěch  

-výrazné zlepšení prospěchu  

-pomoc při organizaci akcí pořádaných školou  

 

 

 

 

 



Kázeňská opatření uložená okamžitě po zjištění porušení školního řádu 
Za porušení školního řádu budou žákovi udělena výchovná opatření (napomenutí třídního 

učitele, důtka třídního učitele, důtka ředitele školy) podle závažnosti porušení. 

 

1)Používání mobilních telefonů a podobných zařízení (např. přehrávače, tablety) během 

výuky i o přestávkách  

Pořizování fotografií, audio či video záznamů bez výslovného svolení pedagoga, používání 

sociálních sítí (FB, IG, ad.) v době vyučování i přestávek 

 

2) Kyberšikana 

Zneužití počítače, mobilního telefonu či jiného záznamového zařízení během výuky k 

poškození jiné osoby – útok na jinou osobu s použitím počítače či mobilního telefonu během 

výuky a přestávek, zesměšňování žáků či učitelů mimo školu s dopadem na dění ve škole 

 

3) Šikana  

Opakované nadávky, vyhrožování, zesměšňování, braní, použití, zničení či přisvojení si cizí 

věci. Fyzická agrese, šikana žáka, učitele či jiného zaměstnance školy. 

 

4) Návykové látky  

Přinesení návykové látky do školy, požití návykové látky během vyučování, školních akcí, před 

výukou, distribuce návykové látky v areálu školy.  

 

5) Krádeže  

Krádeže v areálu školy a na školních akcích   

 

6) Vandalismus  

Poškozování nebo ničení majetku školy, ostatních žáků, pedagogických pracovníků a dalších 

zaměstnanců školy. Sankce dle rozsahu daného poškození a zároveň náhrada vzniklé škody.  

 

7) Neplnění pokynů pedagogických pracovníků  

Opakované nenošení pomůcek do výuky, opakovaná nepřipravenost na výuku, neplnění 

povinností, špatná pracovní morálka. 

 

8) Vulgarita  

Vulgární slovní napadení spolužáka, zaměstnance školy, vulgární a hrubé vyjadřování.  

 

9) Nevhodné chování o přestávkách i během vyučování 

Hlasité neopodstatněné projevy během výuky a přestávek, strkání, běhání po chodbách nebo ve 

třídách, apod. 

 

10) Nedovolené opuštění školy – předčasný odchod z výuky  

Bez vědomí pedagoga, zástupce ředitele nebo ředitele školy.  

 

11) Žvýkání a konzumace potravin při vyučování 

 

12) Nepřezouvání, nenošení vhodných přezůvek v prostorách školy 

 

13) Nedodržování pořádku v prostorách školy  



Úmyslné pohazování odpadků mimo koš či jiné znečišťování v prostorách školy, nepořádek 

v šatně, bezdůvodné zdržování pobytu v areálu školy, nedodržování stanovených pravidel na 

herních prvcích před školou 

 

14) Podvodné jednání nebo lhaní 

 

15) Přinášení nebezpečných věcí do školy a na akce školy (zbraně, pyrotechnika, apod.) 

 

16) Ublížení na zdraví, případně ublížení na zdraví v důsledku porušení pravidel 

bezpečnosti 

 

17) Porušení zákazu vstupovat do prostoru, kam je dovoleno vstupovat jen v doprovodu 

pedagoga či s jeho výslovným souhlasem (tělocvična, odborné učebny, jídelna) 

 

 

 

 

Při závažném, opakovaném či hrubém porušení školního řádu v průběhu klasifikačního období 

bude žák hodnocen sníženým stupněm z chování. Sníženému stupni z chování nemusí 

předcházet jiná výchovné opatření.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sankční řád byl schválen pedagogickou radou  .......................  Směrnice je platná od  ..............  
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