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Pravidla hodnocení kázně 

V souladu s preventivním programem zabývajícím se rizikovými faktory chování 

žáků základní školy jsme vypracovali dokument „Sankční řád - pravidla hodnocení 

kázně“, který je nedílnou součástí Školního řádu. Je v něm stanoven procesní postup 

pro řešení porušování školního řádu žáky s následujícími pravidly: 

a) o každém ústním jednání je sepsán záznam, který je podepsán všemi 

zúčastněnými 

b) v souladu s ustanovením §21 školského zákona respektujeme práva žáků a 

jejich zákonných zástupců 

c) neprodleně a prokazatelně informujeme zákonné zástupce o závažnosti 

porušení pravidel chování plynoucích ze školního řádu a o možných 

následcích, který v daném případě přicházejí v úvahu 

d) podle okolností případu (při požití alkoholu a jiných omamných látek) 

informujeme zákonné zástupce, v závažných situacích je přivolán lékař, 

Policie ČR a informován orgán sociálně právní ochrany dětí 

Celá pravidla hodnocení kázně nejsou vytvořena proto, abychom žáky trestali, ale 

abychom vytvořili jasná pravidla, která přispějí k příznivému klimatu ve škole.  

Překročení Školního řádu v závažných případech 

 Záškoláctví 

Žáci jsou povinni řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat (§22 zákona 

č.561/2004 Sb.). Rodiče jsou informováni o způsobu uvolnění a omlouvání žáků ve 

Školním řádu školy. 

Sankční rozpětí: 
a) dle počtu neomluvených hodin – důtka třídního učitele (dále jen DTU), důtka 

ředitele školy (dále jen DŘŠ) 

b) svévolné opuštění budovy školy – důtka ředitele školy 

 Školní násilí 

Úmyslné ublížení na zdraví je posuzováno dle závažnosti a případného opakování. 

 



Dokument: Sankční řád - Pravidla hodnocení kázně  verze: 01092021 

Stránka 2 z 9 
 

Sankční rozpětí: 
a) první selhání – dle závažnosti – napomenutí třídního učitele (dále jen NTU), 

důtka třídního učitele, důtka ředitele školy  

b) opakované ubližování – DŘŠ 

 Šikana 

Škola má mimořádnou odpovědnost za to, aby předcházela vzniku tohoto problému 

a aby se s ním odpovědně vyrovnala už od prvních náznaků šikany. Při prokázání 

šikany postupujeme podle Metodického pokynu MŠMT 22294/2013-1. 

Sankční rozpětí: 
a) počáteční šikana – dle závažnosti – DTU, DŘŠ  

b) rozvinutá šikana – DŘŠ 

 Ničení majetku 

Žák je odpovědný za škodu, kterou svým jednáním způsobil. V případě úmyslného 

poškození či zničení školního majetku (vybavení třídy, zapůjčené učebnice…) bude 

škola vymáhat náhradu škody na tom, kdo ji způsobil (§420 a, odst. 1 zákona 

č.40/1964 Sb. Občanského zákoníku). 

Sankční rozpětí: 
a) jednorázové – NTU  

b) opakované – dle počtu případů – DTU, DŘŠ 

c) pokud žák nereaguje na předchozí opatření a nadále se podílí na ničení 

majetku školy – DŘŠ   

 Krádež 

Zcizit někomu jeho majetek je v České republice považováno za trestný čin nebo 

přestupek a to dle výše škody, která byla způsobena (§247 zákona č.140/1961 Sb., §50 

zákona č.200/1990 Sb.) 

Sankční rozpětí: 
Krádež školního majetku nebo osobního majetku: 

a) žák bude potrestán až DŘŠ – a to bez ohledu na výši škody, kterou svým 

jednáním způsobil – nezávisle na policejním šetření 
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 Nošení nebezpečných a zdraví ohrožujících předmětů 

Dbáme na ochranu všech osob ve škole. 

Sankční rozpětí: 
a) přinesení a nepoužití předmětu – NTU, DTU 

b) použití předmětu – DŘŠ  

 Alkohol, drogy, tabákové výrobky 

Všem žákům není povoleno v prostorách školy užívat alkoholické nápoje, návykové 

látky, tabákové výrobky a látky ohrožující zdraví a stejně tak je do školy přinášet. 

Současně není z důvodu ochrany zdraví dovoleno do školy vstupovat pod vlivem 

alkoholu či jiné omamné látky. 

Kouření v prostorách školy a v areálu školy je přísně zakázáno. Jde o porušení 

zákona č. 379/2005 Sb., zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí, které 

požívají alkohol nebo návykové látky a zákona č. 200/1999 Sb. o přestupcích, 3 odst., 

písm. b. 

Podávání, prodávání a umožňování konzumace alkoholu osobám mladším 18 let 

může být kvalifikováno jako trestný čin. Škola je povinna v takovém případě splnit 

ohlašovací povinnost a událost oznámí Policii ČR. 

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 o takovém chování škola dozví, splní ohlašovací povinnost vůči 

orgánům sociálně právní ochrany (§10, odst. 4 téhož zákona). 

Výše uvedené platí i pro školní akce! 

Sankční rozpětí: 
Užití návykových látek (alkohol, drogy, tabákové výrobky, …) na půdě školy či při 

školních akcích 

a) DŘŠ 

Distribuce výše uvedených návykových látek 

a) DŘŠ 

Vstup do školy pod vlivem alkoholu, drog 

a) DŘŠ 
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V případě podezření, že žák kouří tabákové výrobky (při obdržení informace, při 

podezření o volných hodinách), hlásí škola tuto skutečnost rodičům nebo 

zákonnému zástupci (§7, odst. 1 zákona č.359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně). 

Překročení školního řádu v méně závažných případech 

Různá porušení 

Sankční rozpětí: 
a) odstupňování dle četnosti a závažnosti – NTU, DTU, DŘŠ 

Porušení školního řádu je prošetřeno okamžitě poté, kdy škola o porušení obdržela 

informace, ve složitějších situacích do 30 dnů. V případech, kdy je navrhováno 

kázeňské opatření DŘŠ, je projednáno pedagogickou radou a o výsledku jsou rodiče 

nebo zákonní zástupci písemně informováni. Žák (§8, odst. 2 zákona 359/1999 Sb.) i 

zákonný zástupce se mohou k celé situaci vyjádřit. Členové pedagogické rady 

poskytují všechny informace, které se k danému problému vztahují, jsou poradním 

orgánem. O konečném kázeňském opatření rozhoduje ředitel školy.    

 

 

Kázeňská opatření: 

Mezi kázeňská opatření patří:  

a) Napomenutí třídního učitele – NTU 

b) Důtka třídního učitele – DTU 

c) Důtka ředitele školy – DŘŠ 

d) Pochvala třídního učitele – PTU 

e) Pochvala ředitele školy – PŘŠ  

I. Napomenutí třídního učitele – NTU  

 Vyrušování ve vyučování 

 Vulgární vyjadřování 

 Jednorázové ničení školního majetku menšího rozsahu (malování po lavici, 

zdi…) 
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 Používání elektronických zařízení a pořizování, bez dovolení školy, 

fotografických, audio či video záznamů z vyučovacích hodin 

 Porušování školního řádu během výchovně vzdělávacího procesu 

 Úmyslné ublížení na zdraví menšího rozsahu – první selhání 

 10 záznamů o zapomínání 

 Opakované úmyslné nenošení roušek (dle platných hygienických opatření) 

II. Důtka třídního učitele – DTU  

 Časté opakování přestupků z odd. I. 

 Opakované hrubé a vulgární vyjadřování 

 Opakované podvody, lži … 

 Ničení školního majetku 

 Pozdní příchody do vyučovacích hodin – opakovaně 

 Ničení majetku spolužáků 

 Podvody při písemných pracích 

 Opakované používání elektronických zařízení a pořizování, bez dovolení 

školy, fotografických, audio či video záznamů v celém areálu školy 

 Úmyslné vyhledávání internetových stránek s nevhodným obsahem – první 

selhání 

 Neomluvená absence 

 Pyrotechnika a další nebezpečné předměty ohrožující zdraví (nošení do školy 

nebo na akce školy, nepoužití) 

III. Důtka ředitele školy – DŘŠ  

 Časté opakování přestupků z odd. II. 

 Opakované podvody, lži … 

 Kouření v prostorách školy, včetně školních akcí, které probíhají mimo 

budovu školy a všech akcí pořádaných školou – poprvé  
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 Soustavné vulgární chování 

 Pyrotechnika a další nebezpečné předměty ohrožující zdraví (nošení do školy 

nebo na akce školy a její použití) 

 Svévolné opuštění školy – poprvé 

 Opakované úmyslné vyhledávání internetových stránek s nevhodným 

obsahem 

 Úmyslné využívání mobilní sítě a internetu k umisťování nebo vkládání 

nevhodných textů, obrázků a video či audio nahrávek při práci na školních 

počítačových stanicích   

 Pozdní příchody do vyučovacích hodin – opakovaně – 6x a více  

 Neomluvená absence 

IV. Pochvala třídního učitele – PTU  

 Za výrazný projev školní iniciativy  

 Za déletrvající úspěšnou práci   

 Za reprezentaci školy 

V. Pochvala ředitele školy – PŘŠ  

 Za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy 

 Za záslužný nebo statečný čin  

 Za dlouhodobou úspěšnou práci.  

Klasifikace chování: 

Klasifikace chování je prováděna na základě celkového zhodnocení chování žáka za 

celé pololetí. Jako podklad hodnocení jsou zahrnuta všechna udělená kázeňská 

opatření (NTU, DTU, DŘŠ, PTU, PŘŠ) v průběhu daného pololetí. 

Zhoršení klasifikace chování nesmí být provedeno pouze na základě jednoho 

přestupku proti školnímu řádu.     

Při hodnocení chování žáků postupují pedagogičtí pracovníci citlivě a spravedlivě. 
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1 – velmi dobré 

 Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení školního řádu školy. 

Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle. Žák je však přístupný 

výchovnému působení a snaží se své chyby napravit. 

2 – uspokojivé 

Bylo uděleno opakovaně NTU, DTU a DŘŠ za:  

 Porušování školního řádu 

 Opakované podvody, lži … 

 Soustavné a opakované vulgární chování 

 Zvláště hrubé slovní útoky žáka vůči pracovníkům školy 

 Opakované opuštění budovy školy 

 Opakované kouření v prostorách školy, včetně školních akcí, které probíhají 

mimo budovu školy a všech akcí pořádaných školou  

 Úmyslné ublížení na zdraví – opakované či většího rozsahu 

 Alkohol, ostatní OPL (v prostorách školy a areálu školy, na akcích školy) 

 Opakovaná prokázaná šikana – verbální, aktivní, přímá (nadávání, 

zesměšňování, urážky, vyhrožování…) 

 Opakované psychické týrání spolužáků, pedagogů, či ostatních zaměstnanců 

školy 

 Opakované krádeže menšího rozsahu 

 Celková neomluvená absence za pololetí  

3 – neuspokojivé  

Velmi závažné a soustavné porušování školního řádu – opakované udělení 

DŘŠ za následná porušení:  

 Opakované podvody, lži … 

 Úmyslné ublížení s následky 
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 Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se 

vždy považují za závažné porušení povinností stanovených zákonem 

č.561/2004 Sb. 

 Prokázaná opakovaná šikana – fyzická, přímá, aktivní (facka, kopání…) 

 Neomluvená absence za pololetí 

 Prokázaná opakovaná šikana – nepřímá, aktivní (pošle někoho, aby oběť zbil, 

slovně napadal…) 

 Opakované krádeže 

 Velmi vážný přestupek proti školnímu řádu (např. hrubé chování vůči žákům, 

učitelům a soustavné opakované porušování školního řádu školy) 

 

Účinnost od 1. 9. 2022 

 

Pravidla hodnocení kázně školy byla projednána a schválena na pedagogické radě    

1. 9. 2022  

Školská rada byla seznámena se „Sankčním řádem  - pravidly hodnocení kázně“ dne:  

1. 9. 2022 

 

Rodiče školy byli seznámeni se „Sankčním řádem  - pravidly hodnocení kázně“ dne:  

1. 9. 2022 prostřednictvím webových stránek školy. 

 

V Jihlavě dne 1. září 2022 
 

 

                                Mgr. Andrea Medunová 

                                                                         ředitelka školy 

 


