Pravidla pro hodnocení žáků SOŠ a SOU Třešť
l. Legislativní východiska
l.l Tento sankční řád je vydáván jako závazná norma pro žáky, pedagogické a nepedagogické
pracovníky školy. Jeho přijetím nejsou dotčena práva a povinnosti osob vyplývající
z předpisů vyšší právní síly. Legislativními východisky pro jeho vytvoření byly tyto
zákonné normy:
-

zákon č.561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon)

-

zákon č.563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících

-

vyhláška č.13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích.

1.2 Účelem sankčního řádu je vytvořit jasná a stručná pravidla pro udělování výchovných
opatření, která zahrnují ocenění a výchovná kázeňská opatření.

2. Ocenění
2.1 Ocenění jsou žákům udělována za:
-

výrazný projev školní iniciativy
déle trvající úspěšnou práci
reprezentaci školy na veřejnosti
úspěch ve vědomostních a sportovních soutěžích
statečný čin
mimořádný projev lidskosti či občanské iniciativy.

2.2 Třídní učitel uděluje na základě vlastního rozhodnutí žákovi pochvalu třídního učitele
(bez schválení ped.radou).
2.3 Ředitel školy uděluje na základě návrhu učitele nebo vlastního návrhu a po projednání na
pedagogické radě žákovi pochvalu ředitele školy.
2.4 Úspěchy a příkladné činy žáků mohou být se souhlasem žáků a jejich zákonných
zástupců veřejně vyvěšeny a zveřejněny na webových stránkách školy.
2.5 Ocenění jsou oznamována písemnou formou zákonným zástupcům žáků (u zletilých je
svým zákonným zástupcem žák sám).
2.6 Ocenění jsou nejpozději 5 dnů po udělení zaznamenána třídním učitelem do katalogového
listu a do systému Bakaláři.
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3. Výchovná kázeňská opatření
3.1 Proviní-li se žák proti vnitřním řádům, bude žákovi podle závažnosti provinění uděleno
jedno z následujících opatření:
-

napomenutí třídního učitele (TU), učitele OV, vychovatele
důtka třídního učitele (DTU), učitele OV
důtka ředitele školy (DŘŠ)
podmíněné vyloučení ze studia se zkušební lhůtou nejdéle na dobu jednoho roku,
podmíněné vyloučení z ubytování (dále jen podmíněné vyloučení)
vyloučení ze studia, vyloučení z ubytování (dále jen vyloučení)
a dále je možno žáka klasifikovat z chování
– snížená známka z chování na stupeň uspokojivé
– snížená známka z chování na stupeň neuspokojivé.

3.2 Třídní učitel uděluje žákovi napomenutí třídního učitele a důtku třídního učitele
(neprojednává se na ped.radě)
3.3 Ředitel školy uděluje na základě návrhu učitele nebo vlastního návrhu a po projednání na
pedagogické radě žákovi důtku ředitele školy.
3.4 Ředitel školy rozhoduje na základě návrhu učitele nebo vlastního návrhu a po projednání
na pedagogické radě o snížení známky z chování, podmíněném vyloučení a vyloučení .
Při podmíněném vyloučení stanovuje lhůtu nejdéle na dobu jednoho roku.
3.5 Podmíněné vyloučení a vyloučení musí být před rozhodnutím projednáno se zákonným
zástupcem žáka. Zahajuje se správní řízení – dle správního řádu.
3.6 Každé výchovné opatření musí být podloženo konkrétními důkazy a musí směřovat
pouze proti viníkům. Musí být projednáno co možná nejdříve.
3.7 Žák smí být za jedno porušení vnitřního řádu postihován pouze jedenkrát.
3.8 Výchovná opatření jsou oznamována písemnou formou zákonným zástupcům žáků
(u zletilých je svým zákonným zástupcem žák sám).
3.9 Výchovná opatření jsou nejpozději 5 dnů po udělení zaznamenána třídním učitelem
do katalogového listu a do systému Bakaláři.
3.10. Pokud je žákovi uděleno kázeňské opatření podmíněné vyloučení nebo vyloučení
ze studia, nebude klasifikován z chování stupněm velmi dobré.
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4. Kázeňské postihy za jednotlivé porušení vnitřních řádů
4.1.Ničení majetku
Každý je odpovědný za škodu, kterou svým jednáním způsobil. V případě úmyslného
poškození nebo zničení školního majetku bude škola vymáhat náhradu škody na tom, kdo ji
způsobil (Občanský zákoník).
Sankční rozpětí:
- jednorázové ničení majetku – DTU
- opakované dle počtu případů – DTU, DŘŠ.
Pokud žák nereaguje na předchozí kázeňská opatření a nadále se podílí na ničení majetku
školy následuje snížený stupeň z chování, podmíněné vyloučení nebo vyloučení.
4.2 Krádeže
Zcizit někomu jeho majetek je v ČR trestným činem nebo přestupkem a to podle výše škody,
která byla způsobena.
Sankční rozpětí:
- krádež školního nebo osobního majetku – žák bude potrestán až podmíněným
vyloučením. V případě dobré spolupráce žáka i jeho zákonného zástupce můžeme
přistoupit k mírnějšímu kázeňskému opatření
4.3 Alkohol, drogy, tabákové výrobky
Všem žákům je v prostorách školy zakázáno užívat alkoholické nápoje, návykové látky,
cigarety a stejně tak je do školy přinášet. Současně není dovoleno z důvodu ochrany zdraví do
školy vstupovat pod vlivem alkoholu nebo návykových látek.
Požívání alkoholu osobami mladšími 18 let je v ČR považováno za nebezpečné, nemravné a
zahálčivé chování. Každý, kdo se ho dopouští má nárok na pomoc orgánů sociálněprávní
ochrany.
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) a
v opakovaných případech splní zákonnou ohlašovací povinnost vůči orgánům sociálně-právní
ochrany (§ 10, odst.4 téhož zákona).
Výše uvedené platí i pro školní akce.
4.3.1 Bude-li žák přistižen při konzumaci nebo distribuci tabákových výrobků v prostorách
školy nebo během školních akcí :
- konzumace – kázeňské řešení podle návrhu TU
- distribuce a prodej tabákových výrobků osobám mladším 18 let – DTU nebo snížená
známka z chování.
4.3.2 Bude-li žák přistižen při konzumaci,držení nebo distribuci alkoholu v prostorách školy
nebo během školních akcí:
- konzumace – držení, příchod pod vlivem alkoholu - DŘŠ
- podávání nebo prodej alkoholu osobám mladším 18 let - DŘŠ.
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4.3.3 Bude-li žák přistižen při konzumaci, držení nebo distribuci návykových látek
v prostorách školy nebo během školních akcí:
konzumace návykových látek – DŘŠ až podmíněné vyloučení
držení návykových látek v menším množství – DŘŠ nebo snížená známka z chování –
2. nebo 3. stupeň, při opakování přestupku podmíněné vyloučení
- držení návykových látek ve větším než v malém množství (trestný čin) – DŘŠ,
podmíněné vyloučení nebo vyloučení žáka ze školy
- distribuce návykových látek – podmíněné vyloučení nebo vyloučení žáka.
Oznámení PČR dle závažnosti nálezu návykové látky.
-

4.4 Neomluvená absence
Za neomluvenou absenci v rozsahu:
- 1 – 25 hodin - kázeňské řešení podle návrhu TU
- více než 25 hodin – kázeňské řešení dle návrhu TU, snížená známka z chování až
vyloučení žáka.
4.5 V případě prokázaného nevhodného, násilného chování nebo psychického týrání vůči
spolužákům může být žák potrestán těmito výchovnými opatřeními:
- důtka třídního učitele
- důtka ředitele školy
- podmíněné vyloučení nebo vyloučení žáka ze školy.
Dále je možno žáka klasifikovat z chování:
- sníženou známkou z chování (2. nebo 3. stupeň) .
Podle závažnosti vyrozumění policejního orgánu.
4.6 Šikana
Školy mají mimořádnou odpovědnost za to, aby předcházely vzniku tohoto problému a aby se
s ním odpovědně vyrovnávaly hned od počátku. Při prokázání a řešení šikany postupujeme
podle metodického pokynu MŠMT č. 24246/2008-6.
Sankční rozpětí:
- počáteční šikana - podle závažnosti DTU až DŘŠ
- rozvinutá šikana – snížený stupeň z chování a podmíněné vyloučení až vyloučení
4.7 Nošení zbraní a předmětů ohrožujících zdraví
Sankční rozpětí:
- přinesení a nepoužití předmětu - napomenutí TU, DTU
- použití předmětu – od DŘŠ, snížený stupeň z chování, podmíněné vyloučení ze studia
4.8 Pozdní příchody na vyučování (zhodnotí příslušný vyučující):
- kázeňské řešení podle návrhu TU.
4.9. Pořizování obrazového a zvukového materiálu v prostorách školy
Ve škole a na všech pracovištích školy je zakázáno bez souhlasu ředitele školy fotografovat a
pořizovat video záznamy a audio záznamy z důvodu možného zneužití tohoto materiálu.
Sankční rozpětí:
- DŘŠ, snížený stupeň z chování.
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4.10 Porušení vnitřních řádů v méně závažných případech
(nenošení pomůcek, opakované zapomínání domácích úkolů, opakované pozdní příchody,
drzé chování, používání mobilního telefonu ve vyučovacích hodinách, nošení zakázaných
časopisů, otvírání zakázaných webových stránek, opakovaná porušení školního řádu atd.).
Sankční rozpětí:
- odstupňováno dle četnosti a závažnosti – napomenutí TU až DŘŠ, snížený stupeň
z chování.
Porušení vnitřních řádů je prošetřeno okamžitě poté, co škola o tom obdržela informace, ve
složitějších situacích nejpozději do 30 dnů.
Členové pedagogické rady poskytují všechny informace, které se k danému problému
vztahují, pedagogická rada je poradním orgánem ředitele školy.
O konečném kázeňském opatření rozhoduje ředitel školy.
Ve všech ostatních případech je řešení situace v kompetenci TU ve spolupráci s ostatními
pedagogickými pracovníky – učiteli OV, vychovateli.
Pokud se žák dopustí ještě nějakého dalšího jednání, které bude shledáno TU nebo
pedagogickou radou jako přestupek proti vnitřnímu řádu školy, může být žákovi udělen
kázeňský postih podle závažnosti jeho přestupku v souladu se stupnicí kázeňských postihů.
V případech, kdy je navrhováno kázeňské opatření: DŘŠ, podmíněné vyloučení nebo
vyloučení, je svolána výchovná komise.
Žáci jsou seznámeni se sankčním řádem na třídnických hodinách.
Sankční řád se v přiměřeném rozsahu vztahuje také na školská zařízení, která jsou součástí
SOŠ a SOU Třešť:
- ubytovací zařízení (domov mládeže, internát)
- stravovací zařízení (školní jídelna).
Po projednání s ředitelem školy nebo pedagogickou radou mohou být některé stupně
kázeňských postihů přeskočeny.
O udělení DŘŠ, snížených známek z chování, podmíněném vyloučení nebo vyloučení
rozhoduje ředitel školy na základě návrhu pedagogické rady.
Při řešení kázeňského přestupku žáka se přihlédne k jeho mentálním schopnostem a
k celkovému profilu. Přestupek se posuzuje komplexně včetně posouzení všech vlivů, které
žáka k uvedenému chování vedly.
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Výchovná komise
Na výchovnou komisi musí být zákonní zástupci pozváni vždy písemně s dostatečným
předstihem. V mimořádných případech se mohou pozvat i telefonicky.
Zletilým žákům je dopis adresován na jejich jméno a může být předán proti podpisu žákovi
přímo.
Výchovná komise musí být svolána vždy, kdy je důvod navrhnout kázeňské opatření DŘŠ,
podmíněné vyloučení nebo vyloučení ze studia nebo ubytovacího zařízení.
Výchovný poradce spolupracuje s ostatními pedagogickými pracovníky a při řešení
závažných deliktů spolupracuje s PČR a orgánem sociálně právní ochrany dětí. Jednotlivé
případy se posuzují komplexně s přihlédnutím k osobnosti žáka a dalším skutečnostem z jeho
rodinného zázemí.
O svolání výchovné komise žádá třídní učitel na základě podkladů od příslušných
pedagogických pracovníků. Ve všech případech jednání výchovné komise je pořizován zápis,
který vyhotoví výchovný poradce. Zápis se archivuje podle archivačního řádu SOŠ a SOU
Třešť.
Výchovná komise se svolává do určené místnosti.
Členové výchovné komise:
- výchovný poradce
- třídní učitel
- zástupce ředitele
- ostatní přizvaní.

Projednáno na pedagogické radě dne 1. 9. 2017
Schválenou školskou radou dne 30. 8. 2017
Sankční řád nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2017

Mgr. Ing.Karel Matějů
ředitel školy
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