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PŘESTUPKOVÝ ŘÁD
Zásady pro udělování kázeňských opatření
Popsané přestupky proti školnímu řádu se vztahují vždy na jedno klasifikační období,
tj. pololetí. Pokud se stejný přestupek žáka proti školnímu řádu bude opakovat
v následujícím klasifikačním období, bude použité kázeňské opatření vždy o stupeň přísnější
než v období předchozím. Totéž platí pro opakovaný přestupek ze stejné kategorie v tomtéž
klasifikačním období, není-li opakované konání přestupku výslovně klasifikováno jinak.
Uvedené zásady slouží především třídním učitelům jako respektované kritérium pro
posuzování přestupků žáků proti školnímu řádu. V případech hodných zvláštního zřetele
budou přestupky posuzovány v součinnosti s vedením školy.

1 Napomenutí třídního učitele









za jednu neomluvenou hodinu
za třetí pozdní příchod z neopodstatněného důvodu (zaspání apod.); každý další
takový pozdní příchod klasifikovat jako neomluvenou hodinu a řešit důtkou
třídního učitele
za nepřipravenost na vyučování (zapomínání sešitů, učebnic, domácích úkolů
apod.)
za nedodržování povinností žáka nebo pořádkové služby
za porušení zákazu vycházet o přestávkách z budovy školy
za porušení zákazu kouření v budově školy nebo jejím okolí, na pozemku školy,
v tělocvičně, na stadionu a při školních akcích
za porušení obecného zákazu používat mobilní telefony a jiná elektronická
zařízení v době vyučování nebo v rozporu s pokyny vyučujícího

2 Důtka třídního učitele







za opakované pozdní příchody z neopodstatněného důvodu
za nejvýše 10 jednotlivě neomluvených hodin nebo jeden celý den, který je
posouzen jako neomluvený
za opakovanou nepřipravenost na vyučování
za opakované (nikoliv soustavné) nedodržování povinností žáka nebo pořádkové
služby
za hrubé zacházení se školním majetkem
za podvodné jednání při hodnocení výsledků vzdělávání nebo při zpracování
zadaných úkolů
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3 Důtka ředitele školy












za více než 10 jednotlivě neomluvených hodin nebo za nejvýše 2 celé zameškané
dny, které jsou posouzeny jako neomluvené
za dlouhodobé nebo soustavně se opakující nedodržování povinností žáka nebo
pořádkové služby
za opakované porušování školního řádu nerespektováním zákazů vycházet
o přestávkách z budovy školy (mimo volných hodin nebo přesunů podle rozvrhu),
zákazu používat mobilní telefony a jiná elektronická zařízení v době vyučování
nebo v rozporu s pokyny vyučujícího, zákazu kouřit ve všech prostorách školy
nebo na akcích pořádaných školou
za podvodné jednání při omlouvání absencí
za podvodné jednání při zpracování dlouhodobých projektů a seminárních prací
za neúčast u komisionální zkoušky bez řádné omluvy
za porušení zákazu přinášet do školy nebo na školní akce předměty zdraví a životu
nebezpečné (sečné nebo bodné zbraně, paralyzující prostředky apod.)
za porušení zákazu přinášet do školy nebo na školní akce alkohol, omamné
a jedovaté látky nebo za porušení zákazu přicházet do školy již pod vlivem těchto
látek
za úmyslné poškozování majetku a zařízení ve vlastnictví školy nebo spolužáků

4 Podmíněné vyloučení ze vzdělávání (řeší se ve správním řízení)













za neomluvenou absenci v délce 3 a více vyučovacích dnů
za hrubé a dlouhodobé porušování školního řádu v oblasti výslovných zákazů
za zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči zaměstnancům školy
za projevy šikanování spolužáků a jiné hrubé chování vůči nim
za nedovolené pořizování zvukových, obrazových nebo filmových záznamů při
vyučování
za opakované podvodné jednání
za prokázané krádeže nebo přestupky násilné povahy spáchané ve škole
za zneužívání návykových látek ve škole
za opakované porušení zákazu přinášet do školy nebo na školní akce předměty
zdraví a životu nebezpečné a ohrožující
za opakované porušení zákazu přinášet do školy nebo na školní akce alkohol,
omamné a jedovaté látky nebo zákazu příchodu do školy již pod vlivem těchto
látek
za porušení zákazu přinášet do školy nebo na školní akce střelné zbraně včetně
vzduchových a plynových
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5 Vyloučení ze vzdělávání (řeší se ve správním řízení)






za násilné projevy šikanování
za distribuci nebo za pokusy o distribuci návykových látek ve škole
za prokázané spáchání trestného činu
za porušení školního řádu ve zkušební lhůtě podmíněného vyloučení (bez ohledu
na druh nebo rozsah přestupku)
dle závažnosti přestupku může být přikročeno přímo k vyloučení ze vzdělávání
i v bodech spadajících pod podmíněné vyloučení (zejména slovní a fyzické útoky
vůči žákům a zaměstnancům, šikanování, zneužívání návykových látek ap.)
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