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Stupnice kázeňských postihů:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

NTU
DTU
DŘŠ
snížená známka z chování – 2.stupeň
snížená známka z chování – 3. stupeň
podmíněné vyloučení ze studia (pouze v případě, že žák splnil povinnou školní docházku)
vyloučení ze studia (pouze v případě, že žák splnil povinnou školní docházku)

1. Bude-li žák přistižen při konzumaci nebo distribuci tabákových výrobků v prostorách školy nebo
během školních akcí (školní výlety, exkurze, adaptační pobyt, sportovní kurz, lyžařský kurz, divadelní a
filmová představení, soutěže pořádané mimo naší školu):
a) konzumace: 1x - důtka TU, 2x - důtka ŘŠ, 3x - snížená známka z chování
b) distribuce a prodej tabákových výrobků osobám mladším 18 let – snížená známka
z chování, podmíněné vyloučení nebo vyloučení žáka ze školy

2. Bude-li žák přistižen při konzumaci, držení nebo distribuci alkoholu v prostorách školy nebo
během školních akcí (školní výlety, exkurze, adaptační pobyt, sportovní kurz, lyžařský kurz, divadelní a
filmová představení, soutěže pořádané mimo naší školu):
a) konzumace - držení – 1x - důtka ŘŠ (následně snížená známka z chování), při dalším
opakování přestupku, může být žák vyloučen ze školy
b) podávání nebo prodej alkoholu osobám mladším 18 let - podmíněné vyloučení nebo
vyloučení žáka ze školy

3.

Pozdní příchody na vyučování a vyuč. hodiny (zhodnotí příslušný vyučující a TU):
a) 2x za pololetí - napomenutí třídního učitele
b) 3x za pololetí - důtka TU
c) 4x za pololetí - důtka ŘŠ
d) Vícekrát za pololetí - žáku může být udělena snížená známka z chování

4.

Neomluvená absence

Hodiny neomluvené absence se sčítají v rámci jednoho pololetí školního roku.
Pokud nebude žák omluven po skončení své nepřítomnosti ve škole, a to nejpozději do 72 hodin u TU
a do jednoho týdne u ostatních vyučujících, bude jeho absence považována za neomluvenou a řešena
kázeňským postihem:
a) 1 hodina - důtka TU, 2 hodiny - důtka ŘŠ, 3-10 hodiny - 2 z chování, 11 a více hodin - 3 z
chování
b) více než 25 neomluvených hodin – snížená známka z chování až vyloučení žáka ze školy
Legitimnost omluvenky a závažnost předložených důvodů absence posuzuje třídní učitel.
Sporné případy absence konzultuje TU s vedením školy.

5. V případě prokázaného nevhodného, násilného chování nebo psychického týrání vůči
spolužákům může být žák potrestán těmito výchovnými opatřeními:
a) důtka třídního učitele
b) důtka ředitelky školy
c) snížená známka z chování (2. nebo 3. stupeň)
d) podmíněné vyloučení nebo vyloučení žáka ze školy
e) vyrozumění policejního orgánu, dojde-li k závažnějšímu případu

6.

Bude-li žák přistižen při konzumaci, držení nebo distribuci návykových látek:
a) konzumace návykových látek v prostorách školy nebo při školních akcích (školní výlety,
exkurze, adaptační pobyt, sportovní kurz, lyžařský kurz, divadelní a filmová představení,
soutěže pořádané mimo naší školu) – snížená známka z chování, podmíněné vyloučení nebo
vyloučení žáka ze školy
b) držení návykových látek v menším množství – snížená známka z chování – 2. nebo 3.
stupeň, při opakování přestupku podmíněné vyloučení nebo vyloučení žáka ze školy
c) držení návykových látek ve větším než malém množství (trestný čin) – podmíněné
vyloučení nebo vyloučení žáka ze školy
d) distribuce návykových látek – bude řešeno ve spolupráci s PČR - vyloučení žáka ze školy

7. Ostatní drobné přestupky proti školnímu řádu, které se budou prokazatelně opakovat, budou
řešeny napomenutím nebo důtkou třídního učitele:
a) nesprávný postup při omlouvání absencí dle školního řádu
b) použití mobilního telefonu ve vyučovací hodině nebo na kulturních a společenských akcích
pořádaných školou.
c) neplnění povinností služby
d) vyrušování v hodině nebo na kulturních a společenských akcích pořádaných školou
e) nedostatečná práce v hodině – neplnění úkolů zadaných učitelem
f) nepřezouvání se v šatnách do domácí obuvi
g) vulgární vyjadřování
h) nevhodné chování o přestávkách
i) manipulace s okny bez dohledu učitele
j) vyklánění se z oken a sezení na parapetech

8. Ostatní závažné přestupky proti školnímu řádu, které budou řešeny minimálně důtkou ředitele
školy:
a) nevhodné chování k zaměstnancům školy (chování, které je proti společenským normám)
b) úmyslné ničení školního majetku (dle hodnoty) – u hodnotnějších předmětů může být
žákovi udělena i snížená známka z chování a případ může být předán Policii ČR
c) ničení majetku žáků a zaměstnanců školy (dle hodnoty) – u hodnotnějších předmětů může
být studentovi udělena i snížená známka z chování a případ může být předán Policii ČR
d) pořizování audiovizuálních a fotografických záznamů bez souhlasu.
e) podvod – u závažnějších podvodů může být udělena žákovi i snížená známka z chování a
případ může být předán Policii ČR
Při opakovaném porušení závažných přestupků nemusí sankce postupovat podle stupnice
kázeňských postihů.

9. Ostatní hrubé přestupky proti školnímu řádu řešené sníženou známkou z chování, podmíněným
vyloučením nebo vyloučením žáka ze školy:
a) krádež - u závažnějších krádeží může být případ předán Policii ČR
b) projevy rasismu a propagace násilí, fašismu a dalších hnutí směřující k potlačení práv
jedince nebo skupiny osob.
c) nošení předmětů, které by ostatní mohly zranit (nože, výbušniny, zbraně…) do školy a na
akce pořádané školou
d) zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči zaměstnancům školy

10.

Poznámky
a) Pokud se žák dopustí ještě nějakého dalšího jednání, které bude shledáno TU nebo
pedagogickou radou jako přestupek proti školnímu řádu školy, může být žákovi udělen
kázeňský postih podle závažnosti jeho přestupku v souladu se stupnicí kázeňských postihů.
b) Po projednání s ŘŠ nebo pedagog. radou mohou být některé stupně kázeňských postihů i
přeskočeny.
c) O udělení snížených známek z chování nebo o podmíněném vyloučení a vyloučení ze
studia rozhoduje ředitel školy na základě návrhu pedagogické rady.
d) udělená kázeňská opatření NTU, DTU a DŘŠ mají „platnost“ po dobu pololetí příslušného
školního roku, v němž byla udělena.

SANKČNÍ ŘÁD byl schválen na pedagogické radě dne 31. 8. 2018 a je nedílnou součástí
ŠKOLNÍHO ŘÁDU Gymnázia, Mladá Boleslav, Palackého 191/1
SANKČNÍ ŘÁD byl projednán na pedagogické radě dne 31. 8. 2018 a byl schválen Školskou
radou dne 3. 9. 2018

RNDr. Jana Pospíšilová, ředitelka školy

