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   Základní škola, Praha 4, Poláčkova 1067 

 
 

 

 

DODATEK Č. 1 K SANKČNÍMU ŘÁDU 

         VNITŘNÍ PŘEDPIS č. 07 – 2018 
 

Základní škola, Praha 4, Poláčkova 1067 

se sídlem 140 00, Praha 4, Poláčkova 1067 

7. Sankční řád 

 

Č.j.:            Spisový / skartační znak ZŠPOLS477/20A.1.  A10 

Vypracovala: Mgr. Martina Lipárová, ředitelka školy  

Schválila: Mgr. Martina Lipárová, ředitelka školy  

 

Pedagogická rada projednala dne 31.8.2020 

Směrnice nabývá platnosti dne: 1.9.2020 

Směrnice nabývá účinnosti dne: 1.9.2020 

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást 

tohoto předpisu. 

 
 

 

     

Tato směrnice je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním a 

vyšším odborném a jiném vzdělání a vyhláška č. 48/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů a 

nařízení. Směrnice je platná pro všechny pedagogické pracovníky. 

 
Sankční řád je nedílnou součástí školního řádu. 
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  Základní škola, Praha 4, Poláčkova 1067 

                    
 

 

 

Sankční řád – doporučení pro TU 

 
Ze školního řádu vyplývá: 

 
Při opakovaných neomluvených pozdních příchodech se řídí TU  kázeňskými opatřeními:  
 

 3 pozdní příchody napomenutí TU 

 4 – 6 pozdních příchodů důtka TU 

 7 – 9 pozdních příchodů důtka ředitele školy 

10 a více pozdních příchodů snížený stupeň z chování   

    
  Za pozdní příchod se považuje prvních 15 minut z  hodiny, poté se jedná o zameškanou hodinu. 

 

Stejná kritéria platí i pro zapomínání žákovských knížek, učebních pomůcek, úkolů, nepřezouvání (počítáno za 

pololetí): 
                 

3 poznámky   napomenutí TU 

4 - 6 poznámek důtka TU 

9 - 10 poznámek důtka ŘŠ 

10 a více poznámek snížený stupeň z chování   

  

Další upřesnění: 

 

Učitelé o NTU, DTU a návrhu na DŘŠ, sníženého stupně z chování  informují ZŘ. 

 

1. napomenutí TU  

a) zapomínání pomůcek, sešitů, DÚ 

b) hrubé chování ke spolužákům, používání vulgárních výrazů 

c) ruší vyučování 

d) nekázeň o přestávkách 

e) pozdní příchody do hodiny 

f) nepřezouvání se 

g) porušuje pravidla školní jídelny 

h) 2 neomluvené hodiny 

 

2. důtka TU 

a) časté opakování přestupků z odst. 1. 

b) agresivní chování 

c) vulgární výrazy před učitelem 

d) nevhodným způsobem jedná s učitelem 

e) prokazatelně lže a překrucuje informace 
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f) opakovaný podvod při písemných pracích 

g) krádeže  

h) záměrné ničení zařízení školy 

i) neuposlechnutí pokynu učitele 

j) záměrné ničení majetku školy, spolužáka 

k) 1 den neomluvené absence  

 

3. důtka ŘŠ 

a) časté opakování z odst. 2. (po výchovné komisi) 

b) cílené ublížení či ohrožení spolužáků, šikana v počátečních stádiích 

c) mluví vulgárně s učitelem, ponižuje učitele, vysmívá se učiteli 

d) kouření (ve škole, akci školy) 

e) alkohol, jiné drogy, pyrotechnika (použito, přineseno do školy nebo na akci školy) 

f) krádeže většího rozsahu 

g) záškoláctví 

h) 11 – 14 hodin neomluvené absence 

 

4. dvojka z chování 

a) po udělení výše jmenovaných opatřeních a žák se nezlepšil 

b) výrazný přestupek z odst. 3. 

c) záškoláctví – více než 15 hodin 

 

5. trojka z chování 

a) velmi vážný přestupek (přestupky) pro školnímu řádu (např. velmi závažná šikana, 

hrubé chování vůči žákům, učitelům či jiným zaměstnancům školy) 

b) záškoláctví více než 20 hodin 

 

 

 

Vše musí mít TU podloženo – zápisy v ŽK, případně třídní knize – sešit zapomínání. Je nutné, aby 

poznámky k chování žáků zapisovali nejen TU, ale i ostatní vyučující, službu konající dozor, 

vychovatelky ŠD. 

 

V některých případech – je nutno postupovat individuálně, je možné kázeňské opatření udělit 

okamžitě, není potřebné dodržet počet zápisů v žákovské třídě. O přestupku je třeba provést zápis. 

O udělení všech výchovných opatření učitel bezodkladně informuje žáka a zákonného zástupce a 

provede zápis do matriky. 

 

V době distanční výuky učitel informuje ihned rodiče o pozdním připojení na výuku, o zapomínání 

pomůcek, rušení výuky, agresivním chování a vulgárními výrazy před učitelem a ostatními. Postihy za 

přestupky v distanční výuce jsou shodné s výukou prezenční. 

 

 

Mgr. Martina Lipárová 

ředitelka školy 

 

 


