
Sankční řád 
pro žáky Gymnázia a Střední odborné školy pedagogické v Nové Pace 

 
Sankční řád  respektuje Školní řád pro žáky Gymnázia a Střední odborné školy pedagogické Nová Paka. Účelem 
tohoto řádu je  jasně stanovit kritéria pro udělování pochval a kárných opatření, dále určit a sjednotit postup 
učitelů při jejich udělování.  
 

1. Pochvaly 
 
1.1.  Pochvala třídního učitele a pochvala ředitele školy 
    
Důvody k udělení jakékoliv pochvaly nesmí být kumulovány. Více pochval v průběhu pololetí či průběžná 
celoroční práce žáků (časopis, divadlo...) bude ohodnocena na konci pololetí či školního roku Pochvalným listem 
ředitele školy. Tato ocenění navrhují všichni vyučující průběžně celý školní rok. 
 
1.1.1. Pochvala třídního učitele 
 
Uděluje třídní učitel kdykoliv ve třídě za konkrétní akce menšího charakteru 

- reprezentace školy v soutěžích a olympiádách na školní a okresní úrovni (výsledky sportovních 
soutěží hodnotí komise TV) 
(např. Novopacký slavíček, školní a okresní kolo olympiády z ČJ, M, F atd., recitační soutěže, 
sportovní soutěže) 

- péče o třídní výzdobu, organizace třídních akcí (výlety, ples…) 
- účast na akcích pořádaných školou (Cesta k dobrovolnictví, asistenční služba, debatování, dobrá 

práce ve studentské radě…) 
 
1.1.2. Pochvala ředitele školy 
 
Navrhuje třídní učitel či jiný učitel na poradě, schvaluje pedagogická rada, uděluje ředitel školy ve třídě za: 

- reprezentaci školy v soutěžích a olympiádách na krajské a národní úrovni 
- konkrétní akce většího rozsahu 

  
1.2.  Informovanost zákonných zástupců 
 
Pro udělení pochvaly třídního učitele obdrží třídní učitel formuláře, kde doplní pouze základní údaje. Formulář 
je k dispozici u sekretářky školy či na školním serveru. Pochvalu třídního učitele napíše třídní učitel. Pochvalu 
ředitele školy napíše ředitel osobně. Rodiče jsou informováni písemnou formou prostřednictvím žáků. 
    
Třídní učitel veškeré udělené pochvaly třídního učitele a pochvaly ředitele školy hlásí výchovné poradkyni!!!  
Ta vede evidenci, kterou doplňuje o výsledky z akcí prezentovaných na školních webových stránkách  
či o informace příslušných učitelů. Výchovná poradkyně společně s vedením školy a třídními učiteli na konci 
obou pololetí navrhuje udělení Pochvalných listů ředitele školy. 
 

2. Kárná opatření 
 
Důvody k udělování jakéhokoliv kárného opatření nesmí být kumulovány. V průběhu pololetí může třídní učitel 
nebo ředitel školy navrhnout i  více důtek za konkrétní přestupky. Jsou udělovány bezprostředně za konkrétní 
přestupek. 
 
2.1. Napomenutí třídního učitele, důtka třídního učitele  
 
Třídní učitel uděluje kdykoliv ve třídě za: 

- přestupek proti školnímu řádu menšího rozsahu – napomenutí až důtka dle závažnosti 
- zápisy ve výchovném sešitě (pro žáky I. – IV.) 

• za 2 zápisy napomenutí 

• za 3 zápisy důtka TU, za každé další 3 důtka ŘŠ až podmínečné vyloučení 
 



- pozdní příchody do školy  

• za 2 zápis napomenutí 

• za 3 zápisy důtka TU, za každé 2 další důtka ŘŠ (zápisy eviduje třídní učitel) 
 

- chybný postup při omlouvání absencí 

• pozdní omlouvání absencí – poprvé – napomenutí (ŠŘ  III/f), podruhé  - důtka TU, více 
důtka ŘŠ 

 
2.2. Důtka ředitele školy  
 
Navrhuje třídní učitel nebo ředitel školy na poradě, schvaluje pedagogická rada, uděluje ředitel školy za: 

- neomluvenou absenci 1 celý den a více 
- opuštění školy bez předchozí omluvy (ŠŘ III/f)  - při následné omluvě bude klasifikováno jako  

1 neomluvená absence  
- přinesení alkoholu či omamných látek do školy či na školní akci 
- požití alkoholu či omamných látek ve škole či na školní akci 
- příchod do školy pod vlivem alkoholu či omamných látek  
- kouření ve škole, v areálu školy (vymezeno školním řádem IIA/8) a na akcích pořádaných školou)  
- jakékoli projevy šikany (fyzické násilí, omezování osobní svobody, ponižování, používání 

informačních technologií k zneužívání důstojnosti člověka - kyberšikana a pod.) 
 
 
2.3. Podmínečné vyloučení a vyloučení ze školy 
  
O podmínečném vyloučení a vyloučení ze školy rozhoduje ředitel školy. V rozhodnutí o podmínečném vyloučení 
stanoví zkušební lhůtu, a to nejdéle na dobu jednoho roku (§ 31 Školského zákona). Podmínečné vyloučení  a 
vyloučení ze školy uděluje ředitel za: 

-      závažné a zvláště závažné zaviněné porušení povinností stanovených Školním řádem 
-      zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy a    ostatním žákům 
-      opakované kázeňské problémy beze snahy o jakoukoliv nápravu (viz 2.1) – zápisy ve vých. sešitě,    

listu 
 

 
2.4. Informovanost zákonných zástupců 
 
O udělení kárného opatření jsou zákonní zástupci žáků informováni prokazatelně (písemně)  
a bezprostředně. Pro udělení důtky třídního učitele obdrží třídní učitel formulář v elektronické podobě, ve 
kterém doplní pouze základní údaje. Formulář je k dispozici u sekretářky školy či na školním serveru. Důtku 
třídního učitele napíše třídní učitel. Důtky ředitele školy napíše ředitel osobně. Zákonní zástupci obdrží 
vyrozumění o udělené důtce doporučenou poštou.  
O podmínečném vyloučení nebo vyloučení žáka rozhodne ředitel školy do dvou měsíců ode dne, kdy  
se o provinění dozvěděl. O svém rozhodnutí informuje pedagogickou radu a zákonné zástupce žáků. Žák 
přestává být žákem školy dnem následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o vyloučení (§31 Školského 
zákona). 
 
 

3. Hodnocení chování známkou na vysvědčení 
 
Třídní učitel eviduje počty pochval třídního učitele a ředitele školy, napomenutí, důtek třídního učitele a důtek 
ředitele školy. Na základě této evidence navrhuje příslušný stupeň hodnocení chování (např. 3 třídní důtky 
 – 2 z chování, 4   třídní důtky a více  - 3 z chování) – projednáno pedagogickou radou dle závažnosti 
 
Třídní učitelé veškerá udělená kárná opatření hlásí výchovné poradkyni, ta je eviduje. Výchovná poradkyně 
společně s ředitelem školy a třídními učiteli na konci každého pololetí individuálně řeší návrhy na sníženou 
známku z chování (s ohledem na případné udělené pochvaly). O snížené známce z chování informuje ředitel 
pedagogickou radu na klasifikační poradě.  
 



Tento Sankční řád se stává přílohou Školního řádu pro žáky Gymnázia a Střední odborné školy pedagogické 
v Nové Pace. 
 
 
  
 
28.8.2020      Mgr. Pavel Matějovský, ředitel školy 
        


