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SSAANNKKČČNNÍÍ  ŘŘÁÁDD  

  
Čl. I 

Úvodní část 

§ 1 

1) Tento sankční řád (dále též SŘ) je vydáván jako závazná norma pro žáky Intergované střední 
školy technické Mělník (dále též ISŠT Mělník). Jeho přijetím nejsou dotčena práva a povinnosti 
osob vyplývající z předpisů vyšší právní síly.  

2) Účelem sankčního řádu je vytvořit příznivé podmínky pro výchovu a vzdělávání a prevence 
výskytu sociálně patologických jevů, zejména záškoláctví, užívání a šíření omamných a 
psychotropních látek, šikanování, poškozování majetku školy apod. K tomuto účelu musí 
směřovat též snaha všech zaměstnanců školy. 

3) Tento sankční řád je nedílnou součástí Školního řádu ISŠT Mělník. 

4) Sankční řád je interním předpisem ISŠT Mělník, jehož respektování a dodržování je závazné a 
povinné bez výjimky pro všechny žáky (dále též studenty) a pracovníky školy. 

 

 

Čl. II  
Výchovná opatření 

§ 2 

Výchovnými opatřeními pro účely tohoto Sankčního řádu jsou: 
a) pochvaly a jiná ocenění (dále též odměny) 
b) kázeňská opatření 

§ 3 

1) Za příkladný přístup ke studiu, příkladné chování, vzornou reprezentaci školy či další skutky, které 
si zasluhují ocenění, může být studentovi udělena odměna, a to podle závažnosti: 
a) Pochvala třídního učitele nebo učitele odborného výcviku (dále UOV), 
b) pochvala ředitele školy, 
c) věcný dar. 

 

2) Za porušení školního řádu lze studentovi udělit kázeňská opatření podle závažnosti porušení 
v tomto pořadí: 
a) Napomenutí třídního učitele nebo učitele odborného výcviku (dále UOV), 
b) důtka třídního učitele nebo UOV, 
c) důtka ředitele školy, 
d) podmíněné vyloučení ze studia, 
e) vyloučení ze studia. 

 

§ 4 

1) Výchovná opatření se udělují za konkrétní skutek. 

2) Výchovné opatření musí následovat neprodleně po zjištění daného skutku, nejpozději do dvou 
měsíců od jeho zjištění a do jednoho roku od jeho uskutečnění, s výjimkou případu 
kvalifikovaného orgány činnými v trestním řízení jako trestný čin. 

3) Odměny lze udělit i za činnost v průběhu delšího časového období, a to vždy k termínu nejbližší 
pedagogické rady. 

4) Podmíněné vyloučení ze studia se uděluje vždy se zkušební lhůtou, a to nejméně na dva měsíce 
a nejdéle na dobu jednoho roku. 
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§ 5 

1) Pochvalu třídního učitele, napomenutí třídního učitele a důtku třídního učitele uděluje třídní učitel. 

2) Pochvalu učitele odborného výcviku, napomenutí učitele odborného výcviku a důtku učitele 
odborného výcviku uděluje učitel odborného výcviku. 

3) Pochvalu ředitele školy a důtku ředitele školy uděluje ředitel školy na návrh třídního učitele, učitele 
odborného výcviku nebo výchovného poradce. 

4) Věcný dar, podmíněné vyloučení ze studia a vyloučení ze studia uděluje ředitel školy po 
projednání pedagogické rady. 

 

§ 6 

1) Pochvala třídního učitele, napomenutí třídního učitele a důtka třídního učitele se uděluje zápisem 
do školního elektronického systému. 

2) Pochvala ředitele školy, důtka ředitele školy, podmíněné vyloučení a vyloučení se uděluje 
doporučeným dopisem do vlastních rukou zákonného zástupce studenta, u zletilých studentů do 
vlastních rukou osoby, která má ke studentovi vyživovací povinnost či studenta. 

3) Udělení podmíněného vyloučení a vyloučení ze studia probíhá ve správním řízení dle zákona 
500/2004 Sb. Správní řád.  

4) Věcný dar se předá studentovi při nejbližší slavnostní akci školy. 

§ 7 

1) Výchovná opatření vyjma podmíněného vyloučení se vztahují vždy k danému školnímu roku. 

2) Dopustí-li se student současně několika porušení školního řádu, bude mu uděleno opatření za 
nejzávažnější porušení. 

3) Dopustí-li se student po udělení kázeňského opatření v témže klasifikačním období dalšího 
porušení školního řádu, bude mu uděleno opatření minimálně o jeden stupeň vyšší. 

4) Byla-li studentovi v témže klasifikačním období udělena pochvala třídního učitele, hledí se na 
něho při případném udělení dalšího kázeňského opatření, jakoby měl původní opatření o jeden 
stupeň nižší. 

5) Byla-li studentovi v témže klasifikačním období udělena pochvala ředitele školy, hledí se na něho 
při případném udělení dalšího kázeňského opatření, jakoby měl původní opatření o dva stupně 
nižší. 

6) Byl-li studentovi v témže klasifikačním období udělen věcný dar, hledí se na něho při dalším 
případném udělení dalšího kázeňského opatření, jakoby mu dosud žádné kázeňské opatření 
nebylo uděleno. 

 

Čl. III 
Některá porušení školního řádu a kázeňská opatření 

 

§ 8 
Drobná porušení školního řádu 

Drobná porušení školního řádu lze řešit domluvou pedagoga či jiného zaměstnance školy. V případě 
nerespektování domluvy a opakování takového porušení bude studentovi uděleno kázeňské opatření 
dle § 3 tohoto Sankčního řádu. 

 

§ 9 
Hrubé porušení školního řádu 

1) Za hrubé porušení školního řádu se považuje zejména: 
a) úmyslné poškození školního majetku, 
b) neomluvená absence vyšší než 21 vyučovacích hodin za pololetí, 
c) jakékoli násilné chování vůči spolužákům, pedagogům či ostatním zaměstnancům školy, 
d) psychické týrání spolužáků, pedagogů či ostatních zaměstnanců školy, 
e) požívání a distribuce alkoholu, omamných a psychotropních látek v prostorách školy. 

2) Minimálním kázeňským opatřením za hrubé porušení školního řádu je důtka ředitele školy. 
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§ 10 
Neomluvená absence 

1) Za neomluvenou absenci v trvání maximálně 7 vyučovacích hodin za pololetí bude studentovi 
uděleno napomenutí třídního učitele. 

2) Za neomluvenou absenci v trvání 8 – 20 hodin bude studentovi udělena důtka třídního učitele. 

3) Za neomluvenou absenci v trvání 21 – 35 hodin bude studentovi udělena důtka ředitele školy. 

4) Překročí-li neomluvená absence studenta 35 hodin, bude mu uděleno podmíněné vyloučení. 

 

§ 11 
Nedovolené opuštění školy nebo akce školy 

1) Za nedovolené opuštění areálu školy bude studentovi udělena důtka třídního učitele. 

2) Za nedovolené opuštění školní akce konané mimo areál školy bude studentovi udělena důtka 
ředitele školy. 

 

§ 12 
Pozdní příchody 

1) Za 3 až 6 neoprávněných pozdních příchodů do vyučování za jedno pololetí bude studentovi 
uděleno napomenutí třídního učitele. 

2) Za 7 až 10 neoprávněných pozdních příchodů do vyučování za jedno pololetí bude studentovi 
udělena důtka třídního učitele. 

3) Za více než 10 neoprávněných pozdních příchodů do vyučování za jedno pololetí bude studentovi 
udělena důtka ředitele školy. 

 

 

§ 13 
Kouření v areálu školy 

1) Za kouření v areálu školy bude studentovi udělena třídní důtka.  

2) Areálem školy se rozumí školní budova, tělocvična, školní jídelna v jiné budově školy, školní 
zahrada a školní hřiště. 

3) Za kouření na akci školy mimo školní budovu a areál školy bude studentovi uděleno napomenutí 
třídního učitele. 

 

§ 14 
Alkohol, omamné a psychotropní látky 

1) Poskytne-li (úplatně i bezúplatně) student komukoli v prostorách školy nebo na školní akci alkohol, 
omamnou či psychotropní látku bude vyloučen ze studia. 

2) Bude-li student v prostorách školy, a to i na akcích pořádaných školou, konzumovat alkohol nebo 
užívat omamné či psychotropní látky, bude mu uděleno minimálně podmíněné vyloučení ze 
studia. Při opakování tohoto přestupku v průběhu celého studia může být student vyloučen ze 
studia zcela. 

3) Dostaví-li se student na vyučování nebo školní akci pod vlivem alkoholu nebo omamné či 
psychotropní látky, bude mu podle závažnosti a míry udělena důtka ředitele školy nebo 
podmíněné vyloučení. 

4) Vnese-li student do školy nebo na akci školy omamnou či psychotropní látku nebo alkohol, aniž by 
ji konzumoval nebo poskytl další osobě, bude mu udělena důtka ředitele školy. 

 

 

§ 15 

Porušení Školního řádu, která nejsou v tomto Sankčním řádu výslovně vyjmenována, se řeší podle § 8 
tohoto předpisu. 
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Čl. IV 
Hodnocení chování 

 

§ 16 
1) Na konci klasifikačního období se provádí hodnocení chování. 

2) Chování studenta se klasifikuje stupni: 
a) velmi dobré – 1 
b) uspokojivé – 2 
c) neuspokojivé – 3 

3) Klasifikace chování hodnotí chování studenta v průběhu celého klasifikačního období. 

4) Klasifikaci chování navrhuje třídní učitel. Podmínkou klasifikace podle odstavce 2, písmeno b a c 
je její předchozí projednání v pedagogické radě. 

5) Podkladem pro klasifikaci chování jsou zejména výchovná opatření udělená v průběhu daného 
klasifikačního období. 

§17 

1) Stupněm „velmi dobré“ bude hodnocen student, který se dopustil nejvýše málo závažných 
porušení Školního řádu a to nikoliv opakovaně. 

2) Stupněm „uspokojivé“ bude hodnocen student, který se opakovaně dopouštěl méně závažných 
porušení Školního řádu nebo se dopustil hrubého porušení školního řádu (viz §9 tohoto 
Sankčního řádu). 

3) Stupněm „neuspokojivé“ bude hodnocen student, který se opakovaně dopustil hrubého porušení 
Školního řádu nebo se vedle hrubého porušení školního řádu opakovaně dopouštěl dalších 
porušení Školního řádu. 

 

Čl. V 
Přechodná a závěrečná ustanovení 

§18 

1) Sankční řád byl projednán na pedagogické radě dne 26. 1. 2017. 

2) Sankční řád vstupuje v platnost dnem 1. 2. 2017. 

3) Sankční řád byl schválen Školskou radou per rollam dne 23. 3. 2017. Schválení bude 

potvrzeno zápisem na jejím nejbližším řádném zasedání.  

 

 
 
V Mělníku dne 30. 1. 2017  
 
 

Mgr. Vladimír Wasyliw v.r. 
ředitel školy 


