Masarykova obchodní akademie, Jičín, 17. listopadu 220

Příloha č. 1 Školního řádu

Přehled výchovných a kázeňských
opatření

1. Úvodní ustanovení
1.1. Ředitel Masarykovy obchodní akademie, Jičín, 17. listopadu 220, vydává v souladu s ustanovením
§ 31 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon) v platném znění a Metodickým pokynem k jednotnému postupu při uvolňování a
omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví čj. 10194/2002-14 a na základě projednání
s pedagogickou radou následující “Přehled výchovných a kázeňských opatření”, jehož cílem je
sjednocení postupů při řešení případných výchovných problémů žáků školy v rámci výchovněvzdělávacího procesu.
1.2 Účelem níže vypsaných opatření je vytvořit příznivé podmínky pro výchovu, vzdělávání a prevenci
rizikového chování, zejména záškoláctví, užívání a šíření omamných a psychotropních látek, šikany,
poškozování majetku školy apod.

2. Přehled výchovných opatření
Výchovnými opatřeními jsou pochvaly ředitele školy nebo třídního učitele nebo jiná ocenění
a kázeňská opatření. Kázeňským opatřením je podmínečné vyloučení žáka ze školy, vyloučení žáka
ze školy a další kázeňská opatření, která nemají pro žáka právní důsledky (napomenutí třídního učitele,
důtka třídního učitele, důtka ředitele školy).

2.1. Pochvaly a jiná ocenění
2.1.1. Pochvala třídního učitele
Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních vyučujících
po projednání s ředitelem školy žákovi udělit pochvalu nebo jiné ocenění za výrazný projev školní
iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci (docházka do školy bez absence, výrazné zlepšení
prospěchu, apod.). Pochvala třídního učitele může být udělena rovněž např. za reprezentaci školy
v soutěžích a olympiádách na úrovni školní, okresní i celostátní, za organizaci třídních akcí (např.
plesu), pomoc a účast na akcích pořádaných školou (DOD).
2.1.2. Pochvala ředitele školy
Ředitel školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné právnické či fyzické
osoby žákovi po projednání v pedagogické radě udělit pochvalu nebo jiné ocenění za mimořádný
projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo za dlouhodobou
úspěšnou práci (prospěch s vyznamenáním, nejméně roční docházka do školy bez absence,
reprezentace školy v soutěžích apod.).
Návrh na udělení pochvaly a jiné odměnění žáků mohou dát i žáci, rodiče prostřednictvím školské rady
a pedagogičtí pracovníci. Návrhy posuzuje pedagogická rada. V případě udělení pochvaly nebo jiného
ocenění třídní učitel neprodleně informuje žáka a zákonného zástupce nezletilého žáka.

2.2. Kázeňská opatření
Při porušení povinností stanovených Školním řádem (ve škole a na akcích pořádaných školou) lze podle
závažnosti těchto přestupků žákovi uložit následující kázeňská opatření: podmínečné vyloučení
ze studia nebo vyloučení ze studia, případně další kázeňská opatření, která pro žáka nemají právní
důsledky: napomenutí třídního učitele, důtka třídního učitele a důtka ředitele školy.
Posouzení situace a návrh na udělení příslušného typu kázeňského opatření je v kompetenci třídního
učitele. Všechna opatření s výjimkou napomenutí třídního učitele je nutné projednat s ředitelem školy
a na pedagogické radě. Je žádoucí přihlédnout k znalosti daného žáka a k okolnostem dané situace.
2.2.1. Napomenutí třídního učitele
Napomenutí třídního učitele ukládá žákovi třídní učitel na základě vlastního rozhodnutí nebo na
základě podnětu ostatních vyučujících za drobné porušení školního řádu, zhoršení studijní morálky
apod.
2.2.2. Důtka třídního učitele
Důtku třídního učitele ukládá žákovi třídní učitel na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě
podnětu ostatních vyučujících po projednání v pedagogické radě školy za závažnější přestupek proti
školnímu řádu (neomluvená absence, nedostatky při omluvě absence, nevhodné chování, neplnění
daných povinností, používání mobilního telefonu při hodinách bez souhlasu vyučujícího, opouštění
areálu školy o přestávkách apod.) nebo za opakované drobné přestupky.
2.2.3. Důtka ředitele školy
Důtku ředitele školy ukládá žákovi ředitel školy na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě
podnětu ostatních vyučujících po projednání v pedagogické radě školy za závažný přestupek proti
školnímu řádu. V jednom pololetí nelze udělit totéž kázeňské opatření za stejný přestupek jednomu
žákovi dvakrát. Udělení důtky ředitele není podmíněno předchozím udělením důtky třídního učitele.
2.2.4. Podmínečné vyloučení ze školy
Ředitel školy může v případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených školským
zákonem nebo školním řádem rozhodnout o podmínečném vyloučení žáka ze školy. V rozhodnutí
o podmínečném vyloučení stanoví ředitel školy zkušební lhůtu, a to nejdéle na dobu jednoho roku.
Dopustí-li se žák v průběhu zkušební lhůty dalšího zaviněného porušení povinností stanovených
školským zákonem nebo školním řádem, může ředitel školy rozhodnout o jeho vyloučení.
Za závažné zaviněné porušení povinností stanovených školským zákonem nebo školním řádem se
považuje například: neomluvená absence většího rozsahu (více než 25 vyučovacích hodin), distribuce
a prodej tabákových výrobků osobám ve vnitřních prostorách školy a na jejím pozemku nebo na akcích
pořádaných školou (kurzy, exkurze, výlety), vstup do školy pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové
látky, pořizování audiovizuálních a fotografických záznamů bez souhlasu učitele při vyučovací hodině,
podvodné jednání, zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči ostatním žákům nebo vůči
pracovníkům školy, prokázané chování s prvky šikany, žákovi prokázaná krádež, nošení, držení,
distribuce a zneužívání drog v areálu školy a při činnostech organizovaných školou, další konkrétní

jednání uvedené v následujícím textu tohoto dokumentu.
Při zjištění příznaků užívání drog, které se děje mimo školu, bude žák podmínečně vyloučen ze školy.
Pokud se nepodrobí léčbě této závislosti nebo její výsledky nebudou úspěšné, bude ze školy vyloučen.
O svém rozhodnutí informuje ředitel pedagogickou radu. Žák přestává být žákem školy dnem
následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o vyloučení, nestanoví-li toto rozhodnutí den
pozdější.
2.2.5. Vyloučení žáka za školy
Vyloučení ze studia je krajním a výjimečným trestem. Uplatní se zejména při závažném zaviněném
porušení školního řádu v průběhu podmínečného vyloučení ze studia.
2.2.6. Obecná ustanovení
Ředitel školy nebo třídní učitel neprodleně oznámí udělení pochvaly a jiného ocenění nebo uložení
napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému zástupci
nezletilého žáka. Udělení výchovných opatření zaznamenává třídní učitel do třídního výkazu.
Kázeňským opatřením je postihováno též neplnění či zanedbávání studijních povinností. V závislosti na
závažnosti přestupku či jeho opakování může být za přestupek udělen trest - od napomenutí třídního
učitele po vyloučení ze studia.
O podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka rozhodne ředitel školy do dvou měsíců ode dne, kdy
se škola o provinění žáka dozvěděla, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy se žák nebo student
provinění dopustil, s výjimkou případu, kdy je provinění klasifikováno jako trestný čin podle zvláštního
právního předpisu.
Informace o udělení výchovného opatření jsou zasílána doporučeným dopisem rodičům nebo
zákonným zástupcům žáka s výjimkou pochval, napomenutí třídního učitele a důtky třídního učitele,
která jsou zasílána prostřednictvím informačního systému Bakaláři. Třídní učitel může rodiče a zákonné
zástupce o udělení kázeňského opatření nad rámec písemného sdělení informovat také telefonicky.
Kázeňská opatření kromě napomenutí třídního učitele musí být vždy projednána na příslušné
pedagogické radě. Důtku ředitele školy uděluje ředitel školy na návrh třídního učitele nebo na návrh
ostatních členů pedagogického sboru. Podmínečné vyloučení a vyloučení ze studia je správním
rozhodnutím a řídí se správním řádem.

3. Hodnocení chování
Podle povahy porušení školního řádu je chování žáka hodnoceno sníženým stupněm z chování. Návrh
třídního učitele je projednáván na pedagogické radě a ředitel školy pak rozhodne o stupni hodnocení.
Stupeň hodnocení chování není výchovným opatřením. Klasifikaci sníženým stupněm z chování
předchází výchovná opatření udělená v průběhu klasifikačního období - napomenutí, důtka třídního
učitele, důtka ředitele školy.

3.1. Stupněm velmi dobré (jednička) bude hodnocen žák, který se dopustil nejvýše málo závažných
porušení školního řádu, a to nikoli opakovaně.
3.2. Stupněm uspokojivé (dvojka) bude hodnocen žák, který se opakovaně dopouštěl méně závažných
porušení školního řádu nebo se dopustil závažného porušení školního řádu.
3.3. Stupněm neuspokojivé (trojka) bude hodnocen žák, který se opakovaně dopustil závažného
porušení školního řádu nebo se vedle závažného porušení školního řádu opakovaně dopouštěl dalších
porušení nebo se dopustil velmi závažného porušení školního řádu.

4. Pozdní příchody do vyučovacích hodin
Každý pozdní příchod do vyučovací hodiny musí být řádně omluven. Okolnosti pozdního příchodu
posoudí v součinnosti s příslušným vyučujícím třídní učitel. Pozdní příchody nedoložené potvrzením
přepravce nebo jiným věrohodným způsobem (např. vyšší moc, počasí, kalamita apod. dle posouzení
třídního učitele) se evidují a sčítají v rámci jednoho pololetí příslušného školního roku. Omluvený
pozdní příchod s dobou zameškání do 20 minut výuky se zaznamenává jako nezapočtená absence.
při 2. a 3. přestupku za pololetí

napomenutí třídního učitele

při 4. a 5. přestupku za pololetí

důtka třídního učitele

při 6. až 8. přestupku za pololetí

důtka ředitele školy

při více než 8. přestupcích za pololetí

žákovi může být udělena snížená známka z
chování

V případě pozdního příchodu o více než 20 minut se daná hodina počítá jako celá zameškaná hodina.
Pokud není důvod řádně omluven, vzniká tedy 1 neomluvená hodina.

5. Nedoložené důvody absence
Hodiny neomluvené absence se evidují a sčítají v rámci jednoho pololetí příslušného školního roku.
Legitimnost omluvenky a závažnost předložených důvodů absence posuzuje třídní učitel. Sporné
případy nepřítomnosti konzultuje třídní učitel s vedením školy. Dále se postupuje dle ustanovení
školního řádu.

Nedoložené důvody absence budou dle Školního řádu řešeny následujícím způsobem:
neomluvená absence 1 hodina

důtka třídního učitele

neomluvená absence 2 - 5 hodin, nebo jeden
den výuky

důtka ředitele školy

neomluvená absence 6 - 15 hodin včetně

snížená známka z chování (2. stupeň)

neomluvená absence 16 - 24 hodin včetně

snížená známka z chování (3. stupeň)

neomluvená absence 25 hodin a více

snížená známka z chování (3. stupeň),
podmínečné vyloučení ze školy, při další
neomluvené nepřítomnosti bude žák vyloučen
ze vzdělávání

6. Kouření
Bude-li žák přistižen při kouření nebo distribuci tabákových výrobků v prostorách školy a jejího areálu
nebo během školní akce (školní výlet, exkurze, adaptační pobyt, sportovní kurz, lyžařský kurz, divadelní
a filmové představení, soutěž pořádaná mimo školu, apod.), bude potrestán takto:
a) při 1. porušení zákazu – napomenutí třídního učitele.
b) Při 2. porušení zákazu – důtka třídního učitele.
c) Při 3. porušení zákazu – důtka ředitele školy; při trojnásobném opakování přestupku může být žákovi
udělena také snížená známka z chování.
d) Za distribuci a prodej tabákových výrobků osobám mladším 18 let může být žák podmínečně
vyloučen či vyloučen ze vzdělávání.
Pozn. Tento bod bude aplikován i v případě používání elektronické cigarety či vodní dýmky.

7. Alkohol
Bude-li žák přistižen pod vlivem alkoholu nebo při konzumaci, držení či distribuci alkoholu v prostorách
školy a jejího areálu nebo během školní akce (školní výlet, exkurze, adaptační pobyt, sportovní kurz,
lyžařský kurz, divadelní a filmové představení, soutěž pořádaná mimo naši školu, výuka na externím
pracovišti, apod.), bude potrestán takto:
a) při 1. porušení zákazu – důtka ředitele školy (následně snížená známka z chování), při dalším
opakování přestupku může být žák vyloučen ze vzdělávání.
b) Za podávání či prodej alkoholu osobám mladším 18 let může být žák podmínečně vyloučen nebo
vyloučen ze vzdělávání.

8. Omamné a psychotropní látky:
Bude-li žák přistižen při konzumaci, držení nebo distribuci omamných a psychotropních látek
v prostorách školy, jejího areálu nebo během školní akce (školní výlet, exkurze, adaptační pobyt,
sportovní kurz, lyžařský kurz, divadelní a filmové představení, soutěž pořádaná mimo školu, výuka na
externím pracovišti, apod.), bude potrestán takto:
a) konzumace omamných a psychotropních látek a přípravků – důtka ředitele školy a podmínečné
vyloučení žáka nebo vyloučení žáka ze vzdělávání.
b) Držení omamných a psychotropních látek v množství menším než malém: snížená známka z chování,
při opakování prohřešku pak vyloučení žáka ze vzdělávání.
c) Držení omamných a psychotropních látek ve větším než malém množství bude řešeno ve spolupráci
s Policií ČR – podmínečné vyloučení nebo vyloučení žáka ze vzdělávání.
d) distribuce omamných a psychotropních látek bude řešena ve spolupráci s Policií ČR – vyloučení žáka
ze vzdělávání.

9. Ostatní drobné přestupky proti Školnímu řádu:
Ostatní drobné přestupky proti Školnímu řádu budou řešeny napomenutím nebo důtkou třídního
učitele (posoudí příslušný vyučující a třídní učitel v součinnosti):
a) nesprávný postup při omlouvání nepřítomnosti, který je stanoven Školním řádem,
b) jakékoliv nedovolené použití mobilního telefonu nebo prostředků informačních a komunikačních
technologií ve vyučovací hodině nebo na akcích pořádaných školou (přednášky, besedy apod.),
c) žák nenosí potřebné pomůcky a učebnice, nevypracovává domácí úkoly, není připraven na výuku
a neomluví se předem,
d) neplnění povinností služby, jež jsou vymezeny Školním řádem,
e) nevhodné chování (např. vyrušování) ve vyučovací hodině nebo na školních vzdělávacích, kulturních
či společenských akcích,
f) nevhodné chování o přestávkách,
g) pohyb v budově školy ve venkovní obuvi,
h) napájení a nabíjení vlastních elektronických zařízení,
i) porušení provozního řádu učebny,
j) manipulace s okny bez dohledu učitele.
Případy opakování drobných přestupků budou řešeny udělením kázeňských opatření vyššího stupně.

10. Ostatní závažné přestupky proti Školnímu řádu
Ostatní závažné přestupky proti Školnímu řádu budou řešeny minimálně důtkou ředitele školy:
a) podvod; v případech závažnějších podvodů může být udělena žákovi i snížená známka z chování
a případ může být předán Policii ČR,

b) nevhodné chování k zaměstnancům školy (tj. chování, které je proti společenským normám),
c) úmyslné poškozování školního majetku (dle hodnoty); v případě poškození hodnotnějších předmětů
může být žákovi udělena i snížená známka z chování a případ může být rovněž předán Policii ČR,
d) ničení majetku studentů a zaměstnanců školy (dle hodnoty); v případě poškození hodnotnějších
předmětů může být žákovi udělena i snížená známka z chování a případ může být rovněž předán Policii
ČR,
e) pořizování audiovizuálních či fotografických záznamů bez souhlasu zaměstnanců školy (bude
posuzováno jako kyberšikana),
f) svévolné opuštění areálu školy v době školního vyučování nebo opuštění externího místa výuky nebo
školní akce,
g) sezení na parapetech otevřených oken.
Při opakování závažných přestupků nemusí sankce postupovat podle stupnice kázeňských opatření.

11. Ostatní hrubé přestupky proti Školnímu řádu
Ostatní hrubé přestupky proti Školnímu řádu budou řešené sníženou známkou z chování,
podmínečným vyloučením nebo vyloučením žáka ze vzdělání:
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
skupin osob,
c) nošení předmětů, které by ostatní mohly zranit (nože, výbušniny, zbraně …), do školy a na akce
pořádané školou,
d) zvláště hrubé slovní (např. nadávky či dehonestující výrazy) či úmyslné fyzické útoky žáka vůči
zaměstnancům školy,
e) úmyslné poškozování nebo zničení majetku školy, ale i majetku jiných žáků nebo zaměstnanců školy,
který mají v budově či areálu školy nebo na akcích pořádaných školou (exkurze, sportovní kurzy apod.).

12. Prokázané násilné chování nebo psychické týrání spolužáků
Prokázané násilné chování nebo psychické týrání spolužáků bude řešeno třídním učitelem s vedením
školy některým z následujících opatření:
a) důtka ředitele školy,
b) podmínečné vyloučení nebo vyloučení žáka ze vzdělávání,
c) vyrozumění Policie ČR, dojde-li k závažnějšímu případu.

13. Prevence záškoláctví
Uvedená pravidla slouží k jednotnému postupu při řešení problémů se zvýšenou absencí a vychází
z Metodického pokynu MŠMT (čj.10194/2002-14).
O neomluvené i zvýšené nepřítomnosti žáka informuje třídní učitel některého ze členů školského
poradenského pracoviště (výchovného poradce, metodika prevence, školního psychologa), který údaje
vyhodnocuje. Při zvýšené omluvené nepřítomnosti ověřuje třídní učitel její věrohodnost – rodiče nebo
zákonní zástupci vysvětlují důvody nepřítomnosti, ale omlouvá třídní učitel.
Neomluvenou absenci do součtu 10 vyučovacích hodin řeší třídní učitel se žákem formou pohovoru,
ke kterému může přizvat jeho zákonného zástupce a člena školského poradenského pracoviště.
Zákonného zástupce nezletilého žáka, případně rodiče zletilého žáka třídní učitel vždy informuje
telefonicky, emailem nebo doporučeným dopisem.
Třídní učitel projedná se žákem, případně se zákonným zástupcem důvod nepřítomnosti a způsob
omlouvání a upozorní na povinnost stanovenou zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ze kterého konkrétně vyplývá:
Při počtu neomluvených hodin nad 10 hodin svolává ředitel školní výchovnou komisi, které se podle
závažnosti a charakteru absence účastní kromě ředitele, zákonný zástupce nebo rodič i u zletilého žáka,
třídní učitel, výchovný poradce a u nezletilých i zástupce orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD),
dále školní metodik prevence, popř. školní psycholog.
Zákonní zástupci jsou pozváni doporučeným dopisem, o závěrech jednání se provede zápis, který
zúčastněné osoby podepíší. Případná neúčast nebo odmítnutí účasti se do zápisu zaznamená.
Podle § 10 odst. 4 zákona č. 359/199 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, je škola povinna oznamovat
orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) skutečnosti nasvědčující tomu, že se v konkrétních
případech jedná o zahálčivý nebo nemravný život, zanedbání školní docházky nebo neplnění
rodičovské zodpovědnosti.
Přesáhne-li neomluvená absence nezletilého žáka 25 hodin, ředitel školy zašle oznámení o záškoláctví
s příslušnou dokumentací orgánu sociálně-právní ochrany dětí nebo pověřenému obecnímu úřadu
(přestupková komise).
V případě opakovaného záškoláctví v průběhu jednoho školního roku a pokud již byli zákonní zástupci
pravomocným rozhodnutím správního orgánu pro přestupek postiženi, škola informuje Policii ČR pro
podezření ze spáchání trestného činu ohrožování mravní výchovy mládeže. Škola taktéž informuje
policii ČR v případě podezření, že zletilý žák v době nepřítomnosti ve škole může páchat trestnou
činnost.

14. Závěrečná ustanovení
Výchovná opatření se udělují za konkrétní skutek.
Pokud se žák dopustí jiného přestupku, který není popsán v tomto dokumentu a který bude shledán
třídním učitelem nebo pedagogickou radou jako porušení školního řádu školy, může být žáku udělen
kázeňský postih podle závažnosti jeho přestupku v souladu se stupnicí kázeňských opatření.
V průběhu pololetí může být uděleno i více důtek za různé přestupky.
Dopustí-li se žák současně několika porušení Školního řádu, bude mu uděleno opatření za nejzávažnější
porušení.
Dopustí-li se žák po udělení kázeňského opatření v témže klasifikačním období dalšího porušení
Školního řádu, bude mu uděleno opatření minimálně o jeden stupeň vyšší.
Na základě projednání v pedagogické radě nebo s ředitelem školy mohou být některé stupně
kázeňských opatření „přeskočeny”.
O udělení snížených známek z chování nebo o podmínečném vyloučení a vyloučení ze vzdělávání ve
škole rozhoduje ředitel školy na základě projednání v pedagogické radě.
Udělená kázeňská opatření (kromě zkušební lhůty u podmínečného vyloučení) mají „platnost” po dobu
příslušného pololetí, v němž byly uděleny, a v následujícím pololetí se anulují.
V případě pozitivního výsledku testování na přítomnost návykových látek hradí zletilý žák či zákonný
zástupce nezletilého žáka náklady spojené s tímto testováním či lékařským vyšetřením. Odmítne-li se
žák podrobit testu na návykovou látku, bude na něj pohlíženo, jako kdyby byl pod jejím vlivem, ale
pouze v rovině vzdělávací činnosti, a to s ohledem na bezpečnostní rizika – např. TEV, praxe, apod. V
tom případě se mu nepočítá tento čas do času, který spadá do přímého vyučování, jedná se tedy
o neomluvenou nepřítomnost. Nad nezletilým žákem bude navíc vykonáván dozor.
Dokument “Přehled výchovných a kázeňských opatření” byl projednán pedagogickými pracovníky per
rollam dne 15. 9. 2021 a je nedílnou součástí školního řádu.
Dokument “Přehled výchovných a kázeňských opatření” byl schválen Školskou radou při Masarykově
obchodní akademii, Jičín, 17. listopadu 220 dne ...
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