INTERNÍ TISKOPIS / Č. j. : SOSDCR/01281/2012

Sankční řád DM SOŠ DCR Krnov
Hodnocení přestupků proti vnitřnímu řádu DM
Kategorie přestupků:
A) Méně závažné přestupky – výchovné opatření – ústní výtka vychovatele
a) Nepořádek v osobních věcech, nedodržování zásad osobní hygieny, vyhýbání se
podílu na úklidu.
b) Netolerantní chování, narušování soukromí a klidu ubytovaných žáků, zvláště v době
studijního klidu a před večerkou – např. hluk na chodbách v době studijního klidu,
pobyt na jiných pokojích po 22.00 hodině.
c) Neoprávněná návštěva opačného pohlaví na pokoji a její tolerování.
d) Neodůvodněné uzamčení pokoje.
e) Porušení oznamovací povinnosti:
-

o důvodech absence ve škole (neoznámení přítomnosti v DM po 8.00 hodině

-

o odchodu a příchodu k lékaři

-

o studiu po večerce mimo pokoj vychovateli nebo noční službě

-

o změnách v osobních údajích, odloženém příjezdu ( u nezletilých se jedná
o povinnost rodičů)

-

o odjezdu mimo DM v průběhu týdne

-

o poškození nebo závadě na majetku DM

f) porušení pravidel užívání počítačů a jiných technických prostředků po večerce
g) nedovolené přemísťování nábytku, lepení plakátů, nálepek na nábytek, stěny, dveře
h) nevhodné oblečení ve společných prostorách
i) nepřezutí se do domácí obuvi nebo nošení venkovní obuvi na pokoji
j) porušení odnášení a konzumování teplého jídla a nádobí na pokoji, chodbě
k) porušení zásad ukládání potravin na vyhrazených místech
l) nehospodárné nakládání s vodou, elektrickou energií a potravinami, netřídění odpadu
m) porušení zásad přípravy na večerku
n) pozdní návrat z vycházky – do 30 minut po stanovené době

B) Závažnější přestupky – výchovné opatření ústní výtka nebo vytýkající dopis
vychovatele
a) porušení pravidel ochrany zdraví a bezpečnosti, zejména při zacházení s elektrickými
spotřebiči a otevřeným ohněm
b) neomluvená neúčast na schůzce výchovné skupiny
c) porušení oznamovací povinnosti – neoznámení úrazu, onemocnění
d) odjezd z DM bez souhlasu rodičů nebo povolení vychovatelem
e) návštěva na pokoji žáka stejného pohlaví a jeho tolerování
f) rušení nočního klidu a spolubydlících na pokoji hlukem
g) porušení zásad ochrany majetku; tj. nezamykání pokojových dveří a skříní, vnášení
cenných věcí a vyšších finančních částek na pokoj – bez škody na majetku
h) porušení kouření na DM nebo na akcích DM
i) nesplnění povinnosti registrace vlastního elektrického spotřebiče nebo nepředložení
spotřebiče k revizi
j) závažné porušení Pokynu k registraci a užívání spotřebičů (zbavení práva užívání,
nevypnutí tepelného spotřebiče, porušení bezpečnostních norem)
k) způsobení škod na majetku DM z nedbalosti
l) porušení léčebného režimu
m) porušení povinnosti odjet domů v době nemoci
n) neoznámení ztráty, krádeže peněz nebo osobních věcí
o) nepřipravenost pokoje k ubytovací akci, nebo nesplnění povinnosti generálního úklidu
p) pozdní návrat z vycházky o dobu delší než 30 minut (bez předchozí telefonické
zprávy)
C) Závažné přestupky – kázeňské přestupky – vytýkající dopis vychovatele, důtka
ředitele školy, podmíněné vyloučení
a) porušení oznamovací povinnosti – neoznámení požáru, havárie a jiné mimořádné
události v DM
b) ohrožení svého zdraví vlézáním nebo vylézáním okny, vyklánění se v oknech nebo
sedění na okně
c) intimní styk v prostorách DM
d) neoznámení změněného zdravotního stavu a pobyt v DM v době infekční nebo jiné
nakažlivé choroby
e) návštěva na pokoji žáka opačného pohlaví a její tolerování po večerce
f) porušení zásad ochrany majetku s následkem škody, např. umožnění krádeže
nezamčením pokoje, skříně, vkládání předmětů mezi dveře hlavního vchodu
g) ohrožení zdraví druhého nebo svého a narušení klidu – např. vyhazováním věcí,
vykláněním se a pokřikováním z oken

h) úmyslné, vědomé způsobení škody na majetku osobním nebo DM (např. prokázaná
krádež, vandalizmus)
i) porušení zákazu přechovávání a požívání alkoholických nápojů v DM, příchod pod
vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, hraní hazardních her
j) porušení zákazu vnášení pyrotechniky nebo zbraní
k) používání pyrotechniky v DM a blízkém okolí
l) porušení zákazu kouření uvnitř DM
m) používání tepelného nebo jiného Vnitřním řádem zakázaného elektrického spotřebiče
n) chování zvířat a živočichů na pokoji
o) závažné uvedení vychovatele v omyl a bránění v plnění jeho pracovních povinností,
vědomá lež, podvod (např. nesplnění důležité oznamovací povinnosti, záškoláctví,
nedovolené nebo neoznámení opuštění budovy)
p) přijetí návštěvy zvenčí, neoznámení vstupu byť i rodinných příslušníků do prostor DM
D) Velmi závažné přestupky – kázeňské opatření – důtka ředitele školy, podmíněné
vyloučení nebo vyloučení z ubytování v DM
a) ublížení nebo ohrožení zdraví druhého a jiné kriminální delikty
b) porušení zákazu nošení, držení, distribuce a zneužívání drog, jiných návykových látek
a zbraní v DM
c) násilí na lidech a majetku – loupež, šikana, vydírání, rasistické projevy a jednání
snižující lidskou důstojnost, propagace a rozšiřování pornografie
d) pořízení obrazových nebo zvukových záznamů s cílem jejich zneužití (kyberšikana,
poškozování dobrého jména DM)
e) ubytování (umožnění vstupu, tolerování) nepřihlášené osoby přes noc)
f) hrubé, vulgární, nepřiměřené chování vůči druhým osobám (žáků, pracovníkům)
g) jiné přestupky a přečiny proti zákonům (zákony ČR)
Poznámka:
Povinností vedoucí vychovatelky je podat oznámení odboru péče o dítě úřadu příslušnému dle
bydliště žáka v případech, kdy se prokáže spáchání přestupku či trestného činu podle písmena
a) až d) a g).
Pokyny k uplatňování sankčního řádu
a) opakovaným přestupkem se rozumí v kategorii A a B třetí a u závažných přestupků
kategorie C a D druhé opakování přestupku obdobného charakteru. Za opakované
přestupky přísluší výchovné opatření o kategorii výše.
b) Časté byť méně závažné, porušování Vnitřního řádu DM SOŠ DCR bude po pátém
případu (podle subjektivního posouzení závažnosti) potrestáno vytýkacím dopisem
vychovatele, případně důtkou ředitele školy, pokud vytýkací dopis předcházel.
c) Hrubá nebo opakovaná nekázeň žáka v průběhu školního roku může být důvodem
k nepřijetí k ubytování v dalším školním roce.

E) Výchovná a kázeňská opatření
Zákon č. 561/2005 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů:
Výchovná opatření
§ 31
(1)
Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření.
Kázeňským opatřením je podmíněné vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo školského
zařízení, vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení, a další kázeňská
opatření, která nemají právní důsledky pro žáka nebo studenta. Pochvaly, jiná ocenění a další
kázeňská opatření může udělit ředitel školy nebo školského zařízení nebo třídní učitel.
Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem druhy dalších kázeňských opatření
a podmínky pro udělování a ukládání těchto dalších kázeňských opatření a pochval nebo
jiných ocenění.
(2)
Ředitel školy nebo školského zařízení může v případě závažného zaviněného porušení
povinností stanovených tímto zákonem nebo školním nebo vnitřním řádem rozhodnout
o podmíněném vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení. V rozhodnutí
o podmíněném vyloučení stanoví ředitel školy nebo školského zařízení zkušební lhůtu, a to
nejdéle na dobu jednoho roku. Dopustí-li se žák nebo student v průběhu zkušební lhůty
dalšího zaviněného porušení povinností stanovených tímto zákonem nebo školním nebo
vnitřním řádem, může ředitel školy nebo školského zařízení rozhodnout o jeho vyloučení.
(3)
Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka nebo studenta vůči pracovníkům
školy nebo školského zařízení se vždy považují za závažné zavinění porušení povinností
stanovených tímto zákonem.
(4)
O podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka či studenta rozhodne ředitel školy
nebo školského zařízení do dvou měsíců ode dne, kdy se o provinění žáka nebo studenta
dozvěděl, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy se žák nebo student provinění
dopustil, s výjimkou případu, kdy provinění je klasifikováno jako trestný čin podle zvláštního
právního předpisu21). O svém rozhodnutí informuje ředitel pedagogickou radu. Žák nebo
student přestává být žákem nebo studentem školy nebo školského zařízení dnem následujícím
po dni nabytí právní moci rozhodnutí o vyloučení, nestanoví-li toto rozhodnutí den pozdější.
21)

Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
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