
Sankční řád 
 

Pochvaly 

(dle Zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání, §31 odst. 1 a odst. 2; dle vyhlášky č.13/2005 Sb. o středním vzdělávání a 
vzdělávání v konzervatoři, § 10 odst. 3 a jejich novelizací) 

     Za vzorné chování, vzorné plnění povinností a za jiné kladně hodnocené projevy chování může být 
žákovi udělena: 
     a) pochvala skupinového vychovatele - ústní forma 
     b) pochvala vedoucího vychovatele - písemná forma 
     c) pochvala ředitele - písemná forma 
     d) věcné odměny 

 
Výchovná opatření 

(dle Zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání, §31 odst. 1 a odst. 2; dle vyhlášky č.13/2005 Sb. o středním vzdělávání a 
vzdělávání v konzervatoři, § 10 odst. 3 a jejich novelizací) 

1. Proviní-li se žák proti VŘ, mohou se mu podle závažnosti provinění uložit některá z těchto 
výchovných opatření k posílení kázně žáků (po projednání se žákovskou samosprávou): 
     a) napomenutí skupinovým vychovatelem – vyslovené nebo telefonicky či písemně sdělené  
         zákonným zástupcům 

     b) důtka vedoucím vychovatelem – písemná forma 

     c) podmíněné vyloučení z ubytování – písemná forma* 

     d) vyloučení z ubytování – písemná forma* 

V rozhodnutí o podmíněném vyloučení z ubytování stanoví ředitel zkušební lhůtu, a to nejdéle na 
dobu jednoho roku (* rozhodnutí ředitele podléhají správnímu řádu, tj. právo na odvolání do 15 dnů 
ke KÚ Libereckého kraje, až poté nabývají právní moci). 
 
2. Narušuje-li žák vážně život v DM nebo dopustí-li se závažného činu, jenž nepřipouští jen 
podmíněné vyloučení, rozhodne ředitel o vyloučení z domova mládeže. Žák po vyloučení z DM může 
setrvat v DM do konce týdne. 
 
3.  Rodičům plnoletých žáků se méně závažné přestupky obvykle neoznamují. 
 
4. Volba výchovného opatření je ovlivněna především závažností přestupku, a proto není škála 
výchovných opatření využívána chronologicky. Opakované přestupky se posuzují přísněji. 
(Opakovaným přestupkem se rozumí již druhé opakování přestupku obdobného charakteru.) 
Volba je vždy individuálním a specifickým rozhodnutím, které bere ohled na schopnost žáka změnit 
svoje chování. 
Výchovná opatření k posílení kázně (po projednání se žákovskou samosprávou a ředitelem školy) se 
dle závažnosti neprodleně oznamují třídnímu učiteli, vedoucímu odborného výcviku, rodičům žáka. 
Zaznamenávají se do osobního spisu žáka. 
Žáci plnoletí při provinění proti VŘ budou písemnou formou vyrozuměni o důsledcích svého chování a 
při opakovaném porušování VŘ bude jejich pobyt na DM ukončen k 1. dni následujícího měsíce! 
 
 
Poznámka: ad 1. c) podmíněné vyloučení z ubytování se mj. může stanovit i za: 

           - přistižení při nepovoleném pobytu chlapců na pokoji dívek a naopak 
           - přistižení při kouření a požívání alkoholu a jiných omamných látek na DM 
           - při návratu z vycházek v opilém stavu či pod vlivem jiných omamných látek 

 
V Turnově 1.9.2022        Jan Burda 
         vedoucí vychovatel DM 


