
Příloha č. 1 ke Školnímu řádu Střední uměleckoprůmyslové školy Uherské Hradiště 

 

Přestupkový řád 

 

Na základě ustanovení § 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydává ředitel Střední 

uměleckoprůmyslové školy Uherské Hradiště jako statutární orgán školy tento přestupkový řád jako 

dodatek ke školnímu řádu. 

Cílem tohoto řádu je sjednotit postup při hodnocení přestupků proti školnímu řádu u žáků naší 

školy a stanovit odpovídající výchovné opatření včetně následné klasifikace chování žáka. 

Přestupkový řád je výkladovou součástí školního řádu. 

 

Výchovná a kázeňská opatření 

 

Za porušení školního řádu lze žákovi udělit výchovné opatření podle závažnosti porušení v tomto 

pořadí: 

a) napomenutí třídního učitele (NTU) 

b) důtka třídního učitele (DTU) 

c) důtka ředitele školy (DŘŠ) 

d) podmínečné vyloučení ze školy 

e) vyloučení ze školy 

 

• Ad a) Napomenutí třídního učitele uděluje třídní učitel za méně závažná porušení školního 

řádu. Může být uděleno pouze ústně a zaznamenáno v TK. 

• Ad b) Důtku třídního učitele uděluje třídní učitel za opakovaná méně závažná porušení 

školního řádu. 

• Ad c) Důtku ředitele školy uděluje ředitel školy na návrh třídního učitele nebo z podnětu 

ostatních členů pedagogické rady za vážné porušení školního řádu nebo za další přestupky po 

udělené důtce třídního učitele. 

• Ad d) O podmínečném vyloučení ze školy rozhoduje ředitel školy na základě návrhu třídního 

nebo ostatních členů pedagogické rady za velmi vážné porušení školního řádu nebo 

opakovaná závažnější porušení školního řádu. 

• Ad e) O vyloučení ze školy rozhoduje ředitel školy na základě návrhu třídního učitele či 

ostatních členů pedagogické rady za velmi vážná porušení školního řádu nebo za další 

porušení ve zkušební lhůtě po podmínečném vyloučení ze školy. 

 

Výchovná opatření se udělují za konkrétní přestupek – všechny musí být zaznamenány elektronické 

kartě žáka. Výchovné opatření musí následovat neprodleně po zjištění daného skutku. 

 

 

 

 

 

 

 



Rozdělení přestupků proti školnímu řádu 

 

Přestupky proti školnímu řádu se dělí podle závažnosti do 3 skupin: 

1. Méně závažné přestupky 

2. Závažnější přestupky 

3. Vážné přestupky 

 

1. skupina méně závažných přestupků a jejich příklady: 

 

(není třeba zaznamenávat při prvním výskytu) 

- nedodržování vyučovací doby včetně přestávek dle rozvrhu vyučování (pozdní příchod 

zaviněný žákem) 

- nepřítomnost žáka na začátku hodiny, nepřipravenost potřebných pomůcek 

- narušování průběhu vyučovací hodiny nevhodným chováním 

- nepořádek v učebně (ateliérech) na místě konkrétního žáka 

- nesprávný postup při omlouvání absencí - nepředložení omluvného listu první den příchodu 

do školy po absenci (první den po víkendu pro internátní žáky) třídnímu učiteli nebo jeho 

zástupci 

- vulgární vyjadřování 

- nevhodné chování o přestávkách 

- použití mobilního telefonu ve vyučovací hodině nebo na kulturních a společenských akcích 

- napovídání při zkoušení, písemných zkouškách nebo opisování a používání nedovolených 

pomůcek 

 

2. skupina závažnějších přestupků a jejich příklady: 

 

- úmyslné porušení pravidel bezpečnosti uvedených ve Školním řádu SUPŠ UH 

- kouření ve vnitřních a vnějších prostorách školy a při akcích organizovaných školou 

- vstup do vnitřních a vnějších prostor školy pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky  

- pořizování audiovizuálních a fotografických záznamů při vyučování (a ostatních školních akcí) bez 

souhlasu učitele nebo zaměstnanců školy. 

- úmyslné poškozování majetku školy nebo majetku třetích osob (do 5000 Kč) 

- šikana fyzická i psychická  

- zcizování, lhaní a podvodné jednání 

- nevhodné chování k zaměstnancům školy (chování, které je v rozporu se společenskými 

normami) 

- stravování v jídelně bez platného přihlášení  

- svévolné opuštění areálu školy v průběhu vyučování a přestávek  

- svévolné opuštění externího místa výuky nebo školní akce 

 

3. skupina vážných přestupků a jejich příklady: 

 

- držení, distribuce nebo požívání alkoholických nápojů, drog nebo jiných zdraví škodlivých 

látek ve škole nebo při činnostech organizovaných školou 

- šikana nebo kyberšikana  



- propagace hnutí potlačujících lidská práva, projevy rasismu, xenofobie, fašismu a propagace 

násilí 

- úmyslné poškození školního majetku 

- ničení majetku ostatních žáků nebo pracovníků školy 

- krádež  

- hrubé slovní, písemné napadení nebo úmyslný fyzický útok vůči pracovníkovi školy nebo 

spolužákovi 

- úmyslné ublížení na zdraví 

- nošení předmětů, které by mohly ostatní zranit (nože, výbušniny, zbraně), do školy a na akce 

pořádané školou 

- u zletilých žáků odmítnutí dechové zkoušky na přítomnost alkoholu či testů ze slin na 

přítomnost omamných látek 

 

Udělování výchovných a kázeňských opatření 

 

V případě porušení školního řádu se doporučuje postupovat takto: 

a) Napomenutí třídního učitele - 2-3 běžné přestupky ze skupiny 1  (dle uvážení TU) 

 

b) Důtka třídního učitele - Přestupek druhé skupiny 

- Napomenutí třídního učitele + 2-3 přestupky první skupiny 

 

c) Důtka ředitele školy   - přestupek třetí skupiny (podle závažnosti) 

- důtka třídního učitele a 1 přestupek druhé skupiny 

- důtka třídního učitele a 2-3 přestupky první skupiny 

 

d) Podmínečné vyloučení žáka ze školy - Přestupek třetí skupiny (podle závažnosti) 

- Důtka ředitele školy + přestupek třetí skupiny 

- Velmi závažný přestupek  

 

e) Vyloučení žáka ze školy   - Přestupek třetí skupiny (podle závažnosti) 

- Porušení školního řádu v době podmínečného vyloučení 

 

Hodnocení chování 

 

Podle povahy porušení školního řádu je chování žáka hodnoceno sníženým stupněm z chování. 

Návrh snížené známky z chování je schválen pedagogickou radou. 

 

1. Stupněm velmi dobré bude hodnocen žák, který se nedopustil závažnějšího a vážného přestupku 

vůči školnímu řádu 

2. Stupněm uspokojivé bude hodnocen žák, který se dopustil závažnějších porušení školního řádu, 

nebo se dopustil vážného porušení školního řádu 

3. Stupněm neuspokojivé bude hodnocen žák, který se opakovaně dopustil závažnějšího  

porušení školního řádu, nebo se dopustil vážného porušení školního řádu. 

 

Poznámka č.3: 



Za zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka nebo studenta vůči 

zaměstnancům školy nebo školského zařízení nebo vůči ostatním žákům nebo studentům se 

považují za zvláště závažné zaviněné porušení povinností stanovených novelou školského 

zákona k 1. 9. 2017 (paragraf 31 – odstavec 3). 

Dopustí-li se žák nebo student jednání podle výše uvedeného odstavce 3, oznámí ředitel 

školy tuto skutečnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí, jde-li o nezletilého, a státnímu 

zastupitelství do následujícího pracovního dne poté, co se o tom dozvěděl. 

Ředitel školy může v případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených 

tímto zákonem nebo školním nebo vnitřním řádem rozhodnout o podmínečném vyloučení nebo 

o vyloučení žáka nebo studenta ze školy. V případě zvláště závažného zaviněného porušení 

povinností stanovených tímto zákonem ředitel vyloučí žáka nebo studenta ze školy. 

 

Uherské Hradiště  

Ivo Savara, ředitel školy 

_____________________________________________________ 

 


