
Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Tábor, Nám. T.G.Masaryka 

788 

5.2. Školní řád  - střední škola – dodatek č.1 

Platný a účinný  od 1.9. 2017 

Schválen Školskou radou 19.6. 2017 

 
 

III. Výchovná opatření 

 
Výchovná opatření dle § 31 Zákona 561/2004 Sb. (Školský zákon) v platném znění 

 

1. Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření.  

 

2. 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 či uložit 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.  

 

3. Ředitel školy nebo školského zařízení může v případě závažného zaviněného porušení 

povinností stanovených tímto zákonem nebo školním nebo vnitřním řádem rozhodnout 

o podmíněném vyloučení nebo o 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. Žáka lze podmíněně vyloučit 

nebo vyloučit ze školy pouze v případě, že splnil povinnou školní docházku.  

 

4. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka nebo studenta vůči zaměstnancům 

školy nebo školského zařízení se vždy považují za závažné zaviněné porušení 

povinností stanovených tímto zákonem  - nejedná se o nahodilý incident, útoky zvláště 

hrubé vedené s určitou intenzitou, dlouhodobější cílená šikana. 

 

5. 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 předpisu. O svém rozhodnutí informuje ředitel 

pedagogickou radu.  

 

6. 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. 


