Základní škola Kralovice, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ ŘÁD - dodatek č.1
Č.j.:

ZŠKR 66/2019

Vypracovala:

Mgr. Miroslava Kronďáková

Pedagogická rada schválila dne:

17.4. 2019

Směrnice nabývá platnosti ode dne:

9.4. 2019

Směrnice nabývá účinnosti ode dne:
17.4. 2019
Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří
součást tohoto předpisu.
Nově se upravuje oddíl C. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ takto:
Zákonní zástupci mají právo:
5. U žáků se speciálními vzdělávacími potřebami mají zákonní zástupci právo na
vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a
možnostem, na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní, a na
poradenskou pomoc školy.
Zákonní zástupci jsou povinni:
7. Dokladem prokazujícím důvody nepřítomnosti žáka je prosté vyjádření zákonných
zástupců, lékařské potvrzení či úřední doklad (pohřeb).
Bod 8 se zcela vypouští a dochází k přečíslování bodů 9 a 10.
Nově se upravuje oddíl E. ORGANIZAČNÍ ZÁSADY takto:
1. Žáci vcházejí do budovy od 7.40 hodin, v 7.55 hodin jsou v učebně (za nepříznivého
počasí jsou žáci vpuštěni do budovy podle pokynů školníka dříve).

Nově se doplňuje oddíl H. OCHRANA ZDRAVÍ takto:
14. ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI, OCHRANA ZDRAVÍ A OCHRANA PŘED
SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY
Zajištění bezpečnosti, ochrana zdraví a ochrana před sociálně patologickými jevy je
prvořadým cílem školy.
Škola dbá na právo na ochranu před fyzickým i psychickým násilím a nedbalým zacházením.
Škola zajišťuje zdravé životní prostředí. Škola má vypracován preventivní program sloužící k
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předcházení sociálně patologických jevů, každý žák má právo se zapojit do akcí tohoto
programu.
Škola vytváří příznivé sociální klima ve škole a přispívá tak ke snížení rizika výskytu sociálně
patologických jevů.
Nově se doplňuje oddíl M. ZÁSADY, PRAVIDLA A KRITÉRIA HODNOCENÍ
VZDĚLÁVÁNÍ, CHOVÁNÍ A SEBEHODNOCENÍ ŽÁKŮ takto:
4. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm či
slovním hodnocením (v souladu s § 15, odst. 2 školského zákona). O způsobu hodnocení
rozhoduje ředitelka školy se souhlasem školské rady.
Oddíl: Pochvaly, ocenění, napomenutí, důtky
3. Při porušení povinností stanovených školním řádem a pravidly pro hodnocení žáků lze
žákovi uložit:
a) napomenutí třídního učitele
b) důtku třídního učitele
c) důtku ředitelky školy.
Typ uloženého kázeňského opatření je dán závažností jednání, neplatí pravidlo
posloupnosti od "napomenutí k důtkám". Při udělování kázeňských opatření přihlédne
třídní učitel nebo ředitelka školy ke všem známým a zjištěným skutečnostem a okolnostem,
které ovlivňují žákovo chování, k závažnosti přestupku, k četnosti a opakování přestupku,
k tomu, zda již bylo žákovi uděleno některé opatření k posílení kázně, k charakteru a četnosti
zápisů v žákovské knížce.
Napomenutí třídním učitelem (NTU) ukládá třídní učitel bezprostředně po
přestupku za ojedinělé drobné a neúmyslné porušení školního řádu a norem slušnosti. O
udělení napomenutí uvědomí třídní učitel prokazatelně zákonné zástupce zápisem do
žákovské knížky.
Důtku třídního učitele (DTU) udělí třídní učitel bezprostředně po přestupku za
opakované drobné porušování školního řádu; za jednorázové závažnější porušení
školního řádu a norem slušnosti. Důtka třídního učitele se uděluje před kolektivem třídy. O
udělení důtky písemně informuje třídní učitel zákonné zástupce .
Důtku ředitelky školy (DŘŠ) uděluje ředitelka školy po projednání v pedagogické
radě za trvalé porušování školního řádu a norem slušnosti; za jednorázové „hrubé”
porušení školního řádu. O udělení písemně informuje zákonné zástupce ředitelka školy.
Udělená opatření k posílení kázně se zaznamenávají do školní matriky.
Upřesnění kázeňských přestupků:
a) drobný kazeňský přestupek:
pozdní příchody
nepořádnost, zapomínání učebních pomůcek a úkolů
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nenošení přezůvek
nevhodné vyjadřování a vykřikování, narušování výuky
ohrožování zdraví spolužáků
vulgární mluva
neplnění povinnosti služby
zapnutý mobil při vyučovací hodině
b) závažný kázeňský přestupek:
manipulace s mobilním telefonem při výuce
kouření, pití alkoholu, jiná intoxikace
napadení spolužáka – hrubé násilí
šikana
neomluvená absence
lhaní a podvádění – falšování podpisu, přepisování známky v ŽK
nevhodné chování vůči zaměstnancům školy
podvod, lhaní, krádež
poškozování osobního majetku spolužáků nebo školy
opuštění budovy bez dovolení
hrubé a vulgární chování
vnášení věci ohrožující zdraví a bezpečnost žáků
Současné uložení opatření k posílení kázně a udělení pochvaly se nevylučuje.
4. Třídní učitel neprodleně oznámí ředitelce školy uložení důtky třídního učitele. Důtku
ředitelky školy lze žákovi uložit i v průběhu školního roku, a to po projednání s třídním
učitelem a pedagogickou radou.
Hodnocení nadaných a mimořádně nadaných žáků
Bod 4 se upravuje takto:
4. Vzdělávání mimořádně nadaného žáka se uskutečňuje podle individuálního vzdělávacího
plánu, který vychází ze školního vzdělávacího programu příslušné školy, závěrů
psychologického a speciálně pedagogického vyšetření a vyjádření zletilého žáka nebo
zákonného zástupce žáka.

Tímto ustanovením se ruší

předchozí znění této směrnice v dotčených bodech ze dne

1. 9. 2018.
Školní řád byl projednáván pedagogickou dne 17. 4. 2019. Školská rada byla informována na
následujícím zasedání.

__________________________
Mgr. Miroslava Kronďáková
ředitelka ZŠ Kralovice
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