Základní škola a Mateřská škola České Velenice
___________________________________________________________________________

DODATEK č. 1
ke Školnímu řádu Základní školy ze dne 1. 9. 2016
Schválila školská rada dne:
Pedagogická rada projednala dne:
Dodatek nabývá účinnosti dne:

31. 8. 2017
1. 9. 2017

Školní řád základní školy České Velenice, článek 1.1 Práva a povinnosti žáků ve škole se
mění takto:

Odstavec 3 nově zní takto:
„Žáci mají právo zakládat v rámci školy samosprávný orgán žáků (žákovská samospráva),
volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy
nebo školskou radu s tím, že ředitel školy nebo školská rada jsou povinni se stanovisky a
vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat a své stanovisko k nim odůvodnit.“

Školní řád základní školy České Velenice, článek 1.3. Pravidla vzájemných vztahů žáků a
zákonných zástupců žáků se zaměstnanci školy se mění takto:

Odstavec 4 nově zní takto:
„Pedagogičtí pracovníci jsou povinni zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní
údaje, informace o zdravotním stavu žáků a výsledky poradenské pomoci školského
poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišli do styku.“
Vkládá se nový odstavec 5, který zní takto:
„Pedagogičtí pracovníci jsou povinni vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami
a cíli vzdělávání, chránit a respektovat práva žáků, chránit bezpečí a zdraví žáků a předcházet
všem formám rizikového chování ve škole, svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet
pozitivní a bezpečné klima ve školním prostředí a podporovat jeho rozvoj.“

Vkládá se nový odstavec 6, který zní takto:
„Zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči zaměstnancům školy
nebo vůči ostatním žákům se považují za zvláště závažné porušení školního řádu. Dopustí-li
se žák takovéhoto jednání, oznámí ředitel školy tuto skutečnost orgánu sociálně-právní
ochrany dětí a státnímu zastupitelství do následujícího pracovního dne poté, co se o tom
dozvěděl.“

V Českých Velenicích, 31. 8. 2017

Ing. Oldřich Kučera
Ředitel školy

