Základní škola a Základní umělecká škola Petřvald Školní 246,
příspěvková organizace

DODATEK Č. 5, kterým se mění znění školního řádu
platného ode dne 1.9.2014,č.j. 180/2014
ŠKOLNÍ ŘÁD, PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ
VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (STUDENTŮ)
Vypracoval:

Ing. Zdeňka Kozlovská, ředitelka školy

Schválil:

Ing. Zdeňka Kozlovská, ředitelka školy

Pedagogická rada projednala a
schválila dne:

10.4.2018

Směrnice nabývá platnosti ode dne:

25.5.2018

Směrnice nabývá účinnosti ode dne:

25.5.2018

Školská rada projednala a schválila
dne:
Č.j.

130/2018

Dne 27. 04. 2016 bylo přijato nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) jež se
použije (tedy bude účinné) ode dne 25. 05. 2018 (dále jen „GDPR“).
Na základě tohoto nařízení se rozšiřuje bod II.C Zaměstnanci školy o odstavec 6. a 7. takto:
Práva pedagogických pracovníků
Pedagogičtí pracovníci mají při výkonu své pedagogické činnosti právo
a) na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na
ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany dětí, žáků, studentů nebo
zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s pedagogickým
pracovníkem ve škole,
b) aby nebylo do jejich přímé pedagogické činnosti zasahováno v rozporu s právními
předpisy,
c) na využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se zásadami a cíli
vzdělávání při přímé vyučovací, výchovné, speciálněpedagogické a pedagogickopsychologické činnosti,
d) volit a být voleni do školské rady,
e) na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti.
Povinnosti pedagogických pracovníků

Pedagogický pracovník je povinen
a) vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání,
b) chránit a respektovat práva dítěte, žáka nebo studenta,
c) chránit bezpečí a zdraví dítěte, žáka a studenta a předcházet všem formám rizikového
chování ve školách a školských zařízeních,
d) svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve školním
prostředí a podporovat jeho rozvoj,
e) ve smyslu evropského nařízení ke GDPR zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím
data, údaje a osobní údaje a zaměstnanců školy, citlivé osobní údaje, informace o zdravotním
stavu dětí, žáků a studentů a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a
školního poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku, shromažďovat pouze nezbytné údaje
a osobní údaje, bezpečně je ukládat a chránit před neoprávněným přístupem, neposkytovat je
subjektům, které na ně nemají zákonný nárok, nepotřebné údaje vyřazovat a dál nezpracovávat.
f) poskytovat dítěti, žáku, studentovi nebo zákonnému zástupci nezletilého dítěte nebo žáka
informace spojené s výchovou a vzděláváním.

Závěrečná ustanovení dodatku:
Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 25.5.2018
Pedagogičtí zaměstnanci školy budou s tímto dodatkem seznámeni na pedagogické radě dne
10.4.2018 a nepedagogičtí zaměstnanci školy byli s tímto řádem 22.5.2018
Žáci školy budou s tímto dodatkem seznámeni třídními učiteli ve dnech 25.5.2018,
seznámeni je zaznamenáno v třídních knihách.
Zákonní zástupci žáků budou informování o vydání dodatku řádu školy informací
v žákovských knížkách, řád je pro ně zpřístupněn v hale školy a na webových stránkách
školy.

V Petřvaldě dne 25.5.2018

Ing. Zdeňka Kozlovská
ředitelka školy

Jarmila Skálová
předsedkyně školské rady

