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

DODATEK Č. 4, 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:

20.6.2017

Směrnice nabývá platnosti ode dne:

1. 9. 2017

Směrnice nabývá účinnosti ode dne:

1. 9. 2017

Školská rada projednala a schválila
dne:

26. 6. 2017

Na základě zákona novely zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví se rozšiřuje
a doplňuje školní řád v bodě III odstavec č.9 o následující znění pod písmenem 9a)
Školní řád
III. 9a
„Každý ze zaměstnanců má povinnost zajistit oddělení žáka, který vykazuje známky
akutního onemocnění, od ostatních žáků, zajistit nad ním dohled zletilé fyzické osoby a
neprodleně oznámit tuto skutečnost nadřízeným vedoucím zaměstnancům.“
Na základě ustanovení §31 zákona č. 561/ 2004 Sb. o předškolním, základním, středním
, vyšším, odborném a jiném vzdělávání ( Školský zákon) v platném znění se rozšiřuje a
doplňuje klasifikační řád, který je součástí školního řádu v bodě V odstavec 1 o
následující znění pod písmenem 1a)
Klasifikační řád
V. 1a
„ Zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči zaměstnancům školy
nebo školského zařízení nebo vůči ostatním žákům se považují za zvláště závažné zavinění
porušení povinností stanovených Školským zákonem.
Dopustí-li se žák jednání podle Školského zákona §31 odstavce 3 , oznámí ředitel školy nebo
školského zařízení tuto skutečnost orgánu sociálně- právní ochrany dětí, jde-li o nezletilého, a
státnímu zastupitelství do následujícího pracovního dne poté, co se o tom dozvěděl.“

Závěrečná ustanovení dodatku:
1. Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1.9.2017
2. Pedagogičtí zaměstnanci školy byli s tímto dodatkem seznámeni na

pedagogické radě dne 20.6.2017 a nepedagogičtí zaměstnanci školy byli
s tímto řádem 28.8.2017
3. Žáci školy budou s tímto dodatkem seznámeni třídními učiteli ve dnech
4.9.-5.9.2017, 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 1.9.2017

Ing. Zdeňka Kozlovská
ředitelka školy

Jarmila Skálová
předsedkyně školské rady

