
Dodatek č. 3  Školního řádu Základní školy Černá Hora 
 

Od 1. 9. 2017 se vkládá odstavec:  

 

2.4. Výkon práv a povinností žáků 
 

2.4.1. Práva pedagogických pracovníků 

 

• 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, 

• aby nebylo do jejich přímé pedagogické činnosti zasahováno v rozporu s právními 

předpisy, 

• na využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se zásadami a 

cíli vzdělávání při přímé vyučovací, výchovné, speciálně-pedagogické a pedagogicko-

psychologické činnosti, 

• volit a být voleni do školské rady, 

• na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti. 

 

2.4.2. Povinnosti pedagogických pracovníků  

• Vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání, 

• chránit a respektovat práva dítěte, žáka nebo studenta, 

• chránit bezpečí a zdraví dítěte, žáka a studenta a předcházet všem formám rizikového 

chování ve školách a školských zařízeních, 

• svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve 

školním prostředí a podporovat jeho rozvoj, 

• zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím 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, 

• poskytovat dítěti, žáku, studentovi nebo zákonnému zástupci nezletilého dítěte nebo 

žáka informace spojené s výchovou a vzděláváním. 

 

Od 1. 9. 2017 dochází k doplnění bodů v odstavcích:  

 

8.11.2. Kázeňská opatření:  

 

• Ředitel školy může v případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených 

tímto školním řádem rozhodnout o podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka ze 

školy. Žáka lze podmíněně vyloučit nebo vyloučit ze školy pouze v případě, že splnil 

povinnou školní docházku. 

 

2.1.2.  Povinnosti žáků 

 

• Zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči zaměstnancům školy 

nebo vůči ostatním žákům se považuje za zvláště závažné zaviněné porušení povinností 

stanovených tímto řádem. 

• Dopustí-li se žák jednání podle předchozího odstavce, oznámí ředitel školy tuto 

skutečnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí, jde-li o nezletilého, a státnímu 

zastupitelství do následujícího pracovního dne poté, co se o tom dozvěděl. 



• Žáci jsou povinni šetřit spotřebním materiálem, elektrickou energií, vodou, jinými 

energiemi a surovinami.  

• Žák je povinen šetřit zařízení a ostatní majetek školy, chránit jej před poškozením a 

hospodárně zacházet se zapůjčenými učebními pomůckami. 

• Žák odpovídá za škodu, kterou svým úmyslným či nevhodným jednáním způsobil a za 

škodu, jejímuž vzniku nezabránil, přestože to bylo v jeho silách. Způsobenou a 

zaviněnou škodu škole uhradí žák nebo jeho zákonný zástupce (viz. § 2920 a § 2921 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). Při zaviněném poškození školního majetku 

může žák školy společně se svým zákonným zástupcem zjednat nápravu škody i tím, že 

na vlastní náklady uvede poškozenou věc do původního stavu. Neuhrazení žákem 

způsobené škody škole je důvodem pro vymáhání náhrady škody soudní cestou.  

 

 

 

Dodatek byl projednán a schválen na pedagogické radě dne 1. 9. 2017 s č.j.: ZSCH 195/2017, 

dále 5. 9. 2017 školskou radou a je platný od 1. 9. 2017. 

 

 

 

 

Mgr. Vlastimil Šíbl 

       ředitel školy 
 


