
Dodatek č. 2 platný od 1. 9. 2016: 

 
Dodatek byl projednán a schválen zástupci školské rady dne 12.10.2016 a pedagogickou 

radou dne 30.8.2016. 

 

 

Úprava terminologie v celém textu Školního řádu vzhledem k zavedení inkluze: 

nový pojem – žák s přiznanými podpůrnými opatřeními nebo žák s podpůrnými opatřeními 

prvního až pátého stupně. 

 

 

 

Vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními a žáků nadaných se řídí 

Vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků 

nadaných.                                                                                                       

Str. 29 

 

 

 

Žáci mají právo zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, 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;  

(změna v souvislosti se změnou školského zákona k 1. 9.2016)                  

Str. 2 

 

 

 

Nezletilým žákům je zakázáno kouřit, pít alkohol, energetické nápoje, užívat drogy. 

Je též nevhodné účastnit se večerních zábav a diskoték.                             

Str. 10 bod 16. 

 

 

 

Vnášení, držení, distribuce a užívání všech návykových látek /rovněž energetických 

drinků/ je v prostorách školy a při akcích pořádaných školou přísně zakázáno.   

Str. 10 bod 18  

 

 

 

Projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování 

apod., kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo 

skupinám žáků (zejména v situacích, kdy jsou takto postiženi žáci mladší a slabší)  

a všem zaměstnancům školy, jsou v prostorách školy a při školních akcích přísně zakázány a 

jsou považovány za hrubý přestupek proti řádu školy.                               s 

Str. 11 bod 19 

 

 

 

 



Dodatek č. 3 platný od 25. 1. 2017: 

 
Dodatek byl projednán a schválen zástupci školské rady dne 23.1.2017 a pedagogickou radou 

dne 25.1.2017. 

 

 

Na základě metodického doporučení MŠMT – č. 21, hazardní hráčství (Rizikové 

chování ve školním prostředí – rámcový koncept, příloha č. 21), se vydává dodatek č. 3 

školního řádu ze dne 25. 1. 2017. 

Jakékoliv formy hazardních her jsou v prostorách školy zakázány.          

Str. 10 bod 17 


