Základní škola Dolní Podluží, okres Děčín, příspěvková organizace
407 55 Dolní Podluží 364 IC 70695288
DODATEK Č. 1
ke školnímu řádu ze dne 11. 9. 2019
Školní řád se mění v kap. I., bod 1. takto:
text části 1.5 se ruší a nahrazuje takto:
1.5 Práva pedagogických pracovníků (§ 22a školského zákona)
Pedagogičtí pracovníci mají při výkonu své pedagogické činnosti právo
- 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 pedagogickopsychologické činnosti,
- volit a být voleni do školské rady,
- na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti.
1.6 Povinnosti pedagogických pracovníků (§ 22b školského zákona)
Pedagogický pracovník je povinen
- 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.
Školní řád je změněn v kap I., bod 3 takto:
Původní název Bezpečnost a ochrana zdraví žáků se nahrazuje názvem:
Podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany
před patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

Školní řád je doplněn:
- v kap. I., odst. 3 Bezpečnost a ochrana zdraví žáků:
část 3.2: Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků – doplněno o:
- zvláštní pravidla při některých činnostech (výuka plavání, sportovně turistické,
vlastivědné, adaptační a lyžařské kurzy, koupání, bruslení) se řídí Směrnicí školy
k mimoškolním akcím
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část 3.2: dále doplněno o:
Jak postupovat v dalších případech týkajících se ochrany zdraví žáků
Zákonný zástupce je telefonicky informován v případě:
- žák má tělesnou teplotu 37 ° C a vyšší
- při podezření na infekční onemocnění (průjem, zrudnutí očí apod.)
- alergická reakce
- při zjištění výskytu pedikulózy
část 3.3: Ochrana před sociálně patologickými jevy, doplněno o:
- v případě takových projevů škola postupuje podle Programu proti šikanování
přidána část 3.5: Postup při zjištění pedikulózy
- při zjištění výskytu pedikulózy pedagog zajistí, aby dítě nepřišlo do styku s ostatními
dětmi v kolektivu, kontaktuje zákonné zástupce a zajistí, aby si ho odvedli domů;
neprodleně informuje vedení školy
- v případě onemocnění dítěte pedikulózou je nutné, aby dítě bylo v domácí karanténě
přidaný bod 5: Systém péče o žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními a žáků
nadaných
5.1 Podpůrná opatření prvního stupně
Ředitel školy rozhodne o poskytování podpůrných opatření prvního stupně bez doporučení
školského poradenského zařízení i bez informovaného souhlasu zákonného zástupce. Tím
není dotčeno právo zákonného zástupce na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka
(§ 21 školského zákona).
5.2 Podpůrná opatření druhého až pátého stupně
Podmínkou pro uplatnění podpůrného opatření 2 až 5 stupně je doporučení školského
poradenského zařízení a s informovaným souhlasem zákonného zástupce žáka. K poskytnutí
poradenské pomoci školského poradenského zařízení dojde na základě vlastního uvážení
zákonného zástupce, doporučení ředitele školy nebo OSPOD.
5.3 Vzdělávání žáků nadaných
Základní škola vytváří ve svém školním vzdělávacím programu a při jeho realizaci podmínky
k co největšímu využití potenciálu každého žáka s ohledem na jeho individuální možnosti.

29. 8. 2019
Mgr. Markéta Hobzová
ředitelka ZŠ
Projednán pedagogickou radou dne 30. 8. 2019
Schválen Školskou radou dne 11. 9. 2019
Účinnost Dodatku č. 1 ke školnímu řádu: od 12. 9. 2019
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