
 

Dodatek  č. 1. ke Školnímu řádu  pro školní rok 2016 – 2017 
 
 
 

č. j.:  Školní rok: 2016 - 2017 

Vypracovala: PhDr. Radka Felzmannová, zástupkyně ředitelky školy 

Schválila: PhDr. Ivana Křížová, ředitelka školy 

Pedagogická rada projednala dne: 21. 11. 2016 

Školská rada projednala dne: 21. 11. 2016 

Dodatek nabývá platnosti ode dne: 22. 11. 2016 

Dodatek  nabývá účinnosti ode dne: 22. 11. 2016 

 

Na základě Metodického pokynu  ministryně školství  k prevenci a řešení šikany ve školách a 
školských zařízeních , č.j. MSMT-21149/2016, dochází ke změnám a doplnění 
v následujících kapitolách školního řádu. 

 
1.1 Práva žáků 

e) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, 
přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni 
vývoje vyjadřovat svobodně svůj názor ve všech věcech, které se ho týkají; tento názor má 
být vyjádřen adekvátní formou, přičemž tomuto musí být věnována patřičná pozornost. Své 
názory může žák směřovat směřovat třídní mu učiteli, školnímu metodikovi prevence, 
výchovnému poradci, zástupcům řediteli školy, ředitelce školy 

f) být ochráněn před fyzickým nebo psychickým násilím a nedbalým zacházením 

g) požádat o pomoc nebo radu kohokoli z pracovníků školy – pokud se žák cítí v jakékoli 
nepohodě nebo má nějaké trápení. Pracovníci školy mají povinnost  věnovat tomu vždy 
náležitou pozornost 
 
1.2 Povinnosti žáků  

r) nikdo nemá právo druhému žádným způsobem ubližovat 

t) žákům je zakázáno pořizovat bez vědomí a souhlasu dotyčné osoby zvukový 
nebo obrazový záznam a zesměšňovat dotyčnou osobu za použití elektronických prostředků 
(urážlivé SMS, MMS, e-mailu, videí na webových stránkách, urážení na Facebooku a dalších 
sociálních sítích na internetu) - kyberšikana, musí být respektováno právo na soukromí 
žáků a pracovníků školy a sociálních partnerů školy 
Projevy šikany (tj. cílené a opakované ubližující agresivní útoky i mírné formy   psychického 
útlaku, které byly již dříve prokázány a znovu se opakují) a kyberšikany jsou vždy 
považovány za hrubé porušení školního řádu O konkrétním výchovném opatření 
rozhoduje ředitelka školy po projednání ve výchovné komisi a pedagogické radě. 
Zdůrazněno: Projevy šikanování mezi žáky, tj. fyzické násilí, omezování osobní svobody, 
ponižování, zneužívání informačních technologií k znevažování důstojnosti apod., kterých by 
se dopouštěl kdokoli vůči komukoli (žáci i dospělí), jsou v prostorách školy a při všech 
školních akcích a aktivitách přísně zakázány a jsou považovány za vážný přestupek proti 



školnímu řádu. O konkrétním výchovném opatření rozhoduje ředitelka školy po projednání ve 
výchovné komisi a pedagogické radě. 
 

6.2 Vyloučení žáka 
Přidán a zdůrazněn text: 
Za hrubé porušení školního řádu jsou považovány projevy šikanování, tj. cílené a opakované 
ubližující agresivní útoky. Stejně tak sem mohou patřit i mírné formy psychického útlaku, 
které byly již dříve prokázány a znovu se opakují.  
O konkrétním výchovném opatření rozhoduje ředitel školy po projednání ve výchovné komisi 
a pedagogické radě. V úvahu připadá napomenutí, důtka třídního učitele, důtka ředitele 
školy, příp. podmíněné vyloučení a vyloučení ze školy. 
 
X. Výchovná opatření  
Doplněn nový MP: 

 Metodický pokyn ministryně k prevenci a řešení šikany ve školách a školských 
zařízeních, č.j. MSMT-21149/2016 

 
 


