
 

Základní škola Vápenná, okres Jeseník,  příspěvková organizace 
se sídlem ve Vápenná 262, 790 64  

 

ORGANIZAČNÍ  ŘÁD  ŠKOLY 

část:  2.  ŠKOLNÍ ŘÁD- DODATEK  

Č.j.:            Spisový / skartační znak    ZŠ294/2017           A.1.       A5 

Vypracoval:                   Zdena Číhalová, zást.ředitele  

Schválil:                   Zdena Číhalová, zást.ředitele 

Pedagogická rada projednala dne      1.9.2017 

Školská rada schválila dne:      1.9.2017 

Směrnice nabývá platnosti ode dne:      1.9.2017 

Směrnice nabývá účinnosti ode dne:      1.9.2017 

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které 

tvoří součást tohoto předpisu. 
 

 

 

 

Práva a povinnosti pedagogických pracovníků 
 

§ 22a 

 

Práva pedagogických pracovníků 

 

Pedagogičtí pracovníci mají při výkonu své pedagogické činnosti právo 

 

a)  na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na ochranu 

před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany dětí, ţáků, studentů nebo zákonných 

zástupců dětí a ţáků a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s pedagogickým pracovníkem 

ve škole, 

 

b)  aby nebylo do jejich přímé pedagogické činnosti zasahováno v rozporu s právními předpisy, 

 

c)  na vyuţívání metod, forem a prostředků dle vlastního uváţení v souladu se zásadami a cíli 

vzdělávání při přímé vyučovací, výchovné, speciálněpedagogické a pedagogicko-psychologické 

činnosti, 

 

d)  volit a být voleni do školské rady, 

 

e)  na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti. 
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§ 22b 

 

Povinnosti pedagogických pracovníků 

 

Pedagogický pracovník je povinen 

 

a)  vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání, 

 

b)  chránit a respektovat práva dítěte, ţáka nebo studenta, 

 

c)  chránit bezpečí a zdraví dítěte, ţáka a studenta a předcházet všem formám rizikového chování 

ve školách a školských zařízeních, 

 

d)  svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve školním 

prostředí a podporovat jeho rozvoj, 

 

e)  zachovávat mlčenlivost a chránit před zneuţitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu 

dětí, ţáků a studentů a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního 

poradenského pracoviště, s nimiţ přišel do styku, 

 

f)   poskytovat dítěti, ţáku, studentovi nebo zákonnému zástupci nezletilého dítěte nebo ţáka 

informace spojené s výchovou a vzděláváním. 

 

  

 

 

  

 

Výchovná opatření 
§ 31 

 

(1) Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. Kázeňským 

opatřením je podmíněné vyloučení ţáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení, 

vyloučení ţáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení, a další kázeňská opatření, která 

nemají právní důsledky pro ţáka nebo studenta. Pochvaly, jiná ocenění a další kázeňská opatření 

můţe udělit či uloţit ředitel školy nebo školského zařízení nebo třídní učitel. Ministerstvo 

stanoví prováděcím právním předpisem druhy dalších kázeňských opatření a podmínky pro 

udělování a ukládání těchto dalších kázeňských opatření a pochval nebo jiných ocenění. 

 

(2) Ředitel školy nebo školského zařízení můţe v případě závaţného zaviněného porušení 

povinností stanovených tímto zákonem nebo školním nebo vnitřním řádem rozhodnout o 

podmíněném vyloučení nebo o vyloučení ţáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení. V 

případě zvláště závaţného zaviněného porušení povinností stanovených tímto zákonem ředitel 

vyloučí ţáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení. To neplatí pro zařízení pro výkon 

ústavní nebo ochranné výchovy a zařízení pro preventivně výchovnou péči podle zákona 

upravujícího ústavní a ochrannou výchovu a preventivně výchovnou péči. V rozhodnutí o 

podmíněném vyloučení stanoví ředitel školy nebo školského zařízení zkušební lhůtu, a to nejdéle 

na dobu jednoho roku. Dopustí-li se ţák nebo student v průběhu zkušební lhůty dalšího 

zaviněného porušení povinností stanovených tímto zákonem nebo školním nebo vnitřním řádem, 

můţe ředitel školy nebo školského zařízení rozhodnout o jeho vyloučení. Ţáka lze podmíněně 

vyloučit nebo vyloučit ze školy pouze v případě, ţe splnil povinnou školní docházku. 
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(3) Zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky ţáka nebo studenta vůči 

zaměstnancům školy nebo školského zařízení nebo vůči ostatním ţákům nebo studentům se  

vţdy povaţují za zvláště závaţné zaviněné porušení povinností stanovených tímto zákonem. 

 

(4) O podmíněném vyloučení nebo o vyloučení ţáka či studenta rozhodne ředitel školy nebo 

školského zařízení do dvou měsíců ode dne, kdy se o provinění ţáka nebo studenta dozvěděl, 

nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy se ţák nebo student provinění dopustil, s výjimkou 

případu, kdy provinění je klasifikováno jako trestný čin podle zvláštního právního předpisu.21) 

O svém rozhodnutí informuje ředitel pedagogickou radu. Ţák nebo student přestává být ţákem 

nebo studentem školy nebo školského zařízení dnem následujícím po dni nabytí právní moci 

rozhodnutí o vyloučení, nestanoví-li toto rozhodnutí den pozdější. 

 

Ve Vápenné dne 1. 9. 2017 

 

   

 

Zdena Číhalová 

Zástupce ředitele 

 

 


