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Základní škola Kladno, Vodárenská 2116  
 

 

                                                                                                                             Č. j. 609/2013/ZŠ 

 

D o d a t e k  č .  1  
k e  Š k o l n í m u  ř á d u  č .  j .  5 6 5 / 2 0 1 2  z e  d n e  3 .  9 .  2 0 1 3  

 

 
Školní řád vydaný a platný od 3. 9. 2012 se pro školní rok 2013/2014 a následující upravuje takto: 
 

V kapitole 2. Provoz a vnitřní režim školy, v části Vnitřní režim školy se doplňují body řešící uložení cvičebních úborů, 

obuvi a svršků žáků v následujícím znění: 

 

 Žákům je povoleno ponechat si cvičební úbor ve škole v průběhu pracovního týdne, na víkendy a prázdniny si žáci jsou 

povinni cvičební úbor odnášet (zejména z hygienických důvodů) domů. Žáci tříd 2. stupně si cvičební úbor během týdne 

mohou ponechat v šatně (uložený v plátěné, prodyšné tašce). Žákům 1. stupně může povolit třídní učitel(-ka) uložení 

cvičebních úborů včetně cvičební obuvi alternativně též v kmenové třídě (v tašce na věšáku nebo ve skříňce), zejména 

v případech, kdy se děti v této místnosti do cvičebních úborů obvykle převlékají. Pokud žák odloží svůj cvičební úbor 

včetně cvičební obuvi na jiném místě nebo ve třídě, ale bez souhlasu třídního učitele (učitelky), bude to posuzováno jako 

porušení pravidel Školního řádu a nelze tak uplatňovat případnou náhradu škody. 

 

 Žáci, kteří jsou vyučováni ve třídách mimo hlavní budovu, si ukládají cvičební úbory, obuv a svršky na místa určená 

třídními učiteli (učitelkami), popřípadě dalšími vyučujícími. Jedná se obvykle o místnost k tomu určenou (šatnu), 

uzamykatelné botníky a věšáky ve třídách. V případě nedodržení tohoto pravidla opět nelze uplatňovat případnou náhradu 

škody. 

 

V téže kapitole se bod druhý doplňuje takto (úplné znění bodu): 

 

 Nepřijde-li do třídy vyučující 10 minut po zazvonění (začátku hodiny), je služba třídy povinna ihned tuto okolnost ohlásit 

zástupcům ředitele nebo přímo řediteli školy, v případě tříd umístěných mimo hlavní budovu školy služba tuto skutečnost 

oznámí vyučujícímu ve vedlejší třídě. 

 

Dále se doplňuje nový bod: 

 

 V případě tříd umístěných mimo hlavní budovu školy se režim přestávek může lišit od režimu v hlavní školní budově. 

Žáci se proto řídí přednostně pokyny svých třídních učitelů nebo osob konajících dohled nad žáky. 

 

Bod týkající se předávání žáků mezi učiteli a vychovatelkami ŠD zní nově takto: 

 Žáci navštěvující ŠD jsou po vyučování osobně předáváni vyučujícími vychovatelkám ŠD. 

 

 

V kapitole 2. Provoz a vnitřní režim školy, v části Docházka do školy se text druhého bodu nahrazuje a za něj se vkládá 

další bod. Text se mění následovně: 
 

 Během vyučování mohou žáci opustit školu jen se souhlasem třídního učitele nebo jeho zástupce na písemnou žádost 

zákonných zástupců; žáky 1. – 4. ročníku a žáky zdravotně indisponované převezmou jejich zákonní zástupci osobně ve 

vestibulu školy, případně v prostorách vedlejších budov, kde je žák vyučován, od pověřeného pracovníka školy. 

K vyzvednutí žáka mohou zákonní zástupci rovněž zplnomocnit jinou právně způsobilou osobu. Škola si vyhrazuje právo 

toto pověření případně ověřit u zákonného zástupce. 

 

 Žáci 5. – 9. ročníku mohou být uvolněni v průběhu vyučování bez nutnosti osobního převzetí žáka jeho zákonným 

zástupcem nebo jím pověřenou osobou, tj. pouze na základě jednoduché písemné žádosti zákonného zástupce. Za tímto 

účelem bude škola požadovat od zákonných zástupců, kteří chtějí tuto možnost využívat, podpisový vzor. 

V odůvodněných případech si škola bude takové žádosti ověřovat a zejména v případě zjištěného zneužití tohoto postupu 
nemusí škola žádosti vyhovět a může individuálně trvat na osobním přebírání žáka. 
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V kapitole 3. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků, jejich ochrany před projevy rizikového chování a 

projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí se doplňují nové body následujícího znění: 

 

 Mezi projevy šikanování se čím dál častěji objevuje zneužívání informačních technologií k znevažování důstojnosti 

žáka nebo učitele (kyberšikana). Takové chování může naplňovat skutkovou podstatu trestných činů: nebezpečné 

pronásledování (stalking), účast na sebevraždě (např. zasílání SMS se záměrem vyvolat u oběti rozhodnutí 

k sebevraždě), porušení tajemství dopravovaných zpráv (např. „odposlech“ odesílaných SMS a e-mailů), porušení 
tajemství listin a jiných dokumentů uchovávaných v soukromí (např. zveřejnění fotografií z telefonu oběti), pomluva 

(včetně vytvoření webových stránek zesměšňujících oběť). 

 

 Kyberšikana je stejně jako jiná šikana považována za hrubé porušení Školního řádu se všemi svými důsledky. 

 

 Při výskytu šikany má škola ohlašovací povinnost: 

 vůči Policii ČR (při podezření ze spáchání přestupku nebo trestného činu); 

 vůči orgánu sociálně právní ochrany dětí (při ohrožení dítěte jinou osobou či sebou samým); 

 vůči zákonným zástupcům útočníka i oběti. 

Ohlašovací povinnost školy platí bez výjimky, není závislá na posouzení míry závažnosti provinění. 

 

 Pokud je škole, respektive pedagogickému pracovníkovi znám případ šikanování a nepřijme žádné opatření, vystavuje 

se riziku trestního postihu pro neoznámení či nepřekažení trestného činu, nadržování či schvalování trestného činu, 

v krajním případě i podněcování trestného činu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 ………………………………………….. 

Mgr. Jaroslav Feřtek 

ředitel školy 

 

 

 

 
 

Dodatek č. 1 vedený pod č. j. 609/2013/ZŠ  (Školní řád č. j. 565/2012) byl projednán na pedagogických radách konaných dne 

20. 6. 2013 a 2. 9. 2013. V platnost vstupuje dne 2. září 2013. 

 

 


