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D o d a t e k  č .  3  
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 2   

( v č e t n ě  j e h o  p o z d ě j š í c h  d o d a t k ů )  
 
 
Školní řád vydaný a platný od 3. 9. 2012 (a jeho pozdějších dodatků č. 1 a 2) se pro školní rok 2016/2017 
a školní roky následující upravuje a doplňuje takto: 
 

1. Ke dni 1. ledna 2016 se stala součástí naší školy nová organizační složka – mateřská škola se 
sídlem v Kladně, Divadelní ulici č. p. 1740. K témuž datu se změnil název školy na Základní škola a 
Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2116. Veškeré interní předpisy, které se týkají pouze základní 
školy, včetně tohoto školního řádu (pozn.: mateřská škola má vlastní školní řád) jsou nadále 
platné ve znění platném do 31. 12. 2015, jestliže nedojde k jejich úpravě písemnými dodatky, 
nebo nebudou-li vydány nově. 

 
2. S účinností od 1. 9. 2016 vstupuje v platnost poslední část novely zákona č. 561/2004 Sb. (školský 

zákon). Jedná se zejména o §16 až §19 této novely, které se týkají tzv. společného vzdělávání 
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) s žáky běžnými v hlavním vzdělávacím proudu. 
V této souvislosti se upouští od původní klasifikace žáků se SVP na žáky se zdravotním 
postižením, se zdravotním znevýhodněním a sociálním znevýhodněním. Nadále se o těchto 
žácích hovoří jako o žácích se SVP dle §16 školského zákona, případně jako o žácích s podpůrnými 
opatřeními. Mezi žáky se SVP patří i žáci výjimečně nadaní. Pokud se tedy v textu školního řádu 
kdekoli objevuje původní klasifikace žáků (především s vývojovými poruchami), nahrazuje se tato 
novým označením, jak je uvedeno v tomto odstavci výše. 

 
3. V kapitole 1. Práva a povinnosti, v části Povinnosti zákonných zástupců žáka se upřesňuje bod 

týkající se povinnosti sdělovat škole důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování: 
 zákonný zástupce je povinen sdělit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování do 3 

kalendářních dnů (nikoli pracovních, jak je mnohdy zaměňováno); 
 v rámci bezproblémové komunikace škola doporučuje, aby zákonný zástupce informoval o 

nepřítomnosti dítěte (žáka) ve vyučování bez prodlení v okamžiku, kdy mu její důvody jsou 
známy; 

 důvod plánované nepřítomnosti a její předpokládaný rozsah je zákonný zástupce povinen 
oznámit škole předem; toto oznámení však nenahrazuje písemné sdělení o důvodech a délce 
nepřítomnosti v omluvném listu žákovské knížky; 

 o důvodech nepřítomnosti žáka ve vyučování informuje zákonný zástupce zásadně třídního 
učitele žáka, a to buď prostřednictvím zprávy zaslané z účtu zákonného zástupce ve školním 
informačním systému Škola OnLine (zprávy zaslané z účtu žáka nemohou být 
akceptovány!!!), nebo telefonicky prostřednictvím hovoru s kanceláří školy (pro snadnou 
zneužitelnost nelze akceptovat SMS), popřípadě tak může učinit osobně při kontaktu 
s třídním učitelem v prostorách školy; 

 jakákoli ústní informace tohoto charakteru nenahrazuje povinnost zákonného zástupce 
zaznamenat důvody nepřítomnosti také písemně v žákovské knížce svého dítěte; tím 
zejména potvrzuje, že o nepřítomnosti žáka ve vyučování a jejích důvodech ví; 



 nepřítomnost žáka ve vyučování omlouvá na základě důvodů sdělených zákonným 
zástupcem škola (třídní učitel, případně ředitel školy či jeho zástupce); 

 v případě důvodných pochybností o oprávněnosti či pravdivosti uvedených důvodů 
nepřítomnosti žáka ve vyučování, je škola oprávněna ověřit, zda informaci škole podal 
skutečně zákonný zástupce žáka a zda nezneužil své pravomoci uvedením nepravdivých 
důvodů; 

 pokud dojde ojediněle k pochybení zákonného zástupce informovat školu o důvodech 
nepřítomnosti žáka zejména způsobenému časovou prodlevou, bude škola postupovat 
s ohledem na celkové působení zákonného zástupce žáka v oblasti plnění jeho dalších 
povinností souvisejících se školní docházkou žáka a úrovní jeho spolupráce a komunikace se 
školou; 

 v případě opakovaného porušování povinností zákonného zástupce žáka v oblasti jeho 
docházky na vyučování, bude škola nucena postupovat dle zákonných možností, tj. zašle 
hlášení Oddělení sociálněprávní ochrany dětí Sociálního odboru Magistrátu města Kladna a 
podá podnět na prošetření u Přestupkové komise Magistrátu města Kladna; při důvodném 
podezření na krytí záškoláctví se zákonný zástupce vystavuje nebezpečí trestního stíhání. 

 
Výše uvedený postup je plně v souladu s legislativou ošetřující povinnou školní docházku. Pokud 
dojde k porušení povinností zákonného zástupce umožnit dítěti plnit povinnou školní docházku a 
toto plnění kontrolovat, má škola zákonnou povinnost o této skutečnosti informovat příslušné 
státní orgány a instituce. Nerespektováním této povinnosti by se škola sama vystavovala 
postihu. 

 
 
 
 
Dodatek č. 3 vedený pod č. j. 647/2016/ZŠ  (Školní řád č. j. 565/2012) byl projednán na pedagogických 
radách konaných dne 23. 6. 2016 a 1. 9. 2016. V platnost vstupuje dne 1. září 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ………………………………………….. 

Mgr. Jaroslav Feřtek 
ředitel školy 

 
 
 
 
 
 


