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DODATEK Č. 5 ŠKOLNÍHO ŘÁDU 

 

1. V kapitole B. Pravidla pro hodnocení, bod 3.2 Celkové hodnocení žáka na vysvědčení se 

přidává: 

- bod e) uvolněn. 

3.2 Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni: 

a) prospěl(a) s vyznamenáním, 

Žák prospěl s vyznamenáním, není-li klasifikace nebo slovní hodnocení po převodu do klasifikace v 

žádném povinném předmětu horší než stupeň 2 - chvalitebný a průměrný prospěch z povinných 

předmětů není horší než 1,5 a chování je hodnoceno jako velmi dobré.  

b) prospěl(a), 

Žák prospěl, není-li klasifikace nebo slovní hodnocení po převodu do klasifikace v některém povinném 

předmětu vyjádřena stupněm 5 - nedostatečný. 

c) neprospěl(a), 

Žák neprospěl, je-li klasifikace nebo slovní hodnocení po převodu do klasifikace v některém povinném 

předmětu vyjádřena stupněm 5 - nedostatečný. 

d) nehodnocen, 

Žák je nehodnocen, je-li na konci 1. pololetí nehodnocen z některého předmětu stanoveného ŠVP. 

e) uvolněn. 

 

2. V kapitole A Školní řád, bod 3.3 Ochrana před sociálně patologickými jevy, odstavec 4, se 

vkládá do věty: 

- diskriminace mezi žáky 

Projevy šikanování, diskriminace mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování apod., 

kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo skupinám (zejména v 

situacích, kdy jsou takto postiženi žáci mladší a slabší), jsou v prostorách školy a při školních akcích 

přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti řádu školy. Podle okolností ředitelka školy 

uváží možnost dalšího postihu žáků, kteří tento zákaz přestoupí, a bude o svých zjištěních informovat 

jejich zákonné zástupce. 

 

 



3. V kapitole A Školní řád, bod 3.2 Záznam o školním úrazu, Záznam o úrazu, se ruší část věty: 

- Na žádost zákonného zástupce žáka, škola bezodkladně vyhotoví záznam i o úrazu, který není 

uveden v odstavci 1, tyto případy rozhoduje ředitelka školy. 

 

Záznam o úrazu 

Záznam o úrazu za školu vyhotovuje pedagogický pracovník, který provádí zápis do knihy úrazů, ve 

spolupráci s ředitelkou školy, jde-li o: 

- úraz, jehož důsledkem byla nepřítomnost žáka ve škole delší než 48 hodin, nebo  

- smrtelný úraz; smrtelným úrazem se pro účely této vyhlášky rozumí takové poškození zdraví, které 

způsobilo smrt po úrazu nebo na jehož následky žák zemřel nejpozději do jednoho roku od vzniku úrazu. 

Záznam o úrazu se vyhotoví na formuláři, který je k dispozici v ředitelně školy. 

Na žádost zákonného zástupce žáka, škola bezodkladně vyhotoví záznam i o úrazu, který není uveden 

v odstavci 1. 

Škola vyhotoví o úrazu, který nezpůsobí nepřítomnost žáka ve škole záznam, pokud je pravděpodobné, že 

žáku bude poskytnuta náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění způsobené úrazem.  

Jedno vyhotovení záznamu o úrazu předá škola zákonnému zástupci. 

 

4. V kapitole B Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, bod 3.7.2, se nahrazuje slovo 

„napomenutí“ slovem: 

- Výchovná opatření 

 

3.2.1 Výchovná opatření 

Při porušení školního řádu lze podle závažnosti udělit žákovi: 

a) Napomenutí třídního učitele 

Napomenutí třídního učitele uděluje třídní učitelka za drobnější přestupky proti školnímu řádu a sdělí 

zákonným zástupcům žáka bez zbytečného odkladu na daném formuláři, který se odešle poštou. 

Napomenutí se zapíše i do žákovské knížky. Sdělení obsahuje údaj o uložení, druh výchovného opatření, 

termín a popis porušení povinností stanovených školním řádem.  

 

b) Důtka třídního učitele 

Důtku třídního učitele uděluje třídní učitelka po oznámení ředitelce školy za závažnější přestupky proti 

školnímu řádu nebo za větší počet méně závažných přestupků, zpravidla po předchozím napomenutí 

třídním učitelem. Důvod udělení je nutno projednat předem s ředitelkou školy. Třídní učitelka bez 

zbytečného odkladu písemně oznámí zákonným zástupcům žáka. Sdělení obsahuje údaj o uložení, druh 

výchovného opatření, termín a popis porušení povinností stanovených školním řádem.  Kopie se ukládá 

do katalogového listu žáka. 

 

c) Důtka ředitelky školy 

Důtku ředitelky školy navrhne třídní učitelka za závažný přestupek proti školnímu řádu nebo za další 

přestupky zpravidla po udělené důtce třídního učitele. Udělení je nutno projednat na pedagogické radě 

případně na mimořádné pedagogické radě. Třídní učitelka oznámí tuto skutečnost do žákovské knížky 

žáka. Zákonní zástupci svými podpisy stvrdí, že berou na vědomí. Písemné oznámení zákonným 

zástupcům zajistí ředitelka školy. Kopie se ukládá do katalogového listu žáka. U závažnějšího porušení 

povinností a chování uvede ředitelka školy upozornění, že opakované porušování povinností a chování 

může mít vliv na hodnocení chování žáka za klasifikační období. 



5. V Dodatku č.4 Školního řádu, kapitola III. Pravidla distanční výuky, bod h), se ruší část věty a 

nahrazuje se: 

- Při distanční výuce může být upraven rozvrh dle možnosti přítomných pedagogů.  

 

Při distanční výuce může být upraven rozvrh vyučovacích hodin. 

 

 

 

Ve Tvarožné Lhotě, dne 06. 10. 2021 

 

 

__________________________________ 

                                                                                              Mgr. Helena Handlová, ředitelka školy 


