Dodatek školního řádu č. 1
Čl. I. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ A JEJICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ
A. Žáci mají právo
5. Zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků a studentů, volit a být do nich voleni,
pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy nebo školskou radu s tím,
že ředitel školy nebo školská rada jsou povinni se stanovisky a vyjádřeními těchto
samosprávných orgánů zabývat a své stanovisko k nim odůvodnit.
12. 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 (třídní
učitel, školní metodik prevence, výchovný poradce).
13. Být ochráněn před fyzickým nebo psychickým násilím a nedbalým zacházením. Nikdo
nemá právo druhému žádným způsobem ubližovat.
14. 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 náležitou
pozornost této žádosti.
C. Žáci mají zakázáno
38. Pravidla používání vlastních elektronických mobilních zařízení žáků a pravidla používání
internetu na těchto zařízeních v prostorách školy a na školních akcích
A. Elektronická mobilní zařízení nejsou základní učební pomůckou a je zakázáno je během
vyučování používat bez podnětu vyučujícího.
B. Narušování vyučování zvukovým signálem mobilu či jinými zdroji zvuku je považováno
za kázeňský přestupek.
C. Mobilní telefon může žák používat o přestávce a v době mimo vyučování k telefonování a
k posílání SMS.
D. Je zakázáno během výuky, o přestávkách a činnostech organizovaných školou používat
mobily k fotografování a k natáčení spolužáků či pedagogů. V prostorách školy a na akcích
pořádaných školou je zakázáno úmyslné nepřátelské chování, jehož cílem je ublížit oběti, za
použití informačních a komunikačních technologií – tzv. kyberšikana (např. posílání
vulgárních a výhružných zpráv oběti, výhružné telefonáty, esemesky, posílání obrázků a
nahrávek nebo vytváření webových stránek s cílem zesměšnit oběť apod.). Prokázaná
kyberšikana je závažné porušení Školního řádu.
E. Pokud má žák ve vlastním elektronickém mobilním zařízení připojení k internetu, je
povinen dodržovat školní pravidla bezpečnosti na internetu, tzn. je zakázáno navštěvovat
nebezpečné a pro děti nevhodné druhy webových stránek, které obsahují tématiku erotickou,
pornografickou, nacistickou, vedoucí k násilí, k hanobení národnosti, rasy a přesvědčení,
apod. Nedodržení těchto pravidel bude přísně postihováno.
ČL. II. VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLY
A. Docházka do školy

43. Školní budova se pro žáky otevírá 15 minut před zahájením výuky. Pro vstup žáků,
zaměstnanců a cizích osob (návštěv, kontrol apod.) se používá jeden vchod, který je
zabezpečen proti vniknutí cizích osob a vstup do něj je kontrolován (monotorován): ostatní
možné vstupy do budovy jsou zabezpečeny. Školní budova je volně přístupná pouze v době,
kdy je dozírajícími zaměstnanci školy zajištěna kontrola přicházejících osob. Každý z
pracovníků školy, který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich
návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně po budově. Během provozu školy je
aktivováno zabezpečovací zařízení.
C. Chování žáků ve škole
63. Krádeže, ponižování, duševní a tělesné ubližování a vydírání se posuzuje jako nejhrubší
přestupek a může mít za následek okamžité vyloučení ze studia. 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. v případě takovýchto projevů chování postupuje škola dle
preventivního programu proti šikanování a sankčního řádu.
Vždy je svolávána výchovná komise, jsou informováni zákonní zástupci a dle platných zákonů má
škola ohlašovací povinnost vůči některým dalším institucím (jako je např. orgán sociálně-právní
ochrany dítěte, Policie ČR apod.)
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