
 

Základní škola Blansko, Erbenova 13  
IČO: 49464191   

 

ŠKOLNÍ  ŘÁD 

Dodatek č. 3 

Č.j.: ERB/68/18  A.4./A 5 

Vypracovala: Mgr. Simona Poláková, ředitelka školy  

Schválila: Mgr. Simona Poláková, ředitelka školy  

Pedagogická rada projednala dne: 22. 1. 2018 

Školská rada schválila dne: 12. 2. 2018 

Směrnice nabývá platnosti ode dne: 19. 2. 2018 

Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 19. 2. 2018 
 

Tímto dodatkem se upravuje Školní řád č. j. ERB/366/16 takto: 

 

Název části 1. se doplňuje takto:  

1. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ A JEJICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ VE 

ŠKOLE A PODROBNOSTI O PRAVIDLECH VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ 

S OSTATNÍMI ŽÁKY A SE ZAMĚSTNANCI ŠKOLY, PRÁVA A POVINNOSTI 

PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

 

Část 1.6. OMLOUVÁNÍ A UVOLŇOVÁNÍ ŽÁKŮ Z VYUČOVÁNÍ se označuje 1.8. 

 

Jako část 1.6. se vkládá text PRÁVA PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ. 

 

Jako část 1.7. se vkládá text POVINNOSTI PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ. 

1.6. 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 žáků nebo zákonných 

zástupců žáků a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s pedagogickým pracovníkem ve 

škole a při akcích organizovaných školou, 

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

předpisy, 

c) na využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení 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. 

 



1.7. POVINNOSTI PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

Pedagogický pracovník je povinen 

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

b) chránit a respektovat práva žáka, 

c) chránit bezpečí a zdraví žáka a předcházet všem formám rizikového chování ve škole 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 zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním 

stavu žáků a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního 

poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku, 

f) poskytovat žáku nebo zákonnému zástupci žáka informace spojené s výchovou a 

vzděláváním. 

 

 


