
Dodatek č. 2 
ke školnímu řádu vydanému 19. září 2016 

 

Čl. II 

Práva a povinnosti žáků, jejich zákonných zástupců, rodičů zletilých žáků a pravidla 

vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky školy 

 

Odst. 2) Žák má povinnost  

Věta:  

V době vyučování nepoužívat bez svolení vyučujícího mobilní telefon, mít vypnuto jeho vyzvánění, při 

opakovaném nedodržení tohoto odstavce má vyučující právo žákovi předmět na dobu vyučovací hodiny 
odebrat a po ukončení hodiny mu jej vrátit zpět s tím, že přestupek bude řešen kázeňským opatřením.  

 

se nahrazuje textem: 

V době vyučovací hodiny mít vypnutý mobilní telefon a tento vypnutý mobilní telefon musí mít uložen v tašce 

či batohu. Pokud žák tuto povinnost nedodrží, vyučující má právo žákovi předmět na dobu vyučovací hodiny 

odebrat a po ukončení hodiny mu jej vrátit zpět s tím, že přestupek bude řešen kázeňským opatřením. 

 

Za odstavec 
Zvlášť hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné 

zaviněné porušení povinností stanovených školským zákonem, za něž může být žák (podmíněně) vyloučen ze 

školy. 

 

se připojuje text: 

Projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování apod., kterých by se 

dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči spolužákům, jsou přísně zakázány a jsou považovány za 

hrubý přestupek vůči řádu školy. Tento přestupek může vést k vyloučení žáka ze školy. 

  

Za zvlášť hrubý přestupek je považováno používání prvků kyberšikany vůči škole, spolužákům nebo 

pedagogům a ostatním zaměstnancům školy. Tento přestupek může vést k vyloučení žáka ze školy. 

  

Za zvlášť hrubý přestupek je považována krádež. Tento přestupek může vést k vyloučení žáka ze školy. 

 

Čl. VII  

Podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před 

rizikovým chováním a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 
 

Za odstavec 
Žákům je zakázáno v areálu školy a při všech činnostech pořádaných školou kouřit. Tento zákaz se vztahuje 

i na elektronické cigarety. Areál je definován vnitřními prostory všech budov školy, dvorem a hřištěm 

a dalšími neohraničenými pozemky patřícími také do areálu. Jedná se o prostory počínající u zadního vjezdu 

do dvora, pokračující podél jídelny a přístavby (včetně stráně k poliklinice) až k hlavnímu vchodu do budovy 

školy. Za součást areálu je považováno také celé přístupové schodiště vedoucí k hlavnímu vchodu do budovy. 

 

se připojuje text: 

Pokud žák poruší tento zákaz, dopustí se přestupku a bude školou vyzván, aby dodržel zákaz kouření nebo 

používání elektronické cigarety na místě, na němž je kouření nebo používání elektronické cigarety zakázáno, 

nebo aby prostor opustil. 

 

Tento dodatek č. 2 byl projednán na pedagogické radě dne 15. 3. 2017 a schválen školskou radou dne 

3. 4. 2017.  

 

 

V Praze 4. 4. 2017  

 PhDr. Romana Bukovská v. r. 

 ředitelka 


