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Tento dodatek tvoří součást školního řádu vydaného pod č.j. ZSB 255/2016/V, platného od 
1. 9. 2016.  
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1.5. Vztahy žáků a zákonných zástupců se všemi zaměstnanci školy  

 
c) Pedagogičtí pracovníci školy vydávají žákům a zákonným zástupcům žáků pouze takové 
pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu, školního 
řádu a dalších nezbytných organizačních opatření.  
Dále dle § 22a zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 101/2017 Sb. s  účinností ke dni 1. 9. 
2017 mají pedagogičtí pracovníci  při výkonu své pedagogické činnosti právo na zajištění 
podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na ochranu před 
fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany dětí, žáků nebo zákonných zástupců 
dětí a žáků a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s pedagogickým pracovníkem ve 
škole. 
 

2.4. Výchovná opatření 

 
Dle §31 školského zákona ve znění zákona č. 101/2017 Sb. s  účinností ke dni 1. 9. 2017,  
v případě zvláště závažného zaviněného porušení povinností stanovených tímto zákonem, 
ředitelka vyloučí žáka ze školy nebo školského zařízení.  
(3) Zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči zaměstnancům školy 

nebo školského zařízení nebo vůči ostatním žákům se považují za zvláště závažné zaviněné 
porušení povinností stanovených tímto zákonem. 

(5) Dopustí-li se žák jednání podle odstavce 3, oznámí ředitel školy tuto skutečnost orgánu 
sociálně-právní ochrany dětí, jde-li o nezletilého, a státnímu zastupitelství do následujícího 

pracovního dne poté, co se o tom dozvěděl. 
 

 
 

 
 

V Batelově dne 28. 8. 2017 
   
Ing. Alena Vybíralová, ředitelka školy 
 
 

 
Školní řád – dodatek č. 1 byl schválen pedagogickou radou dne 31. 8. 2017. 

 
Školní řád – dodatek č. 1 byl projednán a schválen Školskou radou dne 31. 8. 2017. 


