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Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců.
Práva a povinnosti pracovníků.
Provoz a vnitřní režim školy.
Bezpečnost a ochrana zdraví žáků.
Zacházení s majetkem školy.
Pravidla pro hodnocení žáků.
Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců
Žáci mají právo
a) na vzdělávání a školské služby podle školského zákona,
b) na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,
c) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání,
přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni
vývoje,
d) na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení
v záležitostech týkajících se vzdělávání (poskytují výchovný poradce, školní metodik
prevence a asistent pedagoga).
e) 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,
f) práva uvedená v odstavci 1 s výjimkou písmen a) a e) mají také zákonní zástupci dětí a
nezletilých žáků,
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g) žák má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, má právo na
vzdělání a na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a
dodržování základních psychohygienických podmínek, má právo být seznámen se všemi
předpisy se vztahem k jeho pobytu a činnosti ve škole.
Žáci jsou povinni
a) řádně, pravidelně a včas docházet do školy nebo školského zařízení a řádně se vzdělávat;
b) dodržovat školní a vnitřní řád a předpisy a pokyny školy a školského zařízení k ochraně
zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni;
c) plnit pokyny pedagogických pracovníků a provozních zaměstnanců školy vydané
v souladu s právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem;
d) zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči zaměstnancům školy
nebo vůči ostatním žákům se považují za zvláště závažné zaviněné porušení povinností
žáka; pokud se žák takového jednání dopustí, oznámí ředitel školy tuto skutečnost orgánu
sociálně-právní ochrany dětí;
e) žák zachází s učebnicemi a školními potřebami šetrně, udržuje své místo, třídu i ostatní
školní prostory v čistotě a pořádku, chrání majetek před poškozením; nosí do školy
učebnice a školní potřeby podle rozvrhu hodin a pokynů učitelů;
f) před ukončením vyučování žáci z bezpečnostních důvodů neopouštějí školní budovu bez
vědomí vyučujících. V době mimo vyučování žáci zůstávají ve škole jen se svolením
vyučujících a pod jejich dohledem;
g) žák se řádně a systematicky připravuje na vyučování;
h) v hodinách TV jsou žáci povinni v rámci ochrany svého zdraví i zdraví ostatních odložit
všechny ozdobné předměty (řetízky, hodinky, piercing aj.) ;
i) žák dodržuje zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání tabákových výrobků,
alkoholických nápojů a nelegálních návykových látek a elektronickou cigaretu;
j) žák nenosí do školy předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zdraví a
bezpečnost jeho nebo jiných osob (laserová ukazovátka, nože aj. zbraně). Chytrá mobilní
zařízení (telefony, tablety, ...), jakmile vstoupí do areálu školy, vypne. Zapnout přístroj lze
až po odchodu ze školy. Pouze v případě nutnosti (nemoc, nevolnost, odchod k lékaři)
může vyučující dovolit žákovi přístroj zapnout a použít. Pořizování zvukových a
obrazových záznamů je možné jen se svolením učitele. Opakované porušení tohoto bodu
bude kvalifikováno jako hrubé porušení ŠŘ. Bude postupováno dle klasifikačního řádu v
oblasti chování;
k) žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým
vedením, se žaluziemi, okny a ventily topného tělesa bez dozoru učitele;
l) každý úraz či vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti s činností školy, hlásí žáci bez
zbytečného odkladu vyučujícímu, třídnímu učiteli nebo jinému zaměstnanci školy;
m) svým vystupováním na všech školních akcích hájí žák dobré jméno školy, nepoškozuje
její pověst a nejedná proti jejím zájmům;
n) před nástupem na dlouhodobou předem známou absenci je žák povinen zjistit rozsah
zameškaného učiva a doplnit si ho do 48 hodin po návratu;
o) při porušení povinností stanovených tímto školním řádem lze podle závažnosti porušení
žákovi uložit:
1) napomenutí třídního učitele,
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2) důtku třídního učitele,
3) důtku ředitele školy,
Tyto kázeňské postihy mohou vést ke snížené známce z chování.
Škola neprodleně oznámí důvody kázeňského postihu prokazatelným způsobem žákovi a
jeho zákonnému zástupci a zaznamená je do dokumentace školy.
Provinění proti školnímu řádu:
- zapomínání žákovské knížky
- svévolná ztráta žákovské knížky
- pozdní příchody
- neomluvené hodiny
- nereagování na napomenutí vyučujícího, opakované vulgární a hrubé chování
- opakované vyrušování při vyučování
- nerespektování zákazu používání mobilního telefonu a jiné audiovizuální techniky
v budově školy
- krádež, podvod (přepisování známek v ŽK), lhaní
- přinášení tabákových výrobků, alkoholických nápojů a nelegálních návykových látek
do školy a na akce pořádané školou a jejich distribuce
- nošení, držení a distribuce elektronických cigaret a tzv. energetických nápojů
- přinášení nebezpečných předmětů do školy a na akce pořádané školou
- hrubé porušení příkazu zaměstnance školy, opuštění školní budovy (školní akce) bez
vědomí učitele
- šikana, úmyslné ublížení, vandalismus, ničení školního majetku
Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni
a) zajistit, aby žák docházel řádně do školy nebo školského zařízení,
b) na vyzvání ředitele školy nebo školského zařízení se osobně zúčastnit projednání
závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte nebo žáka,
c) informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních
obtížích dítěte nebo žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít
vliv na průběh vzdělávání,
d) dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do tří kalendářních dnů
od počátku nepřítomnosti žáka,
e) oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 a 3 školského zákona –
školní matrika (jméno žáka, jeho příjmení, rodné číslo, státní občanství, místo trvalého
pobytu, údaje o předchozím vzdělávání, údaje o zdravotním postižení, jméno a
příjmení zákonného zástupce, místo jeho trvalého pobytu, adresa pro doručování,
telefonické spojení) a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo
bezpečnost dítěte a žáka, a změny v těchto údajích.
Rozsah osobních údajů zpracovávaných o dětech, žácích, studentech (dále jen žáci)
Rozsah zpracovávaných informaci je dán
- právními předpisy, zejména školským zákonem a prováděcími předpisy. Jedná se zejména o
údaje pro školní matriku a pro poskytování podpůrných opatření žákům uvedeným v § 16
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odst. 9 školského zákona. Tyto údaje jsou získávány od zákonných zástupců žáků
standardizovanými dotazníky a formuláři, které zajišťují, aby nebyly získávány údaje, které
škola ke své činnosti nepotřebuje. Pokud právní předpisy upraví (změní) rozsah osobních
údajů zpracovávaných školou, škola zajistí informování subjektů, jejichž osobní údaje
zpracovává.
- zvláštními účely, které vyplynou z provozu školy, například při zajišťování mimoškolních
akcí (např. požadavky ubytovatele na seznamy účastníků školy v přírodě, řešení pojistných
událostí). Při těchto účelech jsou informace od subjektů zpracovávány výhradně na základě
poskytnutého souhlasu.
1. Zpracovávané informace jsou omezeny jen na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který
jsou zpracovávány, nelze požadovat údaje nepřiměřené, nerelevantní a pokud nejsou
nezbytné. Údaje nelze uchovávat poté, co pomine právní základ, poté, co je naplněn účel
zpracování. Zaměstnanci jsou při získávání údajů od žáků, jejich zákonných zástupců, od
zaměstnanců, uchazečů či jiných osob povinni používat výhradně školou schválené formuláře,
dotazníky a jiné texty.
2. Právo na výmaz a právo na námitky proti zpracování osobních údajů
Právo na výmaz nebo omezení osobních údajů nebo na námitky lze uplatnit pouze u údajů
zpracovávaných na základě poskytnutého souhlasu, nelze je použít u údajů zpracovávaných
na základě zákona.
3. Právo na opravu osobních údajů
Každý subjekt, o kterém škola zpracovává osobní údaje, má právo na opravu těchto údajů.
Škola sama kontroluje aktuálnost vedených údajů a ověřuje je, zejména
- dotazníkem pro rodiče vždy k začátku vzdělávání žáka na škole a opakovaně na začátku
školního roku.
4. Zvýšená pozornost je věnována zpracování citlivých údajů, za které jsou považovány
například údaje o zdravotním stavu, speciální vzdělávací potřeby, stravovací potřeby
vzhledem ke zdravotnímu stavu či přesvědčením subjektu, podmínky rodinného zázemí. Tyto
údaje jsou školou zpracovávány jen v nezbytném rozsahu a při zvýšeném zabezpečení.
2. Práva a povinnosti pracovníků - viz. vnitřní předpis číslo 48 – 2018 - GDPR
Pedagogický pracovník je povinen:
Ve smyslu evropského nařízení ke GDPR zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím
data, údaje a osobní údaje žáků a zaměstnanců školy, citlivé osobní údaje, informace o
zdravotním stavu dětí, žáků a studentů a výsledky poradenské pomoci školského
poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku,
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shromažďovat pouze nezbytné údaje a osobní údaje, bezpečně je ukládat a chránit před
neoprávněným přístupem, neposkytovat je subjektům, které na ně nemají zákonný nárok,
nepotřebné údaje vyřazovat a dál nezpracovávat.
3. Provoz a vnitřní režim školy – viz vnitřní předpis číslo 2 – Provozní řád
4. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků
a) pedagogičtí pracovníci jsou při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech povinni
přihlížet k základním fyziologickým potřebám žáků a vytvářet podmínky pro jejich zdravý
vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů,
b) zaměstnanci školy zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a studentů při
vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb a
poskytují žákům a studentům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví,
c) zástupce ředitele je povinen vést evidenci úrazů žáků, k nimž došlo při činnostech
uvedených v odstavci b), vyhotovit a zaslat záznam o úrazu stanoveným orgánům a
institucím. Ministerstvo stanoví vyhláškou způsob evidence úrazů, hlášení a zasílání
záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, jimž se záznam o
úrazu zasílá.
5. Zacházení s majetkem školy
a)
b)
c)
d)
e)

žák má právo užívat zařízení školy, pomůcky a učebnice v souvislosti s výukou, ve
školní družině, v době zájmových kroužků,
žák je povinen chránit a udržovat v pořádku všechny věci, které tvoří zařízení třídy,
školy a také ty, které mu byly svěřeny v souvislosti s výukou,
za škodu na majetku školy, kterou žák způsobí úmyslně nebo z nedbalosti, bude
vyžadována odpovídající náhrada,
o veškerý majetek třídy se stará služba určená třídním učitelem,
řády odborných učeben určují pravidla zacházení s majetkem v těchto učebnách.

6. Pravidla pro hodnocení žáků – viz vnitřní předpis číslo 22 – Klasifikační řád.
Škola postupuje při analýze získaných, uchovávaných, zveřejňovaných, předávaných nebo
jinak zpracovávaných osobních údajů žáka a zákonných zástupců v souladu s nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.
7. Závěrečná ustanovení
1. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen
zaměstnanec: Mgr. Ladislav Jedlička (ředitel školy)
2. Uložení směrnice v archivu školy se řídí spisovým a skartačním řádem školy.
3. Zrušují se předchozí znění směrnice.
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4. Směrnice nabývá platnosti dnem : 1.9.2018
5. Zaměstnanci školy s tímto řádem byli seznámeni na provozní poradě dne 30.8.2018.
Podpisový arch v příloze směrnice.
6. Žáci školy byli s tímto řádem seznámeni třídními učiteli, seznámení je zaznamenáno v
třídních knihách.
7. Zákonní zástupci žáků svým podpisem potvrzují, že byli na začátku školního roku
seznámeni se školním řádem a že s ním souhlasí. Řád je pro ně zpřístupněn ve školní
budově a na webových stránkách školy – zskounice.cz.
V Kounicích, dne 30. 8. 2018

Mgr. Ladislav Jedlička, ředitel školy
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