Základní škola a Dům dětí a mládeže Krasohled Zábřeh,
Severovýchod 484/26, okres Šumperk

Školská rada
Zápis z jednání dne 1. září 2017
Členové:

Blanka Přidalová
Michaela Mrázková
Mgr. Radek Kól
Mgr. Marie Portešová
Milada Bartošíková
Jitka Killarová

Program:
1. Projednání Školního vzdělávacího programu – viz příloha
2. Projednání změny Školního řádu – viz příloha
3. Různé – informace ředitelky školy - viz příloha
Usnesení:
1. Školská rada se vyjádřila ke Školnímu vzdělávacímu programu - bez připomínek.
2. Školská rada schválila změnu Školního řádu.
3. Školská rada bere na vědomí informace ředitelky školy.

V Zábřeze dne 1. září 2017

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE KRASOHLED ZÁBŘEH,
SEVEROVÝCHOD 484/26, OKRES ŠUMPERK

Příloha k zápisu Školské rady ze dne 1.9.2017
1. Doplnění školního řádu:
 II.A.2
- původní znění:
m) chodit do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin nebo pokynů
vyučujících,
- nové znění:
m) chodit do školy včas, nejpozději v 7.50 hod. bude žák ve třídě,
 II.A.2
- původní znění:

- nové znění:

Zvlášť hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči zaměstnancům
školy se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností
stanovených školským zákonem, za něž může být žák (podmíněně)
vyloučen ze školy, má-li splněnou povinnou školní docházku.
Zvlášť hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči
zaměstnancům školy nebo vůči ostatním žákům se vždy považují za
zvláště závažné zaviněné porušení povinností stanovených školským
zákonem, za něž může být žák (podmíněně) vyloučen ze školy, má-li
splněnou povinnou školní docházku.

 VII. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
kapitola II. bod 10.
- původní znění:
Případy zaostávání žáků v učení a nedostatky v jejich chování se
projednávají na pedagogické radě.
- nové znění:
Případy zaostávání žáků v učení a nedostatky v jejich chování se
projednávají na pedagogické radě. Škola pravidelně eviduje žáky ohrožené
školním neúspěchem a zajišťuje jim pravidelné doučování a individuální
konzultace; škola vše vyhodnocuje na pravidelných pedagogických radách.
 kapitola IX. Výchovná opatření
bod 2. odstraněn Ředitel školy může v případě závažného zaviněného porušení povinností
stanovených tímto zákonem nebo školním nebo vnitřním řádem rozhodnout o
podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka ze školy. V rozhodnutí o podmíněném
vyloučení stanoví ředitel školy zkušební lhůtu, a to nejdéle na dobu jednoho roku.
Dopustí-li
se žák v průběhu zkušební lhůty dalšího zaviněného porušení povinností stanovených
tímto zákonem nebo školním nebo vnitřním řádem, může ředitel školy rozhodnout
o jeho vyloučení. Žáka lze podmíněně vyloučit nebo vyloučit ze školy pouze
v případě, že splnil povinnou školní docházku.
bod 4. odstraněn O podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka rozhodne ředitel školy do
dvou měsíců ode dne, kdy se o provinění žáka dozvěděl, nejpozději však do jednoho
roku ode dne, kdy se žák provinění dopustil, s výjimkou případu, kdy provinění je
klasifikováno jako trestný čin podle zvláštního právního předpisu. O svém rozhodnutí
informuje ředitel pedagogickou radu. Žák přestává být žákem školy dnem

následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o vyloučení, nestanoví-li toto
rozhodnutí den pozdější.
bod 3. změna na bod 2. a změna textu
- původní znění: Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči všem zaměstnancům
školy se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených
zákonem.
- nové znění: Zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči
zaměstnancům školy nebo vůči ostatním žákům se vždy považují za zvláště
závažné zaviněné porušení povinností stanovených školským zákonem, za něž
může být žák (podmíněně) vyloučen ze školy, má-li splněnou povinnou školní
docházku.
bod 5. změněn na bod 3. (Pochvaly)
- nově doplněno, že dítě může dostat i: Pochvala učitele vzdělávacího předmětu.
bod 6. změněn na bod 4.
- doplněno (tučně zvýrazněno):
Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení
žákovi uložit:
a) napomenutí třídního učitele,
b) důtku třídního učitele,
c) důtku ředitele školy.
Uložení napomenutí nebo důtky se zaznamená do dokumentace školy.
 Napomenutí třídního učitele se ukládá za opakované, méně závažné porušení
školního řádu; případně za 2 neomluvené hodiny; 3 pozdní příchody; 3
poznámky.
 Důtka třídního učitele se ukládá za závažnější nebo opakované porušení
školního řádu; případně za 3 – 4 neomluvené hodiny; 6 pozdních příchodů; 6
poznámek.
 Důtka ředitele školy se ukládá za závažné porušení školního řádu nebo za
nerespektování předchozích výchovných opatření; případně za 5 – 6
neomluvených hodin; 9 a více pozdních příchodů; 9 poznámek.
2. Různé:

