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1 Práva a povinnosti žákůazákanných zástupcůo
s pedagogickými pracovníky školy

vztahy žákÚ- a zákonných zástupců

žáků
Lacrmall pravo:
- navzdélárlj podle školního vzďélávacího programu,
- na rozvoi osobnosti podle mírv naďáni. rozumovýchafvzických schopností,
- iedná-ti se o žákv handicapovarré, s poruclrami učenínebo chování, na speciální péči
v rámci možnostíškoly,
- na informace o pruběhu a výsledcích svého vzděLávání,
- zahádatv #tmci školy samosprávný orgrin žák&{ž<ovská samospráva), volit a bft do
nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy stím, že
ředitel školy je povinen se stancvisky a vyjadřenírni těchto samosprálrrých orgánů
zabývat,
- q,,jadřovat se ke všem rozhodnutím likajícímse podstatnýchzá|ežitostí jejich
vzdělávání, přičemž jeho vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídajícíjejich
věku a stupni vývoje, své připomínky můževznést prosťednicťvímzékonaých zástupců
nebo přímo řediteli školy,
- na informace a pcradenskou pomoc školy v áležitostech ť$kajícíchse vzdělávání podle
školníhov zděláv acíbo pro gťamu,
- na ochranu před vliql a informacemi, které by ohrožovaly jeho rozumovolt a mravní
výchol,u a nevhodně ovlivňovaly jeho morálku,
- na ochranu před §.zic\fun a psychic\fun nasilím a nedbalým zacházetúm,
1.1 Práva
.
X,

na svobodu ve vÝběru kamarádů"
na svobodu pohybu ve školníchprostorách, jež jsou k tomu určeny,
na to, aby byl respektován žákťllr soukromý život a život jeho rcdiny,
na volný čas a přiměřený odpočinek a oddechovou činnost odpovídajícíjeho věku,
- na ochranu před návykovÝmi látkami. které ohrožuiíieho tělesný a duševní vývoj,
- v případě neiasnosť v učivu pažáďato pomoc wrrčuiícího.
- jestliže se žák cítíz jakéhokoliv důvodu v tísni, má problémy apod., požádat o pomoc
radu třídruho učitele, učitele, výchovného poradce či jinou osobu,
- na rovnoměrné rozvňení písemných zkoušek.
-

či

1.2 PoviIrnosti žáků
X,
Lácl mali povtnnost:
- řádně dgchílzet do

školy a řádně se vzďéLávat,

- účastnitse mimoškolních aktivit" na které se přihlásili.
- dodržovat školnr a vniťnířád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti,
s

nimiž byli seznámeni,

- plnit pokyny pedagogiclqich pracovníkůškoly, popř. dalšíchzaměstnancťl školy vydané
-v souladu s právními předpisy a školnímřádem,
- vyjadřují-li své míněni anázory, činit tak vždy slušným způsobem,
- nepoškozujímajetek školy a spolužáků, případné škody jsou povinni zaplaíit.
- respektovat právo ostatních áků na vzdélávárll dodržovat klid a kázeň ve řídách
během vytrčovacích hodin a v prostorách školy i v pruběhu přestávek,
- na školníchvzdělávacích akcích se chovají slušně, podle pravidel a dodržují základtn

bezpečnostní pokyny.
- v sokolovně dodržujípravidla provozního řádu sokolovny, se kterým jsou seznárneni na
začatka školníhoroku.
- v případě, že škola přejde na distančnívzóélávž.n| je toto v-zdělávání povinnó

Mobilní telefony
zacimaii výslovně zakazžno používatmobilní telefony o vyučovacíhodině a toto
pravidlo musí bezr"ýhradně respektovat. o hodině ho mohou použítporrze v případě. že
.iim to povolí danÝ vyučuiícía ieho paužitísouvisí s danou rnýukou. o přestávkách mohou
použítmobilnítelefon ve své kmenové řídě pouze pro nutné potřeby (zavalánt rodičům).
v celÝch prostorách školv ie výslor.nÝ zžkaz trraní her na mobilních telefonechažáci
jsou povinni toto pravidlo dodržovat. V případě nedodržoviání těchto povinností bude
mobilní telefon zabaven a předám zákonnému zástupci žika.
1.2.1
l,.

1.3 Práva zákonných zástupců

žáků

Zákswí zasfupci žrákůmajípnívo:
- na informace o průběhu a qýsledcichvzáěIávani svého ditěte,
- volit a b}t voleni do školské rady
- vy,jadřovat se ke všem roáodnutím lfkajícím se podstatnýchzáIežitastí jejich dětí,
přičemžjejich vyjádřením musí být věnována pozomost,
- na informace a poradenskou pomoc školy pro jejich děti v áIežitostech likajícíchse
vzdělávrání nodle školníhovzdělávacího programu"
- požádat o uvolnění žéů<azvýukypodle pravidel tohoto řádu.
1.4 Povinnosti zákonných zástupců
Zákonnt zristupci žákůmají povinnost

žáků
:

- zajixtt, aby žákdochazsl řádfič do školy,
- navyzvánt ředitele školy se osobně zúčasfiritprojednání zaltažnýcllotázekdkajících se
vzóélávání žáku
- informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdtavotních obttžjc,h žáka nebo jiných
závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na pruběh vzděláváni,
- dokládat důvody nepřítomnosttažika ve rryr.rčování v souladu s podmínkami
stanovenými školnímřádem,
- oznamovat škole údaje tezbytrLé pro školnímatriku (§ 28 odst. 2 a 3 školskéhozakona)
a dalšíúdaje, které jsou podstatné pro průběh vzdéIávánt nebo bezpečnost a žáů<ua
změny v těchto údajích
1.5 Váahy žákůa zákonných zástupeů s pedagogiclqflmi pracovnílry školy
pedasosičtí pracovníci škoiv wdávaiíákům azéú<onrtÝm ástupcům žéů<ttpouzetakové
pokyny, kíerébezprostředně souvisí s plněnrm školníhovzdělávacího programu, školního
ř iÁu a dalšíchnezbytných organtzačnich opatření
Všicbni zaměstnanci školy budou žálry clltfuntpřed všemi formami špatnéhozachéz;eni,
sexuáním nasilim, vl.rrživáním. Budou dbá1, aby nepřichazeli do styku s materiály a
informacemi pro ně nevhodnýrni. Nebudou se vměšovat do jejich soukromí ajejich
korespondence. Budou žžkyebrénit před nezákonnými útoky na jejich pověst. Zjistí-Ii,
že dítě je ťš,rír;ro,krutě trestano nebo je s ním jinak špatně zacltázeno, spojí se všemi
orgány na poilíO§ dítěti. Speciální pozorncst budeme věnovat ochraně před nfuykovými
látkami.
Informace, které zákonný zastupce žaka poskytne do školnímatriky nebo jiné důležité
informace o žikovi (zdravotní způsobilost, apod.) jsou důvěmé a všichni pedagogičtí
pracovníci se řídíse zákonem č. 10112000 Sb.,
o ochraně osobních údaiů.
Vyzve-li ředitel školy nebo jiný pedagogický pracovník ziákonného zástupce k osobnímu
projednaní závažných otazek Ďýkajícíchse vzděláviání žakq koízultuje termín schůzky se
zákonnÝm zá.r;tup cem žíka.
Žikzďravív budově a na školníchakcích pracovníky školy srozumiteln]fun pozdravem.
Pracovnik školy žíkovina pazdrav odpoví.
Všichni pedagogičtí pracovníci se povinně zučastňujířídních schůzek a konzultačních

dnů. na kterÝch informuií zákonné zástupce áků o vÝsledcích vÝchovy avzďélávání,
V případě omluvené nepřítomnosti pedagogického pracovníka zďlistí^ aby zákonní
zástupci byli inforrnováni jinýrn způsobenr.

2Yrovoz

a

vnitřní režim školy

2.IDocházka do školv
Žák choďi do školy právidelně

a včas podle rozvrhu hodin. Účast na vyučování
nepovinných předmětů je pro zařazené žáky povinná.
O absenci žákaje nutno neprodleně informovat třídního učitele prosťednictvím
informačníhosystému škola online a sdělit mu příčinu absence žáka.
Lékařskévyšetřeni není důvodem k celodenní absenci žéka.V případě, že žákneru
nemocen, dostaví se po vyšetření do školy azapojí se do vluky.
Po opětovném nástupu do školy žák neprodleně předloží omluvenku třídnímu učiteli
prostřednictvím omiuvného listu. Omluvenku je potřeba přinést nejpozději do 3 dnů po
skončeni absence.
pokud žákodc,hazí ze školy v pruběhu w.rrěování. oznělmítuto skutečnost třidnímu
učiteli, případně vlučujícímudalšíhodiny. Zákonní zástupci si žákavyzveďávají ve škole
nebo předloží písemnou žádost o uvolnění.
Třídní učitel můževe qfjimečných případech a po projednání s ředitelem škoiy
požadovat omlouviiní každénepřítomnosti žáka lékařem.
předem známou nepřítomnostžáka ie třeba omluvit před ieiím započetim. Na základě
žádosti rodičůmůžev odůvodněných případech uvolnit žáka z v}-rrčování:
jedna r,T,rrčovacíhodina - vyučujícípřísltršnéhopředmětu,
jeden den - třídníučitel,
více jak jeden den * ředitel školy na základě písemnó žádosti rodičů.
Reditel škoiy můžeze zďtavotních nebo iiných závažnýcbdůvodůuvolnit žákana žádost
jeho zákonného zástupce zce|anebo zčásti z vlrrčol,ání některého předmětu; zároveň určí
náhradní způsob vzděIávání žžkavdobě q.rrěování tohoto předmětu, V předmětu tělesná
výchova ředitel školy uvolní žákaz rTučování na písemnédoporučení registrujícího
praktického lékaře pro děti a dorost nebo odbcrrného lékaře. Na první nebo posledni
vyučovacíhodinu můžebÝ žak uvolněn se souhlasem ákonného zásfupce bez náhrady,
ťákovi,který se nernůže |ro sr,.trj zdravotnístav po dobu delšínež dvaňěsíce účastnit
vyrčování,stanoví ředitel školy takový způsob vzděIávánt, ktery odpovídá možnostem
žáka, nebo mu můžepovolit vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu,
Zákorný zástupce žáka je povinen vyfvořit pro stanovené vzdělávání podmínky,

|.2 Škotnísystém Štota online
Skola paužívá infcrmační systém Skola online. Ta sloužípro veškerou evidenci osobních
údajůo žákovi, pro omlouvánt žáka ze strany jeho zákonného zástupce. pro evidenei
elektronické třídní knihy, průběžnéa závěrečné hodnoceni žráka včetně pochval a
výchovných opatření, pro potřebnou komunikaci mezi rodičem a školou. Každý rodič má
zŤizen svůj osobní účet,pomocí kterého se můžejednoduše na informačnísystém
přilrlásit. Vidí zde veškerépotřebné informace o svém dítěti.

23 Škohilrudova

Budova školy se otevíráv 6:20 hod, Ranní provoz školnídružiny ie od 6:30 hod,
7:55 hod rrřecházeií žáci do tříd. kde se připrar.riií na wučování . Začatek vl.rrčováníje
v 8:05 hod. Mezi jednotlivý-mi hodinami jsou přestavky, které jsou dlouhé 5 minut.
Hlavní přestávka začínáv9.40 hod. a tryáZp min" Ptllednípauzapřed odpoledním
vlrrčováním na oběd j e ad, 12.25 do 1 2. 5 5. Zácl mají prál,o na přestávku časově

Y

nezkrácenou. Během vyrrčovacích hodin si áci mohou dojít na toaletu, najíst se, a napít
se die svých individuálních poťeb. Vedeme je tím k odpovědnosti za samostatné
rozhodovriní. Během přestávek neni žákům Óovoleno opustit školníbudovu. Žak
úereáu je;.""ň, já; á"mď*ňřriřXi po"i" aoi,.á"oa",Óáier: nebo jine '
" v případě nutrrosti se obrátí na
pověřené osoby. Nevolnost hlásí svému r.yrrčujicímu,
kteréhokoliv zaměstrrance školy.
V době mimo vyučování se žáci smějí zdtž*vatve školni budově pouze zapřítomnosti
pedagogického dozoru.
Po skončenívytlčování se žékzdťzujev šatně po dobu nezbYně nutnou, přezuje se,
oblékne aodcházi z budovy.
Žáci nenosí do školy nepoďebné či drahé věci, neboť škola za jejichzttáači poškození
nenes§ odpovědnost.
Nalezené věci se odevzdávají do ředitelny.
x,
ZácinepotĚívají hrubých a r,ulgárních slov. Jsou ohleduplní k mladšíma slabším
spolužrákum, zvláště dbají, aby neohrozili jejich zdtaví, případně žívoty.
Zékzachovává čistotu i v okolí ško15 školní jídelny. Mimo školu se žák chová v souladu
s_pravidly slušnéhochování tak, aby nepoškozoval pověst školy.
Záci jsou povinni chovat se ukázněně, dbát na pořádek ve všech prostoách škol5 vzorně
se starat o učebnice a školnípotřeby, jejich poškozenínebo ztrátu hlásí r.yrrčujícímu.
?ri áraté věci postupqi žáct následovně:
a) žákmusíárátu věci neprodleně oznilmit ďidnímu učiteli,
b) pokus o dohledání věci,
c) žrk si vyzvedne tiskopis hlášení pojistné události a ěestné prohlašení u ředitele školy,
d) hlášení pojistné události je vyplněné zažáka, čestnéprchlrišení zazikotx,Ého zastupce

žáku

e) oba vyplněné tiskopisy odevzdat řediteli školy,

školy zkontroluje úplnost, kopii zaloá, originrál zašIe bapojišt'ovnu,
g) vyrozumění o likvidaci škodnéudálosti po obdržení ředitel školy založj.
ť) ředitel

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žákůajejich ochrany před
sotiálně patologiclrými jevy a před projevy diskriminaee, nepřátelství nebo násilí

3.

3.1 Bezpečnost a ochrana zdravížákůt
..
záciisou povinni přezouvat se. dbát na hysienu zlllášť před iídlem a po pouátí wc.
Žáci se chovají při pobytu ve škole a na akcích otgalúzavartych školou tak, aby neohrozili
4draví svoje ani saých spolužráků či jiných osob.
l,

7"áci chodí slušně a čistě oblečeni a upraveni.

Žat<r:m;e zakénirrro manipulovat s eie^ktriclqými spotřebiči, vypínačia elektrickým

vedením bez dozoru učitele.
Při přechtázenr žakůna místa vyučovrání či jiných akci mimo budovu školy se žáci řídí
pravidiy silničníroprovozu a pokyny doprovrázejících osob. Před takoqýmito akcemi
doprovazející učitel žáky mlášť poučí
o bezpečnosti. Pro společnézájezdy tříd jsou žáci poučeni o bezpeěnosti řídním
učitelem.
Za dozary nad bezpečností žákt: o přestiávkách odpovídajívl.učujícína jednotlivých
pafrech.
Při výuce v tělesné výchovy anapracavních činností,jsou žáci poučeni o bezpeěnosti
vyrčujícímdaného předmětu. Vyučujícíjsou povinni s nimi seznámit žáky pŤi první
rryrrčovací hodině školníhoroku a dodatečně poučit žiky,kteři při první hodině chyběli.
O poučenížiikůprovede učitel zžtmamdo řídní knihy.
Fcučenína počátku školníhoroku provádí řídní učitel, ktery řál<y seznámí zejména:
a) se školnímřádem,

b) se zásadami bezpečnéhc chováni ve třídě, na chodbách, schodištích, v šatnách, při
odchodu ze školy
a příchodu do školy a na veřejných komrrnikacích,
c) se zákazem pfinášet do školy věci, které nesouvisejí s vyučováním,
d) s postupem při ixazech,
e) s nebezpečím vzniku požarri a s postupem v případě požáru.
V předmětech tělesná výchova a pracovní činnosti jsoužácl poučeni na počátku pn,ní
rryučovací hodinv piichází v úvahu pouze u některÝch předmětů. tělesné r"řchow.
pracovního vlučování. V3uěujícíseznámí žáky s pravidly bezpečnéhochování a upozomí
je na možnéohroženíživcta, zdraví či majetku.
Poučenípřed činnostmi, které se provádí mimo školníbudow. (Jde o takové činnosti,
.iakÝmi isou vycházky. vÝlety. exkurze. plavecké v,ícviky.) Sezrrámení se všemi oravidly
chování, případnými zékazy apod. a poučeni o správném vybavení áků provede třídní
učitel nebo ten, kdo bude nad dětmi lykonávat dohled.

PaučenípŤedptázďrunami provádí třídníučitel, který:
a) varuje žálcy před škodliqými vlily alkoholu, kouření, známostmi s neznámými lidmi
apod.,
b) upozomí je na možnénebezpečípro život azdravi v případě nálezu a manipulace s

nevybuchlou municí
poučíje,jak se v takové situaci zacltovat,
c)informuje o nebezpečívzniku požaru, o dopravní kázni,
d) varuje před koupaním v místech, která teznají, apod.

každÝ ixaz.potanění či nehodu. k níždoide během vyučováníve třídě. na chodbě nebo
hřišti jsou žáci povinni hlásit ihned svému ťídnímuučiteli nebo někomu z vyučujících.
Zápis do knihy úrazůprovádí
a) vl.učujícípříslušnéhopředměfu (např. lltazpříhodině TV),
b) učitei konající dozor (např. o přestávkách),
cJ třídníučitel (všechny ostatní případy).
v knize ,ilrazi se uvede
a) pořadové čísloilrazu,
b) jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození naněného,
c) popis úrazu,
d) popis události, při které kíxazu došlo, včetně údaie o datu a místě události,
e) zdaa kým byl úraz ošetřen,
f) podpis zaměstnance právni*ké osoby r,ykonávající činnost školy nebo školského
zaŤizetú" kíeŇ provedl zápis da knihv úrazů.
g) dalšíúdaje, pokud jsou potřebné k sepsání zivnarrtu o úrazu.
Osobní údaje. které jsou součástíknihy úrazů,mohou být zpracovávány pouze za účelem
evidence úrďz3, popřipadě jako podklad pro vyhotovetú zázrLamlr o úrazu.
zinnarno úrazu
Zénnam o irazu vyhotovuje pedagogický pracovník školy, ktery prováďí zápis do knihy
úrazů,ve spolupráci se ředitelem školy, jde-li o
a) uraz,jehož důsledkem byla nepřítomnosti žákave škole nebo
b) smrtelný úraz; smrtelnli.rrr úrazem še pro účelytéto vyhlášky rozumí takové poškození
zdraví, kleré způsobilo smrt po úrazu nebo na jehož následky žák zemřel nejpozději do
.iednoho roku od vzniku úrazu.
Záznun o utazu se lyhotoví na formuláři, ktery je k dispozici v řediteině školy.
Na žádost zákonného zástupce žáka. škola bezodktradně whotoví zinnami o úrazu, kteý
není uveden v odstavci 1, tyto připady roáoduje ředitel školy.
Školavyhotoví a zěantamurari,který nezpůso6í nepřítomnoit žžl<aveškole, pokud je

pravděpodobnó, že žáku bude poskýnuta náhrada za bolest a ztíženíspolečenského
uplatnění způsobenéúrazemJedno vyhotovení zénnartn o úrazu předá škola zákonnému zásfupci.

Hlášení inazu
o každémúrazuie informován ředitei školv.
O úrazu žé"lr.apodápedagogický pracovník, ktery je určen pro qrplňování zápisrr do knihy
úrazh. bez zbvtečnéhoodkladu informaci zákonnému zástupci žáka.
Nasvědčují-lizjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s irazetn byl spáchán trestný čin
nebo přestupek. nebo iedná-li se o smrteltý útaz. oo.!á ředitel školv bezzbyeónébo
odkladu hlášení místně přislušnému útvaru policie Českérepubiiky.
a úrazu podá ředitelbez zbÝečnéhoodkladu hlašenípoiišťovně. u které ie školské
4aŤlzerll pojištěno pro případ své odpovědnosti za škodu vzniklorr na životě a zdraví žáků.
Reditel bez zbyeóného odkladu podá hlášení o ixazu také příslušnému inspektorátu
bezpečnosti práce.
zasilán;, zévnamu o ttrazu
Zéunam o ilrazu zasílá hospodiářka školy ve spolupráci s ředitelem školy za uplynulý
kalendářní měsíc, nejpozději do pátého dne následujícího měsice
a) zŤizavateli,
b) zdravotní pojišťovnéžáka?
c) příslušnémuinspektorátu Ceské školru inspekce,
Zégnun o smrtelnérn úrazuzasílázastupce ředitele školy do 5 pracovních dnů po podání
hlášení
a) zřizovateli.
b) zdravotni pojišt'ovné žáka,
c} příslušnému inspekorátu ceské školníinspekce a
d) místně příslušnémuútvaru Policie Českérepubliky,
3.2 Ochrana před sociálně patologickými jevy

všichni pedasoeičtípracovníci. pruběžně sleduií konkrétnípodmínkv a situaci ve škole

z hlediska výskytu sociálně patologických jevů, uplatňují Ňzné formy a metody
umožňui ícívčasnézaclty ceni ohroženÝch žákrr.
Ředitel školy zajišt'uje spolupráci s rqdiči v oblasti prevence, informuje je o preventivním
píograínu školy a dalšíchaktivitách, skolní metodik prevence spolupracuie na ákladě
pověření ředitele školy s dalšími institucemi na sociálně prármí ochranu dětí a mládeže.

záci školv maií přísnÝ zékaznošení.ďržeru. distribuce azneuživárlínáwkovÝch

1átek

v areálu škoiy. Porušení tohoto zákazu se bere jako hrubé porušení školníhořádu. Ředitel
školy vl.rržiie všech možnostídanÝch mu příslušnÝm zákonem včetně možnosti dát
Bodnět k zahájen: trestního stíhání osob, které se na portlšení tohoto zžkazu podílely.
Reditel školy nebo iím pověřenÝ pracovník bude informovat zákonné zástuBce žžků^u
nichžbylo zjištěno porušení tohoto zákazu, o zjištěruch azétrovr;ňje seznámí s možností
odborné pomoci.
Projevy šikanování mezi žžky,ti. násilí, omezovžrn osobní svobody, ponižování apod.,
kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žákivuči jinýrn žákům nebo
skupinám (zejména v situacích, kdy jsou takto postižeti žácl mladši a slabší), jsou v
prostorách školy a při školních akcích přísně zakánány a jsou považovány zahrabý
přestupek proti řádu školy. Podle okolností ředitei školy uváži možnost dalšíhopostihu
žáků,kteřítentozákazpřestoupí, a bude o svých zjištěních informclvat jejich zákonné
zástupce.
pedasosičtípracowíci dbaií. abv etická a právní výchova- vÝchova ke zdravému
životnírnustylu a preventivní výchova byla r,yričována v souladu se školním vzóěIávacím
programem.

Pedagogičtípracovníci jsou povinni v souladu s pracovním řádem rykonávat kvalitní
dohled nad žákv o přestávkách. před začátkemvyrrčování.po ieho skončeníi během
osobního volna žíffi,ato hlavně v prostorách, kde by k sociálně patologick}m jevum
mohlo dochazet.
4

Podmínky zacházení s majeíkem školy ze strany žákťl

Žat SetrnC zachár:íse svěřen;ýni učebnicemi, školními poťebanii a školnírn majetkem,
Každésvévolné poškozenínebo zničenímajetku školy, žiáků,pruvodců či jiných osob

hradí v plném rozsahu rodiče žáka,lďery poškozenízpůsobil.
Kažďé poškozenínebo ávadu ve třídě hlásí žákr,,yučujícímunebo řediteli školy,
Požaduje-li škola náhradu škody po žákovi, musí poškozenívěci vždy prošeřit pruvodců
a zváĚit i pedagogickou stránku.
Každý žák odpovídá za čistofu a pořádek svého pracovního místa a nejbližšíhookolí.
Před odchodem ze tŤtdy každý žákllklídísvé pracovní místo a jeho okolí.
žatamie přísně zakazáno mánipulovat s elekiriclařmi spotřebiči a wpínači.
Zbezpeónostnich důvodůse žrákůmzakazt4e otevírráníoken o přestávkách a sezení na
okenních parapetech.

Pokud škola poskytuje žákůmněkteré dalšíslužby
(např. nepovinné doučování,svoz školním autem do škoiy a zpět apod.)
5

a bude-}i
opakovaně docházet k porušování ško]n*ro řádu ze stťany žáka, můžepo projednaní a
souhlasu pedagogické rady vedení školy tuto službu ukončit a nadále ji neposkytovat.
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