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DODATEK č. 1 ke školnímu řádu vedeného pod
č. j. EDUPAR/107/2017

1. Výchovná opatření – vztahuje se ke kapitole 10 šk. řádu
Novela zákona 561/2004 Sb. - Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění účinném od 1. 1. 2017 do 31.
8. 2017 upravující mimo jiné § 31 – Výchovná opatření takto:
„(1) Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření.
Kázeňským opatřením je podmíněné vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo
školského zařízení, vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení,
a další kázeňská opatření, která nemají právní důsledky pro žáka nebo studenta.
Pochvaly, jiná ocenění a další kázeňská opatření může udělit či uložit ředitel školy
nebo školského zařízení nebo třídní učitel. Ministerstvo stanoví prováděcím právním
předpisem druhy dalších kázeňských opatření a podmínky pro udělování a ukládání
těchto dalších kázeňských opatření a pochval nebo jiných ocenění.
(2) Ředitel školy nebo školského zařízení může v případě závažného zaviněného
porušení povinností stanovených tímto zákonem nebo školním nebo vnitřním řádem
rozhodnout o podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka nebo studenta ze školy
nebo školského zařízení. V případě zvláště závažného zaviněného porušení
povinností stanovených tímto zákonem ředitel vyloučí žáka nebo studenta ze školy
nebo školského zařízení. To neplatí pro zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné
výchovy a zařízení pro preventivně výchovnou péči podle zákona upravujícího ústavní
a ochrannou výchovu a preventivně výchovnou péči. V rozhodnutí o podmíněném
vyloučení stanoví ředitel školy nebo školského zařízení zkušební lhůtu, a to nejdéle na
dobu jednoho roku. Dopustí-li se žák nebo student v průběhu zkušební lhůty dalšího
zaviněného porušení povinností stanovených tímto zákonem nebo školním nebo
vnitřním řádem, může ředitel školy nebo školského zařízení rozhodnout o jeho
vyloučení. Žáka lze podmíněně vyloučit nebo vyloučit ze školy pouze v případě, že
splnil povinnou školní docházku.
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(3) Zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka nebo studenta vůči
zaměstnancům školy nebo školského zařízení nebo vůči ostatním žákům nebo
studentům se považují za zvláště závažné zaviněné porušení povinností stanovených
tímto zákonem.
(4) O podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka či studenta rozhodne ředitel školy
nebo školského zařízení do dvou měsíců ode dne, kdy se o provinění žáka nebo
studenta dozvěděl, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy se žák nebo student
provinění dopustil, s výjimkou případu, kdy provinění je klasifikováno jako trestný čin
podle zvláštního právního předpisu.21) O svém rozhodnutí informuje ředitel
pedagogickou radu. Žák nebo student přestává být žákem nebo studentem školy nebo
školského zařízení dnem následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí
o vyloučení, nestanoví-li toto rozhodnutí den pozdější.
(5) Dopustí-li se žák nebo student jednání podle odstavce 3, oznámí ředitel školy nebo
školského zařízení tuto skutečnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí, jde-li
o nezletilého, a státnímu zastupitelství do následujícího pracovního dne poté, co se
o tom dozvěděl.“ (Školský zákon, § 31, http://www.msmt.cz/dokumenty-3/skolskyzakon-ve-zneni-ucinnem-od-1-9-2017-do-31-8-2018)

2. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Vyhláška č. 27/2016, účinnou od 1. 9. 2016, upravuje pravidla vzdělávání žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami, vzdělávání žáků uvedených v § 16 odst. 9
školského zákona a vzdělávání žáků nadaných.
Všichni tito žáci jsou dle nové vyhlášky rozděleni dle závažnosti do 5 stupňů
podpůrných opatření.
Podpůrná opatření 1. stupně může škola poskytovat žákům, u kterých se projevuje
potřeba úprav ve vzdělávání nebo školských službách. Jedná se o mírné či
přechodné obtíže ve vzdělávání. Škola v tomto případě vypracuje plán pedagogické
podpory žáka (PLPP), který průběžně aktualizuje v souladu s vývojem speciálních
vzdělávacích potřeb žáka. Nejpozději po 3 měsících škola vyhodnotí, zda podpůrná
opatření vedou k naplnění stanovených cílů. Není-li tomu tak, doporučí škola zletilému
žákovi nebo zákonnému zástupci žáka využití poradenské pomoci školského
poradenského zařízení (PPP, SPC). Do doby zahájení poskytování podpůrných
opatření vyššího stupně, vázaného na doporučení školského poradenského zařízení
(ŠPZ), poskytuje škola podpůrná opatření prvního stupně na základě plánu
pedagogické podpory. S plánem pedagogické podpory seznámí škola žáka,
zákonného zástupce žáka, všechny vyučující žáka a další pedagogické pracovníky
podílející se na provádění tohoto plánu.
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Podpůrná opatření 2. až 5. stupně jsou poskytována pouze na základě doporučení
ŠPZ a s informovaným souhlasem zákonného zástupce nebo zletilého žáka.
Škola ve spolupráci s ŠPZ, žákem a zákonným zástupcem žáka průběžně
vyhodnocuje poskytování podpůrného opatření. ŠPZ vyhodnotí poskytování
podpůrných opatření ve lhůtě jím stanovené, nejdéle však do 1 roku od vydání
doporučení. Shledá-li škola, že poskytovaná podpůrná opatření již nejsou potřebná
nebo nevedou k naplňování vzdělávacích možností a potřeb žáka, bezodkladně
doporučí zletilému žákovi nebo zákonnému zástupci žáka využití poradenské pomoci
ŠPZ. Při odeslání žáka do ŠPZ zajistí škola předání PLPP školskému poradenskému
zařízení, pokud se žák podle něho vzdělával. Poradenskou pomoc ŠPZ může využít
žák nebo jeho zákonný zástupce také na základě svého uvážení nebo na základě
rozhodnutí orgánu veřejné moci podle jiného právního předpisu.
Jedním z podpůrných opatření může být i individuální vzdělávací plán (IVP). IVP
jako podpůrné opatření se zpracovává na základě doporučení školského
poradenského zařízení a žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka. IVP
je zpracován bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce ode dne, kdy škola
obdržela doporučení a žádost zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka.
Individuální vzdělávací plán může být doplňován a upravován v průběhu celého
školního roku podle potřeb žáka. Poskytování vzdělávání dle IVP lze pouze na základě
písemného informovaného souhlasu zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka.
Školské poradenské zařízení ve spolupráci se školou sleduje a nejméně jednou ročně
vyhodnocuje naplňování IVP a poskytuje žákovi, zákonnému zástupci žáka a škole
poradenskou podporu.
Zprávu a doporučení vydává ŠPZ do 30 dnů ode dne ukončení posuzování
speciálních vzdělávacích potřeb žáka, nejpozději však do 3 měsíců ode dne přijetí
žádosti o vyšetření. Tato lhůta se prodlužuje o dobu nezbytnou k obstarání posouzení
jiným odborníkem. Do školy se dostává dle nové vyhlášky pouze doporučení.

Vzdělávání nadaných žáků
Za nadaného žáka se dle této vyhlášky považuje žák, který při adekvátní podpoře
vykazuje ve srovnání s vrstevníky vysokou úroveň v jedné či více oblastech
rozumových schopností, v pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních
dovednostech.
Za mimořádně nadaného žáka se pro účely této vyhlášky považuje především žák,
jehož rozložení schopností dosahuje mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v celém
okruhu činností nebo v jednotlivých oblastech rozumových schopností, v pohybových,
manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech.
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Zjišťování mimořádného nadání žáka provádí školské poradenské zařízení
ve spolupráci se školou. V oblastech pohybových, manuálních nebo uměleckých
dovedností míru žákova nadání zhodnotí odborník v příslušném oboru, jehož odborný
posudek žák nebo zákonný zástupce žáka ŠPZ poskytne. Pro nadané žáky může
ředitel školy vytvářet skupiny, ve kterých se vzdělávají žáci stejných nebo různých
ročníků školy v některých předmětech. Nadaným žákům lze rozšířit obsah vzdělávání
nad rámec stanovený příslušným vzdělávacím programem nebo umožnit účast na
výuce ve vyšším ročníku. Nadaní žáci se mohou se souhlasem ředitelů příslušných
škol současně vzdělávat formou stáží v jiné škole stejného nebo jiného druhu.
Vzdělávání mimořádně nadaného žáka se může uskutečňovat podle IVP, který
vychází ze školního vzdělávacího programu příslušné školy, závěrů psychologického
a speciálně pedagogického vyšetření a vyjádření zletilého žáka nebo zákonného
zástupce žáka. Pravidla pro vypracování IVP pro žáka mimořádně nadaného jsou
obdobná jako při tvorbě IVP pro žáka se speciálními vzdělávacími potřebami.
Celé znění vyhlášky najdete na http://www.msmt.cz/file/38789.

Dodatek zpracovala s platností od 1. 9. 2017
Ing. Monika Kohoutková v. r.
ředitelka školy

