Dodatek č. 1
Školní řád
Škola: Základní škola Nádražní Hustopeče, Nádražní 4
Ředitelka školy: Mgr. Ivana Matějíčková
Platnost dokumentu: od 1. 11. 2017
Dodatek k ŠŘ byl zapsán pod čj. ŠŘ- 01/2017
Projednáno a schváleno pedagogické poradě: 10. 10. 2017
Projednáno a schváleno školskou radou: 12. 10. 2017
Mgr. Ivana Matějíčková
ředitelka školy

Tímto dodatkem se upravuje Školní řád ZŠ Hustopeče, Nádražní4 od 1. 11. 2017 takto:
1. V části D. 4. Chování žáků:
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 školním řádem.
Dopustí-li se žák těchto obzvláště hrubých opakovaných útoků, oznámí ředitelka 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 dozvěděla.
V případě zvláště závažného zaviněného porušení povinností stanovených školním řádem
může ředitelka vyloučit žáka ze školy, školského zařízení (školní družiny, školního klubu),
pokud se nejedná o žáka, který si plní povinnou školní docházku.
2. Elektronická žákovská knížka a omluvný list
Nahrazují v plné míře klasickou žákovskou knížku.
Elektronická žákovská knížka slouží jako ucelený přehled potřebných informací týkající se
školních akcí, od rozvrhů, hodnocení, studijních materiálů až po domácí úkoly a komunikaci s
rodiči.
Veškerá data v elektronickém informačním systému jsou zpracována v souladu se zákonem o
ochraně osobních údajů.

Způsob používání elektronické žákovské knížky
Zákonní zástupci obdrží na uvedené emailové adresy email s přihlašovacím jménem a
odkazem, kde si vytvoříte přístupové heslo. Ve vlastním zájmu nesdělujte dětem své
přístupové údaje.

Žáci 4. až 9. ročníků budou mít svůj vlastní přístup, kde mohou sledovat hodnocení, rozvrh
apod. Žáci si své účty nastaví během prvního školního týdne ve škole s vyučujícími.
Všichni žáci na začátku roku obdrží omluvný list, tiskopis, který můžete využívat
k omlouvání absence podobně, jako dříve v žákovské knížce.
Učitelé zasílají prostřednictvím elektronické žákovské knížky informace, které jsou odesláním
považovány za doručené.
Učitelé zasílají prostřednictvím elektronické žákovské knížky informace, u kterých je
vyžadováno potvrzení přečtení – především v případě rozvrhové změny či konání
mimoškolní akce. Označením potvrzení o přečtení takovéto zprávy se považuje informace za
akceptovanou. V případě, kdy zákonný zástupce přečtení nepotvrdí, není možné žáka uvolnit
z vyučování. Žák tedy zůstává ve škole pod dohledem pedagogického pracovníka až do doby,
kdy mu končí běžná výuka.

