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Základní škola a Mateřská škola Úsov, příspěvková organizace 

se sídlem Školní 187, 789 73 Úsov 

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 

Část: 49. ŠKOLNÍ ŘÁD – PRAVIDLA PRO 

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 

DODATEK Č. 1 
Číslo jednací Spisový znak skartační znak       Zsus315/2017                   A. 4               V5 

Vypracoval: Ing. David Kalousek, ředitel školy  

Schválil: Ing. David Kalousek, ředitel školy 

Pedagogická rada projednala dne: 31. 8. 2017 

Školská rada schválila dne:  30. 8. 2017 

Směrnice nabývá platnosti ode dne: 31. 8. 2017  

Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1. 9. 2017 
Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu. 

 

 

V části POCHVALY A KÁZEŇSKÁ OPATŘENÍ se přidává body 15, 16 a 17 s tímto zněním: 

 

15. V případě zvláště závažného zaviněného porušení povinností stanovených zákonem č. 

561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon) v platném znění ředitel školy vyloučí žáka ze školy. 

 

16. Zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči zaměstnancům školy 

nebo školského zařízení se vždy považují za závažné nebo vůči ostatním žákům se považují za 

zvláště závažné zaviněné porušení povinností stanovených zákonem  č. 561/2004 Sb. o 

předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 

v platném znění. 

 

17. Dopustí-li se žák jednání podle bodu 16, oznámí ředitel školy tuto skutečnost orgánu 

sociálně-právní ochrany dětí, jde-li o nezletilého, a státnímu zastupitelství do následujícího 

pracovního dne poté, co se o tom dozvěděl. 

 

 

 

 

 

 

Závěrečná ustanovení: 

 

 

1. Podle § 30 školského zákona č. 561/2004 Sb. zveřejňuje ředitel školy tento dodatek 

následujícím způsobem: vyvěšením v 1. patře školy, v učebnách, ve sborovně školy a na 

webových stránkách školy. 

2. Zaměstnanci školy s tímto dodatkem byli seznámeni na pedagogické radě č. 1 dne 31. 8. 2017. 
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3. Žáci školy byli s tímto dodatkem seznámeni třídními učiteli dne 5. 9. 2017, seznámení je 

zaznamenáno v třídních knihách.  

4. Zákonní zástupci žáků byli informováni o vydání dodatku informací v žákovských knížkách, 

dodatek je pro ně zpřístupněn v 1. patře školy a na webových stránkách školy. 

 

 

 

V Úsově dne 31. 8. 2017 

 

 

 

 

Ing. David Kalousek 

ředitel školy 

 

 

 

 

 

 

 


