Základní škola Ronov nad Doubravou, okres Chrudim
Chittussiho nám. 153
538 42 Ronov nad Doubravou
…………………………………………………………………………………………………..
Dodatek ke Školnímu řádu ZŠ vydanému dne 31. 8. 2015
Č. j. 103/2018/ZŠ
Tímto dodatkem se upravuje:
a) Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole
na:
a) Práva a povinnosti žáků, jejich zákonných zástupců a pedagogických pracovníků
a tato kapitola se doplňuje:
Pedagogičtí pracovníci mají při výkonu své pedagogické činnosti právo:
o na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na
ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany dětí, žáků,
studentů nebo zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob, které jsou v přímém
kontaktu s pedagogickým pracovníkem ve škole,
o na ochranu před neodborným zasahováním do výkonu pedagogické činnosti,
o na výběr a uplatňování metod, forem a prostředků konání přímé vyučovací, přímé
výchovné, přímé speciálně-pedagogické nebo přímé pedagogicko-psychologické
činnosti, pokud jsou v souladu se zásadami a cíli vzdělávání,
o volit a být voleni do školské rady,
o na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti.
Pedagogičtí pracovníci jsou povinni:
o vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání,
o chránit a respektovat práva dítěte, žáka nebo studenta
o chránit bezpečí a zdraví dítěte, žáka a studenta a předcházet všem formám rizikového
chování ve školách a školských zařízeních,
o svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve
školním prostředí a podporovat jeho rozvoj,
o zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním
stavu dětí, žáků a studentů a výsledky poradenské pomoci školského poradenského
zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku,
o poskytovat dítěti, žáku, studentovi nebo zákonnému zástupci nezletilého dítěte nebo
žáka informace spojené s výchovou a vzděláváním.
Tento dodatek byl projednaný na pedagogické radě dne 24. 1. 2018 a schválený školskou
radou dne 29. 1. 2018.
Tento dodatek je platný od 1. 2. 2018.
V Ronově nad Doubravou 1. 2. 2018

Mgr. Jitka Miřejovská

