
ZÁKLADNÍ ŠKOLA BENEŠOV, JIRÁSKOVA 888 

 

AKTUALIZACE ŠKOLNÍHO ŘÁDU 

 

Ve stávajícím Školním řádu byly ke dni 1. 10. 2016 aktualizovány tyto body: 

1.2 Základní práva žáků (§ 21 školského zákona) 

 

16. Na svobodné vyjadřování svého názoru ve všech věcech, které se ho týkají. Tento 

názor musí být vyjádřen adekvátní formou, přičemž tomuto musí být věnována 

patřičná pozornost.  

      Doporučení: může se obrátit na třídního učitele, na školního metodika prevence  

a na výchovného poradce 

17. Na ochranu před fyzickým nebo psychickým násilím a nedbalým zacházením.  

Může požádat o pomoc nebo radu kohokoli z pracovníků školy – pokud se žák cítí v 

jakékoli nepohodě nebo má nějaké trápení. Všichni pracovníci školy budou vždy 

tomuto věnovat náležitou pozornost.  
 

2.2  Žáci jsou povinni (§ 22 školského zákona) 

 

    16. Při porušení povinností stanovených tímto školním řádem lze podle závažnosti porušení       

           žákovi uložit kázeňské opatření. 

Za hrubé porušení školního řádu jsou považovány projevy šikanování, tj. cílené a 

opakované ubližující agresivní útoky. Stejně tak sem mohou patřit i mírné formy 

psychického útlaku, které byly již dříve prokázány a znovu se opakují.  
 

…… Porušení a omezení práv, šikanování, kyberšikana a další projevy netolerance, 

rasistické a xenofobní názory jiných žáků nebo osob 

Slovní nebo fyzické napadení, šikana, kyberšikana jiného žáka, pedagoga nebo 

pracovníka školy  

O konkrétním výchovném opatření rozhoduje ředitel školy po projednání ve 

výchovné komisi a pedagogické radě. V úvahu připadá napomenutí, důtka třídního 

učitele, důtka ředitele školy nebo snížená známka z chování. 

 

17.      Nikdo nemá právo druhému žádným způsobem ubližovat. 

 

18. Škola má ohlašovací povinnost při výskytu šikany v následujících případech:  

Dojde-li k šikaně v průběhu vyučování, s ním souvisejících činností anebo poskytování 

školských služeb, má škola povinnost tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci 

jak žáka, který byl útočníkem, tak žáka, který byl obětí. Tato povinnost vyplývá ze 

školského zákona (§ 21 odst. 2 školského zákona).  

V takovýchto projevech chování škola postupuje dle vnitřních strategických 

dokumentů: 

- vždy je svolávána výchovná komise, jsou informováni zákonní zástupci a dle platných 

zákonů má škola ohlašovací povinnost vůči některým dalším institucím (jako je např. 

orgán sociálně-právní ochrany dítěte, Policie ČR)  

 

 

Škola ohlašuje orgánu sociálně-právní ochrany dětí takové skutečnosti, které 

nasvědčují tomu, že dítě je v ohrožení buď proto, že ho ohrožuje někdo jiný, nebo 



proto, že se ohrožuje svým chováním samo. Situace ohrožení dítěte přitom musí trvat 

po takovou dobu nebo nabývat takové intenzity, že nepříznivě ovlivňuje vývoj dítěte 

anebo je nebo může být příčinou nepříznivého vývoje dítěte (viz § 6, 7 a 10 zákona č. 

359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů); v případě 

šikany se jedná o všechny případy, které škola oznámila policejnímu orgánu nebo 

státnímu zástupci a dále případy, které sice výše uvedeným nebyly oznámeny, avšak 

které jsou svou povahou velmi závažné a nasvědčují tomu, že dítě se nachází v 

nepříznivé sociální situaci, jelikož jeho přirozené prostředí nedokáže dostatečným 

způsobem naplňovat své funkce při zajišťování přiměřené ochrany příznivého vývoje 

dítěte.  

 

OSPOD vstupuje do řešení těch případů agresivního chování dítěte ve škole, v nichž 

jsou tyto projevy pouze sekundárním důsledkem nepříznivé sociální situace dítěte a 

jeho rodiny a v nichž je třeba dítěti a jeho rodině zprostředkovat a zajistit odpovídající 

pomoc a podporu prostřednictvím nástrojů sociální práce. Základními nástroji práce 

OSPOD je vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny a individuální plánování 

koordinované intervence.  

 

 

5. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně 

patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí (§ 30 odst. 1 

písm. c) školského zákona) 
 
16.  MŠMT aktualizovalo 2. 9. 2016 Metodický pokyn k prevenci a řešení šikany ve 

školách a školských zařízeních,  č.j. 21291/2010 -28 ..    

Co je šikana:  Projevy šikanování mezi žáky, tj. fyzické násilí, omezování osobní 

svobody, ponižování, zneužívání informačních technologií k znevažování důstojnosti 

apod., kterých by se dopouštěl kdokoli vůči komukoli (žáci i dospělí), jsou v prostorách 

školy a při všech školních akcích a aktivitách přísně zakázány a jsou považovány za vážný 

přestupek proti školnímu řádu.  

 
2. 3 Rodiče mají právo zejména na: 

 

11. Podávání podnětů, stížností a oznámení  
Pro zajištění otevřené komunikace škola stanovila postup pro příjem podnětů a stížností ze 

strany zaměstnanců, žáků a zákonných zástupců. A to i anonymně. Takový postup jasně 

deklaruje:  

 

– kde, kdy a jakým způsobem;  

 postupovat v případě nespokojenosti s vypořádáním.  

Komentář: 

 

Podmět, stížnost podávají zákonní zástupci třídnímu učiteli a v případech 

podezření nebo již prokazatelných projevů šikany, které nejsou bezodkladně a 

uspokojivě řešeny v pravomoci pedagogických pracovníků včetně školního 

metodika prevence či výchovného poradce, je nutné se obrátit na ředitele školy 

(popř. zástupce ředitelky), písemnou formou, osobně nebo v elektronické podobě. 

na adrese zsjiraskova@seznam.cz nebo jitka.moosova@zsjiraskova.cz 

mailto:zsjiraskova@seznam.cz


Pokud se jedná o anonymní podání lze stížnost, podnět vhodit do schránky důvěry 

v 1. patře – pravá část budovy nebo napsat na: schrankaduvery@zsjiraskova.cz 

 

– kde, kdy a jakým způsobem;  

Třídní učitel bude řešit podmět, stížnost neprodleně s výchovným poradcem, 

metodikem prevence, popř. se školní psycholožkou a bude průběžně informovat 

ředitelku školy (popř. zástupce).  Při řešení podmětu, stížnosti budou postupováno 

podle školního řádu a preventivního programu. Zákonní zástupci budou průběžně 

informování o postupu řešení a budou na osobním jednání seznámeni se závěry a 

postupem řešení. 

 

 

  V případech podezření nebo již prokazatelných projevů šikany, které nejsou 

bezodkladně a uspokojivě řešeny v pravomoci pedagogických pracovníků včetně 

školního metodika prevence či výchovného poradce, je nutné se obrátit na ředitele 

příslušné školy nebo školského zařízení. Pokud se však projeví nečinnost i ze strany 

ředitele a postup školy v řešení šikany je nedostatečný, je možné jednat v této 

záležitosti se zřizovatelem školy nebo podat stížnost nebo oznámení České školní 

inspekci (dále jen „ČŠI“). Stížnost nebo oznámení podané písemně, osobně nebo v 

elektronické podobě se přijímají na všech pracovištích ČŠI. V případě, že stěžovatel 

požádá o utajení své totožnosti, zaručuje ČŠI anonymitu při prošetřování. Je však 

důležité, aby ve stížnosti byly popsány všechny podstatné okolnosti, včetně 

identifikace školy.  

Stížnost nebo oznámení je možné adresovat příslušnému inspektorátu ČŠI i na 

ústředí, tzn. na adresu: Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5, resp. elektronicky na 

adresu posta@csicr.cz. Při šetření zřizovatelem a ČŠI bývá do týmu zařazen 

specialista na řešení šikany. Současně je možné stížnost podávat školskému 

ombudsmanovi (ombudsman@msmt.cz), veřejnému ochránci práv 

(podatelna@ochrance.cz) a na příslušné státní zastupitelství. V případě, že stížnost či 

oznámení zasahuje oblast pracovně-právních vztahů, je možné se obrátit na příslušný 

inspektorát práce. Další možností je pak řešení sporu podáním žaloby na ochranu 

osobnosti nebo pomocí antidiskriminačního zákona u soudu. 

 

 

 
.  
O konkrétním výchovném opatření rozhoduje ředitel školy po projednání ve výchovné komisi a 

pedagogické radě. V úvahu připadá napomenutí, důtka třídního učitele a snížená známka z chování 

 

Návrh změny Školního řádu byl schválen pedagogickou radou dne !!!! 2016 a bude předložen 

k projednání Školské radě. 

 


