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ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY, NOVÝ HRÁDEK, OKRES NÁCHOD 

DODATEK ČÍSLO 4 

V  Příloze č. 1 PRAVIDLA HODNOCENÍ,  článku 3. Stupně hodnocení prospěchu a chování, 

stanovená kritéria, části B. Chování - výchovná opatření, hodnocení chování s použitím 

klasifikace 

za odstavec „Případy ničení školního majetku budou posuzovány zejména z hlediska nedbalosti 

a úmyslu. Při úmyslném ničení bude postupováno obdobně jako při podvodech závažnějšího 

rozsahu.“ 

se doplňuje text: 

Porušení právních norem žáky, které  škola zjistí,  je vždy předmětem jednání školy s rodiči a to 

bez ohledu na dobu a místo spáchání skutku. Při podezření na spáchání trestného činu nebo 

přestupku jsou uvědomovány i orgány státní správy (Policie ČR,  orgány sociálně právní ochrany 

dětí). Bylo by nadbytečné vyhlašovat ve školním řádu zákazy, které obecné právní normy 

obsahují a které mají stíhat státní orgány. Jejich faktické porušování však ohrožuje výchovu, 

vzdělávání i bezpečnost a zdraví ostatních dětí a škola je povinna přijímat opatření, která by 

napomáhala takové negativní vlivy na ostatní děti včas eliminovat a ještě lépe jim předcházet. 

Proto se stanoví následující postupy: 

 V oblasti kouření:  

o zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými 

tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně 

souvisejících zákonů zakazuje kouření např. „ve vnějších i vnitřních prostorách 

všech typů škol a školských zařízení“, „na veřejných místech, kterými jsou … 

kryté nástupiště, přístřešky a čekárny“ a dalších místech (viz § 8 zákona).   

o Škola proto po dohodě se zřizovatelem určuje jako „vnější i vnitřní prostory 

školy“ všechny zřizovatelem zapůjčené budovy, pozemky a prostory (včetně 

přilehlých komunikací), které byly škole propůjčeny nebo vyhrazeny k užívání.  

Jedná se o prostory, kde se pravidelně a ve zvýšené míře v porovnání se zbylými 

částmi obce děti zdržují a pohybují. Kouření i pozůstatky po něm (nedopalky) 

v těchto místech ohrožují zdraví dětí.  

o K ochraně zdraví dětí se stanovuje, že škola bude přijímat výchovná opatření 

 – snížený stupeň známky z chování za zjištěné kouření žákem školy ve 

všech prostorách uvedených v zákoně č. 379/2005 Sb. a to bez ohledu na dobu, 

kdy k porušení předpisů došlo. Tím není dotčen obecně platný postup 

informování rodičů a v případě opakovaného kouření též informování orgánu 

sociálně právní ochrany dětí. 

 V ostatních oblastech (alkohol, návykové látky, ubližování na zdraví …. ) bude 

postupováno obdobně s přihlédnutím k nebezpečnosti spáchaného deliktu, či  míře 

závažnosti pochybení. 

V Novém Hrádku dne 7. prosince 2010. 

 Mgr. Josef  Petera v.r. 

 ředitel ZŠ Nový Hrádek 

 

Potvrzuji převzetí Dodatku č. 4 školního řádu Základní školy, Nový Hrádek, okres Náchod 
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