Zápis
z jednání školské rady při Základní škole U Nemocnice 1132/5, Rumburk
ze dne 17. 02 2017

Přítomni: Ing. Romana Bušková, Helena Doležalová, Aleš Hofman, Ing. Jaroslav Sykáček

Program: 1. Projednání Dodatku č. 1 Školní řádu pro školní rok 2016/2017

Ad 1. Školská rada projednala a schválila Dodatek č. 1 Školního řádu pro školní 2016/2017
v předloženém znění, který projednala a schválila pedagogická rada školy dne 13. 2. 2017 na
základě návrhu členů Žákovského parlamentu školy, předloženého pedagogům školy na
jednání pedagogické rady dne 23. 01. 2017.
Původní znění
2. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ VE ŠKOLE
Žák má povinnost:
* po celou dobu vyučování a při všech činnostech, které s ním souvisí, mít vypnuta
všechna mobilní zařízení, a to ve všech prostorách školní budovy i mimo ni. Porušení
povinnosti je posuzováno jako hrubé porušení školního řádu.
Nové znění
2. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ VE ŠKOLE
Žák má povinnost:
* po celou dobu vyučovací hodiny mít vypnuta všechna mobilní zařízení, a to ve všech
prostorách školní budovy i mimo ni. Porušení povinnosti je posuzováno jako hrubé porušení
školního řádu.
Nadále dle Školního řádu platí, že:
* Projevy kyberšikany (tj. útoky pomocí SMS a e-mailů, umísťování urážlivých
materiálů na internetové stránky, nahrávání scény na mobilní telefon a jejího následného
rozesílání, popřípadě vystavení na internetu apod.) vůči žákům a zaměstnancům školy jsou
přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti řádu školy.

* Žák má povinnost nosit do školy pouze věci potřebné k výuce, cenné věci do školy
nenosit. Hodinky mít stále u sebe, pokud je musí odložit, např. v hodině tělocviku, svěřit je do
úschovy vyučujícímu.
Škola nepřejímá odpovědnost za poškození nebo ztrátu mobilního telefonu.

Tato změna školního řádu byla Pedagogickou radou a Školskou radou schválena na
zkušební dobu 3 měsíce a nabývá účinnosti dne 01. 03. 2017. Po uplynutí této lhůty
pedagogická rada vyhodnotí dodržování nových pravidel ze strany žáků školy a rozhodne,
zda tato úprava Školního řádu bude trvalá.

V návaznosti na výše uvedené zašle ředitelka školy, Ing. Romana Bušková, informační
dopis žákům školy, který je informuje o období platnosti změny školního řádu a navazující
nezměněná ustanovení školního řádu.

Zapsal: Aleš Hofman

Předsedkyně: Helena Doležalová

