
 Dodatek ke školnímu řádu platný od 1. 9. 2016  
Zpracováno na základě legislativních změn (školský zákon 561/2004 ve znění zákona č. 
82/2015 Sb.)  
Upravuje se takto:  
 

I. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců  
Žáci mají právo:  
1. na vzdělávání a školské služby, podle zákona č. 561/2004 ve znění zákona č. 82/2015 Sb.  

2. integrace  
- žáci se speciálními vzdělávacími potřebami  

- žáci nadaní a mimořádně nadaní  

- žáci jiných národností  

Žáci jsou povinni:  
10. dodržovat pravidla slušného chování; zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka 

vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností 

stanovených školským zákonem 561/2004 Sb. ve znění zákona č. 82/2015 Sb.  

 

VIII. Práva zákonných zástupců nezletilých žáků 
15. Zakládat v rámci školy samosprávné orgány, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a 

jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy nebo školskou radu s tím, že ředitel nebo 

školská rada jsou povinni se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat 

a své stanovisko k nim zdůvodnit. 

 

Dodatek ke Klasifikačnímu řádu platný od 1. 9. 2016 
 
Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků  
 

Klasifikace a hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (§ 16 zák. 561/2004 
ve znění zákona č. 82/2015 Sb.)  
33. U žáka se speciálními vzdělávacími potřebami se při jeho hodnocení vychází z daného 

stupně podpůrných opatření, stanoveného plánem pedagogické podpory nebo individuálním 

plánem. Vyučující respektují doporučení psychologických vyšetření žáků a uplatňují je při 

hodnocení chování žáků a také volí vhodné a přiměřené způsoby získávání podkladů.  

Podpůrná opatření spočívají v úpravách ve vzdělání žáka se specifickými vzdělávacími 

potřebami nebo s nadáním. Podpůrná opatření jsou rozdělena do pěti stupňů (vyhl. č. 

27/2016) podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti. Podpůrná opatření 1. stupně 

zajišťuje škola, podpůrná opatření 2. – 5. stupně lze uplatnit s doporučením školského 

poradenského zařízení.  

 

V Trnávce dne 31. 8. 2016      

 

 

 

 

       Mgr. Ivana Vidličková, ředitelka 

        v.r. 


