Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín,
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Č. j. GOH-1070/2017/MaJ

Příloha č. 1 ke Školnímu řádu ze dne 31. 8. 2017
A. Školní řád
1.6. Práva pedagogických pracovníků
Pedagogičtí pracovníci mají právo:
a)

b)
c)

d)
e)

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,
aby nebylo do jejich přímé pedagogické činnosti zasahováno v rozporu s právními předpisy,
na využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se zásadami a cíli
vzdělávání při přímé vyučovací, výchovné, speciálněpedagogické a pedagogickopsychologické činnosti,
volit a být voleni do školské rady,
na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti.

1.7. Povinnosti pedagogických pracovníků
Pedagogičtí pracovníci mají povinnost :
Vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání,
chránit a respektovat práva dítěte, žáka nebo studenta,
chránit bezpečí a zdraví dítěte, žáka a studenta a předcházet všem formám rizikového
chování ve školách a školských zařízeních,
i) svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve školním
prostředí a podporovat jeho rozvoj,
j) 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,
k) poskytovat dítěti, žáku, studentovi nebo zákonnému zástupci nezletilého dítěte nebo žáka
informace spojené s výchovou a vzděláváním.
f)
g)
h)

B. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
5. Výchovná opatření
5. 2. Kázeňská opatření
c. Vyloučení ze studia
l) V případě zvláště závažného zaviněného porušení povinností stanovených zákonem ředitel
vyloučí žáka ze školy nebo školského zařízení.

Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín,
příspěvková organizace

Zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka nebo studenta vůči
zaměstnancům školy nebo školského zařízení nebo vůči ostatním žákům nebo studentům se
považují za zvláště závažné zaviněné porušení povinností stanovených tímto zákonem.
n) Dopustí-li se žák nebo student jednání podle odstavce m), oznámí ředitel školy nebo
školského zařízení tuto skutečnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí, jde-li o nezletilého,
a státnímu zastupitelství do následujícího pracovního dne poté, co se o tom dozvěděl.
m)

Dodatek školního rádu byl schválen školskou radou dne 31. 8. 2017.
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