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Základní škola, Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace 

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 

část: V 01. ŠKOLNÍ ŘÁD – DODATEK Č. 1 

Č. j.:  01/2016 

Vypracoval: Ing. Jiří Kyliánek, ředitel školy  

Školská rada schválila: 14. 9. 2016 

Směrnice nabývá platnosti ode dne: 14. 9. 2016 

Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 14. 9. 2016 na dobu neurčitou 

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást 

tohoto předpisu. 

Revize, doplnění a opravy směrnice č. V01/2016 – Školní řád 

Doplňuje se bod č. 1.3 Vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy 

 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 (§31, 

odst. 3, zák. 561/2004 Sb. – Školský zákon) 

 Dopustí-li se žák nebo student jednání podle odstavce 3, 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. (§31, odst. 5, zák. 561/2004 Sb. – Školský zákon) 

Doplňuje se bod č. 2.1 Docházka do školy 

 emailem (skola@kamenka-celakovice.cz) 

Doplňuje se bod č. 2.2 Školní budovy 

 Do školy a ze školy žáci přicházejí a odcházejí pouze hlavním vchodem z ulice Kostelní. 

Opravuje se bod č. 4 

Vývojové poruchy učení se nazývají „specifickými vzdělávacími potřebami“ 

Doplňuje se bod č. 8.1 Systém péče o žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními 

Podpůrná opatření prvního stupně 

 Ředitel školy rozhodne o poskytování podpůrných opatření prvního stupně bez 

doporučení školského poradenského zařízení i bez informovaného souhlasu zákonného 

zástupce. Tím není dotčeno právo zákonného zástupce na informace o průběhu a 

výsledcích vzdělávání žáka (§ 21 školského zákona).  
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 Pověřený učitel ve spolupráci s výchovným poradcem zpracuje plán pedagogické 

podpory, ve kterém bude upravena organizace a hodnocení vzdělávání žáka včetně 

úpravy metod a forem práce a projedná jej s ředitelem školy. 

 Pokud by nepostačovala podpůrná opatření prvního stupně (po vyhodnocení plánu 

pedagogické podpory) doporučí ředitel školy využití poradenské pomoci školského 

poradenského zařízení za účelem posouzení speciálních vzdělávacích potřeb žáka (§ 

16 odst. 4 a 5 školského zákona a § 2 a § 10 vyhlášky č. 27/2016 Sb.) 

 

Podpůrná opatření druhého až pátého stupně 

 Podmínkou pro uplatnění podpůrného opatření 2. až 5. stupně je doporučení 

školského poradenského zařízení s informovaným souhlasem zákonného zástupce 

žáka. K poskytnutí poradenské pomoci školského poradenského zařízení dojde na 

základě vlastního uvážení zákonného zástupce, doporučení ředitele školy nebo 

OSPOD.  

 Ředitel školy určí pedagogického pracovníka odpovědného za spolupráci se školským 

poradenským zařízením v souvislosti s doporučením podpůrných opatření žákovi se 

speciálními vzdělávacími potřebami (11 vyhlášky č. 27/2016 Sb.).  

 Ředitel školy zahájí poskytování podpůrných opatření 2. až 5. stupně bezodkladně po 

obdržení doporučení školského poradenského zařízení a získání informovaného 

souhlasu zákonného zástupce. 

 Ředitel školy průběžně vyhodnocuje poskytování podpůrných opatření, nejméně však 

jeden krát ročně, v případě souvisejících okolností častěji. K ukončení poskytování 

podpůrného opatření 2. až 5. stupně dojde tehdy, je-li z doporučení školského 

poradenského zařízení zřejmé, že podpůrná opatření 2. až 5. stupně již nejsou potřeba. 

V takovém případě se nevyžaduje informovaný souhlas zákonného zástupce, s ním se 

pouze projedná (§ 16 odst. 4 školského zákona a § 11, § 12 a § 16 vyhlášky č. 27/2016 

Sb.) 

 

Vzdělávání žáků nadaných  

 Základní škola vytváří ve svém školním vzdělávacím programu a při jeho realizaci 

podmínky k co největšímu využití potenciálu každého žáka s ohledem na jeho 

individuální možnosti. 

 Základní škola je povinna zajistit realizaci všech stanovených podpůrných opatření pro 

podporu nadání podle individuálních vzdělávacích potřeb dětí v rozsahu prvního až 

čtvrtého stupně podpory. 

 

V Čelákovicích dne 30. 8. 2017 

 

 

Ing. Jiří Kyliánek 

    ředitel školy 

Schváleno školskou radou dne 30. 8. 2017. 
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