Dodatek č. 2 ke školnímu řádu Gymnázia J. A. Komenského a Jazykové školy
s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod (čj. 15/2015 ze dne 18. 3. 2015).
Projednáno pedagogickou radou dne: 30. 6. 2017
Schváleno školskou radou dne: 11. 10. 2018
V předmětném školním řádu se mění:
a) V kapitole V. „Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně
patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí“ první odstavec bodu 4.
Nové znění je následující:
Po celou dobu vyučování je v prostorách školy i v jejím blízkém okolí a na akcích pořádaných školou
zakázáno kouřit, používat elektronické cigarety, užívat alkohol, omamné a psychotropní látky. Dále
je zakázáno pod vlivem alkoholu a těchto látek vstupovat do školy. Porušení tohoto zákazu je
považováno za zvláště hrubé porušení školního řádu. Ve všech vnitřních i vnějších prostorách školy a
na akcích pořádaných školou je zakázáno distribuovat nebo jinak manipulovat s omamnými a
psychotropními látkami.
Ve škole se zakazuje prodej tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků určených ke
kouření, elektronických cigaret, dále prodej a podávání alkoholických nápojů.

b) V kapitole VII. „Pravidla pro hodnocení výsledků výchovy a vzdělání“ bod D „Výchovná opatření“.
Nové znění bodu D je následující:

1. Výchovná opatření jsou pochvaly a jiná ocenění a opatření k posílení kázně.
2. Třídní učitel nebo ředitel školy může žákovi udělit pochvalu za mimořádný projev humánnosti,
občanské a školní iniciativy, za záslužný nebo statečný čin, za dlouhodobou úspěšnou práci nebo za
vynikající reprezentaci školy v soutěžích a olympiádách. Pochvala je udělována žákovi před
kolektivem třídy. Pochvaly a jiná ocenění se zaznamenávají do třídních výkazů.

3. Opatření k posílení kázně žáků se ukládají za závažné nebo opakované provinění proti školnímu
řádu. Podle závažnosti provinění se ukládá některé z těchto opatření: napomenutí třídního učitele,
důtka třídního učitele, důtka ředitele školy, podmíněné vyloučení nebo vyloučení žáka ze studia.
Podmíněné vyloučení nebo vyloučení ze studia lze udělit jen žákovi, který neplní povinnou školní
docházku.

4. Zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči všem zaměstnancům školy nebo
vůči ostatním žákům se považují za zvláště závažné zaviněné porušení povinností žáka.

5. Závažné zaviněné porušení povinností je každé jednání žáka školy, ať již konání nebo opomenutí,
které hrubým způsobem porušuje povinnosti žáka stanovené tímto školním řádem, a to zejména,
když žák:

a) se dopustí hrubých slovních nebo fyzických útoků vůči zaměstnancům školy nebo vůči ostatním
žákům
b) poruší povinnost řádně docházet do školy a nebyly doloženy důvody nepřítomnosti žáka ve
vyučování v souladu s podmínkami stanovenými tímto školním řádem
c) cíleně ubližuje spolužákům, nebo je ohrožuje
d) se dopustí krádeže

6. Napomenutí třídním učitelem ukládá třídní učitel a oznámí to řediteli školy. Důtku třídního učitele
ukládá rovněž třídní učitel po předchozím projednání s ředitelem.

7. Uložení výchovného opatření oznamuje ředitel školy prokazatelným způsobem rodiči nebo jinému
zákonnému zástupci žáka. Opatření se zaznamenávají do třídního výkazu.

8. Za jedno zaviněné porušení povinnosti stanovené školním řádem lze podle závažnosti tohoto
porušení žákovi uložit pouze jedno opatření k posílení jeho kázně.

Účinnost: od 15. 10. 2018

V Uherském Brodě 15. 10. 2018
RNDr. Jaroslav Krpal, ředitel školy

