Základní škola a mateřská škola Laškov, příspěvková organizace,
Laškov 21, 798 57

Dodatek č. 1 ze dne 30. 8. 2017
Organizačního řádu R01/2015 pod Č.j.: ZSMSLa/Mik045/2017
Název dokumentu: Směrnice: Organizační řád R01/2015
Škola: Základní škola a mateřská škola Laškov, příspěvková organizace
Ředitelka školy: Mgr. Hana Mikulková
Platnost dokumentu: od 1. 9. 2017
Dodatek č. 1 ze dne 30. 8. 2017 Organizačního řádu byl projednán školskou radou a
pedagogickou radou dne: 30. 8. 2017 a zapsán pod čj.: ZSMSLa/Mik045/2017 dne: 30. 8.
2017
……………………………………………………………………..
Mgr. Hana Mikulková, ředitelka Základní školy a mateřské školy Laškov, příspěvkové
organizace
Platnost dodatku č. 1 je od 1. 9. 2017.
Tento dodatek se upravuje v souvislosti se změnou: Do zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
v platném znění – došlo k doplnění § 22a a 22b upravující práva a povinnosti
pedagogických pracovníků.
Cílem nové právní úpravy je mimo jiné reagovat na některé situace spojené s násilím a
šikanou ve školách. Nová právní úprava by tak měla zajistit lepší ochranu nejen žáků
samotných před fyzickými a psychickými útoky, ale i zlepšit ochranu pedagogických
pracovníků.
PRÁVA A POVINNOSTI PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ:
Znění ustanovení § 22a; §22b:
Dodatek upravuje: Organizační řád R01/2015 doplněn Čl. 16 PRÁVA A POVINNOSTI
PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
§ 22a
Práva pedagogických pracovníků
Pedagogičtí pracovníci mají při výkonu své pedagogické činnosti právo
a) 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,
b) na ochranu před neodborným zasahováním do výkonu pedagogické činnosti,
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c) na výběr a uplatňování metod, forem a prostředků konání přímé vyučovací, přímé
výchovné, přímé speciálně-pedagogické nebo přímé pedagogicko-psychologické činnosti,
pokud jsou v souladu se zásadami a cíli vzdělávání,
d) volit a být voleni do školské rady,
e) na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti.
§ 22b
Povinnosti pedagogických pracovníků
Pedagogický pracovník je povinen
a) vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání,
b) chránit a respektovat práva dítěte, žáka nebo studenta,
c) chránit bezpečí a zdraví dítěte, žáka a studenta a předcházet všem formám rizikového
chování ve školách a školských zařízeních,
d) svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve školním
prostředí a podporovat jeho rozvoj,
e) 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,
f) poskytovat dítěti, žáku, studentovi nebo zákonnému zástupci nezletilého dítěte nebo žáka
informace spojené s výchovou a vzděláváním.
Za Základní školu a mateřskou školu Laškov, příspěvkovou organizaci, Mgr. Hana Mikulková,
ředitelka školy

V Laškově 30. srpna 2017
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