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ČL. 1 
Úvodní ustanovení 

 
1. Tímto dodatkem se mění příloha směrnice č. 3/2017 Školní řád.  
 

ČL. 2 
Provedené úpravy 

 

                                                           
                                             
ČL. 3 Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců 
 
3. 3. Povinnosti žáků 
 
Se mění bod č. 11 
 
Žáci nenosí do školy předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost jeho 

nebo jiných osob. Vnášení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek je v prostorách školy a při 

akcích pořádaných školou přísně zakázáno.  

Změna textu bodu č. 11 

Žáci nenosí do školy předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost jeho 

nebo jiných osob. Vnášení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek je v prostorách školy a při 

akcích pořádaných školou přísně zakázáno. V prostorách školy a při akcích pořádaných školou je 

přísně zakázáno konzumovat jakékoliv energetické nápoje, kofeinové nápoje a nealkoholická piva.  

 

3. 4. Povinnosti zákonných zástupců  
 
Se mění bod č. 1 
 
Zajistit žákovu řádnou a pravidelnou docházku do školy a v případě žákovy nepřítomnosti zajistit jeho 

řádnou omluvu a informovat školu o důvodech takové nepřítomnosti. Důvody nepřítomnosti žáka ve 

vyučování je třeba doložit nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka osobně, 

telefonicky, emailem, nebo prostřednictvím elektronické žákovské knížky.  

Změna textu bodu č. 1 

Zajistit žákovu řádnou a pravidelnou docházku do školy a v případě žákovy nepřítomnosti zajistit jeho 

řádnou omluvu a informovat školu o důvodech takové nepřítomnosti. Důvody nepřítomnosti žáka ve 

vyučování je třeba doložit nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka osobně, 

telefonicky, emailem, nebo prostřednictvím elektronické žákovské knížky. V případech časté 

nepřítomnosti žáka nasvědčující zanedbávání školní docházky, bude škola požadovat jako součást 

omluvenky potvrzení ošetřujícího lékaře, resp. praktického lékaře pro děti a dorost, o nemoci žáka.  

 

 



                                                                                                                                            DODATEK č. 2 KE SMĚRNICI č. 3/2017 
 

Strana 3 (celkem 3) 

 
 

 
1. Ostatní ustanovení směrnice č. 3/2017 se nemění. 
 

 
ČL. 3 

Závěrečná ustanovení 
 

 

 
1. Dodatek nabývá účinnost od 2. 9. 2019 
 
 
 
 
 
 
 
V Ústí nad Labem dne 28. 8. 2019 

…………………………………………… 
       Mgr. Marek Plch - ředitel školy 


