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1) Zrušení bodu 1e) čl. 8 pro nadbytečnost. Záleţitost upravuje bod 5a) a 5e) čl. 8/5.
2) Doplnění bodu b) čl. 3/1: Ţák má právo volit a být volen do ţákovského parlamentu
školy. Volba probíhá na počátku školního roku. Zvolení ţáci mají právo zastupovat
třídu při jednáních s vedením školy a se školskou radou. S činností ţákovského
parlamentu je ţákům nápomocen určený učitel.
3) Doplnění bodu h) čl. 3/2: V případě žáků cizinců bez trvalého pobytu na území ČR
platí podle §50, ods. 4) zákona 561/2004 Sb., že neúčastní-li se vyučování nepřetržitě
po dobu nejméně 60 vyučovacích dnů a ani po písemné výzvě ředitele školy
zaslané na poslední známou adresu zákonného zástupce cizince nesdělí, že
budou i nadále navštěvovat danou školu, přestávají být dnem následujícím po
uplynutí této doby žákem školy.
4) Doplnění bodu o) čl. 3/2: Zákonný zástupce je povinen z důvodu bezpečnosti a
ochrany majetku ţáků respektovat zákaz vstupu do prostoru školy. Výjimka je
poskytnuta pouze zákonným zástupcům prvňáků, a to prvních 10 pracovních dní
v září, kdy mohou rovněž pomáhat svým dětem u šatních skříněk.
5) Vloţení nového bodu p) čl. 3/2: Zákonný zástupce je povinen při návštěvě školy se
hlásit na sekretariátu školy (prostřednictvím videotelefonu či osobně), sdělit důvod
návštěvy a respektovat pokyny všech zaměstnanců školy pro pohyb po budově školy
a školním pozemku.
6) Doplnění bodu l) čl. 4/3: V průběhu vyučování musí být mobilní telefony vypnuté a
uklizené ve školních taškách.

Ostatní ustanovení směrnice č. 8/2016 „Školní řád“ se nemění.

V Ústí nad Labem dne 12. 12. 2016

Mgr. Bc. Martin Alinče
ředitel školy
Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8
příspěvková organizace
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