
Dodatek ke školnímu řádu ZŠ Drnholec č. 7 

 

Škola: Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace 

Ředitelka školy: Mgr. Hana Vlková 

Platnost dokumentu: od 1. 9. 2022 

Dodatek ke školnímu řádu ZŠ Drnholec č. 7 byl projednán školskou radou dne 31. 8. 2022 a zapsán 

pod č. j. ZŠD-314/2022 

 

V Drnholci dne 31. 8. 2022    

     …………………………………… 

Mgr. Hana Vlková, ředitelka školy  razítko školy 

 

 

 

A. Do školního řádu se přidává k bodu I. Práva a povinnosti žáků do bodu 7 (na straně 2) slovo 

„jedů“ z důvodu nově vznikajících návykových látek dostupných na trhu např. nikotinové sáčky 

apod. v rámci prevence před užíváním návykových látek. 

I. Práva a povinnosti žáků 

7. V areálu školy a na akcích pořádaných školou se přísně zakazuje držení, nošení, rozšiřování a 

zneužívání návykových látek, jedů a takových výrobků, které svým vzhledem či chutí připomínají 

návykové látky, včetně energetických nápojů.  

 

B. Ve školním řádu se upravuje text bodu I. Práva a povinnosti žáků – Omluvenky (na straně 3) 

o pravidlech omlouvání z důvodu zavedení elektronické žákovské knížky a elektronické třídní 

knihy. Dále z důvodu vzrůstajícího počtu zákonnými zástupci neomluvených hodin je potřeba 

nastavit jasný způsob omlouvání žáků zákonným zástupcům a informovat o důsledcích včasného 

neomlouvání.  

I. Práva a povinnosti žáků 

Omluvenky 

O důvodu nepřítomnosti dítěte ve škole nebo ve vzdělávání distančním způsobem z důvodu nemoci 

či jiného je zákonný zástupce povinen informovat třídního učitele zprávou v elektronické žákovské 

knížce (Komens v Bakalářích), napsat na služební email třídního učitele nebo telefonicky zavolat 



do kanceláře školy, a to do 3 kalendářních dnů od prvního dne nepřítomnosti. Bezprostředně po 

návratu dítěte do školy napíše zákonný zástupce omluvenku za dobu nepřítomnosti výhradně 

formou zprávy Komens v elektronické žákovské knížce v aplikaci Bakaláři.  

V případě nedodržení daného postupu se jedná o neomluvenou absenci. Při neomluvené absenci 

vyšší než 12 hodin bude záležitost nahlášena příslušnému odboru sociálně-právní ochrany dětí.  

Pokud se prokáže, že žák byl do školy zákonnými zástupci poslán, avšak nebyl přítomen, bude se 

také jednat o neomluvenou absenci a bude navrženo výchovné opatření dle počtu zameškaných 

neomluvených hodin (do 6 hodin důtka třídního učitele, do 12 hodin důtka ředitele školy, nad 13 

neomluvených hodin návrh na 2. stupeň z chování).  

Třídní učitel může uvolnit žáka na dva dny. Dlouhodobější nepřítomnost schvaluje ředitelka školy. 


