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DODATEK Č. 1 KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU MŠ  

(platnost ŠŘ MŠ od 1.9.2017) 

 

č.j. ZSH/85/2018 

 

Školní řád mateřské školy se s platností od 1.9.2018  doplňuje o body 2.10 a 2.11. 

 

 

2.10. 

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  nebo 

zákonných zástupců dětí a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s pedagogickým 

pracovníkem ve škole, 

b) aby nebylo do jejich přímé pedagogické činnosti zasahováno v rozporu s právními 

předpisy, 

c) na využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se zásadami a 

cíli vzdělávání při přímé vyučovací, výchovné, speciálněpedagogické a pedagogicko-

psychologické činnosti, 

d) na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti. 

 

 

2.11 

Povinnosti pedagogických pracovníků 

 

Pedagogický pracovník je povinen: 

a) vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání, 

b) chránit a respektovat práva dítěte, 

c) chránit bezpečí a zdraví dítěte 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) poskytovat dítěti nebo zákonnému zástupci nezletilého dítěte informace spojené s 

výchovou a vzděláváním, 

f) ve smyslu evropského nařízení ke GDPR zachovávat mlčenlivost a chránit před 

zneužitím data, údaje a osobní údaje a zaměstnanců školy, citlivé osobní údaje, informace 

o zdravotním stavu dětí a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení 

a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku, shromažďovat pouze 

nezbytné údaje a osobní údaje, bezpečně je ukládat a chránit před neoprávněným 

přístupem, neposkytovat je subjektům, které na ně nemají zákonný nárok, nepotřebné 

údaje vyřazovat a dál nezpracovávat. 
 

 

Hoštejn 25.8.2018 Mgr. Lenka Pchálková 
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