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DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA,
HORNÍ PLANÁ, SÍDLIŠTĚ MÍRU 4O
Dodatek č. 1
k vnitřnímu řádu
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Ředitel, jako statutární zástupce
Dětského domova, Základní školy a Školní jídelny,
Horní Planá Sídliště Míru 40, 382 26 Horní Planá

Vydal
Dodatek k vnitřnímu řádu zařízení č. j. 01013/2016 platného od 1. 10. 2016
Článek I
Vnitřní řád zařízení č. j. 01013/2016 platný od 1. 10. 2016 se mění a doplňuje takto.
Kapitola 5. odst. 1. „Systém hodnocení a opatření ve výchově“ je doplněna bod „Pravidla pro
ukládání opatření ve výchově dle 5.1 b) c) d) e) vnitřního řádu“
Článek II
Celé znění doplňku
Pravidla pro ukládání opatření ve výchově dle 5.1 b) c) d) e) VŘ
Za prokázané porušení povinností vymezených v §20 odst. 2 zákona 109/2002 Sb. jsou
opatření ve výchově, vyjma opatření dle 5.1 a) VŘ, ukládána v odstupňovaném rozsahu jejich
trvání.
V rozsahu trvání 1 – 3 dny se opatření ve výchově se ukládá za běžné porušen í povinností, tj.
za neudržování stanoveného pořádku a kázně, za nešetrné zacházení se svěřenými věcmi, za
poškozování cizího majetku a nedodržování zásad slušného jednání.
V rozsahu trvání 4 – 5 dní se opatření ve výchově ukládá za opakované běžné porušení
povinností
V rozsahu trvání 6 – 7 dní se opatření ve výchově ukládá za závažné porušení povinností, tj.
krádež cizích věcí, za fyzickou či verbální agresi, distribuci nebo konzumaci návykových látek,
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vědomé přechovávání věcí a látek, které mohou ohrozit zdraví lidí, nebo majetek dětského
domova
Článek III.
Ostatní ustanovení vnitřního řádu zůstávají nedotčena a tento dodatek se stává jeho nedílnou
součástí.
Článek IV.
Tento dodatek nabývá účinnosti dne 1. 12. 2018

V Horní Plané dne 30. 11. 2018
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