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Střední škola pro tělesně postižené Gemini Brno,

příspěvková organizace
Brno, Vaculíkova 14

Dodatek č.1
ke Školnímu řádu
LTI

SS pro TP Gemini Brno,

příspěvková organizace

Vypracoval:

Pedagogická rada proi.ednala dne:

Směrnice nabývá účinnosti dne:

Mgr., Bc. Tomáš Anderle, MBA

31. srpna 2015

1. září 2015

S účinností od 1.9.2015 se tímto dodatkem doplňuje Školní řád SŠ pro TP Gemini Bmo,

příspěvková organizace ®odle § 30 Školní řád, vnitřní řád a stipendijní řád )

(1) Ředitel školy vydá Školní řád; ředitel Školského zařl'zení vnitřní řád. Školní řád a vnitřní řád

uprawje
a) podrobnosti k výkonu práv a povimostí dětí, žáků, studentů a jejich zákomých zástupců ve
škole nebo školském zařízení a podrobností o pravid]ech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve
ško]e nebo školském zařízení,
b) provoz a vnitřní režim školy nebo školského zařl'zení,

c) podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků nebo studentů a jejich ochrany před
sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí,
d) podmínky 2acházení s majetkem školy nebo Školského zařl'zení ze strany dětí, žáků a studentů.
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2ařízení, prokazatelným způsobem s ním seznámí zaměstnance, žáky a studenty školy nebo
školského zařl'zení a infomuje o jeho vydání a obsahu zákonné zástupce nezletilých dětí a žáků.
(4) Ředitel střední nebo vyšší odbomé Školy může se souhlasem zfizovatele vydat stipendijní řád,
pod]e něhož lze žákům a studentům poskytovat prospěchové stipendium.
(5) Ředitel střední nebo vyšší odborné školy může se souhlasem zřizovatele vystupovat jako
zprostředkovatel smlouvy mezi žákem nebo studentem starším 15 let na jedné straně a

právnickou či fyzickou osobou na druhé straně, ve které se za sjednaných podmínek právnická
či fyzická osoba zaváže poskytovat žákovi či studentovi příspěvek na výuku či studium a žák či
student se zaváže po ukončení výuky či studia uzavřít s určenou právnickou či fyzickou osobou

pracovní poměr související s oborem jeho výuky či studia, a v tomto pracovním poměru setrvat
po sjednanou dobu, nebo vrátit poskytnuté příspěvky.

Středníšk®lapiotělesněpostiženó
Gemini Brno, pjispěvková organizace
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Ostatní ustanovení Školního řádu Sš pro TP Gemini Brno, příspě\.ková organizace zůstávají beze

změny.

