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ŠKOLNÍ  ŘÁD 
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Vypracoval: Mgr. Romana Kubíková Schváleno: 31. 8. 2017 
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Změny: Dodatek č.1 (ze dne 11. 4. ), dodatek č. 2 (ze dne 31. 8. 2017), dodatek č.3 ( ze dne 

1.9. 2019) 

 

 
Na základě ustanovení § 30, odst. 1/ zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tuto 

směrnici. 
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A. Školní řád 

 
1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a vzájemné vztahy 

 s pracovníky školy 
 

1.1 Práva a povinnosti žáků ve škole 

 
Žáci mají právo: 

1. Na vzdělávání a školské služby podle školského zákona. 

2. Být informován o průběhu a výsledcích svého vzdělávání. 

3. Zakládat v rámci školy samosprávné orgány, volit a být do nich voleni, pracovat v nich, jejich 

prostřednictvím se obracet na ŘŠ nebo školskou radu, ŘŠ a školská rada jsou povinni se stanovisky a 

vyjádřeními zabývat a své stanovisko k nim odůvodnit. 

4. Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich 

vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje. 

5. Na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání. 
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6. Na zabezpečení přístupu k informacím zejména takovým, které podporují jeho duchovní, morální a sociální 

rozvoj. 

7. Žák má právo na ochranu osobních dat.   

8. Žák má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, má právo vzdělání a na svobodu 

myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických 

podmínek, má právo být seznámen se všemi předpisy se vztahem k jeho pobytu a 

činnosti ve škole. 

9. Ke svým vyjádřením může žák využít schránku důvěry. 

10. Má právo na ochranu před fyzickým a psychickým násilím a nedbalým zacházením, na svobodu ve výběru 

kamarádů, na svobodu pohybu ve školních prostorách, jež jsou k tomu určeny. 

11. Má právo na to, aby byl respektován žákův soukromý život a život jeho rodiny, 

 na volný čas a přiměřený odpočinek a oddechovou činnost odpovídající jeho věku. 

12. Jestliže se žák cítí z jakéhokoliv důvodu v tísni, má problémy apod., má právo požádat o pomoc či radu 

třídního učitele, učitele, výchovného poradce či jinou osobu. 

13. V případě nejasností v učivu požádat o pomoc vyučujícího, má právo na rovnoměrné rozvržení písemných 

zkoušek. 

 

Žáci jsou povinni: 

1. Řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat. 

2. Dodržovat školní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, řády odborných učeben, s 

nimiž byli seznámeni. 

3. Plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a školním nebo 

vnitřním řádem. 

4. Žák má povinnost přicházet do školy včas a s potřebnými učebními pomůckami a potřebami. Na každou 

vyučovací hodinu je povinen nosit žákovskou knížku. 

5. Žák má za povinnost po ukončení přestávky být na svém místě v učebně, je povinen mít před zahájením 

vyučování připraveny své pomůcky a věci tak, aby je v průběhu vyučovací hodiny mohl co nejefektivněji 

používat.   

6. Žák se ve škole chová slušně k dospělým i jiným žákům školy, dbá pokynů pedagogických a provozních 

pracovníků. Zdraví učitele, zaměstnance školy a jiné dospělé osoby. Nepoužívají vulgárních a hrubých slov, 

jsou ohleduplní k mladším a slabším žákům.  Chová se tak, aby neohrozil zdraví svoje, ani jiných osob.       

7. Žák chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin nebo podle pokynů vyučujících a účastní se 

činností organizovaných školou. Účast na vyučování nepovinných předmětů je pro přihlášené žáky povinná. 

Odhlásit se může vždy ke konci pololetí.       

8. Žák chodí do školy vhodně a čistě upraven a oblečen.      

9. Žák zachází s učebnicemi a školními potřebami šetrně, udržuje své místo, třídu i ostatní školní prostory v 

čistotě a pořádku, chrání majetek před poškozením; nosí do školy učebnice a školní potřeby podle rozvrhu 

hodin a pokynů učitelů.       

10. Před ukončením vyučování žáci nesmí opustit školní budovu bez vědomí vyučujících. V době mimo 

vyučování žáci zůstávají ve škole jen se svolením vyučujících a pod jejich dohledem.       

11. Žáci chrání své zdraví i zdraví spolužáků; žákům jsou zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví 

škodlivé (např. kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání návykových a zdraví škodlivých látek).       

12. Žák nesmí přijít do školy pod vlivem návykových látek. 

13. Žák se řádně a systematicky připravuje na vyučování. 

14.  Každý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti s činností školy, hlásí bez zbytečného 

odkladu vyučujícímu, třídnímu učiteli nebo jinému zaměstnanci školy. 

15. Žák nenosí do školy předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo 

jiných osob. Cenné předměty, včetně šperků a mobilních telefonů odkládá pouze na místa k tomu určená, 

případně na pokyn vyučujících, kteří je po stanovenou dobu přeberou do úschovy a zajistí jejich bezpečnost. 

Po celou dobu pobytu ve škole musí mít žák svůj mobilní telefon a jiná elektronická zařízení vypnuté a 

uložené v tašce. Pokud tento pokyn poruší, bude jeho mobil uschován v ředitelně a předán rodičům do 

vlastních rukou. 

16. Zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči všem pracovníkům školy nebo vůči 

ostatním žákům se vždy považují za závažné a hrubé porušení školního řádu. Dopustí-li se žák takového 

jednání, oznámí ředitel školy neprodleně tuto skutečnost orgánu sociálně – právní ochrany dětí (OSPOD). 

17. Žák nesmí otevírat okna a manipulovat se žaluziemi bez pokynu vyučujícího, vyklánět se z okna a 

vyhazovat cokoliv z oken. 

18. Žák nesmí propagovat ve škole rasismus, xenofobii, fašismus, třídní nenávist a jiné antihumánní ideologie. 
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19. Žák nesmí provádět jakékoliv manipulace s elektrickým zařízením a spotřebiči bez souhlasu vyučujícího 

(včetně dobíjení baterií). 

20. Žák nesmí běhat po schodech, chodbách a ve třídách. 
21. Do odborných učeben a tělocvičny vcházejí a odcházejí žáci vždy v doprovodu vyučujícího 

 

1.2 Práva a povinnosti zákonných zástupců ve škole 

 
Mají právo zejména na: 

1. Svobodnou volbu školy pro své dítě. 

2. Informace ohledně prospěchu a chování svého dítěte, a to vždy, když o to požádají / informace se podávají 

nejčastěji při konzultačních hodinách nebo při třídních schůzkách, ne v době vyučovacích hodin /. 

3. Informace o škole podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 

4. Nahlížet do výroční zprávy, pořizovat si z ní opisy a výpisy. 

5. Na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona. 

6. Volit a být voleni do školské rady. 

7. Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání žáka. 

8. Požádat o přezkoumání výsledků hodnocení žák 

 
Zákonní zástupci jsou povinni: 

1. Zajistit, aby žák docházel řádně do školy.  

2. Na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka. 

3. Informovat školu í o zdravotní způsobilosti žáka ke vzdělávání a případných změnách způsobilosti, o 

zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, 

údaje o tom, zda je žák zdravotně postižen, včetně údaje o druhu postižení, nebo zdravotně znevýhodněn. 

4. Dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem, 

průběžně kontrolovat žákovskou knížku. 

5. Nepřítomnost a uvolňování žáků  - zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve 

vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka písemně nebo telefonicky 

třídnímu učiteli. Po návratu žáka do školy písemně na omluvném listu v žákovské knížce. Při podezření na 

neomluvenou absenci si třídní učitel může vyžádat prostřednictvím zástupců žáka lékařské potvrzení. 

Omluvenku předloží žák třídnímu učiteli ihned po návratu do školy. Při nepřítomnosti žáka delší než 3 dny si 

může škola vyžádat potvrzení od lékaře. 

Odchod žáka z vyučování před jeho ukončením je možný pouze na základě písemné omluvy rodičů, kterou 

žák předloží vyučujícímu hodiny (při uvolnění na jednu hodinu), nebo třídnímu učiteli – při uvolnění na více 

hodin. Při dlouhodobé absenci známé předem škola vyžaduje od rodičů písemnou omluvu absence (např. 

rodinné rekreace). Jedná-li se o uvolnění žáka na dobu dvou a více dnů z vyučování, povoluje nepřítomnost 

ředitelka školy na základě písemné žádosti zákonných zástupců žáka.  

6. Oznamovat škole údaje podle § 28 odst. 2 a 3 a školského zákona č. 561/2004 Sb. další údaje, které jsou 

podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a žáka, a změny v těchto údajích. 

 

 

1.3 Práva a povinnosti pedagogických pracovníků 

 

Mají právo na: 

1. zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na ochranu před 

fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany žáků nebo zákonných zástupců a dalších 

osob, které jsou v přímém kontaktu s pedagogickým pracovníkem ve škole 

2. to, aby nebylo do jejich přímé pedagogické činnosti zasahováno v rozporu s právními předpisy 

3. využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se zásadami a cíli vzdělávání 

při přímé vyučovací, výchovné, speciálně-pedagogické a pedagogicko-psychologické činnosti 

4. volit a být voleni do školské rady 

5. na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti 

 

Pedagogičtí pracovníci jsou povinni: 

1. vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání 

2. chránit a respektovat práva žáka 
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3. chránit bezpečí a zdraví žáka a předcházet všem formám rizikového chování ve škole 

4. svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve školním prostředí 

a podporovat jeho rozvoj 

5. zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu žáka 

a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, 

s nimiž přišel do styku 

6. poskytovat žáku nebo zákonnému zástupci informace spojené s výchovou a vzděláváním 

 

 

 

1. 4 Vztahy žáků, zákonných zástupců s pracovníky školy 

 
1. Pedagogičtí pracovníci školy vydávají žákům a zákonným zástupcům žáků pouze takové pokyny, které 

bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu, školního řádu a dalších nezbytných 

organizačních opatření 

2. Všichni zaměstnanci školy budou žáky chránit před všemi formami špatného zacházení, sexuálním násilím, 

zneužíváním. Budou dbát, aby nepřicházeli do styku s materiály a informacemi pro ně nevhodnými. Nebudou 

se vměšovat do jejich soukromí a případně do jejich došlé korespondence na adresu školy. Budou žáky chránit 

před nezákonnými útoky na jejich pověst. Zjistí-li, že dítě je týráno, krutě trestáno nebo je s ním jinak špatně 

zacházeno, spojí se všemi orgány na pomoc dítěti. Speciální pozornost bude věnována ochraně před 

návykovými látkami.                                                                                                                                              

3. Informace, které zákonný zástupce žáka poskytne do školní matriky nebo jiné důležité informace o žákovi 

(zdravotní způsobilost,…), jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o 

ochraně osobních údajů.                                                                                                                                          

4. Vyzve-li ředitel školy nebo jiný pedagogický pracovník zákonného zástupce k osobnímu projednání 

závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka, konzultuje termín schůzky se zákonným zástupcem žáka.                                                                                                                                                             

5. Žák zdraví v budově, na školních akcích a kdekoliv na veřejnosti pracovníky školy. Pracovník školy žákovi 

na pozdrav odpoví.                                                                                                                                                       

6. Žáci respektují pokyny všech vyučujících, vychovatelky ŠD a ostatních zaměstnanců školy.                                

7. Žáci nepoužívají hrubých a vulgárních slov, jsou ohleduplní k mladším i slabším spolužákům. Není 

dovoleno ponižování, tělesné i psychické ubližování žáků a veškerá činnost, která by vedla k ohrožování 

zdraví, a to jak ze strany žáků navzájem, tak i ze strany učitelů, vychovatelů a ostatních zaměstnanců školy. 

 

2. Provoz a vnitřní režim školy 

a) režim činnosti ve škole 

1. Areál školy je pro žáky otevřen od 7.40 hod.  ( výjimku tvoří domluvené aktivity s vyučujícími ) – na vstup 

do budovy čekají žáci u bočního vchodu. Vyučování začíná v 8.00 hodin, vyučování výjimečně zařazené na 

dřívější dobu nesmí začínat dříve než v 7 hodin. Vyučování probíhá podle časového rozvržení vyučovacích 

hodin a přestávek. Tyto údaje mají žáci zapsány v žákovských knížkách. Vyučování končí nejpozději do 17 

hodin. Vyučovací hodina trvá 45 minut.  V odůvodněných případech lze vyučovací hodiny dělit a spojovat, 

v tomto případě je odlišná doba ukončení vyučování oznámena rodičům. 

2. Provoz školy je v pracovní dny od 6,00 do 17,00 hod. Přítomnost jakýchkoliv osob mimo tuto dobu nebo 

v jiné dny v prostorách školy musí vždy schválit ředitelka školy. Provoz školy pro žáky začíná v 7,00 hod. 

V této době jsou zařazovány zájmové kroužky, doučování a další mimoškolní aktivity. Žákům je umožněn 

vstup do budovy nejméně 20 minut před začátkem dopoledního vyučování a 20 minut před začátkem 

odpoledního vyučování.  V jinou dobu vstupují žáci do školy pouze na vyzvání zaměstnanců školy, kteří nad 

nimi zajišťují pedagogický dozor. Dohled nad žáky je zajištěn po celou dobu jejich pobytu ve školní budově, 

přehled dohledů je vyvěšen na všech úsecích, kde dohled probíhá.     

3. Přestávky mezi vyučovacími hodinami jsou desetiminutové. Po druhé vyučovací hodině je zařazena 

přestávka v délce 20 minut. Přestávka mezi pátou a šestou vyučovací hodinou je pětiminutová. Přestávka mezi 

dopoledním a odpoledním vyučováním trvá nejméně 50 minut.  

V době přestávek se žáci pohybují pouze po patře, kde probíhá jejich výuka, nezdržují se na schodišti, 

nepřemisťují se z poschodí do poschodí. Odchod do šatny po skončení vyučování je možný pouze 

v doprovodu vyučujícího.  
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Rozvrh hodin je časově upraven následovně: 

1. vyučovací hodina                                      8.00 - 8.45 

2. vyučovací hodina                                      8.55 - 9.40 

3. vyučovací hodina                                    10.00 - 10.45 

4. vyučovací hodina                                    10.50 - 11.40 

5. vyučovací hodina                                    11.50 - 12.35 

6. vyučovací hodina                                    12.40 - 13.25 

7. vyučovací hodina                                    13.30 - 14.15 

8. vyučovací hodina                                    14.20 - 15.05 

9. vyučovací hodina                                    15.10 – 15.55 

  

4. Doba vyučování včetně přestávek mezi hodinami se stanoví na dobu pobytu žáků ve škole, která je  dána 

rozvrhem povinných a nepovinných vyučovacích hodin, školní družiny. Jinak je pobyt žáků ve škole povolen 

pouze tehdy, je-li určen nebo schválen některým z pedagogických pracovníků školy, který vykonává nad žáky 

pedagogický dohled. 

5. Vyučování probíhá podle schváleného rozvrhu, včetně rozmístění tříd. Jakékoli změny je potřebné včas 

projednat s vedením školy. Pokud jde o změny, které se týkají doby příchodu nebo odchodu žáků ze školy, 

musí být oznámeny zákonným zástupcům prostřednictvím žákovské knížky a potvrzeny předem podpisem 

zákonného zástupce. 

6. Před ukončením dopoledního nebo odpoledního vyučování, zájmového kroužku nebo jiné předem 

naplánované aktivity mohou žáci opustit budovu jen se souhlasem třídního učitele (v případě nepřítomnosti 

zástupce nebo ředitelka) a to na základě písemného potvrzení zákonného zástupce. V případě náhlých 

zdravotních potíží žáka je nutné jeho osobní předání rodičům. V případě úrazu nebo akutních zdravotních 

potíží zajistí škola doprovod žáka k lékaři bez prodlení. Rodiče o této skutečnosti informuje škola v co 

nejkratší době. 

7. Po příchodu do budovy si žáci odkládají obuv a svršky na místa k tomu určená - v šatnách a ihned odcházejí 

do učeben. V průběhu vyučování je žákům vstup do šaten povolen pouze pod dohledem vyučujícího.       

8. Při organizaci výuky jinak než ve vyučovacích hodinách stanoví zařazení a délku přestávek pedagog 

pověřeným vedením akce podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám 

žáků.  

9. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků ve škole zajišťuje škola svými zaměstnanci, pedagogickými i 

nepedagogickými. Zaměstnance, který není pedagogickým pracovníkem, může ředitel školy k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví žáků určit pouze, pokud je zletilý a způsobilý k právním úkonům. 

10. Při výuce některých předmětů jsou děleny třídy na skupiny, vytvářeny skupiny žáků ze stejných nebo 

různých ročníků nebo spojovány třídy, počet skupin a počet žáků ve skupině se určí rozvrhem na začátku 

školního roku, zejména podle prostorových, personálních a finančních podmínek školy, podle charakteru 

činnosti žáků, v souladu s požadavky na jejich bezpečnost a ochranu zdraví a s ohledem na didaktickou a 

metodickou náročnost předmětu. 

11. Škola při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb přihlíží k 

základním fyziologickým potřebám dětí, žáků a studentů a vytváří podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro 

předcházení vzniku sociálně nežádoucích jevů. 

12. Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a 

při poskytování školských služeb a poskytuje žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví. 

13. O všech přestávkách je umožněn pohyb žáků mimo třídu, návštěvy jiných tříd nebo šaten jsou možné 

pouze výjimečně se souhlasem učitele, který vykonává dohled.      

14. V období školního vyučování může ředitel školy ze závažných důvodů, zejména organizačních a 

technických, vyhlásit pro žáky nejvýše 5 volných dnů ve školním roce. 

 

 

b) režim při akcích mimo školu 

 

1. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při akcích a vzdělávání mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, 

zajišťuje škola vždy nejméně jedním zaměstnancem školy - pedagogickým pracovníkem. Společně s ním 

může akci zajišťovat i zaměstnanec, který není pedagogickým pracovníkem, pokud je zletilý a způsobilý k 

právním úkonům.  
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2. Při organizaci výuky při akcích souvisejících s výchovně vzdělávací činností školy mimo místo, kde se 

uskutečňuje vzdělávání, stanoví zařazení a délku přestávek pedagog pověřeným vedením akce, podle 

charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků.  

3. Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, nesmí na jednu osobu zajišťující 

bezpečnost a ochranu zdraví žáků připadnout více než 25 žáků. Výjimku z tohoto počtu může stanovit s 

ohledem na náročnost zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ředitelka školy. Škola pro plánování 

takovýchto akcí stanoví tato pravidla – každou plánovanou akci mimo budovu školy předem projedná 

organizující pedagog s vedením školy zejména s ohledem na zajištění BOZP. Akce se považuje za schválenou 

uvedením v týdenním plánu práce školy, kde zároveň s časovým rozpisem uvede ředitel školy jména 

doprovázejících osob. 

4. Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, kdy místem pro shromáždění žáků není 

místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje organizující pedagog bezpečnost a ochranu zdraví žáků na 

předem určeném místě 15 minut před dobou shromáždění. Po skončení akce končí zajišťování bezpečnosti a 

ochrany zdraví žáků na předem určeném místě a v předem určeném čase. Místo a čas shromáždění žáků a 

skončení akce oznámí organizující pedagog nejméně 2 dny předem zákonným zástupcům žáků a to zápisem do 

žákovské knížky, nebo jinou písemnou informací. 

5. Při přecházení žáků na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy se žáci řídí pravidly silničního 

provozu a pokyny doprovázejících osob. Před takovýmito akcemi doprovázející učitel žáky prokazatelně poučí 

o bezpečnosti. Pro společné zájezdy tříd, lyžařské kursy, školy v přírodě platí zvláštní bezpečnostní předpisy, 

se kterými jsou žáci předem seznámeni. Při pobytu v ubytovacích zařízeních se účastníci akce řídí vnitřním 

řádem tohoto zařízení. Za dodržování předpisů o BOZP odpovídá vedoucí akce, který je určen ředitelkou 

školy.      

6. Součástí výuky je také výuka plavání během prvního stupně a lyžařský výcvik na druhém stupni. Do výuky 

mohou být zařazeny také další aktivity jako bruslení, školy v přírodě, atd. Těchto aktivit se mohou účastnit 

pouze žáci zdravotně způsobilí, jejichž rodiče o tom dodají škole písemné lékařské potvrzení ne starší jednoho 

roku.  

7. Chování žáka na mimoškolních akcích je součástí celkového hodnocení žáka včetně hodnocení na 

vysvědčení.  

8. Při zapojení školy do soutěží bezpečnost a ochranu zdraví žáků po dobu dopravy na soutěže a ze soutěží 

zajišťuje vysílající škola, pokud se zákonným zástupcem žáka nedohodne jinak. V průběhu soutěže zajišťuje 

bezpečnost a ochranu zdraví žáků organizátor. 

 

c) docházka do školy: 

 
1. Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 

kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka - písemně nebo telefonicky. Po návratu žáka do školy 

písemně na omluvném listu v žákovské knížce. Omluvu podepisuje jeden ze zákonných zástupců žáka. 

Omluvenku předloží žák třídnímu bez zbytečného odkladu po návratu do školy. Absenci známou předem 

omlouvají rodiče písemně s uvedením důvodu. Z jedné vyučovací hodiny uvolňuje příslušný vyučující, 

absenci trvající jeden den omlouvá třídní učitel, absenci na dva a více dnů (z důvodu např. rodinné rekreace) 

omlouvá ředitel školy na základě písemné žádosti zákonných zástupců žáka. 

Rodinné důvody nejsou akceptovány školou jako písemná omluvenka. Musí být uveden jasný důvod 

nepřítomnosti žáka.  

2. Ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost jeho zákonného 

zástupce zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu; zároveň určí náhradní způsob vzdělávání žáka v 

době vyučování tohoto předmětu. 

3. Zamešká-li žák během pololetí více jak 25%aktivní účasti z hodinové dotace výuky v některém předmětu (a 

pokud nejsou k dispozici dostatečné objektivní podklady pro klasifikaci), koná žák komisionální přezkoušení 

z daného předmětu. 

4. V předmětech Tv, Vv a ostatních výchovných předmětech je nutná aktivní účast v hodině! 

5. Pokud absence žáka překročí hranici 100 hodin za jedno pololetí, budou pozváni do školy zákonní zástupci, 

aby byla situace řešena a zabránilo se tak dalším absencím a potencionální školní neúspěšnosti. 

V odůvodněných případech bude škola požadovat potvrzení ošetřujícího lékaře. 

 

 

3. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků a ochrana před nežádoucími jevy 

 

a) bezpečnost a ochrana zdraví žáků: 
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1. Všichni žáci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví a majetek svůj ani jiných 

osob.    

2. Žákům není v době mimo vyučování zdržovat se v prostorách školy, pokud nad nimi není vykonáván 

dohled způsobilou osobou.        

3. Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením bez dohledu 

pedagoga.  

4. Při výuce v tělocvičně, dílnách, na pozemcích, ve specializovaných učebnách musí žáci respektovat  

specifické bezpečnostní předpisy pro tyto učebny. Vyučující daného předmětu provedou prokazatelné poučení 

žáků v první vyučovací hodině školního roku a dodatečné poučení žáků, kteří při první hodině chyběli. O 

poučení žáků provede vyučující záznam do třídní knihy. Poučení o BOZP a PO se provádí rovněž před každou 

akcí mimo školu a před každými prázdninami.  

5. Každý z pracovníků školy, který otvírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy a 

zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovatelně po budově. Žáci neotvírají budovu žádným příchozím. Během 

provozu školy jsou zevnitř volně otevíratelné dveře hlavního vchodu a vedlejšího vchodu. 

6. Šatny s odloženými svršky žáků jsou uzamčeny.  Uzamčení všech šaten kontroluje v 8.00 hod. a průběžně 

během výuky školník.        

7. Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu školy povinni přihlížet k 

základním fyziologickým potřebám žáků a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení 

vzniku sociálně nežádoucích jevů, poskytovat žákům a studentům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti 

a ochrany zdraví. 

8. Po poslední vyučovací hodině dopoledního a odpoledního vyučování vyučující předává žáky, kteří jsou 

přihlášeni do školní družiny vychovatelce školní družiny. Ostatní odvádí do šaten a vykonává dohled v šatně 

do doby, než žáci šatnu opustí. Žáci stravující se ve školní jídelně odcházejí z budovy školy s dozorujícím 

pedagogem nebo vychovatelkou. Pokud žáci navštěvují školní družinu, vracejí se s vychovatelkou zpět, ostatní 

odchází domů. Na základě písemného vyjádření rodičů se může žák sám dostavit do školní jídelny. V tomto 

případě škola nezajišťuje dohled nad žákem při přesunu do ŠJ. Dohled ve školní jídelně je zajištěn 

pedagogickými pracovníky školy.         

9. Pedagogičtí zaměstnanci dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární 

předpisy; pokud zjistí závady a nedostatky, ohrožující zdraví a bezpečnost osob, nebo jiné závady technického 

rázu, nebo nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a 

v rámci svých schopností a možností zabránit vzniku škody. Sledují zdravotní stav žáků a v případě náhlého 

onemocnění žáka informují bez zbytečných průtahů vedení školy a rodiče postiženého žáka. Nemocný žák 

může být odeslán k lékařskému vyšetření či ošetření jen v doprovodu dospělé osoby. Třídní učitelé zajistí, aby 

každý žák měl zapsány v žákovské knížce tyto údaje: rodné číslo, adresu, telefonní čísla rodičů, adresu a 

jméno ošetřujícího lékaře.   

10. Při úrazu poskytnou žákovi nebo jiné osobě první pomoc, zajistí ošetření žáka lékařem. Úraz ihned hlásí 

vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů, případně vyplní předepsané formuláře. Ošetření a vyplnění 

záznamů zajišťuje ten pracovník, který byl jeho svědkem nebo který se o něm dověděl první.       

11. Pedagogičtí a provozní pracovníci školy nesmí žáky v době dané rozvrhem bez dozoru dospělé osoby 

uvolňovat k činnostem mimo budovu, nesmí je samotné posílat k lékaři atd. Škola odpovídá za žáky v době 

dané rozvrhem výuky žáka, včetně nepovinných předmětů, přestávek.   

 

b) ochrana před sociálně nežádoucími jevy: 

 
1. Všem osobám je v prostorách školy a akcích pořádaných školou zakázáno kouřit, užívat návykové látky 

(alkohol, omamné látky, psychotropní látky aj. ovlivňující psychiku člověka, energetické nápoje), ve škole 

s nimi manipulovat a současně není z důvodů ochrany zdraví a bezpečnosti žáků dovoleno do školy vstupovat 

pod jejich vlivem. To neplatí pro případy, kdy osoba užívá návykové látky v rámci léčebného procesu, který ji 

byl stanoven zdravotnickým zařízením. 

2. V případě, kdy se škola o takovém chování dozví, bude tuto skutečnost hlásit rodičům nebo zákonnému 

zástupci (§ 7, odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně). 

V případě, že se škola o takovém chování dozví, je nucena splnit zákonnou ohlašovací povinnost vůči 

orgánům sociálně-právní ochrany ve Znojmě (§ 10, odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně). 

3. Distribuce je dle § 187 trestního zákona  a  šíření  OPL dle § 188 tr. zák. je v ČR zakázána a takové jednání 

je trestným činem nebo proviněním.  Škola je povinna v takovém případě na základě ustanovení § 167 

trestního zákona takový trestný čin překazit a učiní tak v každém případě včasným oznámením věci 

policejnímu orgánu.   
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4. V případě výskytu látky, u níž je podezření, že se jedná o omamnou a psychotropní látku v prostorách školy 

nebo v případě přechovávání takové látky žákem bude škola postupovat stejně jako ve výše uvedeném 

případě.   

5. Ve škole a jeho blízkém okolí je zakázáno kouření (platí pro žáky i pro zaměstnance školy). 

 

4. Zacházení s majetkem školy ze strany žáků 

 
1. U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy, majetku žáků, učitelů či jiných osob žákem je 

vyžadována úhrada od rodičů žáka, který poškození způsobil. Při závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit 

náhradu škody s rodiči je vznik škody hlášen Policii ČR, případně orgánům sociální péče. 

2. Žák má právo užívat zařízení školy, pomůcky a učebnice v souvislosti s výukou, avšak je povinen řídit se 

pokyny učitelů a jiných oprávněných osob. 

3. Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně svému třídnímu učiteli.   

4. Do školy žáci nosí pouze věci potřebné k výuce, cenné věci do školy nenosí. Hodinky, šperky, mobilní 

telefony apod. mají neustále u sebe, mají zakázáno je odkládat, pouze z bezpečnostních důvodů a na výslovný 

pokyn vyučujícího, který zajistí jejich úschovu.       

5. Žáci školy a zaměstnanci školy odkládají osobní majetek pouze na místa k tomu určená (trezor školy). 

6. Žákům základních škol jsou bezplatně poskytovány učebnice a učební texty uvedené v seznamu podle 

školského zákona.  Žáci jsou povinni řádně pečovat o takto propůjčený majetek školy, ochraňovat jej před 

ztrátou a poškozením, vrátit jej na konci roku v řádném stavu. V případě poškození nebo ztráty učebnic a 

školních pomůcek je žák nahradí novými, a to na vlastní náklady, nebo finanční kompenzací.  

7. Žáci a ostatní pracovníci školy šetří elektrickou energií, vodou a spotřebními materiály. 

 

Školní jídelna a školní družina: 

 

Podmínky pro poskytování školního stravování jsou uvedeny v provozním řádu školní jídelny. 

Podmínky provozu a režimu školní družiny jsou uvedeny ve vnitřním řádu školní družiny. 

 

 

B. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 
 
Tato pravidla jsou pro svoji rozsáhlost uvedena v samostatné části, ale jsou nedílnou součástí školního řádu. 

 

Školní řád nabývá platnosti dnem: 1. 9. 2017 

 

Projednáno pedagogickou radou: 31. 8. 2017 

 

Projednáno a schváleno školskou radou: 31. 8. 2017 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………. 
Mgr. Romana Kubíková 

       ředitelka školy 
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Dodatek č. 1 ke školnímu řádu pro školní rok 2017/2018 

 

 
Č. j.  101/2017 

Vypracovala:  Mgr. Romana Kubíková, ředitelka školy 

Pedagogická rada projednala dne: 11. 4. 2017 

Školská rada projednala dne: 31. 8. 2017 

Nabývá účinnosti: 1. 9. 2017 

 

 

1.2. Povinnosti zákonných zástupců: 

•  Na 2 a více dnů uvolňuje žáka ředitelka školy na základě písemné žádosti zákonných 

zástupců. 

 

 2. c) docházka do školy:  

• Rodinné důvody nejsou akceptovány školou jako písemná omluvenka. Musí být 

uveden jasný důvod nepřítomnosti žáka. 

• Zamešká-li žák během pololetí více jak 25 % aktivní účasti z hodinové dotace výuky 

v některém předmětu (a pokud nejsou k dispozici dostatečné objektivní podklady pro 

klasifikaci), koná žák komisionální přezkoušení z daného předmětu. 

• V předmětech Tv, Vv a ostatních výchovných předmětech je nutná aktivní účast 

v hodině!  

• Pokud absence žáka překročí hranici 100 hodin za jedno pololetí, budou pozváni do 

školy zákonní zástupci, aby byla situace řešena a zabránilo se tak dalším absencím a 

potencionální školní neúspěšnosti. V odůvodněných případech bude škola požadovat 

potvrzení ošetřujícího lékaře. 

• Při jakémkoliv uvolnění z vyučování je žák povinen si doplnit veškeré zameškané 

učivo.  
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Dodatek č. 2 ke školnímu řádu pro školní rok 2017/2018 
 

 

Č. j.  120/2017 

Vypracovala:  Mgr. Romana Kubíková, ředitelka školy 

Pedagogická rada projednala dne: 31. 8. 2017 

Školská rada projednala dne: 31. 8. 2017 

Nabývá účinnosti: 1. 9. 2017 

 

Podle novely školského zákona č. 101/2017: 

 

 

1.3 Práva a povinnosti pedagogických pracovníků 

 
Mají právo na: 

1. zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na ochranu před fyzickým 

násilím nebo psychickým nátlakem ze strany žáků nebo zákonných zástupců a dalších osob, které jsou 

v přímém kontaktu s pedagogickým pracovníkem ve škole 

2. to, aby nebylo do jejich přímé pedagogické činnosti zasahováno v rozporu s právními předpisy 

3. využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se zásadami a cíli vzdělávání při přímé 

vyučovací, výchovné, speciálně-pedagogické a pedagogicko-psychologické činnosti 

4. volit a být voleni do školské rady 

5. na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti 

 

Pedagogičtí pracovníci jsou povinni: 

1. vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání 

2. chránit a respektovat práva žáka 

3. chránit bezpečí a zdraví žáka a předcházet všem formám rizikového chování ve škole 

4. svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve školním prostředí a 

podporovat jeho rozvoj 

5. zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu žáka a 

výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž 

přišel do styku 

6. poskytovat žáku nebo zákonnému zástupci informace spojené s výchovou a vzděláváním 

 

 

1.1 Práva a povinnosti žáků 

 
16. Zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči všem pracovníkům školy nebo vůči 

ostatním žákům se vždy považují za závažné a hrubé porušení školního řádu. Dopustí-li se žák takového 

jednání, oznámí ředitel školy neprodleně tuto skutečnost orgánu sociálně – právní ochrany dětí (OSPOD). 

 

 

 

V Jaroslavicích 31. 8. 2017                             ------------------------------------------- 

                                                                      Mgr. Romana Kubíková, ředitelka školy 

 

 

            Účinnost od: 1. 9. 2017 
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Dodatek č. 3 ke školnímu řádu pro školní rok 2019/2020 

 

Č. j. 214/2019 

Vypracovala: Mgr. Zdenka Kuchaříková 

Pedagogická rada projednala dne: 29. 8. 2019 

Školská rada projednala dne:  

Nabývá účinnosti: 1. 9. 2019 

 

Strana 6; odstavec 2. Provoz a vnitřní režim školy; odstavec c) docházka do školy, bod č. 3 

Zamešká-li žák během pololetí více jak 25% aktivní účasti z hodinové dotace výuky v některém 

předmětu nebo pokud nejsou k dispozici dostatečně objektivní podklady pro klasifikaci, koná žák 

komisionální přezkoušení z daného předmětu. 

 

 

 

V Jaroslavicích 28. 8. 2019    _____________________________ 

              Mgr. Romana Kubíková, ředitelka školy 

Účinnost od 1. 9. 2019 
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