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1
1.1

Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole, podrobnosti
o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci školy
Práva žáků
Žák má právo:
1. na vzdělání a školské služby podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
2. na zabezpečení přístupu k informacím, zejména takovým, které podporují jeho duchovní,
morální a sociální rozvoj. Má právo na ochranu před informacemi, které škodí jeho pozitivnímu
vývoji a nevhodně ovlivňují jeho morálku,
3. být informován o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,
4. na vyjádření vlastního názoru ve všech věcech, které se ho týkají. Svůj názor musí vyjadřovat
přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušnosti a dobrého občanského soužití. Jeho
názorům musí být dána náležitá váha. Žák má právo sdělit svůj názor všem zaměstnancům,
5. na ochranu před fyzickým nebo psychickým násilím, nedbalým zacházením, či před sociálně
patologickými jevy. Má právo na využití preventivních programů, které mu slouží k poskytnutí
potřebné podpory ve zmíněných oblastech,
6. na poskytnutí pomoci v případě, že se ocitne v nesnázích nebo má nějaké problémy,
7. může si vyžádat pomoc vyučujícího v případě, že neporozuměl učivu nebo potřebuje doplnit
své znalosti,
8. žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vzdělávání, jehož obsah, formy
a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření nezbytných
podmínek, které toto vzdělávání umožňují, a na poradenskou pomoc školy a školského
poradenského zařízení,
9. na zvláštní péči v odůvodněných případech (v případě jakéhokoliv druhu onemocnění,
zdravotního postižení, v případě mimořádných schopností a talentu),
10. na život a práci ve zdravém životním prostředí a na odstraňování škodlivin ze školního
prostředí v rámci možností školy,
11. na ochranu před všemi formami sexuálního zneužívání a před kontaktem s narkotiky
a psychotropními látkami,
12. zakládat žákovskou samosprávu, volit a být volen. Pracovat v ní a jejím prostřednictvím
se obracet na vedení školy s tím, že vedení školy je povinno se stanovisky a vyjádřeními
samosprávy zabývat.

1.2

Povinnosti a chování žáků
Žák je povinen:
1. řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat,
2. dodržovat školní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví, pravidla hygieny
a bezpečnosti, s nimiž byl seznámen, ve škole i mimo školu. Při každém svém počínání má
na paměti nebezpečí úrazu. Žák je povinen chránit své zdraví i zdraví svých spolužáků
a pracovníků školy,
3. plnit pokyny pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem,
4. dodržovat v chování vůči zaměstnancům školy a spolužákům zásady kulturního chování,
vzájemné úcty, respektu a důstojnosti. Hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči
pracovníkům školy se vždy považují za závažné porušení povinností stanovených touto
směrnicí,
5. do školy vstupovat určeným vchodem, ten používat také k odchodu. O přestávkách (vyjma
přestávek mezi doplením a odpoledním vyučováním) a v době vyučování je zakázáno opouštět
budovu školy,
6. aktivně se účastnit vyučování a nenarušovat nevhodně průběh vyučovacích hodin.
O přestávkách se může volně pohybovat po budově školy, musí při tom dodržovat pravidla
slušného chování a bezpečnosti. Do jiných tříd přechází ukázněně. Žák smí vstupovat
do tělocvičny, počítačových učeben, chemické laboratoře, kuchyňky a do učebny dílen jen
s učitelem, v případě zájmových činností jen se svým vedoucím. Na učitele čeká v šatně,
na vedoucí před budovou školy. V šatnách je žák jen po nezbytně nutnou dobu,
Školní řád
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7. v jídelně se řídit pokyny dozírajících pracovníků školy a dodržovat pravidla slušného stolování,
8. po vstupu do školy se přezouvat v šatnách do zdravotně vhodných přezůvek, do tělocvičny
vstupovat po přezutí do vhodné sportovní obuvi,
9. okamžitě ohlásit ztrátu osobní věci vyučujícímu nebo učiteli, který koná dohled, a také třídnímu
učiteli,
10. hlásit všechny úrazy i malá zranění učiteli nebo třídnímu učiteli. Ten okamžitě zajistí ošetření
žáka, dle závažnosti případu uvědomí zákonného zástupce žáka a provede záznam do Knihy
úrazů.
Žákům je zakázáno:
1. kouřit ve všech prostorách školy, v jejím bezprostředním okolí a na všech akcích pořádaných
školou,
2. žákům je zakázáno přicházet do školy pod vlivem návykových látek a tyto látky do školy
přinášet, ve škole je užívat a manipulovat s nimi. V opačném případě hlásí škola tuto
skutečnost zákonnému zástupci žáka, orgánu sociálně právní ochrany dětí a případně Policii
ČR. Škola předává provinivšího se žáka jeho zákonným zástupcům, v případě podezření na
akutní ohrožení života či zdraví žáka škola neprodleně zajišťuje lékařskou pomoc,
3. provozovat hazardní hry, rozšiřovat pornografické materiály (tiskoviny, CD…), sledovat
a vytvářet erotické stránky na internetu,
4. dopouštět se jakýchkoliv projevů rasismu a ponižování spolužáků, posměšků a urážek
z důvodů zdravotního handicapu spolužáka, odlišného sociálního postavení žáka, odlišné rasy,
barvy pleti, národnosti či náboženského vyznání,
5. dopouštět se šikany, kyberšikany, tzn. jakýchkoliv projevů fyzické agrese, slovní agrese
a zastrašování, krádeží, ničení a manipulace s cizími věcmi, násilných a manipulativních
příkazů vůči jednotlivci nebo skupině osob,
6. nosit do školy věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo ohrožovat mravní
výchovu žáků. Nesmí také nosit cenné předměty, které nepotřebují k výuce, a větší obnosy
peněz.
7. nosit do výuky zbraně a jiné předměty nebezpečné pro život a zdraví člověka,
8. manipulovat s otevřeným ohněm, elektrickými spotřebiči, hasicími přístroji a hydranty
bez pokynu učitele,
9. jakýmkoliv způsobem zasahovat do školní počítačové sítě, jakož i měnit nastavení, stahovat
a nahrávat jakýkoliv software, užívat bez povolení učitele počítače a jejich příslušenství,
10. užívat jakékoliv školní spotřebiče, používat vlastní spotřebiče, jakož i jejich napájení
ze školních zdrojů. Využívání IT techniky ve vyučovací hodině je povoleno pouze se
souhlasem vyučujícího příslušné hodiny, žákům je však zakázáno napájení vlastních počítačů
ze školní sítě. Výjimku představují žáci s diagnostikovanými speciálními vzdělávacími
potřebami, kteří předloží doporučení příslušné pedagogicko-psychologické poradny. Napájení
ze školních zdrojů těmto žákům je umožněno na základě předložení „Vyjádření o shodě“,
11. používat bez souhlasu pedagoga během celého pobytu ve škole, školní jídelně a družině
elektronická zařízení, jako jsou mobilní telefony, tablety, herní zařízení, hudební a video
přehrávače, notebooky a další vybavení sloužící k podobným účelům. Pokud si uvedená
zařízení žáci do školy přinesou, je to na jejich vlastní riziko a zařízení zůstávají po celou dobu
vypnutá a uložená v taškách či šatních skříňkách. Při porušení výše uvedené zásady je žák
povinen vypnuté zařízení předat pedagogovi, který ho dle vážnosti prohřešku vrátí žákovi nebo
zařízení předá zákonnému zástupci žáka. Stejná pravidla platí i pro akce pořádané mimo
budovu školy.

1.3

Docházka do školy
1. Žák je povinen účastnit se výuky podle rozvrhu hodin a akcí organizovaných školou.
Na vyučovací hodiny přichází včas, aby si stačil připravit potřebné pomůcky před jejich
začátkem.
2. Nepřítomnost žáka ve škole omlouvají rodiče ze zdravotních nebo jiných vážných důvodů. Toto
je nutno učinit nejpozději do tří kalendářních dnů od začátku nepřítomnosti. Omluvit lze žáka
osobně, telefonicky nebo e - mailem. Po návratu žáka do školy je nutné takto omluvenou
absenci doložit zápisem v omluvném listu žákovské knížky. O předem známé absenci žáka
informují zákonní zástupci třídního učitele před jejím započetím, aby bylo možno zajistit
způsob doplnění zameškaného učiva.
Školní řád
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3. Odchod žáka z vyučování před jeho ukončením je možný pouze na základě písemné žádosti
zákonných zástupců. Žák předloží žádost o uvolnění vyučujícímu hodiny, z které odchází,
nebo třídnímu učiteli. Souhlasí-li zákonný zástupce se samostatným odchodem žáka ze školy,
uvede tuto skutečnost v žádosti a přebírá za žáka okamžikem jeho odchodu ze školy veškerou
právní zodpovědnost vyplývající z povinnosti dohledu nad dítětem. Nesouhlasí-li zákonný
zástupce se samostatným odchodem žáka ze školy je povinen si žáka vyzvednout. Tuto
absenci musí zákonný zástupce následně doložit v omluvném listu žákovské knížky.
4. V odůvodněných případech má škola právo vyžadovat pro omlouvání absence žáka lékařské
potvrzení.
5. V době vyučování navštěvují žáci lékaře jen v nutném případě.
6. Při účasti na akcích, které organizuje škola, žáci dodržují ustanovení školního řádu.

1.4

Zacházení se školním majetkem, učebnicemi a školními pomůckami
1. Žák má právo užívat zařízení školy, pomůcky a učebnice v souvislosti s výukou, je při tom
povinen řídit se pokyny učitelů a jiných oprávněných osob.
2. Žák je povinen udržovat v pořádku všechny věci, které tvoří zařízení třídy a školy, a také ty,
které mu byly svěřeny v souvislosti s výukou.
3. Za škodu na majetku školy, kterou způsobí žák svévolně, bude vyžadována odpovídající
náhrada.
4. V případě, že nedojde mezi zákonnými zástupci žáka a školou k dohodě o náhradu škody,
může škola vymáhat náhradu soudní cestou.

2
2.1

Provoz a vnitřní režim školy
Vnitřní režim školy
1. Základní škola je otevřená pro vstup žáků od 7:35 do 7:55 hodin. Žáci, kterým začíná
vyučování nultou hodinou, vstupují do školy v 6:55 hodin se svým vyučujícím, na kterého
čekají před budovou školy. Dojíždějící žáci mohou využít v zimním období od 7:00 do 7:35
hodin prostory školní družiny.
Průběh vyučování:
1. vyuč. hodina: 7:55 – 8:40
2. vyuč. hodina: 8:50 – 9:35
3. vyuč. hodina: 9:55 -10:40
4. vyuč. hodina: 10:50 -11:35

5. vyuč. hodina: 11:45 -12:30
6. vyuč. hodina: 12:40 -13:25
7. vyuč. hodina: 13:35 -14:20
8. vyuč. hodina: 14:30 -15:15

2. Žáci opustí školu ihned po skončení vyučování.
3. Žáci, kteří mají odpolední vyučování, mohou vstoupit během polední přestávky do budovy
školy.
4. V odůvodněných případech lze vyučovací hodiny dělit, spojovat, popř. ukončovat dříve, než
stanoví rozvrh. V tomto případě je odlišná doba ukončení vyučování v předstihu oznámena
rodičům.
5. Při výuce některých předmětů, zejména nepovinných a volitelných, jsou děleny třídy na skupiny
(určeno rozvrhem). Nejvyšší počet žáků ve skupině je 30. Při výuce cizích jazyků je nejvyšší
počet žáků ve skupině 24.

2.2

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.
2. Při organizaci výuky při akcích souvisejících s výchovně vzdělávací činností školy mimo místo,
kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví zařazení a délku přestávek zaměstnanec školy
pověřený 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
Školní řád
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4.

5.

6.

7.
8.

3

počtu může stanovit s ohledem na náročnost zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků
ředitel školy. Škola pro plánování takovýchto akcí stanoví toto pravidlo – každou plánovanou
akci mimo budovu školy předem projedná organizující zaměstnanec s vedením školy zejména
s ohledem na zajištění BOZP.
Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, kdy místem pro
shromáždění žáků není místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje organizující
zaměstnanec školy 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, čas shromáždění žáků
a skončení akce oznámí předem organizující zaměstnanec školy zákonným zástupcům žáků.
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
zaměstnanec školy žáky prokazatelně poučí o bezpečnosti. Pro společné zájezdy tříd, lyžařské
kurzy, 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.
Pokud škola zařadí do školního vzdělávacího programu základní plaveckou výuku,
uskutečňuje ji během prvního stupně. Do výuky mohou být zařazeny také další aktivity jako
bruslení, školy v přírodě, atd.
Chování žáka na mimoškolních akcích je součástí celkového hodnocení žáka včetně
hodnocení na vysvědčení.
Při zapojení školy do soutěží bezpečnost a ochranu zdraví žáků po dobu dopravy na soutěže
a ze soutěží zajišťuje vysílající škola, pokud se se zákonným zástupcem žáka nedohodne
jinak. V průběhu soutěže zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků organizátor.

Zákonní zástupci žáků
Zákonní zástupci mají právo:
1. informovat se na chování a prospěch svého dítěte u vyučujících a třídních učitelů v určených
konzultačních hodinách nebo po předchozí domluvě v jinou dobu. Není dovoleno narušovat
v této souvislosti vyučování. Na základě dohody s vyučujícím mohou navštívit vyučovací
hodinu,
2. vznášet připomínky a podněty k práci školy u vyučujících, ředitele nebo zástupců ředitele školy,
3. na svobodnou volbu školy pro své dítě,
4. nahlížet do výroční zprávy, pořizovat si z ní opisy a výpisy,
5. na informace a poradenskou pomoc školy nebo škol. poraden. zařízení, případně využít
možnosti pomoci všech pedagogů a pracovníků školního poradenského pracoviště,
6. volit a být voleni do školské rady.
Zákonní zástupci jsou povinni:
1. řádně omlouvat žáka - viz část 1.3 Docházka do školy,
2. zajistit, aby žák řádně docházel do školy a byl na výuku náležitě připraven,
3. na vyzvání ředitele školy nebo třídního učitel se osobně účastnit projednávání závažných
otázek týkající se vzdělávání dítěte nebo žáka,
4. informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo o jiných
závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
5. oznámit škole další údaje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., které jsou podstatné
pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích,
6. podat písemnou žádost adresovanou vedení školy, pokud zákonný zástupce žádá o částečné
nebo úplné uvolnění žáka z vyučování.

4

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před
sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo
násilí
1. Na začátku školního roku třídní učitel seznámí žáky se školním řádem a se zásadami
slušného chování. O poučení žáků provede vyučující záznam do třídní knihy.
Školní řád
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2. Při výuce v tělocvičně, na hřišti, v dílnách a v laboratoři dodržují žáci specifické bezpečnostní
předpisy pro tyto učebny či prostory, dané řádem odborné učebny. Vyučující daného předmětu
prokazatelně poučí žáky v první vyučovací hodině školního roku a dodatečně poučí žáky, kteří
při první hodině chyběli. O poučení žáků provede vyučující záznam do třídní knihy.
3. Během přestávek vykonává učitel dohled nad žáky a zajišťuje bezpečnost ochrany zdraví
všech žáků a chrání je před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí.
4. Dohled zaměstnanci školy vykonávají i ve školní jídelně během oběda.
5. Dohled zaměstnanci školy vykonávají i ve školní budově během polední přestávky.
6. Pracovníci školy poučí žáky o bezpečném a slušném chování před prázdninami, každou
exkurzí, vycházkou, školním výletem, sportovní akcí, plaveckým a lyžařským výcvikem. O
poučení žáků provede vyučující záznam do třídní knihy.
7. Šatny s odloženými svršky žáků jsou uzamčeny, klíče od šaten mají žákovské služby třídy
určené třídním učitelem. Třídní učitelé určí služby žáků tak, aby bylo možno toto opatření
dodržovat i během dělené a odpolední výuky žáků. Uzamčení všech šaten průběžně kontroluje
školník.
8. Zaměstnanci školy 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.
9. Zaměstnanci školy sledují zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění žáka informují
bez zbytečných průtahů rodiče postiženého žáka. Nemocný žák může být odeslán k
lékařskému vyšetření či ošetření jen v doprovodu dospělé osoby. Při výskytu infekčního
onemocnění se postup zákonných zástupců žáka i školy řídí pravidly vyplývajícími z povahy
situace.
10. Při úrazu poskytnou zaměstnanci školy žákovi nebo jiné osobě první pomoc, zajistí ošetření
žáka lékařem a neprodleně informují zákonného zástupce žáka. 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. Při náznaku projevu diskriminace a násilí řeší tento přestupek třídní učitel s pracovníky
školního poradenského pracoviště a s rodiči provinivšího se žáka.
12. V rámci naplňování preventivního programu školy může být žák s předchozím písemným
souhlasem zákonného zástupce orientačně testován na přítomnost návykových látek.

5

Závěrečná ustanovení
1. Kontrolou provádění ustanovení tohoto předpisu jsou statutárním orgánem školy pověřeni
vedoucí pracovníci.
2. Školní řád nabývá účinnosti dnem:
3. Podle § 30 školského zákona č. 561/2004 Sb. zveřejňuje ředitel školy tento řád následujícím
způsobem: vyvěšením ve veřejně přístupných prostorách školy, v kabinetech, v učebnách
a na webových stránkách školy.
4. Nepedagogičtí zaměstnanci školy byli s tímto školním řádem seznámeni dne 5. 2. 2021
5. Žáci školy byli s tímto řádem seznámeni třídními učiteli, seznámení je zaznamenáno v třídních
knihách.
6. Řád školy byl projednán a schválen pedagogickou radou dne 22. 1. 2021.
7. Řád školy byl projednán a schválen školskou radou dne 29. 1. 2021.

6
č. 1
č. 2

Přílohy
Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
Distanční vzdělávání

Mgr. Petr Chochola
ředitel školy

Školní řád

Stránka 6 z 6

