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6 POUČENÍ ......................................................................... Chyba! Záložka není definována. 

 

1 Práva a povinnosti žáků 

1. 1 Žáci mají právo: 
Na vzdělávání a školské služby v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění.  

Na průběžné informace o výsledcích svého vzdělávání. 

Volit své zástupce do Dětského parlamentu a prostřednictvím Žákovské rady se obracet na 

vedení školy.  

Vedení školy se zabývá stanovisky a vznesenými podněty, vyjádřením žáků musí být 

věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje. 

Vyjadřovat se s úctou a respektem k rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich 

vzdělávání.  

Na ochranu před jakoukoliv diskriminací. 

Na ochranu před vměšováním se do soukromí, před nezákonnými útoky na jejich pověst. 

Na ochranu před špatným zacházením, na respektování článků Úmluvy o právech dítěte. 

1. 2 Žáci mají povinnost: 
Chodit do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin, nejpozději 15 minut před zahájením 

výuky, nejpozději v 7. 55 hod. být ve třídě, účastnit se činností organizovaných školou, které 

jsou povinné.  

Chodit do školy vhodně a čistě upraveni a oblečeni, být přezuti (z bezpečnostních důvodů do 

vhodné obuvi).  

Pravidelně se připravovat na výuku. 

Na hodiny TV nosit cvičební úbor a uložit ozdoby (včetně piercingu) na předem určená místa, 

V hodinách pracovních činností, výtvarné výchovy apod. chránit se pracovním oděvem dle 

pokynů vyučujících.  

Chovat se slušně k zaměstnancům i ostatním žákům školy, dbát pokynů pedagogických a 

správních zaměstnanců, dodržovat řády odborných pracoven. 

Chovat se tak, aby neohrožovali svoje zdraví ani jiné osoby. 

Hlásit ihned učiteli (případně kterémukoliv zaměstnanci školy) každý úraz, ke kterému dojde 

v době pobytu ve škole nebo na akci pořádané školou. 

Nosit do školy obalené učebnice a školní potřeby podle rozvrhu hodin a pokynů vyučujících. 

Zacházet šetrně s učebnicemi a školními potřebami, chránit majetek před poškozením, 

neplýtvat vodou a elektrickou energií. 

Dodržovat zákaz otevírání oken (okna ve třídách a na chodbě může otevírat pouze 

zaměstnanec školy). 

Dodržovat zákaz sedání na okenní parapety a školní lavice. 

Dodržovat pokyny zaměstnanců školy při manipulaci s okenními žaluziemi a roletami  

(v každé třídě určí třídní učitel na začátku školního roku žákovskou službu, která má 

manipulaci se žaluziemi a roletami na starosti).  

Před ukončením vyučování neopouštět školní objekt bez vědomí vyučujících, v době mimo 

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

Je přísně zakázáno nosit, držet, distribuovat a zneužívat návykové látky a alkoholické nápoje 

v areálu školy nebo při činnostech organizovaných školou. Porušení tohoto zákazu bude 

kvalifikováno jako hrubé porušení kázně a budou z něho vyvozeny sankce – snížený stupeň 

z chování. 

Respektovat zákaz kouření (včetně elektronických cigaret) ve všech prostorách školy a v 

jejím nebližším okolí. 
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Nenosit do školy předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost. 

V průběhu výuky mít vypnuté a uschované mobilní telefony. Není dovoleno používat ani 

kalkulačky na mobilních telefonech. Také je přísně zakázáno nabíjet ve škole mobilní  

telefony. Všechny tyto zákazy se vztahují také na přestávky a na školní akce.  

Během pobytu ve škole dodržovat zákaz pořizování audio a video nahrávek, používání 

jakýchkoliv fotoaparátů. 

V průběhu výuky nepoužívat přehrávače se sluchátky na uších ani kolem krku. 

Z bezpečnostních důvodů respektovat zákaz žvýkání žvýkaček v průběhu vyučování 

Dodržovat stanovený zasedací pořádek. 

Při porušení povinností stanovených tímto školním řádem lze podle závažnosti žákovi uložit 

výchovné opatření (viz hodnocení chování žáků). 

Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči zaměstnancům školy a ostatním 

žákům školy se vždy považují za závažné porušení povinností stanovených školským 

zákonem (zák. č. 561/2004 Sb., v platném znění). 

Rovněž za závažné porušení tohoto školního řádu je považováno svévolné ničení školního 

zařízení a majetku jiných osob. 

Při prokazatelném závažném porušení nebo četnějším porušování školního řádu může být žák  

vyloučen ze společných akcí třídy, školy (ozdravný pobyt, škola přírodě, lyžařský výcvikový 

kurz, plavecký výcvik, kulturní a sportovní akce atd.).  

 

2 Práva a povinnosti zákonných zástupců nezletilých žáků 

2. 1 Zákonní zástupci nezletilých žáků mají právo: 
Na svobodnou volbu školy pro své dítě. 

Informace o škole a školském zařízení podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím. 

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

Na vzdělávání a školské služby pro jejich nezletilé děti podle školského zákona. 

Na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte. 

Volit a být voleni do školské rady. 

Na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v 

záležitostech vzdělávání podle školského zákona. 

Mají právo na vzdělávání u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, formy a metody 

musejí odpovídat jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření nezbytných 

podmínek, které toto vzdělávání umožní, a na poradenskou pomoc školy a školského 

poradenského zařízení. 

Vyjadřovat se k rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání žáka. 

2. 2 Zákonní zástupci nezletilých žáků mají povinnost: 
Zajistit, aby jejich děti docházely řádně do školy a plnily povinnou školní docházku. 

Na vyzvání ředitele školy, výchovného poradce nebo třídního učitele se osobně zúčastnit 

projednání otázek týkajících se vzdělávání jejich dítěte. 

Informovat školu o zdravotní způsobilosti žáka ke vzdělávání a jejích změnách, o zdravotních 

potížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání. 

Oznámit škole včas údaje o tom, zda je dítě zdravotně postiženo nebo zdravotně 

znevýhodněno. 

Doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 2 kalendářních dnů od 

počátku nepřítomnosti žáka prostřednictvím žákovské knížky (osobně, telefonicky,  

e-mailem). 
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Oznamovat škole do tří dnů údaje podle § 28, odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb. 

(dokumentace škol a školských zařízení), další údaje a jejich změny, které jsou podstatné pro 

průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka (změna adresy, telefonního čísla apod.) 

3 Práva zaměstnanců školy 

3. 1 Zaměstnanci školy mají právo: 
Na zdvořilé jednání ze stran žáků a jejich zákonných zástupců (zvláště hrubé slovní a fyzické 

útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné porušení povinností). 

Na ochranu před neobjektivním nebo neoprávněným zasahováním rodičů do záležitostí, které 

se týkají výhradně jejich profesionálních povinností. 

Pedagogičtí zaměstnanci mají právo rozhodovat o výběru vyučovacích metod a postupů při 

plnění cílů vzdělávacího programu školy a naplňování práv žáků. 

Odmítnout poskytnout informace o průběhu a výsledcích vzdělávání či jednat s žákem nebo 

zákonným zástupcem v době, kdy plní jiné pracovní povinnosti. 

3. 2 Třídní učitelé 
Soustavně sledují docházku žáků, do 2 kalendářních dnů musejí znát důvod absence žáka.  

Pokud v této době zákonný zástupce žáka neomluví, TU bude telefonicky nebo 

prostřednictvím emailu zák. zástupce žáka kontaktovat. Pokud se mu v této době nepodaří 

zjistit důvod absence, hlásí tuto skutečnost výchovnému poradci a příslušným orgánům (soc. 

odbor…). 

Sledují připravenost žáků do školy po všech stránkách, v této oblasti spolupracují s ostatními 

vyučujícím a zákonnými zástupci žáků a vyvozují příslušná výchovná opatření.  

Na dobu delší než 3 pracovní dny uvolní žáka na základě žádosti zákonného zástupce ředitel 

školy po předběžném doporučujícím vyjádření třídního učitele. 

Seznamuje ostatní pedagogy vyučující v dané třídě, výchovného poradce a školního metodika 

prevence s novými skutečnostmi zjištěnými u žáka – problémy s chováním, prospěchem, 

zdravotní a rodinné problémy. 

Informují žáky a jejich zákonné zástupce o prospěchu, informují o každém mimořádném 

zhoršení prostřednictvím žákovských knížek, deníčků, sešitů, na výchovných komisích, 

třídních schůzkách či konzultacích. Zajišťují informovanost rodičů podle požadavků 

klasifikačního řádu. Kontrolují, zda zákonní zástupci žáka sledují uvedené zápisy. 

4 Vztahy žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků se 
zaměstnanci školy 
 

Vzájemné vztahy jsou založeny na oboustranném respektu. 

Žáci školy jsou ve vztahu ke všem zaměstnancům školy povinni dodržovat pravidla slušného 

chování a jim příslušná ustanovení školního řádu. 

Pracovníci školy jsou povinni respektovat práva žáků a zajišťovat jejich uplatňování v 

podmínkách své působnosti. 

Pedagogičtí pracovníci vydávají žákům a zákonným zástupcům pouze takové pokyny, které 

bezprostředně souvisejí s plněním vzdělávacího programu školy, školním řádem a dalšími  

nezbytnými opatřeními. 

Všichni zaměstnanci školy chrání žáky před násilím, diskriminací, působením negativních 

jevů a respektují jejich soukromí 

Pedagogičtí pracovníci a zákonní zástupci nezletilých žáků uplatňují taktní přístup při jednání, 

řídí se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. 
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Pedagogičtí pracovníci realizují třídní schůzky a konzultačních hodiny, pravidelně informují 

zákonné zástupce o výsledcích vzdělávání a chování žáků 

5 Provoz a vnitřní režim školy 

5. 1 Režim činnosti ve škole 
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, které je přílohou tohoto řádu. Tyto údaje mají žáci zapsány v žákovských 

knížkách. Vyučování končí nejpozději do 16 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. 

Školní budova se pro žáky otevírá v 7.40 hodin ráno (žákům je umožněn vstup do budovy 

nejméně 20 minut před začátkem dopoledního vyučování) a 15 minut před začátkem 

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

školy, kteří nad nimi zajišťují pedagogický dozor. Dozor nad žáky je zajištěn po celou dobu 

jejich pobytu ve školní budově, přehled dozorů je vyvěšen na všech úsecích, kde dozor 

probíhá. 

Přestávky mezi vyučovacími hodinami v dopoledním vyučování jsou desetiminutové. Po 

druhé vyučovací hodině se zařazuje přestávka v délce 20 minut. Přestávka mezi dopoledním  

a odpoledním vyučováním trvá 40 minut. Přestávky v odpoledním vyučování po 6. vyučovací 

hodině jsou pětiminutové. 

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

a ihned odcházejí do učeben. V šatnách se žáci zbytečně nezdržují. Ve třídě jsou nejpozději 

v 7.55 hod. V průběhu vyučování je žákům vstup do šaten povolen pouze se svolením 

vyučujícího. 

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. 

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. 

Při výuce některých předmětů, zejména nepovinných a volitelných, lze dělit třídy na skupiny, 

vytvářet skupiny žáků ze stejných nebo různých ročníků nebo spojovat 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. 

Škola vede evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, k nimž došlo v době školního vyučování a při 

činnostech organizovaných školou, vyhotovuje a zasílá záznam o úrazu stanoveným orgánům 

a institucím. 

O všech přestávkách je umožněn pohyb dětí mimo třídu v rámci patra. 

Do odborných učeben se žáci přesunují 2 minuty před koncem přestávky. 

Provoz školy probíhá ve všedních dnech od 6.00 do 15.00 hodin. Úřední záležitosti (potvrzení 

apod.) si mohou žáci vyřizovat v kanceláři personalistky školy o velké přestávce nebo po 

vyučování. 
Před vyučováním a o přestávkách mohou žáci využívat školního bufetu, mléčného 
automatu. 
Žákům je povolen vstup do kanceláří a kabinetů, žák zaklepe a vstoupí.   
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Vyučovací hodiny a přestávky:  
 

 Délka hodiny Přestávka 

1. hodina 8.00 – 8.45 08.45 – 08.55 

2. hodina 8.55 – 9.40 09.40 – 10.00 

3. hodina 10.00 – 10.45 10.45 – 10.55 

4. hodina 10.55 – 11.40 11.40 – 11.50 

5. hodina 11.50 – 12.35 12.35 – 12.45 

6. hodina 12.45 – 13.30 13.30 – 14.20 

7. hodina 14.10 – 14.45 14.45 – 14.50 

8. hodina 14.50 – 15.30  

 

Pro usnadnění styku školy se zákonnými zástupci jsou zavedeny žákovské knížky. Žákovskou 

knížku je žák povinen nosit do školy a povinen ji předložit zákonným zástupcům k podpisu. 

Žákovská knížka je základním dokumentem žáka. Je nepřípustné cokoliv v ní škrtat či 

přepisovat. Veškeré zápisy do ŽK provádějí žáci pouze na pokyn učitele. Ztráta ŽK, její 

úmyslné poškození či zničení  nebo manipulace s ní, je považováno za závažné provinění. 

Úmyslná ztráta nebo zničení ŽK je považována za hrubé porušení školního řádu a bude 

potrestáno výchovným opatřením a může být zahrnuta do hodnocení chování na konci 1. a 2. 

pololetí: 

 

a) neúmyslná ztráta ŽK – napomenutí TU 

b) úmyslná ztráta ŽK – až 2. stupeň z chování  

5. 2 Režim při akcích mimo školu 
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.  

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. 

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 kurzy, školy v přírodě platí zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými jsou žáci 

předem seznámeni. Při pobytu v ubytovacích zařízeních se žáci podřizují vnitřnímu řádu 

tohoto zařízení a dbají všech pokynů pracovníků tohoto zařízení.  

Pro pořádání mimoškolních akcí platí zvláštní směrnice školy zahrnující i oblast bezpečnosti a 

ochrany zdraví žáků: směrnice pro školy v přírodě, lyžařské výcvikové kurzy, zahraniční 

výjezdy, školní výlety. 

Za dodržování předpisů o BOZ odpovídá vedoucí akce, který je určen ředitelem školy. 

Součástí výuky je také výuka plavání ve dvou ročnících prvního stupně a lyžařský výcvik na 

2. stupni ZŠ. 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.  
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Chování žáka na mimoškolních akcích je součástí celkového hodnocení žáka včetně 

klasifikace 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. 

U sportovních soutěží, uměleckých soutěží a dalších soutěží, kde to charakter soutěže 

vyžaduje a je to dáno organizačním řádem soutěže, zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví 

žáků vysílající škola v plném rozsahu, pokud se se zákonným zástupcem žáka nedohodne 

jinak. 

5. 3 Evidence úrazů 
Záznam o úrazu provádí zaměstnanec školy, který v době vzniku úrazu vykonával nad žáky 

dozor.  

Ve škole je vedena kniha úrazů, v níž se evidují všechny úrazy dětí, žáků a studentů ke 

kterým došlo při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech, a to nejpozději do 24 

hodin od okamžiku, kdy se škola (školské zařízení – ŠD, ŠJ při ZŠ) o úrazu dozví.  

Do této knihy úrazů se zapisují i úrazy vzniklé po dobu činnosti školní družiny a při 

stravování žáků ve školní jídelně ZŠ. 

5. 4 Hlášení úrazu 
O úrazu nezletilého žáka podá škola nebo školské zařízení bez zbytečného odkladu hlášení 

jeho zákonnému zástupci. Pokud nasvědčují zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s 

úrazem byl spáchán trestný čin nebo přestupek, podá škola nebo školské zařízení bez 

zbytečného odkladu hlášení místně příslušnému útvaru Policie České republiky. Dále o úrazu 

podá škola nebo školské zařízení bez zbytečného odkladu hlášení pojišťovně, u které je škola 

nebo školské zařízení pojištěno pro případ své odpovědnosti za škodu vzniklou na životě a 

zdraví žáků. 

Záznam o úrazu, jehož důsledkem byla nepřítomnost žáka ve vyučování, nebo pokud je 

pravděpodobné, že žáku bude poskytnuta náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění 

způsobené úrazem, zasílá škola (školské zařízení) za uplynulý kalendářní měsíc, nejpozději do  

pátého dne následujícího měsíce - zřizovateli, zdravotní pojišťovně žáka a příslušnému 

inspektorátu České školní inspekce. 

Osobní údaje, které jsou součástí knihy úrazů, mohou být zpracovávány pouze za účelem 

evidence úrazů, popřípadě jako podklad pro vyhotovení záznamu o úrazu, podléhají režimu 

ochrany osobních údajů podle platných právních předpisů. 

5. 5 Hlášení ztráty, krádeže 
O ztrátě, krádeže osobních věcí, které je způsobeno žákovi na půdě školy je rodič povinen 

informovat Policii ČR, kde popíše a nahlásí danou skutečnost. Poté neprodleně informuje 

školu a doloží „Potvrzení o přijatém oznámení“ z policie. Na základě šetření Policie ČR, rodič 

obdrží „Vyrozumění o šetření“, které pak doloží škole. Součástí je popis ztráty, krádeže 

s uvedením ztraceného předmětu, věci, doklad o koupi a potřebné tiskopisy, které obdrží ve 

škole. Poté bude provedeno odškodnění na základě rozhodnutí pojišťovny. 

5. 6 Pravidla omlouvání absence 
Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů předem známých žákovi nebo jeho 

zákonnému zástupci, požádá zástupce žáka třídního učitele nebo ředitele školy o uvolnění 

z vyučování. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z nepředvídaných důvodů, je zástupce 

žáka povinen nejpozději do dvou dnů telefonicky, e-mailem, popř. osobně oznámit třídnímu 

učiteli důvod nepřítomnosti.  
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Dobu, na kterou uvolní žáka: 

a. jeden den – rodič po dohodě s třídním učitelem 

b. dva dny - rodič po dohodě s třídním učitelem 

c. tři dny a více dnů – ředitel školy na základě písemné žádosti zákonného 

zástupce s vyjádřením TU nebo lékaře 

 

Po návratu do školy musí být omluva provedena zákonným zástupcem žáka písemně v 

žákovské knížce a musí obsahovat datum, důvod absence a podpis zákonného zástupce žáka. 

Omluvenku předloží žák třídnímu učiteli ihned po návratu do školy. 

Škola může (v souladu s Metodickým pokynem MŠMT č.j. 10 194/2002-14 k jednotnému 

postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví) 

požadovat u absence žáka z důvodu nemoci přesahující tři dny školního vyučování potvrzení 

vydané ošetřujícím lékařem (v odůvodněných případech i v případě nepřítomnosti 

nepřesahující tři dny).  

5. 7 Odchod žáka ze školy během vyučování: 
Žáci 1. – 5. ročníků mohou odejít ze školy během vyučování pouze v doprovodu zákonného 

zástupce nebo dospělé osoby určené zákonným zástupcem. 

Žáci 6. – 9. ročníků mohou odejít samostatně pouze za podmínky předložení žádosti s 

písemným prohlášením zák. zástupce za převzetí plné zodpovědnosti za bezpečnost dítěte. 

Tuto žádost předloží žák třídnímu učiteli nebo vyučujícímu v dané vyučovací hodině (při 

uvolnění na 1 vyučovací hodinu).  

Škola může v nezbytných případech (náhlé zdravotní důvody) zajistit doprovod žáka k lékaři, 

následně po ošetření je však zákonný zástupce povinen si vyzvednout dítě osobně. 

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. V předmětu tělesná výchova 

ředitel školy uvolní žáka z vyučování na základě posudku vydaného registrujícím lékařem, 

pokud má být žák uvolněn na pololetí školního roku nebo na školní rok. Na první nebo 

poslední vyučovací hodinu může být žák uvolněn se souhlasem zákonného zástupce bez 

náhrady – za předpokladu převzetí plné zodpovědnosti za bezpečnost dítěte.  

Žákovi, který se nemůže pro svůj zdravotní stav po dobu delší než dva měsíce účastnit 

vyučování, stanoví ředitel školy takový způsob vzdělávání, který odpovídá možnostem žáka, 

nebo mu může povolit vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu (§ 18 zákona 

561/2004 Sb.). Zákonný zástupce je povinen vytvořit pro stanovené vzdělávání podmínky. 

5. 8 Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků nebo 
studentů a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před 
projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 
 

Obecná pravidla  

Všichni žáci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví a majetek 

svůj ani jiných osob.  

Žákům není v době mimo vyučování dovoleno zdržovat se v prostorách školy, pokud nad 

nimi není vykonáván dozor způsobilou osobou. 

Každý úraz či poranění, k nimž dojde během pobytu žáků ve školní budově nebo mimo 

budovu při akci pořádané školou žáci hlásí ihned vyučujícímu, nebo pedagogickému dozoru. 
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Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením 

bez dozoru učitele. 

Při výuce v tělocvičně, dílnách, na pozemcích, v laboratoři a v dalších odborných učebnách 

dodržují žáci specifické bezpečnostní předpisy pro tyto učebny (vnitřním řád odborné 

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 učitel záznam do třídní knihy. Poučení o BOZ a PO se provádí rovněž před 

každou akcí mimo školu a před každými prázdninami. 

Školní budova je volně přístupná zvenčí pouze v době, kdy je dozírajícími zaměstnanci 

zajištěna kontrola přicházejících osob. Zákonní zástupci a další osoby nemají povoleno 

vstupovat do suterénu, kde jsou šatny. Každý z pracovníků školy, který otevírá budovu cizím 

příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy, nechat příchozí zapsat se do sešitu návštěv 

a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně po budově.  

Ve všech budovách a prostorách školy platí přísný zákaz: požívání alkoholu, používání 

ponorných el. vařičů, ponechávat peníze v hotovosti a osobní cenné věci volně ve stolech, 

skříních, ve třídě i v kabinetech, nechávat je ve škole přes noc. 

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 kontroluje v 8.00 a 

průběžně během výuky správce budov. 
Každý má právo na ochranu své osoby zejména před projevy rasismu, xenofobie a šikanování.  
Zakazuje se nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek včetně alkoholu a 
cigaret.  
Při porušení výše uvedených pravidel bude postupováno podle Metodických pokynů MŠMT 
Čj.: 28 275/200-22 – šikana, Čj.:14 423/99-22 – rasismus a MP MŠMT Čj.:14 514/00-51, 
budou žáci potrestáni podle Pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků.  
Každý, kdo zjistí porušení uvedených práv nebo bude cítit, že jeho či kohokoliv jiného práva 
jsou ohrožená, oznámí tuto skutečnost třídnímu učiteli, metodiku prevence, výchovnému 
poradci, řediteli školy nebo kterémukoliv pracovníkovi školy.  
O přestávkách se žáci chovají ukázněně, aby svým neuváženým běháním nezpůsobili úraz 
sobě ani svým spolužákům.  
Žák je povinen sebemenší úraz i škodu na majetku školy nebo v osobním vlastnictví, který 
utrpí při vyučování nebo o přestávce nahlásit vyučujícímu nebo dozírajícímu učiteli.  
Pracovník školy újmu na zdraví nebo majetku nahlásí řediteli školy a bezpečnostnímu 
techniku.  
Pro posouzení úrazu začíná areál školy u hlavního vchodu, před školní jídelnou a schodištěm 
před školní družinou.  

5. 9 Podmínky zacházení s majetkem školy  
 
Žáci jsou povinni zacházet šetrně s učebnicemi, pomůckami a s veškerým vybavením školy.  
Žáci se chovají tak, aby nedocházelo ke škodám na vybavení budovy školy včetně maleb. 
Zásady šetrného nakládání platí i pro venkovní areál školy včetně školního hřiště a 
umělohmotného hřiště. Používání umělohmotného hřiště mimo vyučování je dovoleno pouze 
na písemné „Povolení k užívání hřiště“ vedením školy. 
Pokud dojde ke škodě na tomto majetku, kterou žák nebo žáci úmyslně zavinili, musí ji rodiče 
nebo zákonní zástupci odstranit či finančně uhradit jeho opravu.  

5. 10 Výchovná opatření – pochvaly a jiná ocenění a kázeňská opatření 

5. 10. 1 Pochvaly 

Pochvaly se udělují žákům za výrazný projev školní nebo občanské iniciativy, déle 
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trvající úspěšnou práci, mimořádný projev lidskosti, záslužný nebo statečný čin, 
úspěchy ve školních soutěžích a olympiádách a výraznou prezentaci školy na 
veřejnosti. Pochvaly uděluje třídní učitel po projednání s ředitelem školy během 
celého školního roku, ředitel školy po projednání v pedagogické radě. Třídní učitel 
oznámí udělení pochvaly prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému zástupci 
nezletilého žáka, zajistí zaznamenání pochvaly do dokumentace školy. 

5. 10. 2 Napomenutí a důtky 

a) napomenutí třídním učitelem – uděluje třídní učitel za drobné porušení 
povinností stanovených školním řádem. 

b) důtku třídního učitele – uděluje třídní učitel za opakované drobné porušení 
povinností stanovených školním řádem. 
Třídní učitel uděluje tato výchovná opatření během celého školního roku, vždy, 

co nejdříve po porušení povinností stanovených školním řádem. 

Třídní učitel oznámí uložení a důvody výchovného opatření neprodleně písemně 

řediteli školy, prokazatelným způsobem studentovi, a zákonnému zástupci 

nezletilého žáka. Zajistí zaznamenání výchovného opatření do dokumentace 

škol. 

c) důtku ředitele školy – uděluje ředitel školy za závažnější porušení povinností 

stanovených školním řádem po projednání v pedagogické radě.  

Třídní učitel oznámí uložení výchovného opatření prokazatelným způsobem 

zákonnému zástupci nezletilého žáka, zajistí zaznamenání výchovného opatření 

do dokumentace školy. 

5. 10. 3 Při porušení povinností stanovených Školním řádem lze podle 
závažnosti tohoto porušení žákovi uložit tato výchovná opatření: 

5. 10. 3. 1 napomenutí TU zejména: 
- za jakákoliv 5 zapomenutí (žákovské knížky, cvičebního úboru, pomůcek na výuku,   

  domácího úkolu, přezůvek) 

- za nevhodné chování, vyrušování, neplnění zadaných úkolů 

5. 10. 3. 2 důtku TU zejména: 
- za jakýchkoliv 10 zapomenutí (žákovské knížky, cvičebního úboru, pomůcek na výuku, 

domácího úkolu) 

- za opakované nevhodné chování, vyrušování, neplnění zadaných úkolů 

- za neomluvenou absenci v počtu 2 – 3 vyučovacích hodin 

- za ztrátu, podvody (falšování podpisů, známek a hodnocení) v žákovské knížce 

5. 10. 3. 3 důtku ředitele školy zejména: 
- za jakýchkoliv 15 zapomenutí (žákovské knížky, cvičebního úboru, pomůcek na výuku, 

domácího úkolu, přezůvek) 

- za svévolné opuštění školy v době vyučování 

- za neomluvenou absenci v počtu 4 – 8 vyučovacích hodin 

- za závažné porušení školního řádu 

- za úmyslné ničení školního majetku a majetku žáků a zaměstnanců 

- za úmyslné ublížení jiné osobě v prostorách školy a při mimoškolních akcích 

- za opakovanou ztrátu žákovské knížky 

5. 10. 3. 4 snížená známka z chování o jeden stupeň zejména za závažné 
přestupky, které jsou zahrnuty do hodnocení z chování na konci 1. a 2. poletí: 
- za neomluvenou absenci v počtu 9 – 20 vyučovacích hodin 

- za opakované svévolné opuštění školy v době vyučování 

- za opakovaný podvod (falšování podpisů, známek a hodnocení) v žákovské knížce 



Základní škola a Mateřská škola U Lesa, Karviná, příspěvková organizace 
 

 

Školní řad pro školní rok 2017/2018  Stránka 11 z 12 

 

- za opakované vnášení tabákových výrobků v době školního vyučování nebo v rámci 

mimoškolních akcí 

- za držení, požití a distribuci omamných psychotropních látek včetně tabáku a alkoholu v 

době školního vyučování nebo v rámci akcí pořádaných školou, kde škola za žáka přebírá 

zodpovědnost 

- za opakované ublížení jiné osobě 

- za krádež v areálu školy nebo na akcích pořádaných školou, kde škola za žáka přebírá 

odpovědnost 

- za pořizování zvukového či obrazového záznamu (bez souhlasu vyučujícího) 
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