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I. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců a podrobnosti o 

pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci školy 

 

Žáci mají právo na : 

1. Bezplatné a povinné základní vzdělávání, rozvíjející jejich osobnost, nadání, rozumové a fyzické 

schopnosti 

2. Slušnou formou sám nebo prostřednictvím svého zákonného zástupce vyjádřit a obhajovat svůj 

názor, vznést dotaz a od každého pracovníka školy obdržet slušnou odpověď. 

3. Požádat o pomoc učitele, pokud neporozuměl učivu.  

4. Omluvit se učiteli na začátku hodiny, pokud se z vážných důvodů nemohl připravit na vyučování. 

5. Dostávat úkoly přiměřené jeho schopnostem, znát pravidla hodnocení své práce a být hodnocen 

objektivně a tak, aby svému hodnocení rozuměl. 

6. Odvolat se k ředitelce školy, pokud je přesvědčen o nespravedlivém hodnocení své činnosti nebo 

svého chování. 

7. Ochranu svých osobních údajů a nevměšování se do soukromí. 

8. Přiměřený čas k odpočinku během přestávek. 

9. Na informace a poradenskou činnost v záležitostech týkajících se jeho vzdělávání. 

 

Žáci  jsou  povinni: 

1. Dodržovat školní řád a další nařízení a bezpečnostní předpisy, se kterými byli seznámeni. 

2. Řádně docházet do školy a řádně vzdělávat. 

3. Chovat se slušně k učitelům, provozním zaměstnancům a ke všem spolužákům, při prvním setkání 

zdravit všechny dospělé osoby v budově školy. 

4. Při vstupu do školy se přezout. 

5. Být přítomni ve třídě na svém místě 10 minut před začátkem vyučování a dále podle rozvrh hodin, 

mít potřebné pomůcky, a vypracované domácí úkoly. 

6. Zúčastňovat se povinných akcí pořádaných školou, které jsou součástí výuky. 

7. O přestávce se se chovat slušně a bezpečně (neohrožovat zdraví svoje ani svých spolužáků). 

8. Řádně se doma připravovat na vyučování. 

9. Chránit zdraví své a ostatních spolužáků. Do školy je zakázáno nosit nevhodné a nebezpečné 

předměty, alkoholické nápoje, cigarety a jiné omamné látky). 

10. Každý i malý úraz ihned oznámit učiteli (v opačném případě nebude považován za školní úraz). 
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11. Zacházet šetrně s učebnicemi, školními pomůckami, chránit majetek školy před poškozením.   

Zničí – li žák svévolně nebo neukázněným chováním majetek školy, je povinen za pomoci 

zákonného zástupce  zajistit opravu nebo nahradit škodu. 

12. Neopustit budovu školy v době vyučování bez souhlasu učitele. 

13. Nenosit do školy cenné věci, své věci ukládat na určená místa, ztrátu ihned hlásit učiteli. 

14. Mít mobilní telefon příp. další audio techniku po dobu vyučování vypnuté a uložené v aktovce.    

Fotografování a pořizování videonahrávek je ve škole bez souhlasu vyučujícího zakázané. 

V případě porušování školního řádu budou použita kárná opatření k posílení kázně v souladu 

s pravidly pro hodnocení žáků. 

Přestupky řeší vyučující ve spolupráci s ředitelkou školy a pedagogická rada. 

 

Zaměstnanec školy má právo : 

1. Být informován o dění ve škole, které se ho jakkoliv týká. 

2. Udělovat žákovi pokyny. 

3. Vyjádřit názor ke všem problémům ve škole vůči odpovědným osobám bez  jakýchkoliv důsledků 

vůči své osobě a obdržet odpověď na všechny dotazy týkající se provozu školy. 

 

Zaměstnanec má povinnost: 

1. Dodržovat partnerský vztah k žákům i rodičům. Respektovat osobnost každého dítěte , aktivně je 

chránit před psychickým či fyzickým ubližováním  ponižováním. 

2. Chránit a hospodárně využívat majetek a finanční prostředky školy. 

3. Dodržovat pracovní řád, vnitřní směrnice a pravidla bezpečnosti  a ochrany zdraví. 

Zákonný zástupce má právo: 

1. Být informován o průběhu vzdělávání žáka, jeho chování a o všem, co se žáka týká. 

2. Znát pravidla hodnocení, vznést dotaz a jednat s kterýmkoliv kompetentním zaměstnancem školy  a  

dostat odpověď na vše, co se týká jeho dítěte. 

3. Hájit oprávněné zájmy dítěte přiměřeným a slušným způsobem. 

4. Být zvolen do rady školy. 

5. Na ochranu osobních údajů. 
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Zákonný zástupce má povinnost: 

1. Zajistit pravidelnou docházku svého dítěte do školy, předem známou nepřítomnost oznámit 

třídnímu učiteli. 

2. Důvody nepřítomnosti ve vyučování doložit nejpozději do 3 od počátku nepřítomnosti žáka  

písemně nebo telefonicky. Omluvu písemně zaznamenat do omluvného listu v žákovské knížce. 

3. Zajímat se o průběh vzdělávání a chování svého dítěte. Na požádání pedagogického pracovníka se 

dostavit do školy k projednání záležitostí, které se týkají žáka. 

4. Odstranit nebo uhradit škodu, kterou jeho dítě způsobilo škole svévolně nebo neukázněným 

chováním. 

5. Aktivně přispívat k pozitivní atmosféře školy a otevřené komunikaci, spolupracovat se školou 

v zájmu dítěte. 

6. Informovat školu o zdravotním stavu dítěte a všech skutečnostech, které jsou pro školu důležité 

k zabezpečení vhodného způsobu vzdělávání a zajištění ochrany zdraví žáků. 

 

Docházka žáka do školy, jeho uvolňování z vyučování. 

1. Žák je povinen chodit do školy včas, podle rozvrhu se účastnit činností organizovaných školou 

v rámci výchovně vzdělávací práce školy. 

2. Nemůže – li se žák účastnit vyučování z předem známých důvodů, požádá zákonný zástupce 

předem písemně o jeho uvolnění. 

 o uvolnění z jedné hodiny rozhoduje vyučující daného předmětu 

 za mimořádných okolností ( náhlá nevolnost, úraz) uvolní žáka vyučující a zajistí předání 

zákonnému zástupci, absenci zapíše do třídní knihy 

 na dobu do pěti dnu povoluje uvolnění třídní učitel, na dobu delší ředitelka školy 

  

3. Rozhodnutím ředitelky školy lze žáka uvolnit z části vyučování některého předmětu ze zdravotních 

nebo jiných závažných důvodů na základě písemné žádosti zákonného zástupce. V předmětu tělesná 

výchova uvolní ředitelka školy žáka na základě písemného doporučení lékaře. 

4. Žákovi, který se nemůže ze zdravotních důvodů více než dva měsíce účastnit vyučování, stanoví 

ředitelka školy takový způsob vzdělávání, který odpovídá možnostem žáka. 

II. Pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců se zaměstnanci školy 

1. Zaměstnanci škol , žáci školy a zákonní zástupci žáků  se vzájemně respektují a snaží se o vstřícnou 

atmosféru školy. 

2. Zaměstnanci školy, žáci školy a zákonní zástupci žáků  dbají na dodržování základních 

společenských pravidel a pravidel slušné a zdvořilé komunikace. 

3. Úmyslné fyzické i hrubé slovní útoky kohokoliv vůči druhé osobě jsou považovány za závažné 

porušení školního řádu a vedení školy z takového jednání vyvodí důsledky v souladu s pracovně 

právními předpisy  a ustanoveními zákona č.561/2004 Sb. 
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4. Pedagogičtí zaměstnanci školy vydávají žákům a zákonným zástupcům pouze takové pokyny, které 

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

organizačních předpisů. 

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

žákovi (např. zdravotní způsobilost) jsou důvěrné a všichni pedagogičtí zaměstnanci se řídí 

zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 

6. Všichni pedagogičtí zaměstnanci se povinně zúčastňují třídních schůzek, konzultačních hodin, na 

kterých informují zákonné zástupce žáka o  výsledcích výchovy a vzdělávaní. 

 

III. Provoz a vnitřní režim školy 

1. Školní budova se otevírá v 6,30 h; žáci, kteří přicházejí do 7,30,  zůstávají ve školní družině pod 

dozorem školnice. Budova školy se uzamyká v 16 hodin. Dohled nad žáky je zajištěn po celou dobu 

pobytu ve školní budově. 

2. Školní budova se uzamyká v 8,00 h a poté je vstup pouze na zazvonění. Školnice zajišťuje kontrolu 

přicházejících osob během vyučování. Každý z pracovníků školy, který otvírá budovu cizím 

osobám, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali volně po budově. 

3. Organizace vyučování. 

 vyučovací hodina trvá 45 minut 

 vyučování začíná v 8 hodin, v 1. ročníku dvakrát týdně v 9,00. 

4. Časové rozvržení vyučování. 

1. hodina   8,00 – 8,45 

přestávka 15 minut 

2. hodina  9,00 – 9,45 

přestávka 25 minut 

3. hodina            10,10 – 10,55 

přestávka 10 minut 

4. hodina             11,05 – 11,50 

přestávka 10 minut 

5. hodina             12,00 – 12,45 

přestávka 40 minut 

          

            odpolední vyučování 

6. hodina              13,25 – 14,10 
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5. Před ukončením vyučování žáci neopouštějí školní budovu bez vědomí vyučujících . Odchod žáka 

z vyučování před jeho ukončením je možný pouze na základě písemné omluvy zákonných zástupců.  

6. Po ukončení poslední vyučovací hodiny žáci odcházejí pod dohledem učitele nebo vychovatelky ŠD 

do školní jídelny. Po obědě zůstávají podle písemných pokynů rodičů ve školní družině. 

7. Školní družina – provoz, přihlašování a pobyt žáků ve školní družině se řídí Řádem školní družiny   

( č.j. 12/2012). 

  

Režim akcí mimo školu 

1. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při akcích a vzdělávání mimo školu zajišťuje škola vždy 

alespoň jedním zaměstnancem – pedagogickým pracovníkem. Dohled nad žáky může zajišťovat i 

zaměstnanec, který není pedagogickým pracovníkem, je zletilý a způsobilý k právním úkonům. 

2. Při organizaci výuky mimo školu stanoví délku a četnost přestávek pedagog pověřený vedením 

akce podle charakteru činnosti a fyziologických potřeb žáků. 

3 Při akcích konaných mimo školu nesmí na jednu osobu zajišťující dohled připadnout více než 25 

žáků. Výjimku z tohoto počtu může stanovit o hledem na BOZ žáků ředitel školy. Každá plánovaná 

akce mimo školu  musí být schválena ředitelem školy s ohledem na BOZ žáků. 

4. Při akcích konaných mimo školu zajišťuje organizující pedagog dohled nad žáky 15 minut před 

dobou shromáždění na určeném místě. Po skončení akce končí dohled nad žáky  na předem určeném 

místě  a v předem určeném čase. Místo  a čas oznámí pedagog s dostatečným předstihem písemně 

zákonným zástupcům. 

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

pravidly silničního provozu  a pokyny doprovázejících osob. Před takovými akcemi doprovázející 

učitel prokazatelně poučí žáky o bezpečnosti. 

6. Pro pořádání mimoškolních akcí platí vnitřní směrnice školy ( školní výlety, plavecký výcvik). 

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

na vysvědčení. 

 

IV. Podmínky zacházení s majetkem školy 

Žáci mají povinnost: 

 zacházet šetrně s veškerým majetkem a vybavením školy 

 okamžitě oznámit vyučujícímu poškození školního zařízení a vybavení 

 šetrně nakládat se zapůjčeným vybavením (učebnice, tabulky, mapy, kalkulačky apod.) 

Pokud žák svévolně poškodí nebo zničí majetek školy, spolužáků, učitelů či jiných osob, bude od  

zákonných zástupců požadována náhrada nebo odstranění škody. 

Při vzniku závažnější škody nebo při nemožnosti vyřešit náhradu škody s rodiči, bude událost předána 

k dalšímu šetření Polici ČR., popř. orgánům sociální péče. 
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Žáci mají zakázáno: 

 manipulovat s okny a otevírat je, manipulovat se žaluziemi, ventily ústředního topení a 

zasahovat do elektrických zařízení 

 při práci na počítači měnit jejich nastavení, kopírovat a instalovat programy bez výslovného 

souhlasu vyučujícího  

 

V. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně 

patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí. 

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

ani jiných osob. 

2. Každý úraz, poranění či nehodu při akci pořádané školou hlásí žáci ihned vyučujícímu. Škola vede 

evidenci úrazu žáků. 

3. Při výuce v tělocvičně či na pozemku je povinností vyučujícího žáky před první hodinou poučit o 

BOZ a provést zápis do třídní knihy. Poučení BOZ se provádí i před každou akcí mimo školu a 

před každými prázdninami. 

4. Školní budova je volně přístupná pouze v době příchodu žáků od 6,30 do 8,00, kdy kontrolu 

přicházejících osob zajišťuje školnice. Každý zaměstnanec, který otevírá budovu cizím osobám, je 

povinen zjistit důvod návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně po budově. 

5. Po poslední vyučovací hodině přebírá žáky vychovatelka školní družin a odvádí je do školní jídelny. 

6. Vyučující nesmí žáky v době dané rozvrhem uvolňovat z vyučování bez písemné omluvenky nebo 

domluvy se zákonnými zástupci.  

7. V celém areálu školy je přísný zákaz kouření, požívání alkoholu, zákaz nošení a zneužívání 

návykových látek. 

Tabákové výrobky a alkohol 

1. Ve vnitřních i vnějších prostorách školy je zakázáno kouřit užívat alkoholické nápoje. 

 Krádeže, vandalismus 

1. Škola vede žáky k tomu, aby se takového protiprávního jednání  nedopouštěli.  

2. V případě krádeže či vandalismu je nejprve informován zákonný zástupce dítěte a je s ním sjednáno 

nápravné opatření včetně úhrady škody. 

3. Pokud se krádeže či vandalismus opakují, předává škola věc  k řešení Policii ČR nebo orgánům 

sociálně právní ochrany dětí. 

Šikana 

1. Projevy šikanování mezi žáky, tj. fyzické násilí, omezování osobní svobody, ponižování apod. jsou 

ve škole a při všech školních akcích přísně zakázány a jsou považovány za hrubé porušení školního 

řádu. 
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2. V případě takových projevů chování jsou ihned informováni zákonní zástupci. O konkrétním 

výchovném opatření rozhoduje ředitel školy po projednání na pedagogické radě. Sankce závisí na 

rozsahu a stádiu šikany. 

 

Evidence úrazů 

1. Všechny úrazy se evidují v knize úrazů. 

2. Záznam o úrazu provádí zaměstnanec, který vykonával nad žáky dohled v době úrazu nejpozději do 

24 hodin, kdy se škola o úrazu dozví. 

3. O úrazu žáka podá škola bez zbytečného odkladu informaci jeho zákonnému zástupci. 

4. Při úrazu smrtelném a úrazu, jehož důsledkem byla nepřítomnost žáka, vyhotovuje škola záznam 

úrazu ne předepsaných formulářích. Záznam o úrazu zasílá škola nejpozději do pátého dne 

následujícího měsíce  - zřizovateli, zdravotní pojišťovně žáka a České školní inspekci. 

5. Záznam o smrtelné úrazu zasílá škola do 5 pracovních dnů Policii ČR. 

6. Osobní údaje, které jsou součástí knihy úrazů, mohou být zpracovány pouze za účelem evidence 

úrazu či vyhotovení záznamu o úrazu. 

 

 

VI. Závěrečná ustanovení 

 

Seznámení se školním řádem a jeho dodržování je závazné pro pedagogy, zaměstnance školy 

a zákonné zástupce dítěte. 

 

Tento školní řád nabývá účinnosti 1.9. 2016. 

 

O vydání a obsahu Školního řádu informuje základní škola zákonné zástupce  a zveřejní ho 

formou vyvěšení výtisku ve vestibulu školy a a internetových stránkách školy. 

 

 

Zrušuje se směrnice z 1.1. 1012. 

 

Tato směrnice nabývá účinnosti 1.9. 2016. 
 


