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Obecné ustanovení
K návštěvě školy se žák se svými rodiči rozhodl svobodně, s vědomím práva vybrat si školu,
kde chce získat základní vzdělání. Z toho plyne, že se svobodně rozhodl dodržovat povinnosti
a využívat podmínek práce této školy.
Předpokládá se, že je dítětem vedeným k úctě ke člověku a všemu, čím je tato země obdařena,
ať přírodou nebo duševní a fyzickou prací člověka.
Dítě, které není takto připravováno na školu a život rodiči, se v prostředí této školy stane rušivým
článkem a nenajde zde své uspokojení.
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I. Práva žáků a povinnosti žáků
Žák má právo:
1. Na vzdělání a účast ve výuce podle rozvrhu.
2. Na odpočinek a volný čas.
3. 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.
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 třídnímu učiteli, ostatním vyučujícím, řediteli školy.
5. Na zvláštní péči v odůvodněných případech (v případě jakéhokoliv druhu onemocnění, zdravotního
postižení, v případě mimořádných schopností a talentu).
6. Na život a práci ve zdravém životním prostředí a na odstraňování škodlivin ze školního prostředí v rámci
možností školy.
7. Na vyžádání pomoci vyučujícího v případě, že neporozuměl učivu nebo potřebuje doplnit své znalosti.
8. Žáci mají právo zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat
v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy nebo školskou radu s tím, že ředitel školy
nebo školská rada jsou povinni se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat a své
stanovisko k nim odůvodnit.
Žák má povinnost:
1. Žáci dodržují pravidla hygieny a bezpečnosti ve škole i mimo školu (viz. Směrnice BOZ – součást
Školního řádu). Při každém svém počínání mají na paměti nebezpečí úrazu. Žáci jsou povinni chránit své
zdraví i zdraví svých spolužáků a pracovníků školy.
2. Žáci nesmí zacházet s elektrickými spotřebiči a zařízeními ve škole bez vědomí učitele.
3. Žáci musí ihned ohlásit příslušnému vyučujícímu nebo třídnímu učiteli každý úraz, který utrpěli při školní
činnosti, včetně mimoškolních akcí pořádaných školou.
4. Do školy vstupují určeným vchodem, ten používají také k odchodu. O přestávkách a v době vyučování je
zakázáno opouštět budovu školy bez souhlasu učitele. Po skončení vyučování žáci odcházejí domů;
zůstávají jen žáci zařazení do školní družiny.
5. Žáci se aktivně účastní vyučování a nenarušují nevhodně průběh vyučovacích hodin.
O přestávkách se mohou volně pohybovat po třídách a chodbě, musí při tom dodržovat pravidla slušného
chování a bezpečnosti. V šatnách jsou žáci jen po nezbytně nutnou dobu.
6. V jídelně se žáci řídí pokyny dohlížejících zaměstnanců školy. Dodržují pravidla slušného stolování.
7. Po vstupu do školy se žáci přezouvají v šatnách do zdravotně vhodných přezůvek. Na hodiny tělesné
výchovy jsou obuti do vhodné sportovní obuvi.
8. Před začátkem vyučovací hodiny si žák připraví všechny potřebné věci na vyučování.
Při zahájení hodiny na pokyn vyučujícího zaujme své místo.
9. Do školy nesmí žáci nosit věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz, nebo ohrožovat mravní
výchovu žáků. Nesmí nosit cenné předměty, které nepotřebují k výuce a větší obnosy peněz.
10. Své věci a zapůjčené učebnice má žák řádně označeny. Pokud žák zjistí ztrátu osobní věci, okamžitě
ohlásí tuto skutečnost vyučujícímu nebo osobě, která koná dohled a třídnímu učiteli.
11. Nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek, stejně jako pití alkoholických nápojů
a kouření, je žákům zakázáno.
12. Žáci dodržují zásady kulturního chování. Zdraví zaměstnance školy pozdravem „Dobrý den“. Při vstupu
učitele nebo jiné osoby do učebny a při jejich odchodu pozdraví žáci povstáním, nekonají-li právě
písemné nebo jiné práce vyžadující soustředění.
13. Ve škole i mimo školu dodržují žáci pravidla slušného chování a dbají na dobré občanské soužití; podle
svých možností ochraňují přírodu a památky všeho druhu.
14. Žák školy pomáhá slabším a postiženým spolužákům, popřípadě občanům.
15. Žák se zdrží jakýchkoliv projevů chování, kterým může porušit osobnostní práva jiného člověka, např.
ublížit, ohrozit, zastrašit nebo urazit jiné osoby, případně skupinu osob, vyvolat v nich pocit tísně, studu,
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16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.

úzkosti, strachu či nepřátelství. Zejména se jedná o jakékoliv fyzické útoky, poškozování věcí, slovní
útoky v podobě nadávek, pomluv, zesměšňování, ponižování či vyhrožování, včetně jakýchkoliv projevů
xenofobie, rasismu, antisemitismu a intolerance.
Žáci nesmí manipulovat s cizími věcmi a otevírat cizí šatní skříňky bez svolení jejich majitele.
Používání mobilních telefonů je zakázáno. Zákaz nebude platit tehdy, bude-li vyučující chtít zařadit
mobilní telefony do výuky nebo pokud vyučující dá souhlas k jeho použití.
Žáci nepoužívají mobilní telefon k vytváření zvukového a obrazového záznamu bez vědomí a souhlasu
dotčené osoby nebo osob.
Žáci jsou povinni řídit se pravidly silničního provozu a pokyny provázejících osob při školních akcích
mimo budovu školy.
Žák je zodpovědný za svoje studijní výsledky a chování.
Žák je povinen se řídit pokyny učitele.
Sankce za porušování pravidel chování (za opakované drobné přestupky, za zvlášť hrubé porušení kázně):
a) napomenutí a důtka třídního učitele, důtka ředitele školy
b) snížení známky z chování
(viz. Pravidla pro hodnocení - součást Školního řádu)

II. Docházka do školy
1. Žák je povinen účastnit se výuky podle rozvrhu hodin. Na vyučovací hodiny přichází včas, aby si stačil
připravit potřebné pomůcky před jejich začátkem.
2. Nepřítomnost žáka ve škole omlouvají zákonní zástupci ze zdravotních a jiných vážných důvodů. Toto je
nutno učinit nejpozději do tří dnů od začátku nepřítomnosti, žák je omluven elektronicky nebo z důvodu
operativnosti telefonicky. Pozdější, dodatečné snahy omluvy jsou v rozporu se zákonem a tedy
nepřípustné. Předem známou nepřítomnost dítěte je nutno omluvit před jejím započetím. V odůvodněných
případech a na základě žádosti zákonných zástupců může uvolnit žáka na dva dny třídní učitel, na více dní
ředitel školy. Žádost podají zákonní zástupci elektronicky nebo písemně. Každá omluvená absence
(i telefonická) musí být omluvena elektronicky v informačním systému školy.
3. Onemocní-li žák nakažlivou chorobou nebo vyskytne-li se taková choroba u osob, s nimiž žák bydlí,
oznámí to zákonní zástupci žáka neprodleně škole. V takovém případě může žák pokračovat ve školní
docházce pouze se souhlasem lékaře.
4. V odůvodněných případech má škola právo vyžadovat na omluvu nepřítomnosti žáka lékařské potvrzení.
5. V době vyučování navštěvují žáci lékaře jen v nutném případě. Dojde-li k náhlé nevolnosti, rozhodne
o dalším postupu vyučující.
6. Při účasti na akcích, které organizuje škola, žáci dodržují ustanovení školního řádu.

III. Podmínky zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně
patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
1.
2.

3.
4.

Bezpečnost a ochrana zdraví žáků je podrobně rozepsána ve směrnici BOZ (VIII. příloha).
Žák má právo na ochranu před fyzickým nebo psychickým násilím, nedbalým zacházením,
před sociálně patologickými jevy. Má právo na získání znalostí, které mu slouží k poskytnutí
potřebné podpory ve zmíněných oblastech.
Žák má právo na poskytnutí pomoci v případě, že se ocitne v nesnázích, nebo má nějaké problémy.
Žák má právo na ochranu před všemi formami sexuálního zneužívání a před kontaktem s látkami
negativně ovlivňujícími fyzické a duševní zdraví.

IV. Zacházení se školním majetkem, učebnicemi a školními potřebami
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 a nepoškozené všechny věci, které tvoří zařízení třídy
a školy a také ty, které mu byly svěřeny v souvislosti s výukou.
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3. Za škodu na majetku školy, kterou způsobí žák svévolně (tzn. neuposlechnutím pokynů učitelů či jiných
oprávněných osob, porušením ustanovení školní řádu) nebo z nedbalosti, bude vyžadována odpovídající
náhrada.

V. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků, podrobnosti o pravidlech vzájemných
vztahů se zaměstnanci školy
1. Zákonní zástupci mají právo 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.
2. Zákonní zástupci žáků mají právo vznášet připomínky a podněty k práci školy u vyučujících nebo ředitele
školy.
3. Omlouvání dítěte – viz II/2,3,4
4. Zákonní zástupci jsou povinni zajistit, aby žák řádně docházel do školy.
5. Zákonní zástupci jsou povinni na vyzvání ředitele školy nebo třídního učitele se osobně účastnit
projednávání závažných otázek vzdělávání žáka.
6. Zákonní zástupci jsou povinni informovat třídního učitele nebo ředitele školy o změně zdravotní
způsobilosti žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly ovlivňovat průběh vzdělávání
žáka.
7. Z důvodu bezpečnosti se zákonní zástupci nesmí volně pohybovat po budově školy bez vědomí
zaměstnanců školy. Pro vyřízení neodkladných záležitostí kontaktují hospodářku školy nebo vedení školy.

VI. Provozní a vnitřní režim školy
1. Škola je otevřená pro vstup žáků od 6.55 hodin. Dříve příchozí žáci vyčkají na otevření před hlavním
vstupem.
2. V šatně žáci udržují pořádek. Na kázeň v šatnách dohlížejí pracovníci stanovení rozpisem dohledů.
3. Do odborných učeben odcházejí žáci organizovaně sami a čekají před učebnou na příchod vyučujícího.
Pokud se vyučující do 5 minut po zvonění nedostaví, zástupce třídy jde ohlásit jeho nepřítomnost
do kanceláře školy (řediteli, zástupci ředitele) nebo do podatelny školy.
4. Po skončení poslední vyučovací hodiny dohlédne služba na pořádek a čistotu ve třídě. V šatně se žák
zdrží po nezbytně nutnou dobu a odchází z budovy.
5. Žáci mohou trávit hlavní a polední přestávku ve venkovním prostoru školy, pokud jsou k tomu vhodné
podmínky.
6. V době mimo vyučování žáci zůstávají ve škole jen se svolením učitelů nebo vychovatelů a pod jejich
dohledem.
7. Režim školní družiny stanoví „Vnitřní řád školní družiny“.

VII. Přílohy
Součástí Školního řádu jsou Pravidla pro hodnocení a směrnice BOZ (bezpečnost a zdraví žáků)
Řád školy byl projednán a schválen na pedagogické radě dne 22. 6. 2020.
Řád školy byl schválen Školskou radou dne 25. 6. 2020.
Řád školy nabyl účinnosti dne 1. 9. 2020.

Mgr. Petr Konečný
ředitel školy
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