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Školní řád 

 

Školní řád upravuje: 

 podrobnosti základních pravidel vzájemného soužití ve škole - práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců, 

pedagogických pracovníků a dalších pracovníků školy 

 pravidla provozu a vnitřního režimu školy  

 podmínky pro bezpečnost, ochranu zdraví žáků  

 ochranu žáků před sociálně patologickými jevy, projevy diskriminace, nepřátelství a násilí 

 podmínky pro zacházení s majetkem školy ze strany žáků  

 pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků  

 podmínky ukládání výchovných opatření 

 podmínky pro omlouvání a uvolňování žáků   

 

Školní řád vychází z Úmluvy o právech dítěte, ze školského zákona č.561/2004 Sb., vyhlášky č.48/2005 Sb., 

Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělání (RVP) a školního vzdělávacího programu Škola pro život 

(ŠVP).  

 

Školní řád je závazný pro všechny žáky školy, jejich zákonné zástupce a všechny zaměstnance školy. Je platný i pro 

všechny akce související s výchovně vzdělávacími činnostmi školy, které se uskutečňují mimo budovu školy. 

 

I. 

Úvod 
  

Vzdělávání je založeno na zásadách: 

 rovného přístupu ke vzdělávání bez jakékoli diskriminace z důvodu rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, víry a 

náboženství, národnosti, etnického nebo sociálního původu, majetku, rodu a zdravotního stavu nebo jiného 

postavení 

 zohledňování vzdělávacích potřeb jednotlivce 

 vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti všech účastníků vzdělávání 

 svobodného šíření poznatků, které vyplývají z výsledků soudobého stavu poznání světa a jsou v souladu  

s obecnými cíli vzdělávání stanovenými školským zákonem, RVP ZV a ŠVP:  žáci si osvojují potřebné strategie 

učení, které je motivují k celoživotnímu učení, učí se tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, účinně 

komunikovat a spolupracovat, chránit své fyzické i duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní prostředí, být 

ohleduplní a tolerantní k jiným lidem, k odlišným kulturním a duchovním hodnotám, poznávat své 

schopnosti a reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi 

/kompetencemi/ při rozhodování o své další životní dráze a svém profesním uplatnění 

 zdokonalování procesu vzdělávání na základě výsledků dosažených ve vědě, výzkumu a vývoji a co nejširšího 

uplatňování účinných moderních pedagogických přístupů a metod 

 partnerství rodiny a školy, vstřícného, partnerského přístupu učitelů k žákům, otevřené komunikaci a 

spolupráci, spoluodpovědnosti žáka za své vzdělávání 
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II. 

Práva žáků a zákonných zástupců 
 

Každý žák školy má právo 

 na vzdělání a školské služby podle školského zákona 

 na spolupráci a komunikaci s učitelem, na objektivní a tolerantní přístup 

 znát kritéria hodnocení výsledků vzdělávání /viz Příloha 1/, být dostatečně a včasně informován o svých 

výsledcích a vyjádřit se ke svému hodnocení 

 požádat o pomoc nebo radu kohokoli z pracovníků školy pokud má nějaký problém 

 na slušné a ohleduplné chování 

 na ochranu před diskriminací a násilím 

 na respektování osobnosti a svobodné rozhodování  

 na vlastní názor  

 udělat chybu  

 na odpočinek a dodržování pravidel psychohygieny 

 být seznámen se všemi předpisy souvisejícími s pobytem ve škole a na školních akcích  

 volit a být volen do školního parlamentu a jeho prostřednictvím se obracet na ředitele školy, nebo 

školskou radu s tím, že ředitel nebo školská rada jsou povinni se stanovisky a vyjádřeními školního 

parlamentu zabývat a své stanovisko k nim odůvodnit 

 na poradenskou pomoc školy v záležitostech vzdělávání a chování 

 být chráněn před fyzickým nebo psychickým násilím a nedbalým zacházením 
 

Zákonný zástupce žáka má právo 
 

 na vzdělání svého dítěte v jazyce národnostní menšiny podle § 14 školského zákona 

 na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte  

 na poradenskou pomoc školy nebo poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání svého 

dítěte 

 na informace o škole podle zákona o svobodném přístupu k informacím 

 nahlížet do výroční zprávy, pořizovat z ní opisy a výpisy 

 po dohodě s vedením školy (z bezpečnostních a organizačních důvodů) být přítomen vyučování  

 jednat s kompetentním zaměstnancem školy o záležitostech, které souvisejí se vzděláváním a chováním 

svého dítěte na předem smluvené schůzce 

 podle platných předpisů zvolit formu hodnocení svého dítěte (klasifikační stupnice, slovní hodnocení) 

 u dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami a dítěte nadaného na vzdělávání, jehož obsah, formy a 

metody odpovídají vzdělávacím potřebám a možnostem dítěte 

 na vytvoření nezbytných podmínek a poradenskou pomoc 

 volit a být volen do školské rady 

 vznášet podněty a připomínky k práci školy – zaměstnanců školy, vedení školy a školské rady 

 vyjadřovat se ke všem rozhodnutím školy, které souvisejí se vzděláváním dítěte  

 v případě pochybností o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, požádat ředitelku     

       školy o přezkoumání klasifikace žáka (do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se  o hodnocení prokazatelně  

      dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání  vysvědčení) - viz vyhláška č.48/2005 Sb. 

 právo na ochranu svého dítěte před fyzickým, nebo psychickým násilím a nedbalým zacházením 
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III. 
Povinnosti žáků a zákonných zástupců 

 
Každý žák naší školy má povinnost  

 dbát dobrého jména školy 

 účastnit se výuky podle rozvrhu 

 dodržovat dohodnutá pravidla chování  

 plnit pokyny zaměstnanců školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem  

 aktivně se účastnit výuky a být spoluodpovědný za výsledky svého vzdělávání  

 do školy chodit vhodně a čistě upraven 

 po celé budově chodit v bezpečné a pohodlné obuvi, která není zároveň obuví určenou pro hodiny 

      tělesné výchovy  

 venkovní boty, kabáty, bundy ukládat do své šatní skříňky 

 nepropagovat prvky nacionalistických a extrémistických směrů svým vzhledem, na svém  

    ošacení a učebních pomůckách  

 dodržovat režim školy (přicházím do školy včas -nejpozději do 8:00 a respektuji rozvrh hodin)  

 před ukončením ani v průběhu výuky neopouštět budovu školy bez vědomí učitele či zaměstnance školy 

 po ukončení výuky neprodleně opustit šatní prostor i areál školy 

 v době mimo vyučování se nezdržovat v prostorách školy bez souhlasu pracovníka školy, který by konal 

mimořádný dozor  

 do odborných učeben nevstupovat bez vyzvání učitele a řídit se řádem učebny 

 během malých přestávek neopouštět učebnu a nepřecházet do jiných tříd a pater  

 své místo, třídu, šatny i ostatní školní prostory udržovat čisté a v pořádku 

 před každou hodinou si připravit pomůcky (pokud žák pomůcky nemá omluví se na začátku hodiny 

vyučujícímu) 

 po zvonění být na svém místě a být připraven na výuku 

 mobilní zařízení (mobilní telefon, tablet, notebook, chytré hodinky apod.) nepoužívat v době 

pobytu ve škole (v hodinách, o přestávkách, v jídelně, šatnách, venkovním areálu, na hřištích)* 

 mobilní zařízení nepožívat na akcích pořádaných školou – na exkurzích, kulturních akcích, 

výletech, sportovních akcích apod.* 

 při účasti na dlouhodobém pobytu, který organizuje škola (studijní pobyt v zahraničí, adaptační 

kurzy, lyžařský kurz apod.), se řídit pravidly platnými pro pobyt 

 v případě nezbytné potřeby použít mobilní zařízení a řídit se stanovenými výjimkami*  

 během pobytu v prostorách školy (v době výuky, přestávek a oběda) mít mobilní zařízení bezpečně 

uloženo tak, aby bylo zabezpečeno proti ztrátě 

 technická zařízení (např. diktafon, fotoaparát, kamera, tablet, notebook, chytré hodinky, mobilní telefon 

apod.) nepoužívat k nahrávání audio a video záznamů a neomezovat tak osobnostní práva druhého 

člověka 

 nepouštět hlasitě jakýkoli osobní hudební přehrávač v prostorách školní budovy  

 nenosit v prostorách školy sluchátka (jde o bezpečnost – žák neslyší případné nutné pokyny důležité  
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pro  bezpečnost) 

 respektovat práva druhého  

 neužívat ani nepřipustit násilí vůči druhému, ponižování, zesměšňování a další formy omezování práv 

druhého 

 nepoužívat vulgarismy vůči spolužákům ani dospělým osobám 

 ve škole zdravit zaměstnance a všechny dospělé osoby pobývající v budově (pozdrav patří mezi 

nejzákladnější pravidla lidského chování) 

 chovat se tak, aby nikoho neohrožoval a sám měl pěkné vztahy s ostatními, mohl jim důvěřovat a sám měl 

jejich důvěru 

 usilovat o konstruktivní řešení případných konfliktních situací ve škole (spory se snažit řešit diskusí, nikoli 

rvačkou a souboji) 

 nenosit do školy nebezpečné a cenné předměty (pyrotechniku, zbraně a jejich napodobeniny, drahé 

šperky, drahé přístroje..- jde o vlastní bezpečnost  i bezpečnost ostatních, jde o  předcházení ztrátě 

cenností) 

 informovat ihned vyučujícího či zaměstnance školy v případě ztráty osobní věci 

 nenosit do školy předměty, které bezprostředně nesouvisí s výukou 

 nenechávat bez dohledu své osobní potřeby a věci ( hodinky, šperky, mobilní telefony apod.), odkládat 

tyto předměty na pokyn učitele na stanovenou dobu, na jím stanovené místo do úschovy  

 neničit úmyslně zařízení školy, pokud něco poškodí, nahlásí toto třídnímu učiteli či zaměstnanci školy a 

podílí se na úhradě škody, může přispět i svou prací k její nápravě 

 neohrožovat bezpečnost svou ani ostatních (např. běháním po chodbách a učebnách, vykláněním z oken, 

házením předmětů apod.) 

 s ohledem na zdraví své i druhých dodržovat zákaz kouření, užívání návykových látek včetně alkoholu 

v areálu školy a na školních akcích;  nikoho k porušování tohoto zákazu nenabádat 

 dodržovat zákaz distribuce a přechovávání psychotropních a omamných látek a zákaz vstupu do budovy 

školy a na školní akce pod vlivem těchto látek  

 nepodílet se na krádeži věcí školních ani věcí, které patří spolužákům 

 v prostorách školy a na školních akcích se chovat podle mravní zásady společnosti, tzn. je zakázán 

jakýkoliv projev intimního chování mezi žáky 

 nepoškozovat zapůjčené učebnice a učební pomůcky 

 sám nemanipulovat s elektrickým spotřebiči, vypínači, elektrickým vedením  

 vlastní notebook či tablet používat v hodinách pouze po dohodě s učiteli jednotlivých předmětů a se 

souhlasem rodičů 

 poskytnout pomoc spolužákům, v rámci svých možností, případně oslovit zaměstnance školy, aby 

potřebnou pomoc zajistili 

 respektovat řády jednotlivých specializovaných učeben ( např. tělocvična, knihovna PC učebny) 
 

* Pravidla pro používání mobilních zařízení 

Po dobu pobytu dítěte ve škole je zakázáno používat jakýkoli druh mobilního zařízení. 

Zákaz se vztahuje také na školní akce – výlety, exkurze, kulturní akce.  

Dlouhodobé pobyty žáků (studijní pobyt v zahraničí, adaptační kurzy, lyžařský kurz apod.) se budou řídit 

vlastními pravidly, které budou vždy zákonným zástupcům sděleny před akcí samotnou.  

K zákazu se vztahují tyto výjimky: 

Mobilní zařízení lze použít v rámci organizované výuky v daném předmětu, po dohodě s vyučujícím. 
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Mobilní zařízení lze použít v případě mimořádné potřeby dítěte kontaktovat se se zákonným zástupcem, a to 

vždy po předchozím souhlasu zaměstnance školy. 

Mobilní zařízení je možné použít vždy, když si to vyžaduje mimořádná situace (přivolání první pomoci, 

ohrožení osobní bezpečnosti, přítomnost nežádoucí osoby v prostorách školy, požár, či jiné nebezpečí).  

Za těchto situací není třeba souhlas zaměstnance školy. 
 

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

opatření: napomenutí třídního učitele, důtku třídního učitele, důtku ředitele školy 

Škola neprodleně oznámí uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a 

zákonnému zástupci a zaznamená je do školní dokumentace.  
 

Při hrubém porušení školního řádu bude žákovi snížen klasifikační stupeň hodnotící chování.  

Míru zavinění a stupeň klasifikace stanoví ředitel školy.  

Udělení kázeňských opatření a snížení klasifikačního stupně z chování se řídí Pravidly pro hodnocení výsledků 

vzdělávání žáků a chování žáků (příloha č. 1). 
 

Zákonný zástupce žáka je povinen 

 zajistit účast žáka ve výuce dle platného rozvrhu  

 informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných   

         okolnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání. 

 do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka oznámit absenci svého dítěte  

                  (telefonicky, elektronickou poštou, prostřednictvím webových stránek nebo elektronické   

                  žákovské knížky) 

 do 2 dnů po ukončení absence omluvit nepřítomnost písemně – omluvný list  

 písemně požádat o uvolnění žáka z výuky před jejím ukončením (žádost žák předloží vyučujícímu   

                  daného předmětu a odevzdá třídnímu učiteli) 

 informovat třídního učitele o plánované nepřítomnosti dítěte po dobu delší 3 dnů;  

zákonný zástupce dohodne průběh vzdělávání svého dítěte po dobu této nepřítomnosti;  

doplnění učiva je plně v kompetenci zákonných zástupců;  

žák nebude zohledněn při hodnocení tak, jako by byl zohledněn v případě nepřítomnosti z důvodu 

nemoci 

 podle svých možností komunikovat se školou (třídní schůzky, konzultační hodiny, osobní schůzka, přes 

internetovou žákovskou knížku) a pomáhat dítěti při plnění domácí přípravy 

 na požádání ředitele se dostavit do školy k projednání záležitostí, které se týkají dítěte 

 respektovat pokyny ředitelství školy o pohybu po budově a areálu školy; plně respektovat zaměstnance 

školy (recepčního, školníka, učitele, správní zaměstnance, uklízečky) 

 

IV. 
Zaměstnanci školy 

 

 Práva pedagogických pracovníků (§ 22a školského zákona) 

Pedagogičtí pracovníci mají při výkonu své pedagogické činnosti právo 

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

fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany dětí, žáků, studentů nebo zákonných zástupců dětí 

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

 nezasahovat do jejich přímé pedagogické činnosti v rozporu s právními předpisy 
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 na 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 

 volit a být voleni do školské rady 

 na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti 
  

 

Povinnosti pedagogických pracovníků (§ 22b školského zákona) 

Pedagogický pracovník je povinen 

 vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání 

 chránit a respektovat práva dítěte, žáka nebo studenta 

 chránit bezpečí a zdraví dítěte, žáka a studenta a předcházet všem formám rizikového chování ve školách 

a školských zařízeních 

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

podporovat jeho rozvoj 

 zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí, žáků a 

studentů a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského 

pracoviště, s nimiž přišel do styku 

 poskytovat dítěti, žáku, studentovi nebo zákonnému zástupci nezletilého dítěte nebo žáka informace 

spojené s výchovou a vzděláváním 

 

V. 

Ochrana osobnosti ve škole (učitel, žák) 

 

Pedagogičtí pracovníci mají povinnost zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, 

informace o zdravotním stavu dětí, žáků a studentů a výsledky poradenské pomoci školského poradenského 

zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišli do styku. 

 

Žáci a zákonní zástupci žáků mají právo na přístup k osobním údajům, na opravu a výmaz osobních údajů a 

právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. 

 

Zpracování osobních údajů žáků za účelem propagace školy (webové stránky, propagační materiály, 

fotografie) je možné pouze s výslovným souhlasem zákonných zástupců žáka. 

 

Žáci nepoužívají v prostorách školy mobilní telefony, fotoaparáty a jinou záznamovou techniku, která slouží 

k pořizování obrazových a zvukových záznamů. Pořizování zvukových a obrazových záznamů osob (učitel, 

žák) bez jejich svolení je v rozporu s občanským zákoníkem (§ 84 a § 85). Narušování vyučovacího procesu 

mobilním telefonem (případně jinou technikou), bude hodnoceno jako přestupek proti školnímu řádu. 

 
VI. 

Provoz a vnitřní režim školy 
 

      Režim činnosti ve škole 
 

 Školní budovy v Bezručově i Sokolské ulici jsou přístupny od 7:50 hodin pro všechny žáky. Žákům je 

umožněn vstup do budov nejméně 20 minut před začátkem dopoledního vyučování) a 15 minut před 

začátkem odpoledního vyučování. 5 minut před zahájením výuky jsou žáci ve třídě.  
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 Vyučování začíná v 8:10, 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. Vyučování končí nejpozději do 17 hodin. Vyučovací hodina trvá 45 minut.  

 Přestávky mezi vyučovacími hodinami jsou desetiminutové, od páté vyučovací hodiny jsou přestávky 

pětiminutové. 

 Po druhé vyučovací hodině se zařazuje přestávka v délce 20 minut.  

 Přestávka mezi dopoledním a odpoledním vyučováním trvá 60 minut. 

 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.  

 Po příchodu do budovy si žáci odkládají obuv a svršky v šatnových blocích, každý do své osobní 

uzamykatelné skříňky a odcházejí do učeben. U skříněk se nezdržují. V průběhu vyučování je žákům vstup 

ke skříňkám povolen pouze se svolením zaměstnance školy, který nad žákem koná mimořádný dohled. 

 Vyučující, recepční a školník vykonávají dohled nad žáky po celou dobu pobytu ve škole. Dohlíží na ně až 

do odchodu z budovy nebo předání do ŠD, a to podle předem stanoveného časového rozvrhu.  

 Žákům není dovoleno se v době mimo vyučování zdržovat v prostorách školy či na školní zahradě bez 

dozoru zaměstnance školy. 

 Vyučující v poslední vyučovací hodině dohlédne na čistotu a pořádek v učebně a zavře všechna okna. 

Totéž platí při každé výuce ve specializovaných učebnách. 

 Provoz školní družiny se řídí vnitřním řádem ŠD. 
 

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 organizaci výuky při akcích souvisejících s výchovně vzdělávací činností školy mimo místo, kde se 

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

charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků.  

 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 elektronické žákovské knížky, nebo jinou písemnou formou.  

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

zdraví žáků: lyžařské výcvikové kurzy, zahraniční výjezdy, školní výlety.  

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

 Chování žáka na akcích konaných mimo budovu školy 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.  
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 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.  

 

VII. 

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků 

(a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy, před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí) 

 

 Pedagogičtí pracovníci dbají na bezpečnost a ochranu zdraví žáků při vzdělávání a s ním přímo 

souvisejících činnostech. Poskytují žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. 

Přihlížejí během vyučovacího procesu k základním fyziologickým potřebám žáků. Pedagogičtí pracovníci 

aktivně podporují pozitivní vzájemné vztahy mezi žáky, využívají pedagogické metody rozvíjející sociální 

dovednosti žáků. Pomáhají při řešení konfliktů. Škola předchází vzniku sociálně patologických jevů, 

spolupracuje s rodinou, odbornými institucemi. 

 Škola se řídí při řešení sociálně patologických jevů metodikou vydanou MŠMT (Metodické doporučení k 

primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže MŠMT č.j.: 21291/2010-28, Metodický pokyn 

ministryně školství, mládeže a tělovýchovy  k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních 

(č.j. MSMT-21149/2016). 

 Škola zajišťuje vnitřní kontrolu bezpečnosti školních prostor, dodržování pravidel chování, proškolování 

pracovníků školy v této oblasti.  

 Škola má zpracované vnitřní směrnice Krizový plán a Bezpečnostní plán, kterými se v případě potřeby řídí 

všichni zaměstnanci školy i žáci. 

 Škola vede evidenci úrazů žáků, vyhotovuje a zasílá záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím.  

 V knize úrazů se evidují všechny úrazy dětí a žáků (dále jen "úraz"), ke kterým došlo při vzdělávání a s ním      

       přímo souvisejících činnostech, a to nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy úraz vznikl. 

 Při úrazech smrtelných a úrazech, jejichž důsledkem byla nepřítomnost žáka ve škole, vyhotovuje škola 
obdobným postupem záznamy o úrazu na předepsaných formulářích.  

 Ve škole není povolena reklama a prodej výrobků ohrožujících zdraví, psychický nebo morální vývoj dětí. 

 Ve škole není povolena činnost politických stran a politických hnutí ani jejich propagace. 

 Před začátkem vyučování zákonní zástupci žáka mohou své dítě doprovodit pouze do prostor před 
budovu, odkud žák odchází sám do budovy. Po skončení vyučování mohou rodiče vyčkat příchodu dítěte 
před budovou školy. 

 Projevy šikanování mezi žáky, tj. fyzické násilí, omezování osobní svobody, ponižování, zneužívání 
informačních technologií apod., kterých by se dopouštěl kdokoli vůči komukoli (žáci, dospělí), jsou 
v prostorách školy a při všech akcích a aktivitách přísně zakázány a jsou považovány za vážný přestupek 
proti školnímu řádu. 

 

 
VIII. 

Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany dětí, žáků 
  

 U každého prokázaného svévolného poškození nebo zničení majetku školy, majetku žáků, učitelů či jiných 

osob žákem je vyžadována úhrada od zákonných zástupců žáka, který poškození způsobil. Pokud byl vznik 

škody umožněn nedostatečným dohledem nad žákem, na náhradu škody od rodičů není právní nárok. 

 Při závažnější škodě, případně nemožnosti vyřešit náhradu škody s rodiči, je vznik škody hlášen Policii ČR, 

případně orgánům sociální péče. 
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 Žákům základních škol jsou bezplatně poskytovány učebnice a učební texty uvedené v seznamu podle 

školského zákona. Žáci prvního ročníku základního vzdělávání tyto učebnice a učební texty nevracejí, žáci 

ostatních ročníků základního vzdělávání jsou povinni učebnice a učební texty vrátit nejpozději do konce 

příslušného školního roku. Žáci jsou povinni řádně pečovat o takto propůjčený majetek školy, ochraňovat 

jej před ztrátou a poškozením, vrátit jej na konci roku v řádném stavu.  

 
 

 
IX. 

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 
 

 Viz příloha č. 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 

 

X. 

Závěrečná ustanovení 

 

 Školní řád byl projednán na pedagogické radě dne: 29. 8. 2018 

 Seznámení se školním řádem tvoří součást vstupního a periodického školení zaměstnanců školy. 

 Kontrola provádění jednotlivých ustanovení je součástí každoroční veřejné prověrky BOZP. Žáci a 

rodiče jsou v přiměřené formě periodicky seznámeni se školním řádem vždy na počátku školního 

roku. 

 Školní řád byl schválen školskou radou dne: 28. 8. 2018 

 Při úpravách školního řádu se vychází mimo jiné i z podnětů žáků a školské rady. 

 Přílohy: č. 1 – Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 

 
 
 
Řád školy nabývá účinnosti dnem: 1. 9. 2019. 

 
 

 
            Mgr. Bc. Jan Šindelář – ředitel školy 
 
 


