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Š K O L N Í    Ř Á D 

 

A - Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců a pedagogických pracovníků 

Žáci jsou povinni: 

 plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a tímto 
Školním řádem, 

 dodržovat Školní řád a předpisy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni, 

 řádně docházet do školy nebo školského zařízení a řádně se vzdělávat. 

 

Zákonní zástupci žáků jsou povinni: 

 zajistit, aby žák docházel do školy řádně a včas (nejpozději v 7:50 hod.), 

 zúčastnit se na vyzvání třídního učitele /třídní učitelky/ nebo ředitele školy osobně 
projednávání závažných otázek týkajících se vzdělávání a chování žáka, 

 informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných 
závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělání, 

 dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování /podrobnosti v bodě C/, 

 informovat třídního učitele o nepřítomnosti žáka nejpozději do tří dnů od začátku této 
skutečnosti, 

 oznamovat škole údaje o žákovi a veškeré změny těchto údajů, potřebných pro vedení 
dokumentace školy (§ 28 odst. 2 a 3 a školského zákona č. 561/2004 Sb.). 

 

Žáci mají právo: 

 informovat se o průběhu a výsledcích svého vzdělávání, 

 na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání, 

 zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, 

 na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání 

 oznámit své názory a závažné připomínky k dění ve škole řediteli školy ve stanovenou 
konzultační dobu nebo prostřednictvím třídních učitelů. 

 

Zákonní zástupci žáků mají právo: 

 informovat se o průběhu a výsledcích vzdělávání svých dětí, 

 být voleni do školské rady, 

 vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se vzdělávání žáků (prostřednictvím školské 
rady), 
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 na svobodnou volbu školy pro své dítě, 

 u dětí 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 umožní, a na poradenskou pomoc školy a školského 
poradenského zařízení, 

 požádat o přezkoumání výsledků hodnocení žáka, 

 na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech výchovy a vzdělávání. 

 

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, 

 ve smyslu evropského nařízení ke GDPR zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím 

data, údaje a osobní údaje dětí, žáků a zaměstnanců školy, citlivé 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, 

shromažďovat pouze nezbytné údaje a osobní údaje, bezpečně je ukládat a chránit před 

neoprávněným přístupem, neposkytovat je subjektům, které na ně nemají zákonný nárok, 

nepotřebné údaje vyřazovat a dále nezpracovávat, 

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

informace spojené s výchovou a vzděláváním. 

  

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, 

 aby nebylo do jejich přímé pedagogické činnosti zasahováno v rozporu s právními předpisy, 

 na využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se zásadami a cíli 

vzdělávání při přímé vyučovací, výchovné, speciálněpedagogické a pedagogicko-

psychologické činnosti, 

 volit a být voleni do školské rady, 

 na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti. 

 

B - Pravidla vzájemných vztahů  

 Žák se ve škole chová slušně k dospělým i jiným žákům školy, dbá pokynů zaměstnanců školy, 
dodržuje školní řád školy a řády odborných učeben. Chová se tak, aby neohrozil zdraví svoje, 
ani jiných osob. 

 Žáci zdraví dospělé osoby, které potkají v budově nebo areálu školy. 

 Učitele vstupujícího do třídy zdraví povstáním. 
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 Nemá-li žák vypracovaný domácí úkol nebo zapomněl pomůcku, omluví se vyučujícímu na 
začátku hodiny. 

 Žáci nebudou vědomě narušovat průběh vyučování. 

 Žák vystupuje na veřejnosti tak, aby svým chováním a vystupováním nepoškozoval jméno 
školy v očích veřejnosti, a to jak v rámci hromadných akcí, tak i individuálně. 

   

C - Provoz a vnitřní režim školy 

 Do školní budovy žáci vcházejí od 7 hodin 40 minut, dříve jen po domluvě s vyučujícím, avšak 
nejpozději 10 minut před zahájením vyučování. 

 Žáci, kteří podle rozvrhu zahajují výuku druhou vyučovací hodinu, přicházejí do školy                
v 8 hodin 40 minut a šatnu opouštějí se zvoněním na přestávku. 

 Na odpolední vyučování přicházejí žáci do budovy školy nejpozději 20 minut před zahájením 
vyučování /netýká se žáků, kteří areál školy neopustili/. 

 V areálu školy je zakázáno jezdit na kole. Žáci mohou dojet ke vchodům do areálu školy, 
přejdou pěšky ke stojanům na kola, kde kolo postaví a zajistí zámkem. 

 Do školní jídelny přecházejí žáci pomalu a řídí se pokyny dozoru ve školní jídelně. Kola 
nechávají ve stojanech u jídelny. 

 Žáci se přezouvají a věci si odkládají v šatně. Jako přezůvky používají z hygienických důvodů 
papuče nebo pantofle, nikoliv tenisky. Přezůvky /označené jménem a třídou/ a věci na 
převlečení mají uloženy v šatních skříních. Pro výuku TV v tělocvičně mají žáci tenisky se 
světlou podrážkou, vždy důkladně očištěné. 

 Každému žákovi školy bude na začátku školního roku předána šatní skříň a klíč. V případě 
ztráty klíče je žák (zákonný zástupce) povinen na vlastní náklady zhotovit klíč nový.  

 Žáci chodí do školy vhodně oblečeni a upraveni, nenosí do školy věci nesouvisející s výukou, 
cenné věci a větší obnosy peněz. 

 Během vyučování žáci nejí a nežvýkají. 

 Po zvonění na hodinu se žáci zdržují na svých místech. 

 Do odborných učeben a tělocvičny se žáci přemisťují se zvoněním. 

 O přestávkách mohou žáci vycházet ze tříd, do třídy se vracejí nejméně 2 minuty před 
zvoněním na hodinu. O velké přestávce se mohou pohybovat za příznivého počasí v určených 
venkovních prostorech areálu školy a řídí se pokyny dozírajících učitelů. 

 V přestávce mezi dopoledním a odpoledním vyučováním se žáci zdržují ve vyhrazeném 
prostoru mimo šatny a řídí se pokyny dozorujících učitelů. 

 Žáci neopouštějí bez vědomí učitele a bez dovolení budovy školy. 

 Po skončení vyučování žák řádně uklidí své místo, nenechává své věci pod lavicí. 

 Ve večerních a nočních hodinách je žákům pobyt v areálu školy zakázán (mimo akce 
pořádané školou). 

 Nepřítomnost žáka ve škole omlouvají zákonní zástupci písemně pouze prostřednictvím 
žákovských zápisníků nejpozději do tří dnů po ukončení této skutečnosti. Nemůže-li se žák 
zúčastnit vyučování z důvodů předem známých, předloží rovněž předem písemnou 
omluvenku podepsanou zákonným zástupcem v žákovském zápisníku: 

 svému třídnímu učiteli, pokud se jedná o jeden den, 

 příslušnému učiteli, pokud se jedná o 1–2 vyučovací hodiny, 

 delší předem známou absenci omlouvá ředitel školy. 

 V průběhu vyučování žáci nepoužívají mobilní telefon nebo vlastní audiovizuální techniku. 
Tyto přístroje mají ve vypnutém stavu v aktovkách. Opakované porušení tohoto ustanovení 
bude řešeno kázeňským opatřením (napomenutí, důtka atd.). 
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 Škola nezodpovídá za ztrátu, zcizení nebo poškození mobilních telefonů a jiných 
elektronických zařízení. 

 

 Časový rozvrh vyučování a přestávek 

Pravidelné vyučování začíná v 8:00 hodin, případná nultá hodina v 7:00 hodin. Odpolední vyučování 
začíná ve 14:00 hodin.  

 

 

 

 

 

 

 
 

D - Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před 
patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 

 Žák svým chováním neohrožuje své zdraví a zdraví svých spolužáků. 

 Žáci neběhají po chodbách, po schodišti chodí vpravo. 

 Služba utírá tabuli mokrou houbou, dbá na pořádek ve třídě. 

 Žákům je zakázáno psát /i obyčejnou tužkou/ do školních učebnic, které dostali. 

 Každý úraz ihned ohlásí žáci vyučujícímu, o přestávce dozírajícímu učiteli, který zajistí 
ošetření. 

 Do pracovního vyučování nosí žáci pracovní oděv a obuv, do TV cvičební úbor doporučený 
učitelem. 

 Průlezky v areálu školy mohou žáci využívat pouze pod dozorem pedagogických pracovníků 
nebo v odpoledních hodinách za dozoru rodičů. 

 Žákům není dovoleno kouření, požívání alkoholických nápojů, zneužívání a distribuce 
návykových látek. 

 Žákům není dovoleno nosit do školy materiály s pornografickou tematikou a jakékoliv druhy 
pyrotechniky. 

 Žáci nebudou skrývat šikanování sebe ani svých spolužáků. Šikanou (šikanováním) se rozumí: 
fyzické násilí, omezování osobní svobody, ponižování, používaní informačních technologií 
k znevažování důstojnosti, opakované slovní napadání a jiné škodlivé jednání, které by se 
dopouštěl kdokoli vůči komukoli.  Tyto projevy jsou přísně zakázány a jsou považovány za 
hrubý přestupek proti Školnímu řádu.  Pokud mají žáci informace o takovémto jednání, 
mohou se svěřit učiteli, kterému důvěřují, nebo poslat anonymní dopis poštou (emailem, 
vzkazem přes školní web) na adresu školy. 

 Žáci se chovají slušně a ohleduplně k příslušníkům jiných národů a národnostních menšin. 

 

 

 

Hodina 
čas 

od  -    do 
Přestávka 
od  -  do 

0 7:00–7:45 7:45–8:00 

1 8:00–8:45 8:45–8:55 

2 8:55–9:40 9:40–10:00 

3 10:00–10:45 10:45–10:55 

4 10:55–11:40 11:40–11:50 

5 11:50–12:35 12:35–12:45 

6 12:45–13:30 13:30–14:00 

7 14:00–14:45 14:45–14:55 

8 14:55–15:40 15:40–15:50 

9 15:50–16:35  
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E - Podmínky zacházení s majetkem školy 

 Žáci šetří zařízení školy, neničí lavice, pomůcky, malbu, výzdobu školy. 

 Šetrně zacházejí s učebnicemi, v případě úmyslného poškození učebnice uhradí část 
odpovídající ceny. 

 Šetří elektrickou energií, vodou, hygienickými potřebami. 

 Odpadky třídí podle označení do odpadkových košů. 

 Žáci neotvírají velká horní okna, ventilačky nepokládají na parapetní desku. 

 Poškození jakéhokoli zařízení školy ohlásí dozírajícímu učiteli nebo třídnímu učiteli. Úmyslné 
poškození nebo zničení školního majetku hradí žák v plné výši. 

  

F - Pravidla pro hodnocení výsledků žáků 

 Systém hodnocení výsledků vzdělávání a pravidla pro udělování výchovných opatření jsou 
podrobně  popsány v Klasifikačním řádu školy. 

 Za každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení, za první pololetí lze místo vysvědčení vydat 
žákovi výpis z vysvědčení. 

 Hodnocení výsledků vzdělávání žáka je ve všech předmětech vyjádřeno klasifikačním 
stupněm. 

 U žáka s vývojovou poruchou učení může být použito slovní hodnocení na základě žádosti 
zákonného zástupce žáka. 

 

Projednáno na pedagogické radě dne: 31. 8. 2018 

Zaměstnanci školy byli s tímto řádem seznámeni na provozní poradě dne 31. 8. 2018 

Schváleno školskou radou dne: 31. 8. 2018  

Platnost od 3. 9. 2018 

Ruší se předchozí znění školního řádu. 

Číslo jednací:  ZŠ-236/2018 

 

 V Bolaticích 31. 8. 2018 

 

Mgr. David Neuvald 

     ředitel školy 

 

 

 

 

 

 

Zpracováno v souladu s § 30 odst. 1 a 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním odborném 

a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších úprav. 


