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ŠKOLNÍ ŘÁD 

/určeno ţákům a rodičům/   

   

1. Docházka do školy 

2. Chování ţáka ve škole  

3. Chování mimo školu 

4. Ochrana osobnosti ve škole (učitel, ţák) 

5. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví ţáků 

     6. Systém péče o ţáky s přiznanými podpůrnými opatřeními 

7. Ochrana majetku 

8. Ţákovské sluţby 

9. Různé 

10. Přílohy - řády odborných učeben, Tv, Pč,  jídelny, školní druţiny  
 

Tento řád školy doplňuje všeobecné platné vyhlášky a  upřesňuje je  podle  podmínek  školy. 

Provoz  v  odborných  učebnách, školní družině, školním klubu, jídelně a v  hodinách  Tv  a  Pč  

je  upraven  samostatnými vnitřními řády. 

 
 

1. Docházka do školy 

 

 Ţák chodí do školy tak, aby byl včas připraven na  dopolední  i odpolední  vyučování. Docházka  

na  nepovinné  předměty   je   pro přihlášené ţáky povinná. O uvolnění z  vyučování  ţádají rodiče  

ţáků  zásadně  předem na předepsaném blanketu (ţáci si jej mohou vyzvednout u třídního učitele 

nebo stáhnout z webových stránek školy). Ţák nesmí svévolně odejít ze školy. Školu můţe opustit 

jen v doprovodu zákonného zástupce či na základě písemného uvolnění podepsaného 

zákonným zástupcem. Na jednu vyučovací hodinu se uvolňuje ţák u vyučujícího příslušného 

předmětu, na  více hodin u třídního  učitele, na dobu delší  neţ jeden den u ředitele  školy.  

 Pokud se jedná o neohlášené absence v jednom předmětu, omlouvá se ţák okamţitě po příchodu 

do školy vyučujícímu zameškaného předmětu. Následně tuto absenci uzavře třídní učitel po 

domluvě s vyučujícím a po předloţení písemné omluvy v ŢK.  

 O uvolnění ţáka z předmětu tělesná výchova ze zdravotních důvodů mohou zákonní zástupci 

ţáka poţádat ředitele školy s doporučením dětského či odborného lékaře nejpozději do jednoho 

měsíce od zahájení klasifikačního období nebo počátku zdravotních problémů. Ţák z daného 

předmětu nebude hodnocen. 

 Onemocnění  ţáka   oznamuje   rodič nejpozději třetí den nepřítomnosti ţáka  ve  škole. Jinou 

nepřítomnost ţáka (v případě, ţe není ze závaţných důvodů omluvená předem) hlásí rodič 

neprodleně. Tyto nepřítomnosti je moţné hlásit i telefonem nebo mailem. Omluvenky na jednotlivé 

hodiny z důvodů rekonvalescence, aktuálních zdravotních problémů a omezení ţáci předkládají 

před vyučovací hodinou jednotlivým vyučujícím výhradně prostřednictvím tištěné ţákovské 

kníţky. 

 Ihned po skončení nepřítomnosti předkládá ţák třídnímu  učiteli omluvu výhradně v 

ţákovské  kníţce  podepsanou rodičem. Nebude-li důvod nepřítomnosti ţáka řádně a prokazatelně 

doloţen omluvenkou podepsanou jedním ze zákonných zástupců do tří pracovních dnů po 

ukončení jeho nepřítomnosti, bude jeho absence hodnocená jako neomluvená.  

V případech, které nasvědčují zanedbávání školní docházky, bude třídní učitel po projednání 

s ředitelem školy vyţadovat doplnění omluvenky od rodiče razítkem pediatra i při jednodenní 

absenci. V případě nedodrţení tohoto pravidla můţe škola neakceptovat omluvenku rodičů a 

absenci neomluvit. 

 Rodiče potvrzují v ŢK i nepřítomnost ţáka na vyučování z důvodu reprezentace školy (slouţí 

pro celkový přehled absencí ţáka a kontrolu, zda rodiče jsou o této nepřítomnosti informováni).  

 Za neomluvené hodiny se podle jejich výše nebo event. opakování navrhuje výchovné opatření 

dle klasifikačního řádu (třídní či ředitelská důtka nebo sníţený stupeň z chování). Při větším 

mnoţství neomluvených hodin se postupuje dle Metodického pokynu MŠMT Čj.: 10 194/2002-14 – 
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jednání s rodiči se zápisem. Do 10 hodin jednání rodičů s třídním učitelem, nad 10 hodin 

s výchovnou komisí nebo orgánu sociálně právní ochrany dětí, pokud rodič se školou 

nespolupracuje.). Při 25 neomluvených hodinách musí škola splnit ohlašovací povinnost 

(přestupek), v opakovaném případě podává trestní oznámení. K řešení situace mohou být školou 

přizvány i jiné organizace (PPP, SVP, apod.) zvláště v případech, kdy je rodiči vnímán pobyt dítěte 

jako rizikový.      

 

 

2. Chování ţáka ve škole 
 

Příchod do školy 

Před vyučováním se ţáci soustřeďují v prostoru před školou. Čekají na otevření školy v 7.40, do 

budovy vchází určeným vchodem. V šatnách se zbytečně nezdrţují, po přezutí a převlečení 

odcházejí ţáci do tříd. Pohybují se po pravé straně chodby a schodiště.  V prostorech šaten a při  

přesunu do  tříd  dbají  na  to,  aby  neohrozili bezpečnost svou i spoluţáků. Sluţba v šatně v 7,55 

zavře hlavní dveře do školy a zamkne dveře mezi šatnou a chodbou. Příchod do školy po této době 

je jiţ mimo kompetence ţákovské sluţby, je povaţován za pozdní příchod a vztahují se na něj  

ustanovení, vyplývající z porušení školního řádu. Po uzamčení vchodu do šaten pouţívají ţáci pro 

vstup do budovy zvonku vpravo od hlavních dveří. 

 

Přestávky 

O malých přestávkách mohou ţáci vycházet ze tříd a pohybovat se po chodbě na příslušném 

patře, během přestávky se však musí připravit na další vyučovací hodinu. O velké přestávce 

vycházejí před budovu nebo na chodbu podle pokynu dozírajícího učitele.  

O velké  přestávce  se  ţáci 2. stupně   mohou   pohybovat   v trojúhelníku  mezi  oběma  

základními  školami  a  restaurací  "U Košků", nesmí na chodník podél ulice Vrchlického a terasu 

restaurace, na trávník s výsadbou stromků před ZŠ Sokolovská, do prostoru před jídelnou ZŠ 

Sokolovská a do vstupního prostoru ZŠ Sokolovská. Trávník před školou směrem k panelovým 

domům v Bezové ulici vyuţívají omezeně (jen u cesty) a nevstupují k panelovým domům (jedná se 

o soukromý pozemek). Mohou volně komunikovat se ţáky druhé školy. Ţáci 2. stupně nemohou o 

této přestávce vyuţívat prostory, určené pro další skupiny ţáků (asfaltové a sportovní hřiště za 

budovou školy). Ţáci I. stupně vyuţívají asfaltové hřiště. Zpět do tříd se ţáci vrací s prvním 

zvoněním. V ostatních přestávkách není dovoleno chodit do šaten s výjimkou přípravy na Tv a 

Pč. 

O malých přestávkách jsou dveře do tříd otevřené,  okna  zavřená. Větrání zajistí vyučující 

během vyučovací hodiny. S okny a ţaluziemi ţáci manipulují jen na přímý příkaz učitele. 
 

Volno před odpoledním vyučováním a nástup na vyučování 

Po skončení dopoledního vyučování mají ţáci volno a vyučování pro ně začíná odpoledním 

vyučováním. Pokud čekají na odpolední vyučování mimo školu, chovají se tak, aby nenarušovali 

probíhající výuku a do školy vcházejí vchodem do šaten o přestávce před odpoledním vyučováním 

vyučování pod dohledem vyučujícího. Škola za jejich chování nezodpovídá. Navštěvují-li v tomto 

volnu školní klub či jinou vyhrazenou místnost s dohledem vyučujícího či vychovatelky, zodpovídá 

za jejich chování škola a ţáci jsou povinni dodrţovat řád školy a ţákovského klubu. Chovají se tak, 

aby nenarušovali probíhající výuku. Ţáci, kteří jsou v tomto volnu v ţákovském klubu nebo jiné 

vyhrazené místnosti, přicházejí těsně před začátkem odpoledního vyučování do prostoru šaten. Z 

prostoru šaten ţáci odcházejí s vyučujícím. 
 

Přesuny do učeben 

Při přesunech do jiných tříd nebo poloodborných  učeben (Hv, Př, Fy) nebo šaten na Tv 

přecházejí ţáci samostatně ihned po zvonění na přestávku tak, aby před dalším zvoněním byli ve 

třídě nebo učebně (šatně) připraveni na vyučování. O velké přestávce si ţáci nechávají věci 

v učebně, kde končili druhou vyučovací hodinu a přechází do jiných tříd s věcmi aţ po prvním 

zvonění (platí i pro odborné učebny!). V poloodborných učebnách se řídí řády těchto učeben a před 

zahájením hodiny se nedotýkají techniky a  exponátů instalovaných v těchto učebnách.  Do 
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odborných učeben (výpočetní  technika, jazyková učebna a učebna výtvarné výchovy) převádí ţáky 

výhradně vyučující před zvoněním na hodinu. 
 

 

 

Chování při vyučování 

Na vyučování se ţák řádně  připravuje  doma.  Dbá,  aby  měl  v aktovce všechny pomůcky 

podle rozvrhu a vypracované  úkoly.  Před začátkem  vyučovací  hodiny  připraví  na  lavici   

pomůcky   pro příslušný předmět, penál a ţákovskou kníţku. Aktovku uklidí  tak, aby ulička mezi 

stolky byla prázdná. Pokud není na hodinu řádně připraven (nemohl se z váţných důvodů připravit, 

schází  mu  úkol nebo pomůcka), oznámí to třídní sluţbě (pokud je určena) nebo vyučujícímu. Po 

zvonění je v klidu na svém místě, při příchodu učitele zdraví povstáním. Při hodině sleduje výklad 

učitele, nenarušuje hodinu nevhodným chováním, aktivně se podílí na výuce. Chce-li se na něco 

zeptat, hlásí se zdviţením ruky. Při příchodu dospělé  osoby do  třídy  zdraví  povstáním.  Nezdraví  

v  případech,  kdy  píše písemnou práci, kreslí, zabývá se ručními pracemi či pracuje na počítači.  

Vyučovací hodinu končí vyučující učitel, ţáci po jeho  pokynu  zdraví  a  v klidu vyčkají jeho 

odchodu.  Při  poslední  vyučovací  hodině  ve třídě ţáci uklidí své místo, srovnají stolky, zvednou 

ţidličky  a po pokynu vyučujícího se v klidu seřadí k odchodu ze třídy. 

Předměty, které neslouţí k výuce, mohou být ţákovi odejmuty a předány pouze zákonným 

zástupcům ţáka. Pokud si ţák přinese do školy mobilní telefon nebo jiný elektronický přístroj 

(tablet, notebook, smartwatch apod.), osobně za něj zodpovídá. Při hodinách tělesné  výchovy  a  

pracovních  činností se  ţáci řídí samostatnými řády. 

Ţák je povinen chovat se v rámci společenských norem - dodrţuje společenská pravidla chování, 

vůči dospělým i spoluţákům vystupuje zdvořile a ohleduplně. Narušuje-li ţák nevhodným 

chováním výuku, je vyučujícím ústně napomenut. Za opakované porušení pravidel chování v jedné 

vyučovací hodině dostane ţák zápis do kázeňského sešitu. Pokud ţák nadále narušuje výuku, 

dostane zápis do ŢK současně se samostatnou prací, kterou bude vykonávat mimo učebnu 

v přítomnosti „krizového učitele“. Odesláním ke krizovému učiteli bude ţákovi navrţeno následné 

výchovné opatření (ředitelská důtka, sníţená známka z chování). Třídní učitel(ka) podá informaci 

zákonným zástupcům. Při velmi nezpůsobném chování a narušování výuky ostatních ţáků budou 

vyzváni zákonní zástupci ţáka (popř. záchranná sluţba, Policie ČR) k zajištění dohledu nad ţákem 

mimo budovu školy. 

Ţák se vyvaruje jakéhokoliv hrubého slovního jednání nebo fyzických útoků na dospělé i ţáky. 

Při komunikaci neuţívá vulgární výrazy. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky ţáka vůči 

pracovníkům školy se vţdy povaţují za závaţné porušení povinností stanovené školským zákonem,  

školním řádem a pravidly pro hodnocení vzdělávání ţáků. 

 

Ukončení vyučování 

 

Po skončení vyučování  (dopoledního  i  odpoledního)  odcházejí ţáci do šaten nebo na oběd pod 

vedením posledního vyučujícího.  V prostoru před jídelnou se staví v  klidu  do  řady  a  čekají   

na vyzvání ke vstupu do jídelny. (Na oběd ţáci chodí po skončení dopoledního vyučování, ne o 

přestávce mezi hodinami.) Tašky odkládají aţ při příchodu do odkládacích regálů. V prostoru šaten 

dbají  na  zvýšené nebezpečí úrazu, zbytečně  se  nezdrţují  a  odcházejí  ze  školy.  

Vyučování  končí  odchodem  ţáka  ze  školy.  Ţáky  1. stupně,  kteří  navštěvují  školní druţinu,  

předává  učitelka vychovatelce školní  druţiny v prostoru před šatnami. Na  případné  odpolední  

vyučování odvádí tyto ţáky vychovatelka. 
 

 

3. Chování mimo školu 

 

  Ţáci se  chovají  tak, aby  nepoškozovali  dobré  jméno  školy. Zejména to platí o chování  na 

místech, kde se schází větší  počet ţáků při cestě do školy a ze školy. 
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4. Ochrana osobnosti ve škole (učitel, ţák) 

 

Pedagogičtí pracovníci mají povinnost zachovávat mlčenlivost a chránit před zneuţitím osobní 

údaje, informace o zdravotním stavu dětí, ţáků a studentů a výsledky poradenské pomoci školského 

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

Ţáci a jejich zákonní zástupci mají právo na přístup k osobním údajům, na opravu a výmaz 

osobních údajů a právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se řídí směrnicí 

ředitele školy k ochraně osobních údajů. 

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

materiály, fotografie) je moţné pouze s výslovným souhlasem zákonných zástupců ţáka. 

Ţáci mají od svého vstupu do budovy školy vypnuté mobilní telefony, fotoaparáty a jinou 

záznamovou techniku, která slouţí k pořizování obrazových a zvukových záznamů. Záznamová 

technika zůstává vypnutá po celou dobu vyučování včetně přestávek, během čekání ve frontě do 

školní jídelny, ve školní jídelně, ve školní druţině i po dobu účasti v zájmových útvarech. Pouţití 

mobilního telefonu je dovoleno pouze v ţákovském klubu. V naléhavých nebo výjimečných 

případech je pouţití mobilních telefonů podmíněno souhlasem pedagoga. Mobilní telefony nejsou 

povaţovány za pomůcku a škola nezodpovídá za jejich ztrátu. 

 Pořizování zvukových a obrazových záznamů osob (učitel, ţák) 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. 
 

5. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví ţáků a jejich ochrany před sociálně 

patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí (§ 30 odst. 1 písm. c) 

školského zákona) 

 

Úrazy žáků 

 

Ţák se při všech školních činnostech chová tak, aby neohrozil zdraví své, svých spoluţáků či jiných 

osob. Ţák nenosí do školy předměty, kterými by mohl ohrozit zdraví své i ostatních.  

Kaţdý úraz či nevolnost má ţák povinnost neprodleně hlásit dozírajícímu, případně jinému 

pedagogickému pracovníkovi nebo vedení školy. Škola vede evidenci úrazů ţáků, k nimţ došlo při 

činnostech souvisejících s výukou, vyhotovuje a zasílá záznam o úrazu stanoveným orgánům a 

institucím. Ţáci i zaměstnanci školy mají povinnost se účastnit pravidelných školení (poučení) v 

problematice BOZP a dbát bezpečnostních pokynů vedení školy. 

Kaţdý zaměstnanec školy je povinen poskytnout zraněnému ţákovi první pomoc. Podle 

závaţnosti a s ohledem na věk postiţeného ţáka, případně další okolnosti, zajistí jeho doprovod do 

zdravotnického zařízení a zpět nebo domů. O události a provedených opatřeních informuje 

neprodleně zákonného zástupce ţáka.  

Vyučující, jemuţ byl úraz nahlášen či byl svědkem úrazu, oznámí úraz vedení školy a zajistí do 

24 hodin evidenci úrazu v knize úrazů, která je uloţena u hospodářky školy. Jde-li o úraz, který 

způsobil, ţe se ţák neúčastní činnosti školy alespoň 2 dny, kromě dne, kdy k úrazu došlo, je nutno 

sepsat záznam o školním úrazu na stanoveném tiskopise (provést registraci úrazu). Záznam o 

úrazu musí být sepsán nejpozději do dvou pracovních dnů ode dne nahlášení úrazu a vyplněn 

pečlivě ve všech odstavcích. Vyučující, který vyplňuje hlášení o úrazu, předá ţákovi „Zprávu o 

bolestném“. Ţák ji ihned po skončení léčby přinese vyplněnou ošetřujícím lékařem a předá v  

kanceláři školy. 
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Bezpečnost a ochrana zdraví 

 

Škola zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví ţáků při vzdělávání a výchově, při činnostech s ním 

přímo souvisejících a při poskytování školských sluţeb. Za bezpečnost ţáků během jejich pobytu ve 

škole, ale i mimo školu při zaměstnání organizovaném školou, zodpovídá příslušný pedagogický 

pracovník.  

Obuv a oblečení ţáků musí odpovídat zásadám bezpečnosti a ochrany zdraví a dodrţování 

hygienických pravidel. 

Při výuce ve třídách, v odborných pracovnách a v tělocvičně se ţáci řídí řádem platným pro tyto 

pracovny (učebny). Do všech učeben ţák přechází způsobem dohodnutým s vyučujícím. Učitelé 

vyučující v odborných učebnách a v tělocvičně otevírají učebny tak, aby vyučování mohlo být včas 

zahájeno. Učitelé vstupují do odborné učebny nebo tělocvičny první a opouštějí ji poslední, 

neurčuje-li provozní řád učebny jinak. Učitelé odborných předmětů a učitelé TV dbají na 

dodrţování provozních řádů pro odborné učebny a tělocvičny. První vyučovací hodinu prokazatelně 

seznámí ţáky s provozním řádem příslušné učebny a pravidly bezpečnosti práce v ní. 

V úvodních hodinách tělesné výchovy jsou ţáci seznámeni vyučujícími se zásadami bezpečnosti 

při tělesné výchově. Vyučující informatiky a výpočetní techniky, chemie, fyziky a biologie seznámí 

ţáky s laboratorními řády a řády odborných pracoven. O poučení je proveden zápis v třídní knize.  

Ţák, který má zdravotní omezení, předloţí třídnímu učiteli lékařské vyjádření o případném 

částečném, nebo úplném zákazu provádění tělesných cvičení a danou skutečnost oznámí 

vyučujícímu. Ţák, který má krátkodobé zdravotní potíţe předloţí vyučujícímu: písemné vyjádření 

od zákonného zástupce - případně od lékaře.  Ţák, který se před nebo během cvičení necítí zdráv 

nebo má jiné zdravotní potíţe, upozorní vyučujícího, který přihlédne k okolnostem a rozhodne o 

jeho další účasti na cvičení. Ţáci jsou povinni zúčastňovat se hodin tělesné výchovy ve cvičebním 

úboru a ve vhodné sportovní obuvi. 

Zaměstnanec vykonává podle pokynů ředitele dohled i mimo školu a školské zařízení, zejména 

při kurzech, exkurzích a jiných činnostech vyplývajících ze školních vzdělávacích programů nebo 

učebních dokumentů, při účasti na soutěţích, přehlídkách, popřípadě při jejich přípravě a na jiných 

akcích organizovaných školou nebo školským zařízením. 

Zákonní zástupci ţáků jsou povinni poskytnout vedoucímu akce údaje o zdravotním stavu dítěte. 

Léky, které ţák pouţívá, předají pedagogickému pracovníkovi. 

Ţáci v průběhu exkurze hlásí okamţitě vedoucímu změnu zdravotního stavu, úraz. Podle 

závaţnosti úrazu zabezpečí dozírající lékařskou pomoc. O události a provedených opatřeních 

informuje zákonné zástupce ţáka. Škola zabezpečí poučení ţáků před konáním akce, seznámí je se 

zásadami bezpečného chování a upozorní na moţná rizika, včetně následných opatření. Dokladem o 

provedeném poučení ţáků je záznam v třídní knize. Ţáky, kteří nebyli v době poučení přítomni, je 

třeba poučit v nejbliţším moţném termínu (u tohoto poučení se provede zápis podepsaný ţákem). 

 

 

Prevence rizikového chování a řešení šikany ve škole  

 

Pro ţáky a zaměstnance školy platí přísný zákaz kouření v celém areálu školy. Pro ţáky a 

zaměstnance školy platí přísný zákaz pití alkoholických nápojů v celém areálu školy. 

Ţák je povinen respektovat Program školy proti šikanování, kdy cílem je vytvořit ve škole 

bezpečné, respektující a spolupracující prostředí. Důleţité je posilovat oblast komunikace a vztahů 

mezi ţáky ve třídách, ve školních kolektivech. 

Všichni zaměstnanci školy, pedagogičtí pracovníci školy musí vést důsledně a systematicky ţáky 

k osvojování norem mezilidských vztahů zaloţených na demokratických principech, respektujících 

identitu a individualitu ţáky. Ţáci musí tyto snahy a postupy respektovat a plnit je nejen vůči 

dospělým osobám, ale hlavně vůči svým spoluţákům, vrstevníkům. 
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Ţáci mají po vlastní úvaze moţnost vyuţít anonymní schránku důvěry pro svá sdělení související 

s problémy alkoholu, drog, šikany, gamblerství, xenofobie, rasismu či násilí, vnášení zbraní a 

nebezpečných látek do školy. Schránku mohou ţáci vyuţít i pro svá sdělení o trestné činnosti nebo 

ničení školního majetku. Informace ze schránky jsou určeny výchovnému poradci a školnímu 

metodikovi prevence. 

Projevy šikanování mezi ţáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, poniţování apod., kterých 

by se dopouštěli jednotliví ţáci nebo skupiny ţáků vůči jiným ţákům nebo skupinám (zejména v 

situacích, kdy jsou takto postiţeni ţáci mladší a slabší), jsou v prostorách školy a při školních 

akcích přísně zakázány a jsou povaţovány za hrubý přestupek proti řádu školy. Podle okolností 

ředitel školy uváţí moţnost dalšího postihu ţáků, kteří tento zákaz přestoupí, a bude o svých 

zjištěních informovat jejich zákonné zástupce. 

 

Prevence šíření infekčních onemocnění 

 

Onemocní-li ţák nebo dostal-li se do styku s infekční chorobou, oznámí to ţák, u nezletilého 

jeho zákonný zástupce, neprodleně řediteli školy, takový ţák se můţe zúčastnit vyučování jen po 

rozhodnutí příslušného ošetřujícího lékaře. Ţáci nebo jejich zákonní zástupci mají povinnost 

oznámit neprodleně řediteli školy případný výskyt infekční choroby ve svém okolí. 

 

Zákaz vnášení věcí a látek ohrožujících bezpečnost a zdraví a podmínky vnášení a nakládání s 

běžnými věcmi, které přímo nesouvisejí s vyučováním 

 

Pro ţáky platí zákaz vnášení věcí a látek ohroţujících bezpečnost a zdraví a podmínky vnášení a 

nakládání s běţnými věcmi, které přímo nesouvisejí s vyučováním. Ţákům není dovoleno vnášet do 

školy jakékoliv zbraně včetně noţů, výbušniny a jinak nebezpečné látky a předměty. Toto 

ustanovení se vztahuje i na všechny akce pořádané školou nebo pořádané ve spolupráci se školou. 

Do školy ţáci nosí pouze věci potřebné k výuce, cenné věci do školy nenosí. Hodinky, šperky, 

mobilní telefony apod. mají neustále u sebe, mají zakázáno je odkládat, pouze z bezpečnostních 

důvodů a na výslovný pokyn vyučujícího, který zajistí jejich úschovu.  

S mobilním telefonem nakládá ţák jako s cennou věcí. Nosí jej při sobě, neodkládá v šatně a v 

místech, kde by mohlo dojít k jeho odcizení. Při tělesné výchově a tehdy, kdyţ jej nemůţe mít při 

sobě, přístroj odkládá na místě určeném pedagogickým pracovníkem. Pokud si ţák přinese do školy 

mobilní telefon nebo jiný elektronický přístroj (tablet, notebook, smartwatch apod.), osobně za něj 

zodpovídá. Před vstupem do školy svůj telefon vypíná. Vypnutý a řádně uloţený zůstává po 

celou dobu vyučování včetně přestávek, během čekání ve frontě do školní jídelny, ve školní 

jídelně, ve školní druţině i po dobu účasti v zájmových útvarech. Pouţití mobilního telefonu je 

dovoleno pouze ve školním klubu. V naléhavých nebo výjimečných případech je pouţití mobilních 

telefonů podmíněno souhlasem pedagoga. Není dovoleno pořizovat fotografie, videa či 

audionahrávky. Mobilní telefony nejsou povaţovány za pomůcku a škola nezodpovídá za jejich 

ztrátu. Rušení či narušování vyučovacího procesu mobilním telefonem (případně jinou technikou), 

bude hodnoceno jako přestupek proti školnímu řádu. 

Zjistí-li ţák ztrátu osobní věci, je povinen tuto skutečnost okamţitě ohlásit vyučujícímu, o 

přestávce pedagogickému pracovníkovi, který koná dohled nebo třídnímu učiteli, popř. vedení 

školy. Škola nebude brát zřetel na pozdě ohlášenou ztrátu osobní věci. 

 

6. Systém péče o ţáky s přiznanými podpůrnými opatřeními 

 

Podpůrná opatření prvního stupně 

Ředitel školy rozhodne o poskytování podpůrných opatření prvního stupně bez doporučení 

školského poradenského zařízení i bez informovaného souhlasu zákonného zástupce. Tím není 

dotčeno právo zákonného zástupce na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání ţáka (§ 21 

školského zákona). Učitel základní školy zpracuje plán pedagogické podpory, ve kterém bude 

upravena organizace a hodnocení vzdělávání ţáka včetně úpravy metod a forem práce a projedná jej 
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s ředitelem školy. Pokud by nepostačovala podpůrná opatření prvního stupně (po vyhodnocení 

plánu pedagogické podpory) doporučí ředitel školy vyuţití poradenské pomoci školského 

poradenského zařízení za účelem posouzení speciálních vzdělávacích potřeb ţáka (§ 16 odst. 4 a 5 

školského zákona a § 2 a § 10 vyhlášky č. 27/2016 Sb.) 

 

Podpůrná opatření druhého až pátého stupně 

Podmínkou pro uplatnění podpůrného opatření 2 aţ 5 stupně je doporučení školského 

poradenského zařízení a s informovaným souhlasem zákonného zástupce ţáka. K poskytnutí 

poradenské pomoci školského poradenského zařízení dojde na základě vlastního uváţení zákonného 

zástupce, doporučení ředitele školy nebo OSPOD. Ředitel školy určí pedagogického pracovníka 

odpovědného za spolupráci se školským poradenským zařízením v souvislosti s doporučením 

podpůrných opatření ţákovi se speciálními vzdělávacími potřebami (11 vyhlášky č. 27/2016 Sb.).  

Ředitel školy zahájí poskytování podpůrných opatření 2 aţ 5 stupně bezodkladně po obdrţení 

doporučení školského poradenského zařízení a získání informovaného souhlasu zákonného 

zástupce. Ředitel školy průběţně vyhodnocuje poskytování podpůrných opatření, nejméně však 

jeden krát ročně, v případě souvisejících okolností častěji. Ukončení poskytování podpůrného 

opatření 2 aţ 5 stupně je-li z doporučení školského poradenského zařízení zřejmé, ţe podpůrná 

opatření 2 aţ 5 stupně jiţ nejsou potřeba. V takovém případě se nevyţaduje informovaný souhlas 

zákonného zástupce, s ním se pouze projedná (§ 16 odst. 4 školského zákona a § 11, § 12 a § 16 

vyhlášky č. 27/2016 Sb.) 

  

Vzdělávání žáků nadaných  

Základní škola vytváří ve svém školním vzdělávacím programu a při jeho realizaci podmínky 

k co největšímu vyuţití potenciálu kaţdého ţáka s ohledem na jeho individuální moţnosti. Základní 

škola je povinna zajistit realizaci všech stanovených podpůrných opatření pro podporu nadání podle 

individuálních vzdělávacích potřeb dětí v rozsahu prvního aţ čtvrtého stupně podpory. 

 

7. Ochrana majetku 

Ţák je  povinen  chránit  ve  škole  majetek  svůj  i  majetek školy. Nenosí do  školy  cenné  

předměty  a  větší  částky  peněz. Nenechává věci nebo  peníze  tam, kde nad nimi nemá kontrolu 

(ani v aktovce, šatní skříňce nebo ve třídě pokud ji opouští). Při  tělesné výchově a dalších 

výchovných předmětech odkládá hodinky a další předměty nebo peníze na  určených  místech.   

Při poškození majetku školy, pokud nebylo způsobeno  běţným  zacházením  s poškozeným  

předmětem, hradí náklady na opravu ţák, který poškození způsobil. V případě poškození  majetku  

vandalským  způsobem při pobytu třídy v učebně bez  zjištění viníka hradí náklady příslušný 

kolektiv ţáků. O učebnice, které jsou ţákům na školní rok zapůjčeny, se ţáci řádně starají. Pokud 

dojde k poškození učebnice vinou ţáka, hradí na konci školního roku rozdíl mezi původním  

a znehodnoceným stavem učebnice. 

 
 

8. Ţákovské sluţby 

Jsou určeny k organizaci vyučování a provozu školy. 

 

Třídní služby - jsou sloţeny z dvojice ţáků a pravidelně  se  po týdnu střídají. Zapisují  se do  třídní 

knihy  a starají se o pořádek ve třídě během  vyučování  a po  jeho   skončení /dohled nad 

pořádkem, mazání tabule, křídy atd./ 

 Služba na třídní knihu - zajišťuje úplnost zápisu v třídní knize, zejména z předmětů, které   

se  vyučují mimo třídu nebo jsou děleny. Přenáší třídní knihu, pokud třída přechází do jiné učebny 

 Služby na jednotlivé předměty - připravují pomůcky podle  pokynu vyučujícího 

 Služba v přízemí - zřizuje  se  z   ţáků   9.tříd   na   všechny přestávky. Je pomocníkem učitelů  

v dodrţování školního řádu. Řídí se zvláštním pokynem. 

Další žákovské  služby  zřizují  učitelé  dle  potřeby,  třeba  i dočasně  /pomocníci  ve  skladu 

učebnic, počítačové učebně apod./ 
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9. Různé 
 

Využívání tiskáren a kopírek  

Řídí se řádem počítačových učeben a pokyny pro kopírování, které jsou vyvěšeny u kopírky. 

Pokud kopíruje věci na pokyn vyučujícího, obdrţí od něj průkazku, kterou zavěsí na zeď u kopírky. 

Kopírování pro osobní potřebu si vyţádá a zaplatí u sekretářky.  

 

 

Ztráta žákovské knížky 

Za ztrátu ţákovské kníţky bude ţáků účtován manipulační poplatek 25,-Kč a ŢK bude označena 

jako DUPLIKÁT. Pokud ţáci najdou původní ŢK, odevzdají ji třídnímu učiteli. 

 

Ztráta, poškození klíčku od šatní skříňky 

Ţáci 2. - 9. ročníků mají ve dvojici, výjimečně samostatně, svěřenou šatní skříňku určenou 

k odkládání svršků v prostoru šaten. Dbají na to, aby skříňka byla po převlečení zamčená. 

Uzamčené skříňky kontroluje sluţba u vchodu. Ta rovněţ zapisuje čísla skříněk, které zůstanou po 

opuštění prostoru šaten odemčené. Ve skříňce je zakázáno uschovávat peníze, cenné nebo nevhodné 

věci, škola neručí za obsah otevřených skříněk. Skříňky není dovoleno bez souhlasu ředitele školy 

svévolně měnit. Kaţdý ţák dostává od školy zapůjčený klíček od zámku skříňky. V případě ztráty 

či poškození nevhodným zacházením si nový klíček (popř. zámek) pořídí samostatně na vlastní 

náklady, náhradní klíček jim bude zapůjčen školníkem. 

Přistiţení ţáka při  snaze otevřít cizí skříňku bude posuzováno jako pokus o krádeţ. Ztrátu věcí z 

uzamčené skříňky hlásí ţák okamţitě třídnímu učiteli. Pokud  věc  nebude  nalezena  během týdne, 

zařídí učitelka /u 1.-5. tříd/ nebo  ţák  /6.-9. třída/  u sekretářky školy oznámení pojišťovně. Pokud 

ţák opakovaně nechává svoji šatní skříňku odemčenou, škola nezodpovídá za případné ztráty, 

uplatňované tímto ţákem. Za  věci ponechané  mimo zamčenou skříňku škola neručí a nemohou být 

ani uplatňovány náhrady od pojišťovny.  

 

  Příloha třídní knihy  

Je uloţena v tištěné části třídní knihy.  Zde  u  kaţdého  ţáka  učitelé zapisují  pochvaly a 

přestupky  proti  školnímu  řádu  s  označením   druhu přestupku (Z=zapomínání,  K=kázeňský  

přestupek).  Třídní  učitel sleduje body za přestupky ţáků (Z=1 bod, K=2 body). Při  dosaţení 12 

bodů uděluje důtku třídního učitele, při  20  bodech  navrhuje důtku ředitele školy, při 30 bodech  

sníţený  stupeň  z  chování. Počet bodů je orientačním měřítkem. Při závaţných porušeních řádu 

školy navrhuje třídní učitel  kázeňská  opatření  bez  ohledu  na počet bodů. Naopak při pochvalách 

můţe učitel přihlíţet k této skutečnosti.  Třídní učitel můţe ţákům, kteří mají větší počet přestupků, 

umoţnit získat kladné body za práci ve prospěch ostatních a vylepšit tak bilanci bodů. 
 

Návrhy žáků 

Pro zlepšení chodu školy mohou ţáci předkládat návrhy zástupcům třídy ve školním parlamentu,  

třídnímu učiteli, případně vedení školy. Pro zlepšení informovanosti ostatních ţáků, učitelů a rodičů 

mohou vydávat školní nebo třídní časopis a  ţádat učitele o pomoc s jeho přípravou. Pro  

popularizaci  časopisu  má redakční rada k dispozici svoji nástěnku a vyuţívá  školní počítače a 

tiskárny. 
 

Povinnosti žáka při změně školy a ukončení školní docházky  

Tito ţáci odevzdají třídnímu učiteli potvrzení o splnění všech povinností při odchodu ze školy 

(odevzdání klíčů, učebnic a další).                     

                   

  

Mgr. Jiří Skalský, ředitel školy 


