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I. Obecná ustanovení 

a) Na základě ustanovení § 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární 

orgán školy tuto směrnici. Směrnice je součástí organizačního řádu školy. Upravuje podrobnosti 

k výkonu práv a povinností žáků, jejich zákonných zástupců a pravidla vzájemných vztahů mezi 

všemi osobami účastnými na vyučování. Jeho součástí jsou podmínky provozu a vnitřního režimu 

školy, podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně 

patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí. Školní řád dále stanoví 

podmínky zacházení se školním majetkem a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání.  

b) Školní řád je závazný pro všechny žáky školy, jejich zákonné zástupce a všechny pracovníky 

školy. 

c) Všem osobám účastným na vyučování (ubytovaným, zaměstnancům, zákonným zástupcům) je 

v rámci školního vyučování a v rámci činností, které spadají do působení školy poskytnuta 

veškerá možná ochrana před všemi formami rasismu, národnostní, náboženské a veškeré další 

netolerance ve smyslu Listiny základních práv a svobod, Úmluvy o právech dítěte a dalších 

právních norem ČR. 

d) Škola respektuje všechna práva dětí, která stanoví Úmluva o právech dítěte a dbá na jejich 

dodržování (ochrana před diskriminací, respektování práva na svobodu myšlení, svědomí a 

náboženství, ochrana před vměšováním do soukromí dítěte, do jeho korespondence na ochranu 

osobnosti. 

e) Součástí školního řádu je klasifikační řád.  

 

 

 

 

 



 

 

 

II. Práva a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o 

pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky 
 
   

Žák má právo 

a) Žák má právo na vzdělání a přístup k informacím o průběhu a výsledcích svého vzdělávání a 

informacím, které podporují jeho rozvoj. Ve škole má právo získávat informace prostřednictvím 

výuky, individuálních rozborů s třídním učitelem a vyučujícími, bezplatného přístupu na internet 

nebo využívání žákovské knihovny ve stanoveném čase. 

b) Žák má právo volit a být volen do třídní samosprávy. Volba probíhá na počátku školního roku. 

Zvolení členové mají právo zastupovat třídu při jednáních s vedením školy. S činností třídní 

samosprávy je žákům nápomocen třídní učitel. Členové jednotlivých třídních samospráv si mohou 

zřídit Školní parlament. 

c) Žák má právo na vyjádření vlastního názoru, odpovídající jeho věku a stupni vývoje 

v záležitostech, týkajících se jeho vzdělávání. Jeho vyjádření je věnována náležitá pozornost. Ke 

svým vyjádřením může žák využít také schránky důvěry, která je umístěna v objektu školy. 

d) Žák má právo na informace a poradenskou pomoc školy. Základní poradenskou pomoc jsou 

povinni poskytnout všichni pedagogičtí pracovníci školy, specifickou pak zejména třídní učitelé, 

výchovný poradce a metodik prevence. 

e) Žák má právo účastnit se všech akcí pořádaných školou. 

f)  Žák má právo na odpočinek a volný čas. 

g)  Je-li přesvědčen, že jeho činnost nebo jeho chování ve škole je kýmkoliv nespravedlivě 

hodnoceno, má právo odvolat se k řediteli školy formou, která neodporuje zásadám slušnosti.  

h) Žák má právo na ochranu před fyzickým či psychickým násilím, nedbalým zacházením, před 

sociálně patologickými jevy. Má právo na využití preventivních programů, které mu slouží k 

poskytnutí potřebné podpory ve zmíněných oblastech. 

i) Žák má právo se o přestávce volně pohybovat ve všech vymezených prostorách školy, využívat 

možnosti hry stolního tenisu. 

j)  Žák má právo po dovršení 10 let dojíždět do školy na jízdním kole (je vybaven ochrannou 

přilbou). Jízdní kolo uzamkne ke stojanu ve školní kolovně a při odchodu ji uzavře.  

k) Žák má právo pracovat v rámci mimoškolní činnosti v zájmových kroužcích. 

l) Žák má právo zorganizovat o velké přestávce ve školním rozhlase hudební žákovské vysílání. 

m)  Žák má právo na základě písemné omluvenky v ŽK na uvolnění z některých cviků a disciplín v 

tělesné výchově (z důvodu nachlazení, rekonvalescence po nemoci apod.). Žák takto omluven se 

účastní TV ve cvičebním úboru a plní fyzicky nenáročné cviky nebo vykonává pomocnou činnost. 

Na období delší než dva týdny je toto uvolnění možné jen na základě lékařské zprávy. Z 

přítomnosti v hodině TV může být uvolněn jen na písemné požádání rodičů v žákovské knížce. 

n)  Žák má právo na ochranu před vlivy a informacemi, které by ohrožovaly jeho rozumovou a 

mravní výchovu a nevhodně ovlivňovaly jeho morálku.  

o) Žák má právo pobývat na školním hřišti pouze pod dohledem pověřené osoby. 

 

 

 

 

 



 

 

Žák je povinen 
a) Žák je povinen řádně a pravidelně docházet do školy a řádně se vzdělávat; průběžně spolupracovat 

s třídním učitelem a dalšími pracovníky školy. 

b)  Žák je povinen dodržovat školní řád a další vnitřní předpisy školy. V zájmu ochrany vlastního 

zdraví a zdraví ostatních osob je povinen se pravidelně účastnit školení v oblasti bezpečnosti 

zdraví a ochrany při nejrůznějších činnostech a dodržovat veškeré zásady bezpečnosti.  

c) Je rovněž povinen respektovat veškeré bezpečnostní pokyny vydané pracovníkem školy aktuálně 

v reakci na okamžitou situaci. 

 

Zákonný zástupce žáka  má právo 

a) Zákonný zástupce žáka má právo na přístup k informacím o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka 

a dalším informacím, které vyplývají z docházky do školy. 

b) Zákonný zástupce žáka má právo na vyjádření názoru týkajícího se provozu školy, obsahu a formy 

a vzdělávání a jeho vyjádření je věnována náležitá pozornost. 

c) Zákonný zástupce žáka má právo na informace a poradenskou pomoc školy. Základní 

poradenskou pomoc jsou povinni poskytnout všichni pedagogičtí pracovníci školy, specifickou 

pak zejména třídní učitelé, výchovný poradce a metodik prevence. Informace škola poskytuje 

prostřednictvím třídních schůzek, individuálních konzultací nebo jinou formou, na které se vedení 

školy a zákonný zástupce žáka domluví.  

d) Zákonný zástupce žáka má právo být v demokratických volbách zvolen zástupcem třídy ve 

Školské radě, Radě rodičů a zde předkládat a obhajovat potřeby a zájmy ostatních zástupců žáků i 

své vlastní.  

e) Zákonný zástupce žáka má právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných 

záležitostí jejich dětí, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost. 

f) Zákonný zástupce žáka má právo požádat o uvolnění žáka z výuky podle pravidel tohoto řádu 

 

Zákonný zástupce žáka je povinen 
 

a)  Zákonný zástupce žáka je povinen zajistit žákovu řádnou a pravidelnou docházku do školy a 

v případě žákovy  nepřítomnosti zajistit jeho řádnou omluvu a informovat školu o důvodech 

takové nepřítomnosti 

b) Zákonný zástupce žáka je povinen na výzvu se dostavit do školy k projednání závažných 

skutečností týkajících se vzdělávání žáka. 

c) Zákonný zástupce žáka je povinen informovat školu o zdravotním stavu žáka, specifických 

zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh 

vzdělávání a zejména o všech změnách, které v průběhu školního roku nastaly, a to neprodleně   

poté, co se o takových změnách dozví. 

d) Při zjištění výskytu infekčních onemocnění (včetně výskytu vší) u žáka je o této skutečnosti 

neprodleně informován zákonný zástupce. Žák bude do příchodu zákonného zástupce oddělen od 

ostatních žáků, aby nedošlo k šíření infekce. V případě, kdy zákonný zástupce posílá opakovaně 

do kolektivu dítě s infekčním onemocněním, či neodvšivené, bude o této skutečnosti informován 

příslušný orgán sociální péče. 

e) Zákonný zástupce žáka je povinen oznámit škole údaje, které jsou důležité pro průběh vzdělávání 

nebo bezpečnost žáka a údaje, které škola vyžaduje na základě dalších právních předpisů.  

f) Zákonný zástupce žáka je povinen nepodporovat skryté záškoláctví (v případě neomluvené 

absence, časté nepřítomnosti žáka ve škole a při pozdních omluvách absencí je škola povinna 

informovat Odbor sociálně právní ochrany dětí). 

 



 

 

Práva a povinnosti zaměstnanců školy  

Práva pedagogických pracovníků 

 

Pedagogičtí pracovníci mají při výkonu své pedagogické činnosti právo 

 

a) 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, 

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

c) 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, 

d) volit a být voleni do školské rady, 

e) na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti. 

 

Povinnosti pedagogických pracovníků 

 

Pedagogický pracovník je povinen 

a) vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání, 

b) chránit a respektovat práva dítěte, 

c) chránit bezpečí a zdraví dítěte a předcházet všem formám rizikového chování ve školách a školských 

zařízeních, 

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

podporovat jeho rozvoj, 

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

výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, 

s nimiž přišel do styku, 

f) poskytovat dítěti nebo zákonnému zástupci nezletilého dítěte informace spojené s výchovou a 

vzděláváním. 

 

 

Pravidla vzájemných vztahů s pracovníky školy 

a) Všichni pracovníci školy a žáci školy se vzájemně respektují, dbají o vytváření partnerských 

vztahů podložených vzájemnou úctou, důvěrou a spravedlností. 

b) Všichni pracovníci školy a žáci školy dbají o dodržování základních společenských pravidel a 

pravidel slušné a zdvořilé komunikace. 

c) Všichni pracovníci školy a žáci školy dbají na udržování pořádku a čistoty ve všech prostorách 

školy. 

d) Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáků vůči pracovníkům školy nebo pracovníků 

školy vůči žákům je považováno 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., školského zákona (§ 31 odst. 3). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

III. PROVOZNÍ A VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLY 

1. Docházka do školy 

 

a) Žáci docházejí do školy pravidelně a včas podle daného rozvrhu, účastní se vyučování a všech 

akcí školy, které se v době vyučování konají. Vstup do prostoru školní budovy je hlavním 

vchodem: od 6 00 pro děti z mateřské školy a účastníky činnosti ranní družiny; od 7:25 pro žáky 

školy. Žáci přicházejí přes šatnu, do třídy nejdříve v 7:25 hodin, nejpozději 5 minut před 

zahájením výuky. Po přípravném zvonění setrvávají na svém místě a jsou připraveni k vyučování 

a vybaveni potřebnými pomůckami. 

b) Vstup žáků do školní budovy v době před 7:25 (např. na doučování, kroužky, třídnické hodiny 

apod.) je možný pouze v doprovodu učitele, který nad žáky zajistí dohled v šatně a dalších 

prostorách školy. 

c) Žáci řádně omlouvají svoji neúčast na vyučování a ostatních povinných akcích školy. Žák předloží 

omluvenku v žákovské knížce třídnímu učiteli ihned po návratu do vyučování. 

d) V případě, že se žák nemůže vyučování účastnit z důvodů předem známých, požádá zákonný 

zástupce žáka třídního učitele o uvolnění z vyučování. 

e) Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 

tří kalendářních dnů od počátku jeho nepřítomnosti, a to třídnímu učiteli. 

f) Opakuje-li se nepřítomnost žáka ve vyučování pro nemoc častěji, může třídní učitel požadovat 

doložení žákovy nepřítomnosti delší než 3 dny z důvodu nemoci potvrzením ošetřujícího lékaře, 

resp. praktického lékaře pro děti a dorost, a to pouze jako součást omluvenky vystavené 

zákonným zástupcem. 

g) Ve výjimečných případech (při podezření ze zanedbávání školní docházky) lze požadovat 

potvrzení lékaře jako součást omluvenky i v případě nepřítomnosti kratší než 3 dny. Jestliže dojde 

k opakovanému bezdůvodnému nebo řádně neomluvenému zanedbání školní docházky, oznámí 

škola v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, tuto skutečnost 

orgánu sociálně-právní ochrany dětí. 

h) Vyučovací hodinu může žák opustit pouze se svolením vyučujícího. Uvolnění na jednu vyučovací 

hodinu povoluje daný vyučující, na delší dobu maximálně však na 2 dny povoluje třídní učitel, 

delší absenci povoluje na základě písemné žádosti ředitel školy nebo jeho zástupce. 

i) Evidenci docházky žáků do vyučování vede třídní učitel.  

j) Zameškané hodiny v důsledku pozdních příchodů  je nutné omluvit do druhého dne, jinak jsou 

považovány za neomluvené. 

k) Lékařské vyšetření není důvodem k celodenní absenci. 

l) Pokud žák odchází ze školy  v průběhu  vyučování, oznámí to tř. učiteli, odchod musí být doložen 

pís. žádostí zákonného zástupce v žákovské knížce nebo si jej zákonný zástupce sám ve škole 

vyzvedne. 

m) Při úrazech, nevolnosti  atd. převezme žáka zákonný zástupce, vyučující o tom informuje vedení 

školy, zapíše záznam do tř. knihy. 

                                                                                 

2. Chování žáků ve škole 

a) Žáci dodržují zásady společenského chování. 

b) Do školy přicházejí žáci vhodně a čistě upraveni. V šatnách se přezouvají do domácí obuvi 

s protiskluzovou podrážkou, ve které se pohybují po škole. 

c) Žáci se zodpovědně připravují na vyučování, zpracovávají zadané úkoly, na vyučování mají 

připravené potřebné pomůcky, na hodiny tělesné výchovy a praktického vyučování předepsaný 

oděv a obuv. 



 

 

d) Jestliže se žák nemohl na vyučování náležitě připravit nebo nevypracoval domácí úlohu, omluví 

se a zdůvodní svoji nepřipravenost učiteli na počátku vyučovací hodiny. Dle potřeby využije 

možnosti konzultace (přichází s doplněnou látkou, konkrétními dotazy). Učebnice a školní potřeby 

nosí do školy podle rozvrhu hodin a podle pokynů učitelů. 

e) Žáci udržují své pracovní místo a jeho okolí v čistotě a pořádku. 

f) Žáci nenarušují průběh vyučovací hodiny nevhodných chováním a činnostmi, které se neslučují se 

školním řádem a nemají žádný vztah k vyučování. 

g) Přestávek využívají k přípravě na vyučování, k osvěžení a odpočinku. O přestávkách se ukázněně 

pohybují v prostorách školy, za příznivého počasí, vždy však až na pokyn učitele vykonávajícího 

dohled, mohou o velké přestávce (po 2. vyučovací hodině, to je v 9:25–9:40) využívat prostor 

školního hřiště. Zde dbají pokynů dozírajícího učitele a se zvýšenou mírou na svou osobní 

bezpečnost i bezpečnost ostatních žáků. 

h)  Žák oslovuje učitele „pane učiteli“/ „paní učitelko“. 

i) Při vstupu pracovníka školy nebo jiné oprávněné osoby do učebny a při jeho odchodu zdraví žáci 

povstáním. Pozdraví-li příchozí osoba žáky, odpoví tito hromadně stejným způsobem. 

j) Žák slušně pozdraví každého dospělého pracovníka školy, kterého potká v daný den poprvé, 

zdraví také každého dospělého, který vstoupí do školy; 

k)  Žák má při vyučování žákovskou knížku a na vyžádání pracovníka školy ji poskytne k zapsání 

sdělení, v případě zapomenutí se omluví na počátku každé vyučovací hodiny.  

l) Žák každému pracovníkovi školy slušně a pravdivě odpovídá na jeho případné dotazy a dbá jeho 

pokynů. 

m) Žák se přezouvá a odkládá své svršky včetně čepice v šatně, ve které má své určené místo. Na 

přezůvky si opatří sáček s poutkem, označí jménem a zavěsí jej na věšák. Obuv je nutno zřetelně 

označit. Po vyučování odchází do šatny společně se všemi spolužáky za vedení učitele. V šatně se 

zbytečně nezdržuje a opustí školu. Nemá dovoleno vstupovat do třídy v obuvi, ve které chodí 

venku, k přezouvání nesmí používat tenisky nebo kopačky s gumovými či jinými kolíky, a které 

znečisťují podlahu. Z bezpečnostních důvodů je doporučeno používat přezůvky s protiskluzovou 

podrážkou. Za cenné věci, které nebyly předány do úschovy učiteli (hodinky, mobilní telefon aj.) 

škola neručí. Při eventuální ztrátě oděvu nebo obuvi z místa pro ně určeného uplatní nárok na 

náhradu u provozovatele školy. Během vyučování nemá do šatny přístup bez doprovodu určené 

služby. 

n)  Při přesunu do odborných pracoven, tělocvičny odchází žák společně jen za doprovodu učitele, a 

to na počátku vyučující hodiny, na příchod vyučujícího vyčkají ve své třídě. Do pracovních 

činností má vždy předepsaný pracovní oděv a obuv, do tělocviku má vždy předepsaný cvičební 

úbor vhodný i pro pobyt venku. 

o)  Žák šetří školní a veřejný majetek, elektrickou energií, vodou, plynem, zachází s učebnicemi a 

školními potřebami šetrně, udržuje své místo, třídu i ostatní školní prostory v čistotě a pořádku, 

nosí do školy učebnice a školní potřeby podle rozvrhu hodin a pokynů učitelů.    Není mu 

dovoleno rozsvěcovat osvětlovací tělesa ve třídách a na chodbách bez pokynu učitele, stejně tak 

nesmí manipulovat s ovládači topidel ve třídách, TV přijímači a okenními žaluziemi. 

p)  Žák se v době vyučování i o přestávce zdržuje ve škole, nesmí bez povolení ředitele nebo jeho 

zástupce z jakýchkoliv důvodů školu opouštět.  

q) Žák do školní jídelny přichází podle určeného rozvrhu pod vedením vyučujícího. Neukázněný žák 

může být potrestán zařazením na jiné místo fronty čekajících žáků. V jídelně žák dodržuje 

předepsaný řád. 

r)  Účast na výchovně vzdělávacích akcí organizovaných školou, účast na vyučování nepovinných 

předmětů, školní družiny, kroužků je pro přihlášené povinná. Odhlásit se může vždy ke konci 

pololetí. 



 

 

s)  Žák chodí do školy vhodně a čistě upraven a oblečen. Žák nesmí vnášet do areálu školy (i při 

akcích pořádaných školou) zbraně a jiné nebezpečné předměty. 

 

3. Vnitřní režim školy 
 

a) Vyučování začíná v 7:45 hodin, 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. Tyto údaje mají žáci zapsány v žákovských knížkách. Vyučování 

končí nejpozději do 16:20 hodin. Vyučovací hodina trvá 45 minut. Pořadí a čas vyučovacích 

hodin stanovuje rozvrh hodin. Každá hodina začíná a končí zvoněním, případně pokynem 

vyučujícího. 

b)  Školní budova se pro žáky otevírá v 7:25 hodin dopoledne. V jinou dobu vstupují žáci do školy 

pouze na vyzvání zaměstnanců školy, kteří nad nimi zajišťují pedagogický dohled. Dohled nad 

žáky je zajištěn po celou dobu jejich pobytu ve školní budově, přehled dozorů je vyvěšen na všech 

úsecích, kde dozor probíhá. 

c)   Přestávky mezi vyučovacími hodinami jsou desetiminutové. Po druhé vyučovací hodině je 

zařazena přestávka v délce 15 minut. Přestávka mezi dopoledním a odpoledním vyučováním trvá 

30 minut.  

d) Po příchodu do budovy si žáci odkládají obuv a svršky na místa k tomu určená - v šatnách a 

odcházejí bočním schodištěm do pater a učeben. V průběhu vyučování je žákům vstup do šaten 

povolen pouze se svolením vyučujícího za doprovodu služby.  

e) Při organizaci výuky jinak než ve vyučovacích hodinách stanoví zařazení a délku přestávek 

pedagog pověřený vedením akce podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním 

fyziologickým potřebám žáků.  

f) Nejvyšší počet žáků ve třídě je obecně 30. Zřizovatel školy může udělit výjimku do max. počtu 

34. Při výuce cizích jazyků je nejvyšší počet žáků ve skupině 24.  

g)  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, zejména podle prostorových, 

personálních a finančních podmínek školy, podle charakteru činnosti žáků, v souladu s požadavky 

na jejich bezpečnost a ochranu zdraví a s ohledem na didaktickou a metodickou náročnost 

předmětu.  

h) Odchod žáka ze školy během přestávek či během vyučování je možný jen na základě žádosti 

zákonného zástupce nezletilého žáka. 

i) Během vyučovací hodiny mají žáci vypnuté mobilní telefony a jiné digitální přístroje (MP3, MP4 

apod.). V průběhu vyučovací hodiny je zakázáno je používat. Používání mobilního telefonu při 

vyučovací hodině je považováno za projev nezdvořilého a neslušného chování a za svévolné 

narušování vyučovací hodiny. 

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

pracovny (učebny).  

k) Žákovské služby a jejich náplň práce určuje podle potřeby třídní učitel nebo vyučující. 

l) Do školní jídelny odcházejí žáci ukázněně za doprovodu vyučujícího. Stolují kulturně a zanechají 

po sobě pořádek. Dbají pokynů dozorujícího učitele. Žáci se řídí vnitřním řádem jídelny. 

m) Do sborovny a kabinetů žáci vstupují pouze za přítomnosti učitele. 

n) Případ šíření poplašné zprávy (např. o výskytu bomby ve škole) bude vždy předán Policii ČR. 

Rozhodnutím vedení školy mohou být nerealizované vyučovací hodiny nahrazeny formou 

odpoledního vyučování.  

o)  Provoz školy probíhá ve všedních dnech, od 6.00 do 18.00 hodin. Úřední hodiny sekretářky jsou 

vyznačeny u vstupu do kanceláře školy (podatelny), pracovní doba školníka je uvedena na jeho 



 

 

kanceláři.  

p)  V období školního vyučování může ředitel školy ze závažných důvodů, zejména organizačních a 

technických, vyhlásit pro žáky nejvýše 5 volných dnů ve školním roce. 

q)  Za pobyt žáka ve školní družině platí zástupci žáka poplatek. Výši úplaty stanoví ředitel školy ve 

směrnici pro činnost školní družiny a zveřejňuje na veřejně přístupném místě. Poplatek je splatný 

předem – žák může být zapsán do školní družiny až po úhradě poplatku. O snížení nebo prominutí 

úplaty, zejména v případě dětí, žáků nebo studentů se sociálním znevýhodněním, rozhoduje ředitel 

školy, podrobnosti jsou opět uvedeny ve směrnici pro činnost školní družiny. 

r) Dohled nad žáky v době přerušení výuky mezi dopoledním a odpoledním vyučováním dle rozvrhu 

hodin je zajištěn pouze v budově školy na vyhrazeném místě. Pokud žáci opustí v době přerušení 

výuky se souhlasem zákonných zástupců budovu školy, škola za jejich bezpečnost neodpovídá. 

 

 

4. Používání mobilních telefonů a podobných zařízení v době školního vyučování 

 

 
a) V době školního vyučování, tj. v době vyučovacích hodin a přestávek mezi vyučovacími hodinami 

mají žáci vypnuta a řádně uložena osobní mobilní zařízení, jako jsou např. mobilní telefony, 

smartphony, tablety, tablety, notebooky, a další smart-zařízení.  

 

b) Používání těchto zařízení ve vyučovací hodině je možné pouze se souhlasem vyučujícího jako 

součást vyučování. 

 

c) Používání těchto zařízení o přestávkách je možné ve výjimečných odůvodněných případech pouze 

se souhlasem třídního učitele, učitele vykonávajícího dohled nebo vedení školy. 

 

d) V budově, areálu školy a při všech akcích školy mají žáci přísný zákaz pořizovat bez předchozího 

souhlasu vedení školy fotografický, audio či videozáznam z vyučovacích hodin, záznam 

vyučujících, zaměstnanců školy a spolužáků. 

 

 

 

 

5. Režim při akcích mimo školu 
 

a) 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. 

b)  Při organizaci výuky při akcích souvisejících s výchovně vzdělávací činností školy mimo místo, 

kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví zařazení a délku přestávek pedagog pověřeným vedením 

akce, podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků. 

c) Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, nesmí na jednu osobu 

zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví žáků připadnout více než 25 žáků. Výjimku z tohoto počtu 

může stanovit s ohledem na náročnost zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ředitel školy. 

Škola pro plánování takovýchto akcí stanoví tato pravidla – každou plánovanou akci mimo 

budovu školy předem projedná organizující pedagog s vedením školy zejména s ohledem na 



 

 

zajištění BOZ žáků. Akce se považuje za schválenou uvedením v týdenním plánu práce školy, kde 

zároveň s časovým rozpisem uvede ředitel školy jména doprovázejících osob. 

d)  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 1 den předem zákonným zástupcům žáků a to zápisem do žákovské knížky, nebo jinou 

písemnou informací.  

e)  Při přecházení žáků na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy se žáci řídí pravidly 

silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Před takovýmito akcemi doprovázející učitel 

žáky prokazatelně poučí o bezpečnosti se zápisem do třídní knihy. Pro společné zájezdy tříd, 

lyžařské kurzy, školy v přírodě platí zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými jsou žáci předem 

seznámeni. Při pobytu v ubytovacích zařízeních se žáci podřizují vnitřnímu řádu tohoto zařízení a 

dbají všech pokynů pracovníků tohoto zařízení.   

f)  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.  

g) Součástí výuky je také výuka plavání a lyžařský výcvik. Do výuky mohou být zařazeny také další 

aktivity jako bruslení, školy v přírodě, zahraniční výjezd, turistický kurz, cyklistický kurz atd. 

Těchto aktivit se mohou účastnit pouze žáci zdravotně způsobilí, s písemným souhlasem 

zákonných zástupců a potvrzením lékaře. Chování žáka na mimoškolních akcích je součástí 

celkového hodnocení žáka včetně klasifikace na vysvědčení.  

 

 

6. Pravidla používání školní počítačové sítě 

 
a)  Do počítačové sítě školy jsou začleněny všechny učebny výpočetní techniky a každé počítačové 

pracoviště v budově školy, včetně jejich periferií. Počítačová síť školy a všechny její prostředky 

jsou určena k plnění úkolů souvisejících s výukou předmětu informačních technologií a pro 

podporu ostatních předmětů formou výukových programů. Počítačová síť školy také plní funkci 

podpory managementu školy, podpory administrativních a vzdělávacích aktivit učitelů a provozu 

hospodářského zázemí školy. Podporou se rozumí provoz jednotlivých aplikací, uchování dat, 

zálohování dat a ochrana před elektronickým útokem. 

 

b) Přístup do sítí zřizuje vedení školy po dobu studia automaticky. V sítích je povoleno pracovat 

pouze pod přiděleným jménem, přihlášení do sítě pod jiným účtem je zakázáno (je nepřípustná 

jakákoliv forma půjčování účtu nebo sdílení účtu více osobami.) Uživatel je plně zodpovědný za 

veškeré aktivity, které budou pod jeho jménem provedeny. Proto je každý povinen svůj 

uživatelský účet chránit heslem a toto heslo udržovat v tajnosti.  

 

c) Pravidla přístupu do sítí určuje vedení školy a má právo je kdykoliv pozměnit. Vedení školy má 

kdykoliv právo zrušit, pozastavit nebo omezit přístup uživatele k sítím. Škola si též z 

bezpečnostních důvodů vyhrazuje právo prohlížet a kontrolovat uživatelská konta včetně 

elektronické pošty i souborů, monitorovat práci uživatelů.  
 

  



 

 

d) V sítích je zakázáno provádět takové aktivity, které jsou v rozporu se zákony ČR nebo s 

mezinárodními právy a úmluvami. Je zakázáno jakkoliv manipulovat (prohlížet, stahovat, 

rozšiřovat, uchovávat) s erotickými a pornografickými materiály, nelegálním softwarem a s 

materiály, jejichž použitím by mohlo dojít k mravní újmě či trestnému činu. Materiálem se 

rozumí text, obrázky, animace, zvuky, jejich zdrojové tvary nebo jejich části. Je zakázáno také 

publikování a rozšiřování materiálu podněcujících rasovou či národnostní nesnášenlivost, 

propagujících násilí, vzbuzujících odpor. Za porušení tohoto pravidla se považuje i pokus o jeho 

porušení.  

 

e) V počítačové síti školy smí její uživatelé provozovat pouze software, který určí či nainstaluje a 

uvede do provozu vedení školy. Vlastní software je možno používat pouze po konzultaci 

svedením školy s ohledem na licenční podmínky.  

 

f) Uživatel nesmí poškodit společně sdílený software, data ostatních uživatelů ani hardwarové 

vybavení učeben. Rovněž nesmí měnit softwarové a hardwarové nastavení počítačů či prvků sítě. 

Do domovských adresářů je zakázáno ukládat software, který nesouvisí s výukou. Dále je 

zakázáno pokoušet se obcházet jakýmkoliv způsobem systém ověřování platnosti hesla, stejně 

jako je zakázáno pokoušet se jakýmkoliv způsobem získat cizí hesla.  

 

g) Je přísně zakázáno přemísťovat a zasahovat jinak než v rámci obsluhy do hardwaru počítačové 

sítě a jejich koncových zařízení (počítače, tiskárny, monitory, klávesnice, myši apod.). 

 

h) Studentům je zakázáno poškozovat vybavení učebny a provádět činnosti nesouvisející s prací na 

počítačích. Nesmí rušit při práci ostatní. 

 

i) Studenti jsou povinni řídit se předpisy bezpečnosti práce, být seznámeni s pravidly pro přístup do 

školní počítačové sítě, dále jsou povinni chránit majetek školy před poškozením a hlásit 

vyučujícím každou závadu či poškození. V případě úmyslného poškození je viník povinen 

nahradit vzniklou škodu.  

 

j) Při odchodu z učebny jsou všichni povinni se regulérně odhlásit ze sítě, popř. vypnout počítače a 

monitory, uklidit pracovní desky, klávesnice a myši srovnat na své místo, zasunout židle. 

 

 

 

 

 

IV. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI, POŽÁRNÍ OCHRANY A     

OCHANY ZDRAVÍ 

a) Všechny osoby účastné na vyučování jsou povinny dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany 

vlastního zdraví i zdraví ostatních osob a řídit se protipožárními předpisy a evakuačním plánem 

budovy. 

b) Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost se účastnit pravidelných školení v problematice BOZ a  

BOZP a dbát bezpečnostních pokynů vedení školy. Žáci jsou pravidelně proškolováni v BOZ (v 

teoretickém i praktickém vyučování), obsahy školení jsou zapisovány do listu BOZ a TK a stvrzeny 

podpisem školitele.  

c) Žáci jsou povinni dbát na ochranu svého zdraví a zdraví svých spolužáků, neprodleně informovat 

třídního učitele nebo jiného vyučujícího o případech zranění, o každém i malém úrazu, o fyzickém 

napadení, nebo jiné formě útisku vlastní osoby, nebo jiné osoby, jehož byl přítomen. 



 

 

d) Bezpečnost a ochranu zdraví žáků ve škole zajišťuje škola svými zaměstnanci, pedagogickými i 

nepedagogickými. Zaměstnance, který není pedagogickým pracovníkem, může ředitel školy k 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků určit pouze, pokud je zletilý a způsobilý k právním 

úkonům. 

e)  Škola při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb 

přihlíží k základním fyziologickým potřebám dětí, žáků a vytváří podmínky pro jejich zdravý vývoj 

a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů.  

f) Škola vede evidenci úrazů dětí a žáků, k nimž došlo při činnostech souvisejících s výukou, 

vyhotovuje a zasílá záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím.  

g)  Žákům jsou mu zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé. 

h) Ve všech vnitřních i vnějších prostorách školy je zakázáno kouřit. Porušení zákazu kouření je 

porušením zákona č. 379/2005 Sb., a je tedy považováno za hrubé porušení školního řádu. 

i) Ve všech vnitřních i vnějších prostorách školy je zakázáno vnášet, držet, distribuovat a zneužívat 

alkohol, omamné a psychotropní látky a pod vlivem alkoholu nebo těchto látek do školy a školních 

prostor vstupovat. Porušení tohoto zákazu je považováno za zvláště hrubé porušení školního řádu a 

bude předáno k šetření orgánu sociálně-právní ochrany dětí. 

j) Ve všech vnitřních i vnějších prostorách školy je zakázáno používat zbraně, výbušniny, střelivo 

nebo pyrotechniku a je rovněž zakázáno tyto předměty do všech prostor školy přinášet. Porušení 

tohoto zákazu je posuzováno jako zvlášť hrubé porušení školního řádu. 

k) Ve všech prostorách školy se zakazuje žákům manipulovat s otevřeným ohněm, při zjištění požáru 

jsou žáci povinni ihned uvědomit kteréhokoliv zaměstnance školy. 

l) Ve všech prostorách školy není povoleno používání chemických prostředků k čistění oděvů a 

přechovávání jakýchkoliv chemikálií, hořlavin a těkavých látek. 

m) Pro žáky platí přísný zákaz jakékoliv manipulace s elektrickými spotřebiči a elektroinstalací. 

n) Je přísně zakázáno vylézání z oken, vyklánění se a sedání do oken, vstupování na střechy budov, 

vyhazování různých předmětů a vylévání vody z oken nebo házení sněhu do oken. 

o) Žákům se nedoporučuje přinášet do školy hodnotné předměty a větší obnosy peněz z důvodu 

možného odcizení, za případnou ztrátu škola nezodpovídá. Peníze (nad 100 Kč) a cenné věci je 

nutné uložit u vyučujícího. 

p) Za zcizené a poškozené věci zodpovídá škola jen v případě, že byly uloženy na místě k tomu 

určeném. Zjistí - li tak žák ztrátu osobní věci, je povinen tuto skutečnost okamžitě ohlásit 

vyučujícímu (o přestávce učiteli konajícímu dohled) nebo třídnímu učiteli, který rozhodne ve 

spolupráci s vedením školy o dalším postupu. Žáci sami dbají na to, aby jejich věci byly uzamčené, 

na nedostatky ihned upozorní tř. učitele nebo vyučujícího. Ztráty z neuzamčených místností a 

zaviněné nedbalostí nebudou uhrazeny. 

q) Každý úraz či nevolnost má žák povinnost neprodleně hlásit dozírajícímu, případně jinému učiteli, 

nebo vedení školy. Všichni zaměstnanci školy jsou povinni oznamovat údaje související s úrazy 

žáků, poskytovat první pomoc a vést evidenci úrazů podle pokynů vedení školy. 

r) Při přecházení žáků na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy se žáci řídí pravidly 

silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Při pohybu po městě a na komunikacích 

dodržuje žák pravidla silničního provozu.  

s) Školní budova je volně přístupná zvenčí pouze v době, kdy je dozírajícími zaměstnanci školy 

zajištěna kontrola přicházejících osob: 7.45 - 8.00 školník; při odchodu žáků domů z budovy ven 

dozírající pedagogové podle plánu dozorů. Každý z pracovníků školy, který otevírá budovu cizím 

příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně po 

budově. Během provozu školy jsou zevnitř volně otevíratelné dveře hlavního vchodu i všech 

únikových východů. 



 

 

t)  Šatny s odloženými svršky žáků jsou uzamčeny, klíče od šaten mají žákovské služby třídy určené 

třídním učitelem. Třídní učitelé určí služby žáků tak, aby bylo možno toto opatření dodržovat i 

během dělené a odpolední výuky žáků. Uzamčení všech šaten kontroluje v 8.00 a průběžně během 

výuky školník.  

u) Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu školy povinni 

přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí, žáků a vytvářet podmínky pro jejich zdravý 

vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů, poskytovat žákům a studentům 

nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.  

v)  Po poslední vyučovací hodině dopoledního vyučování vyučující předává žáky, kteří jsou přihlášeni 

do školní družiny, vychovatelce školní družiny. Ostatní žáky odvádí do šaten. Žáky stravující se ve 

školní jídelně odvádí ze šatny do školní jídelny. 

w)  Pedagogičtí zaměstnanci dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

protipožární předpisy; pokud zjistí závady a nedostatky, ohrožující zdraví a bezpečnost osob, nebo 

jiné závady technického rázu, nebo nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností informovat o 

těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých schopností a možností zabránit vzniku škody. 

Sledují zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění žáka informují bez zbytečných průtahů 

vedení školy a rodiče postiženého žáka. Nemocný žák může být odeslán k lékařskému vyšetření či 

ošetření jen v doprovodu dospělé osoby. Třídní učitelé zajistí, aby každý žák měl zapsány v 

žákovské knížce tyto údaje: rodné číslo, adresu, telefonní čísla rodičů do zaměstnání a domů, adresu 

a jméno ošetřujícího lékaře.  Při úrazu poskytnou žákovi nebo jiné osobě první pomoc, zajistí 

ošetření žáka lékařem. Úraz ihned hlásí vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů, případně 

vyplní předepsané formuláře. Ošetření a vyplnění záznamů zajišťuje ten pracovník, který byl jeho 

svědkem nebo který se o něm dověděl první.    

x) Pedagogičtí a provozní pracovníci školy nesmí žáky v době dané rozvrhem bez dozoru dospělé 

osoby uvolňovat k činnostem mimo budovu, nesmí je samotné posílat k lékaři atd. Škola odpovídá 

za žáky v době dané rozvrhem výuky žáka, včetně nepovinných předmětů, přestávek a stravování.   

 

 

V. PRAVIDLA PRO ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLY 

a) Žáci mají právo používat zařízení školy, pomůcky a učebnice pouze v souvislosti s výukou. Jsou 

povinni se řídit pokyny učitelů nebo jiných zaměstnanců školy. 

b) Žákům základních škol jsou bezplatně poskytovány učebnice a učební texty uvedené v seznamu 

podle školského zákona. Žáci prvního ročníku základního vzdělávání 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.  

c) Žáci šetrně zacházejí s učebnicemi a školními potřebami, které jim byly svěřeny v souvislosti 

s výukou. Jejich poškození hlásí učiteli. 

d) Žáci i zaměstnanci školy udržují třídu, vnitřní i okolní prostory školy v čistotě a pořádku, chrání 

majetek školy před poškozením.  

e) Žák odpovídá za škodu, kterou svým jednáním způsobil a za škodu, jejímuž vzniku nezabránil, 

přestože to bylo v jeho silách. Způsobenou a zaviněnou škodu uhradí žák nebo jeho zákonný 

zástupce škole v plném rozsahu. Při zaviněném poškození školního majetku může žák školy 

společně se svým zákonným zástupcem zjednat nápravu škody i tím, že na vlastní náklady uvede 

poškozenou věc do původního stavu. 

f)  U každého 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 zákonných 



 

 

zástupců není právní nárok Při závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody 

se zákonnými zástupci je vznik škody hlášen Policii ČR, případně orgánům sociální péče 

g)  Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně svému třídnímu učiteli. Žáci dbají na dostatečné zajištění svých 

věcí - uzamykání šaten a tříd.  

h) Do školy žáci 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.    

i)  Žáci školy a zaměstnanci školy odkládají osobní majetek pouze na místa k tomu určená. 
 

VI. VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ 

a) Ředitel školy může žákovi po projednání v pedagogické radě udělit pochvalu nebo jiné ocenění za 

mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo za 

dlouhodobou úspěšnou práci. 

 b) Třídní učitel může žákovi po projednání s ředitelem školy udělit pochvalu nebo jiné ocenění za 

výrazný projev školní iniciativy nebo déletrvající úspěšnou práci. 

c) Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení žákovi  

  uložit: - napomenutí třídního učitele 

- důtku třídního učitele 

- důtku ředitele školy 

      d) Třídní učitel neprodleně oznámí řediteli školy uložení důtky třídního učitele. Důtku ředitele školy 

lze žákovi uložit po projednání v pedagogické radě. 

       

e) Ředitel školy nebo třídní učitel neprodleně oznámí udělení pochvaly a jiného ocenění nebo  

uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému 

zástupci. 

 

f) Udělení pochvaly a jiného ocenění a uložení napomenutí nebo důtky se zaznamená do 

dokumentace školy. Udělení pochvaly a jiného ocenění se zaznamená na vysvědčení za pololetí, 

v němž bylo uděleno. 

 

 

Zvláště závažné zaviněné porušení povinností 

 

a) Za zvláště závažné zaviněné porušení povinností se v souladu s § 31 školského zákona považují 

zvláštně hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči zaměstnancům školy nebo 

školského zařízení nebo vůči ostatním žákům. 

b) Dopustí-li se žák zvláště závažného zaviněného porušení povinností, oznámí ředitel školy tuto 

skutečnost orgánu sociálně právní ochrany dětí a státnímu zastupitelství, a v rámci kázeňského 

opatření vyloučí žáka ze školy nebo školského zařízení. 

c) Žák porušil povinnost  řádně docházet do školy a nebyly doloženy důvody nepřítomnosti žáka ve 

vyučování v souladu s podmínkami stanovenými tímto školním řádem na nejméně 7 vyučovacích 

hodin 

d) O podmíněném vyloučení nebo vyloučení žáka ze školy nebo školského zařízení rozhodne ředitel 

školy v souladu s §31 odst. 4 školského zákona nejpozději do 1 roku ode dne, kdy se žák 

provinění dopustil. 

e) Žáka lze podmíněně vyloučit nebo vyloučit ze školy pouze v případě, že splnil povinnou školní 

docházku. 

  

 



 

 

 

 

 

Nevhodné chování žáků při vyučování, které znemožňuje vzdělávání ostatních 

 

V případě, že se žák chová při vyučování způsobem, který znemožňuje nebo narušuje vzdělávání 

ostatních žáků, škola může přistoupit k opatření, které takovémuto chování zamezí. Učitel může vyloučit 

žáka z vyučovací hodiny do doby, než se žák ukázní s tím, že bude pod dohledem jiného pedagoga nebo 

jiného zaměstnance školy a bude se dále vzdělávat. Žákovi bude i nadále umožněn přístup ke vzdělávání 

a bude nad ním zajištěn dohled podle § 29 školského zákona, popř. Metodického pokynu MŠMT 

k zajištění bezpečnosti a ochrany dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, č. j. 37 014/2005 – 25. Takovéto opatření bude mít 

organizační charakter, nebude upírat žákovi právo na vzdělávání, resp. plnit svou povinnou školní 

docházku, bude reagovat na konkrétní chování žáka a situaci ve třídě, bude omezeno na dobu 

nezpůsobilosti žáka ke vzdělávání.  

 

Pokud žákovo chování a jednání ohrožuje bezpečnost a zdraví jeho, ostatních žáků nebo jiných osob, 

zajistí škola tomuto žákovi neodkladnou lékařskou péči a uvědomí o tom zákonného zástupce žáka, a to 

na základě § 29 odst. 2 školského zákona, který stanoví, že školy a školská zařízení mimo jiné zajišťují 

bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a studentů při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a 

při poskytování školských služeb. Dle konkrétních okolností je třeba přivolat i orgán Policie ČR apod. 

  

 

      

 

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

a) Školní řád je platný od školního roku 2019/2020. 

b) Školní řád schvaluje pedagogická rada a školská rada. 

c) Změny lze navrhovat průběžně s ohledem na naléhavost. Všechny změny ve školním řádu 

podléhají schválení pedagogické rady. 

d) Školní řád je zveřejněn na přístupném místě ve škole, prokazatelným způsobem jsou s ním 

seznámeni žáci školy a informováni o jeho vydání a obsahu zákonní zástupci nezletilých žáků. 

Podle § 30 školského zákona č. 561/2004 Sb. zveřejňuje ředitel školy tento řád následujícím 

způsobem: vyvěšením ve vestibulu školy a na webových stránkách školy. 

 

e) Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen 

zaměstnanec: všichni zaměstnanci 

 

f) Ruší se předchozí znění této směrnice č. j. 19/8 ze dne 31. 8. 2015. Uložení směrnice v archivu 

školy se řídí zákonem a archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů č. 499/2004 Sb. 

Směrnice nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2019 

 

Školní řád nabývá účinnosti: 1. 9. 2019 a platí do odvolání 

 

Příloha: Klasifikační řád (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) 

  

V Palkovicích 14. 8. 2019       …………………………… 



 

 

           Ředitel školy  

Projednáno pedagogickou radou dne 29. 8. 2019 

 

 

Schváleno Školskou radou dne                                                             ………………………. 

                                                                                                              Předseda školské rady 

 

Zaměstnanci školy s tímto řádem byli seznámeni na provozní poradě dne 29. 8. 2019. 

Žáci školy byli s tímto řádem seznámeni třídními učiteli dne 2. 9. 2019, seznámení je zaznamenáno  

v třídních knihách.  

 

Zákonní zástupci žáků jsou informováni o vydání řádu školy informací v žákovských knížkách, řád je 

pro ně zpřístupněn u ředitele školy a na webových stránkách školy. 

 

Základní škola a mateřská škola Palkovice, okres Frýdek – Místek, příspěvková organizace 

 

 


