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1. Žák má právo:  

Podrobnosti k výkonu práv žáků:  

1. Sdělovat své názory, obhajovat své skutky.  

2. Od každého pracovníka školy obdržet odpověď na svůj dotaz.  

3. Na    informace  o  průběhu  a  výsledcích  svého  vzdělávání,  a  to  v průběhu celého  
školního roku.  

4. Dostávat úkoly přiměřeně náročné, tvořivé a takové, kterým rozumí.  

5. Na poskytnutí včasné a účelné rady v různých otázkách vzdělávání.  
6. Být hodnocen individuálně a objektivně tak, aby svému hodnocení rozuměl.  

7. Odvolat se ke svému třídnímu učiteli a následně k řediteli školy, je-li přesvědčen, že  

jeho činnost nebo chování je nespravedlivě hodnoceno kterýmkoli pracovníkem školy.  
8. V případě nezbytné potřeby zatelefonovat svým rodičům z kanceláře školy.  

9. Vyjádřit se k činnosti školy za předpokladu dodržení všech zásad slušného chování.  

10. Ke svému samostudiu využívat školní knihovnu, sbírky školy, počítačovou učebnu  

včetně internetu.  
11. Žáci mohou pracovat a podílet se na životě školy prostřednictvím žákovské rady.  

12. Při vedení dokumentace a školní matriky a při zpracování osobních údajů žáků škola  

postupuje podle zvláštního právního předpisu.  
 

2. Žák je povinen:  

Podrobnosti k výkonu povinností žáků:  
1. Do školy přijít včas a v šatně se přezout. Za pozdní příchod žáka se považuje příchod  

po zvonění v 8:00 hodin.  
2. Být přítomen ve třídě na začátku každé vyučovací hodiny, na vyučování být řádně 

připraven a být vybaven potřebnými pomůckami včetně žákovské knížky.  

3. Účastnit se výuky podle rozvrhu hodin, včetně třídnických hodin a laboratorních prací.  
Povinnou je i účast po přihlášení v nepovinných předmětech, zájmových kroužcích a  

ostatních akcích, které škola organizuje v době výuky.  

4. Nenarušovat průběh vyučovací hodiny, o slovo se hlásí zvednutím paže. V případě, že žák 

 svým chováním znemožňuje nebo narušuje vzdělání ostatních žáků, bude vyloučen 

 z vyučovací hodiny do doby, než se ukázní a pod dohledem jiného pedagoga se bude 

 vzdělávat. Není vyloučen postih žáka za dané chování kázeňským opatřením.  
5. Plnit své školní povinnosti.  

6. Respektovat pokyny pracovníků školy.  

7. Dodržovat pravidla slušného chování, slušně pozdravit všechny dospělé, se kterými se 

potká.  
8. Pokud má mobilní telefon, uvést jej v průběhu vyučování mimo provoz. Ve škole je  

zakázáno používat mobilní telefon i jiné technické prostředky jako záznamová  

zařízení.  
9. Nedonášet do školy věci, které by mohly ohrozit zdraví jeho samotného nebo zdraví  

spolužáků, způsobit úraz nebo ohrožovaly jeho mravní výchovu.  

10. Dodržovat řád školy.  

11. Zákaz kouření a požívání alkoholických nápojů a návykových látek. 
 

3. Pracovník školy má právo:  

1. Udělovat žákovi pokyny v souladu s právními předpisy a se školním řádem.  

2. Objektivně hodnotit chování a výsledky školní činnosti jednotlivých žáků.  

3. Vyžádat si od žáka žákovskou knížku a zapsat do ní své sdělení.  
4. Využívat ke svému sebevzdělávání a přípravě na vyučování všech materiálů na škole  

včetně počítačové sítě internet.  
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4. Pracovník školy je povinen:  

1. Vyslechnout dotaz, přání nebo stížnost žáka a vhodným způsobem na ně odpovědět,  

zachovat důvěrnost informací.  
2. Poskytovat žákům informace o průběhu a výsledcích jejich vzdělávání, a to v průběhu  

celého školního roku.  

3. Připravovat žáky k odpovědnému životu, vést je k vzájemnému porozumění a  
toleranci, respektu k rovnoprávnosti, umožňovat jim volbu v rozhodnutích a hledání  

vhodných řešení vzniklých situací a problémů.  

4. Povzbuzovat žáky k aktivní spoluúčasti na dění ve škole.  
5. Na požádání projednat se zákonnými zástupci jakoukoli záležitost týkající se  

jeho dítěte.  

6. Pokud má ve škole svůj mobilní telefon, uvést ho v průběhu vyučování nebo  

služebního jednání mimo provoz.  
7. Pedagogický pracovník, který v dané  třídě  vyučuje  poslední  hodinu,  po  ukončení  

vyučování odvede žáky do šaten.  

8. Přezouvat se do domácí obuvi.  
9. Dodržovat řád školy.  
10. Dodržovat zákaz kouření v celém areálu školy. 
 

5. Zákonný zástupce má právo:  

Podrobnosti k výkonu práv zákonných zástupců:  

1. Dostat  na  škole  potřebné  informace  týkající  se  školské  legislativy,  seznámit  se  
s výročními zprávami i další dokumentací školy.  

2. Jednat  s kompetentními  zaměstnanci  školy  o  záležitostech  souvisejících  se  

vzděláváním, chováním, hodnocením a dalšími činnostmi svého dítěte.  

3.  Zákonný zástupce má právo své připomínky projednat s vyučujícím nebo třídním učitelem. 

  Nebude-li s řešením připomínky spokojen, může se obrátit na ředitele školy nebo 

 Školskou  radu. 
 

6. Zákonný zástupce žáka je povinen:  

Podrobnosti k výkonu povinností zákonných zástupců:  

1. Zajistit, aby žák docházel řádně do školy.  
2. Omluvit  nepřítomnost  svého  dítěte  ve  vyučování  (telefonicky,  elektronickou  poštou,  

osobně nebo písemně) a to nejpozději do tří dnů od začátku absence; po návratu dítěte  

do  školy  nepřítomnost  omluví  písemně  v žákovské  knížce,  případně,  je-li  tak  
domluveno, i omluvenkou od lékaře.  

3. Prokazatelně  informovat  školu  o  změně  zdravotní  způsobilosti,  zdravotních  obtížích  

žáka  nebo  jiných  závažných  skutečnostech,  které  by  mohly  mít  vliv  na  průběh  
vzdělávání.  

4. Při  předem  známé  absenci  dítěte  požádat  o  uvolnění  třídního  učitele,  má-li  být  

nepřítomnost delší než dva vyučovací dny, požádat písemně ředitele školy.  

5. Na  vyzvání  ředitele  nebo  učitele  školy  se  dostavit  do  školy  k projednání  záležitosti  
týkající se jeho dítěte.  

6. Svým jednáním souvisejícím s činností školy přispívat k pozitivní atmosféře.  

7. Odstranit nebo finančně uhradit škodu na majetku školy, kterou zavinilo jeho dítě.  
8. Oznamovat  škole  údaje  k vedení  školské  dokumentace  a  další  údaje,  které  jsou  

podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích.  

9. Dodržovat tento řád.  
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7. Režim školy:  

1. Školní budova se otvírá v 07.40 hodin pro všechny žáky školy, kteří vstupují do budovy 

hlavním vchodem (přes šatny), tělesně postižení žáci vstupují bezbariérovým bočním 

vchodem. 

2. Žáci se zdržují ve školní budově v čase vyučování a přestávek podle daného rozvrhu 

hodin, dále při mimotřídních aktivitách (zájmové kroužky, nepovinné předměty, 

laboratorní práce apod.), vždy ale pod dozorem příslušného pedagoga. 

3. Po příchodu do budovy školy si žáci odkládají obuv a svršky v šatnách a ihned odcházejí 

do učeben. V šatnách se nezdržují. V průběhu vyučování je žákům vstup do šaten povolen 

pouze s doprovodem  vyučujícího. Povinnosti šatnářů je uzamknout šatny ihned po 

příchodu žáka třídy do školy. Bez jejich přítomnosti je žákům vstup do šaten zakázán. 

Prostor šaten se uzavírá začátkem vyučování, pozdější vstup jen v doprovodu. 

4. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů předem známých žákovi nebo jeho 

zákonnému zástupci, požádá zástupce žáka třídního učitele nebo ředitele školy o uvolnění 

z vyučování. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z nepředvídaných důvodů, je zástupce 

žáka povinen nejpozději do dvou dnů oznámit třídnímu učiteli důvod nepřítomnosti. Dobu, 

na kterou uvolní žáka: 

a) Jeden den – rodič po dohodě s třídním učitelem 

b) Dva dny - rodič po dohodě s třídním učitelem 

c) Tři dny a více dnů – ředitel školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce 

nebo lékaře 

5. V odůvodněných případech může škola požadovat lékařské potvrzení o nemoci žáka či 

jiný úřední doklad potvrzující nepřítomnost žáka. 

6. Do tělocvičny, dílen, odborných učeben apod. odcházejí žáci organizovaně, čekají před 

učebnou na příchod vyučujícího. 

7. Pokud se vyučující do 5 minut po zvonění nedostaví, zástupce třídy jde oznámit jeho 

nepřítomnost zástupci školy nebo do kanceláře školy. 

8. Provozní řád školní družiny je od 06.00 do 16.30 hodin. Po skončení vyučování předá 

vyučující vychovatelkám školní družiny žáky zapsané do školní družiny, ostatní doprovodí 

do šaten a dohlíží na odchod žáků z prostorů šaten. Žáci jsou ze školní družiny propouštěni 

po příchodu zákonných zástupců či jiných pověřených zástupců, nebo na základě písemné 

žádosti o odchodu žáka ze školní družiny.  

9. Pro usnadnění styku školy se zákonnými zástupci jsou zavedeny žákovské knížky. 

Žákovskou knížku je žák povinen nosit do školy a povinen ji předložit zákonným 

zástupcům k podpisu. Žákovská knížka je základním dokumentem žáka. Je nepřípustné 

cokoliv v ní škrtat či přepisovat. Veškeré zápisy do ŽK provádějí žáci pouze na pokyn 

učitele. Ztráta ŽK nebo její úmyslné poškození či zničení je považováno za závažné 

provinění. Úmyslná ztráta nebo zničení ŽK je považováno za hrubé porušení školního řádu 

a bude potrestáno výchovným opatřením: 

a) neúmyslná ztráta ŽK – napomenutí TU 

b) úmyslná ztráta ŽK – až 2. stupeň z chování  

10. S veškerým majetkem školy, spolužáků či vlastním je žák povinen zacházet šetrně. 

11. Vyučovací hodiny a přestávky:  
 

 Délka hodiny Přestávka 
1. 

hodina 

8.00 – 8.45 08.45 – 08.55 

2. 

hodina 

8.55 – 9.40 09.40 – 10.00 

3. 

hodina 

10.00 – 10.45 10.45 – 10.55 

4. 

hodina 

10.55 – 11.40 11.40 – 11.50 
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5. 

hodina 

11.50 – 12.35 12.35 – 12.45 

6. 

hodina 

12.45 – 13.30 13.30 – 14.20 

7. 

hodina 

14.20 – 15.00 15.00 – 15.10 

8. 

hodina 

15.10 – 15.50 15.50 – 16.00 

9. 

hodina 

16.00 – 16.40  

13. Před vyučováním a o přestávkách mohou žáci využívat školního bufetu, mléčného     
  automatu. 

14. Vstup do kanceláří a kabinetů je žákům povolen po předchozím dovolení, žák zaklepe  

a čeká na vyzvání.   
15. Po ukončení vyučování nebo přechodu do odborné učebny udělají žáci pořádek na svém  
      pracovišti, uklidí si pomůcky a učebnice  z lavice  i  z pod  lavice,  smažou  tabuli,    
  zamknou  třídu  a  do  šatny  odcházejí společně za doprovodu učitele. Za kontrolu   
  zodpovídá příslušný vyučující. 
16. Po  ukončení  vyučování  se  žák  bez  vědomí  učitele  nezdržuje  v prostorách  školy. 
 
8. Podmínky  zajištění  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  žáků  a  ochrany  před  sociálně 
patologickými jevy a projevy diskriminace nepřátelství a násilí  
 
1. Každý  má  právo  na  ochranu  své  osoby  zejména  před  projevy  rasismu,  xenofobie  a  
šikanování.  
2. Zakazuje se nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek včetně alkoholu  
a cigaret.  
3. Při porušení výše uvedených pravidel bude postupováno podle Metodických pokynů 
MŠMT Čj.: 28 275/200-22 – šikana, Čj.:14 423/99-22 – rasismus a MP MŠMT Čj.:14  
514/00-51, budou žáci potrestáni podle Pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání a  
chování žáků.  
4. Každý, kdo zjistí porušení uvedených práv nebo bude cítit, že jeho či kohokoliv jiného  
práva    jsou    ohrožená,  oznámí  tuto  skutečnost  třídnímu  učiteli,  metodiku  prevence,  
výchovnému  poradci,  řediteli  školy  nebo  kterémukoliv pracovníkovi školy.  
5. Oznámit tuto skutečnost může každý osobně nebo prostřednictvím schránky důvěry.  
6. O přestávkách se žáci chovají ukázněně, aby svým neuváženým běháním nezpůsobili  
úraz sobě ani svým spolužákům.  
7. U nových plastových oken  žáci  mohou  opatrně  otevírat  spodní  část. Z bezpečnostních 
důvodů není dovoleno sedat na  okenní parapet. Velká okna se mohou otevřít se souhlasem 
přítomného pedagoga. 
8. Žák  je povinen sebemenší úraz i škodu na majetku školy nebo v osobním vlastnictví, který 
utrpí při vyučování nebo o přestávce nahlásit vyučujícímu nebo dozírajícímu učiteli.  
9. Pracovník školy újmu na zdraví nebo majetku nahlásí řediteli školy a bezpečnostnímu 
techniku.  
10. Pro posouzení úrazu začíná areál školy u  hlavního  vchodu,  před  školní  jídelnou  a   
 schodištěm  před  školní družinou.  
 
9. Podmínky zacházení s majetkem školy  
1. Žáci jsou povinni zacházet šetrně s učebnicemi, pomůckami a s veškerým vybavením  
školy.   
2. Žáci  se  chovají  tak,  aby  nedocházelo  ke  škodám  na  vybavení    budovy  školy  včetně 
maleb .  
3. Zásady šetrného nakládání platí i pro venkovní areál školy včetně školního hřiště a 
umělohmotného hřiště. Používání umělohmotného hřiště mimo vyučování je dovoleno pouze 
na písemné „Povolení k užívání hřiště“ vedením školy 
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4. Pokud dojde ke škodě na tomto majetku, kterou žák nebo žáci úmyslně zavinili, musí ji 
rodiče nebo zákonní zástupci odstranit či finančně uhradit jeho opravu.  
 
10. Výchovná opatření 
1. Pochvaly 
 Pochvaly se udělují žákům za výrazný projev školní nebo občanské iniciativy, déle trvající 
 úspěšnou práci, mimořádný projev lidskosti, záslužný nebo statečný čin, úspěchy ve 
 školních soutěžích a olympiádách a výraznou prezentaci školy ne veřejnosti. Pochvaly 
 uděluje třídní učitel po projednání s ředitelem školy během celého školního roku, ředitel 
 školy po projednání v pedagogické radě. Třídní učitel oznámí udělení pochvaly 
 prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému zástupci nezletilého žáka, zajistí 
 zaznamenání pochvaly do dokumentace školy. 
 
2. Napomenutí a důtky 
       a)   napomenutí třídním učitelem – uděluje třídní učitel za drobné porušení povinností 
              stanovených školním řádem 

b) důtku třídního učitele – uděluje třídní učitel za opakované drobné porušení 
povinností stanovených školním řádem. 

     Třídní učitel uděluje tato výchovná opatření během celého školního roku, vždy, co nejdříve 

  po porušení povinností stanovených školním řádem. 

  Třídní učitel oznámí uložení a důvody výchovného opatření neprodleně písemně řediteli 

  školy, prokazatelným způsobem studentovi, a zákonnému zástupci nezletilého žáka. Zajistí 

  zaznamenání výchovného opatření do dokumentace školy.  

        c) důtku ředitele školy – uděluje ředitel školy za závažnější porušení povinností  

            stanovených školním řádem po projednání v pedagogické radě.  

  Třídní učitel oznámí uložení výchovného opatření prokazatelným způsobem zákonnému 

  zástupci nezletilého žáka, zajistí zaznamenání výchovného opatření do dokumentace školy. 

 

 Při porušení povinností stanovených Školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení 

 žákovi uložit tato výchovná opatření: 

 

a. napomenutí TU zejména: 

  - za jakákoliv 5 zapomenutí (žákovské knížky, cvičebního úboru, pomůcek  na výuku,  

    domácího úkolu, přezůvek) 

  - za nevhodné chování, vyrušování, neplnění zadaných úkolů 

 

b.   důtku TU zejména : 

  - za jakýchkoliv 10 zapomenutí (žákovské knížky, cvičebního úboru, pomůcek na výuku, 

    domácího úkolu) 

  - za opakované nevhodné chování, vyrušování, neplnění zadaných úkolů 

  - za neomluvenou absenci v počtu 2 – 3  vyučovacích hodin 

  - za ztrátu, podvody (falšování podpisů, známek a hodnocení) v žákovské knížce 

 

c. důtku ředitele školy zejména: 

  - za jakýchkoliv 15 zapomenutí (žákovské knížky, cvičebního úboru, pomůcek  na výuku, 

               domácího úkolu, přezůvek) 

  - za svévolné opuštění školy v době vyučování 

  - za neomluvenou absenci v počtu 4 – 8 vyučovacích hodin 

  - za závažné porušení školního řádu 

  - za úmyslné ničení školního majetku a majetku žáků a zaměstnanců 

  - za úmyslné ublížení jiné osobě v prostorách školy a při mimoškolních akcích 

  - za opakovanou ztrátu žákovské knížky 
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d. snížená známka z chování o jeden stupeň zejména: 

 - za neomluvenou absenci v počtu 9 – 20 vyučovacích hodin 

 - za opakované svévolné opuštění školy v době vyučování 

 - za opakovaný podvod (falšování podpisů, známek a hodnocení) v žákovské knížce 

 - za opakované vnášení tabákových výrobků v době školního vyučování nebo v rámci    

      mimoškolních akcí 

 - za držení, požití a distribuci omamných psychotropních látek včetně tabáku a alkoholu v

     době školního vyučování nebo v rámci akcí pořádaných školou, kde škola za žáka 

přebírá       zodpovědnost 

 - za opakované ublížení jiné osobě 

 - za krádež v areálu školy nebo na akcích pořádaných školou, kde škola za žáka přebírá   

             odpovědnost 

 - za pořizování zvukového či obrazového záznamu (bez souhlasu vyučujícího) 

 

e. snížená známka z chování o dva stupně zejména: 

 - za neomluvenou absenci v počtu 21 a více vyučovacích hodin 

 - za opakované držení, požití a distribuci omamných psychotropních látek včetně tabáku a 

   alkoholu v době školního vyučování nebo v rámci akcí pořádaných školou, kde škola za 

   žáka přebírá odpovědnost 

 - za obzvlášť hrubé ublížení jiné osobě 

 - za dlouhodobé psychické nebo fyzické násilí, omezování osobní svobody, ponižování,    

   kterých se dopouští jednotlivci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům (zejména vůči    

   mladším a slabším) v prostorách školy a při školních akcích 

 

   

 

 

 

 
 

 
   

 
       Mgr. Tomas Vlachopulos 
                   ředitel školy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schváleno Školskou radou dne:  30. 08. 2014 
 
 
 

 


