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ŠKOLNÍ ŘÁD     
 Tato směrnice je součástí ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU ŠKOLY a je v souladu se zákonem  

č.561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění dalších předpisů 
 

čl. 1  Provoz školy 

1. Výuka začíná v 8.00 hodin. Začátky a konce vyučovacích hodin jsou dány aktuálním 

rozvrhem. 

2. Provoz školní druţiny je od 6.00 do 16.30 hodin. 
 

čl. 2  Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců 

 Práva a povinnosti ţáků a jejich zákonných zástupců upravuje školský zákon. 

 Ţák má právo: 

1. vyjadřovat vhodnou formou své názory a připomínky k veškerému dění ve škole a ke všem 

věcem, které se ho týkají.  

2. na ochranu před fyzickým nebo psychickým násilím a nedbalým zacházením. 

3. na poskytnutí pomoci v případě, ţe se ocitne v nesnázích nebo má nějaké problémy. 
 

čl. 3  Pravidla vzájemných vztahů dětí, zákonných zástupců a pedagogů, docházka do školy 

1. O kaţdé nepřítomnosti ţáka ve škole informuje zákonný zástupce školu hned 1. den absence 

ţáka (tel., fax, záznamník, e-mail, SMS) 

2. Nemůţe-li se ţák zúčastnit vyučování pro překáţky předem známé, poţádá zákonný zástupce 

písemně zápisem v ţákovské kníţce o jeho uvolnění třídního učitele. Tato ţádost slouţí jiţ 

jako omluvenka. Jde-li o nepřítomnost delší neţ 3 dny, poţádá zákonný zástupce ţáka dopisem 

ředitele školy. Tuto datovanou a podepsanou ţádost musí ţák předloţit vţdy předem. Absence 

jiţ nemusí být omluvena v ţákovské kníţce. 

3. Kaţdá nepřítomnost ţáka (včetně pozdních příchodů) musí být omluvena zákonným 

zástupcem v ţákovské kníţce ihned první den po absenci.  

4. Absence, které nejsou omluveny v ţákovské kníţce nebo nebyly omluveny včas (viz. bod 3), 

budou klasifikovány jako neomluvené a budou  z nich vyvozena kázeňská opatření.  

5. Při akcích konaných mimo školu je moţno dát ţákům sraz na místě, které nejlépe vyhovuje 

konané akci. O této skutečnosti budou rodiče informováni písemně min. 2 dny předem. 

6. Ţáci se chovají slušně a tolerantně ke všem spoluţákům a zaměstnancům školy. Stejnými 

pravidly se řídí i zaměstnanci školy. 

7. V případě nevolnosti ţáka během vyučování, zranění či jiného váţného důvodu, informuje 

zákonného zástupce výhradně škola. Ţáka si ve škole můţe vyzvednout pouze zákonný 

zástupce či jiná jím určená dospělá osoba. 
 

čl. 4 Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně  

 patologickými jevy a před projevy diskriminace , nepřátelství nebo násilí 

1. Ţáci při všech školních činnostech plně respektují pokyny pedagogů. 

2. Stane-li se ţákům v průběhu vyučování či na školní akci úraz nebo jsou-li obětí šikany, jsou 

povinni okamţitě informovat jakéhokoliv pedagoga či zaměstnance školy. 

3. Pokud ţák nenahlásí úraz v den, kdy se mu stal, nebude tento klasifikován jako úraz školní. 

4. Škola odpovídá pouze za oděvy a boty ponechané během vyučování v uzamčené šatně a dále 

za věci odloţené během vyučovací hodiny tělesné výchovy v uzamčené šatně u tělocvičny. 

Ztrátu těchto věcí ţák okamţitě ohlásí. 

5. Ţáci jsou povinni mít všechny své cenné věci a peníze pod osobním dohledem. Ve 

výjimečných případech je moţné je uschovat v trezoru v kanceláři školy. 
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6. Ţáci dbají ve škole i mimo školu všech pravidel hygieny a bezpečnosti. Při činnostech, které to 

vyţadují, uţívají vhodné oblečení a obuv. 

7. V době vyučování se ţáci nevzdalují z budovy školy. 

8. Pokud ţák opakovaně a hrubým způsobem narušuje průběh vyučování, můţe být na nezbytně 

dlouhou dobu ve stejném rozsahu vzděláván pod pedagogickým dohledem odděleně od své 

třídy. 

9. Všem ţákům školy je v budově školy, jejím okolí a na školních akcích zakázáno: 

a) kouřit, uţívat, přinášet nebo distribuovat alkoholické nápoje, cigarety, omamné, 

návykové či jinak zdraví škodlivé látky a pod jejich vlivem se účastnit výuky 

b) nosit a pouţívat nebezpečné látky a předměty, které mohou ohrozit ţivot a zdraví lidí 

(zbraně včetně tzv. obranných, výbušniny, zábavnou pyrotechniku, chemikálie, …) 

c) prohlíţet si tiskoviny či videosoubory (včetně internetu), které mohou narušit mravní 

výchovu ţáků 

d) úmyslně ubliţovat spoluţákům, šikanovat je, vyhroţovat jim a vydírat je, a to přímo 

fyzicky, psychicky či prostřednictvím informačních technologií (kyberšikana) 

e) vyjadřovat se a chovat se vulgárně k zaměstnancům školy 

 Nerespektování tohoto bodu bude vţdy posuzováno jako velmi závaţné porušení školního  

 řádu. Takové jednání ţáků bude řešeno s rodiči, případně ve spolupráci s Policií ČR a můţe  

 být klasifikováno sníţenou známkou z chování. 
 

čl. 5 Zacházení se majetkem školy 

1. Ţáci nepoškozují majetek školy a spoluţáků. Případné škody jsou povinni uhradit.  

 

čl. 6 Další pravidla vnitřního režimu školy 

1. Mobilní telefony a další elektronická zařízení pouţívají ţáci pouze při vyučovací hodině a to 

podle pokynů vyučujících (kalkulačka, slovník či jiné aplikace). Při jejich pouţívání respektují 

soukromí ostatních ţáků i učitelů.  

2. Ţáci jsou povinni udrţovat své místo v učebně v pořádku a čistotě. Před odchodem z učebny 

se vţdy přesvědčí, zda nejsou na lavici, v lavici a okolí lavice odpadky a jejich osobní věci.  

 

čl. 7 Seznámení se školním řádem 

1. Školní řád je umístěn na chodbách, na webu školy a pro kaţdého ţáka se stává součástí jeho 

ţákovské kníţky. Zde se s ním můţe seznámit zákonný zástupce ţáka. 

2. Třídní učitel nejméně jedenkrát za pololetí seznámí ţáky své třídy se zněním školního řádu a 

vysvětlí otázky ţáků. O této instruktáţi udělá zápis do třídní knihy. 

Nedílnou součástí školního řádu jsou pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání, která tvoří 

přílohu školního řádu. 

Závěrečná ustanovení 
1.Tato směrnice je trvale uloţena v kanceláři školy. 

2. Pedagogická rada projednala dne 29. 8. 2019 

 

3. Školská rada schválila dne ……………………   účinnost od  …………………… 

 

 

V Sezimově Ústí        

 

………………………………… 

Mgr. Petr Peroutka, ředitel školy 


