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č.j. 14/10-2016 

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 

 Změny ve směrnici jsou prováděny formou nové směrnice s novým č.j. a následnou aktualizací  

přílohy č.2 organizačního řádu školy. 
 

Účelem školního řádu je definovat srozumitelný a jednoznačný soubor pravidel vzájemných vztahů mezi 

žáky, pedagogy a školou v duchu obecně platných zásad slušnosti a morálky. 
 

čl. 1  Provoz školy 

1.   Rozvrh hodin 0. hod.    7.00 – 7.45 4. hod.  11.00 – 11.45 8. hod.  14.40 – 15.25  

   1. hod.    8.00 – 8.45 5. hod.  11.55 – 12.40 9. hod.  15.35 – 16.20 

     2. hod.    9.05 – 9.50 6. hod.  12.50 – 13.35     10. hod.   16.30 – 17.15 

     3. hod.  10.05 – 10.50 7. hod.  13.45 – 14.30      

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

3. Vyučování je rozděleno na dopolední (před obědem) a odpolední vyučovací cyklus. Každý 

obsahuje všechny vyučovací hodiny dle rozvrhu včetně přestávek mezi nimi. 

4. Vyučovací hodiny odpoledního cyklu mohou mít jiné začátky v závislosti na délce polední 

přestávky. 

5. Začátek a konec vyučovací hodiny není ohlašován žádným zvukovým signálem. Všichni 

učitelé i žáci jsou povinni respektovat rozvrh hodin. 
 

čl. 2  Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců 

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

 Žák má právo: 

1. na zabezpečení přístupu k informacím, zejména takovým, které podporují jeho duševní, 

morální a sociální rozvoj. 

2. na ochranu před informacemi, které škodí jeho pozitivnímu vývoji a nevhodně ovlivňují jeho 

morálku. 

3. na vyjádření vlastního názoru ve všech věcech, které se ho týkají. Toto vyjádření musí mít 

přiměřenou formu a neodporovat zásadám slušnosti a v souvislosti s tímto právem zakládat 

v rámci školy samosprávné orgány, volit do nich, pracovat v nich a být do nich volen. 

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

5. na ochranu před sociálně patologickými jevy a v souvislosti s tím využívat preventivní 

program vytvořený pro tuto oblast (zájmové kroužky a další mimoškolní aktivity) 

6. na poskytnutí pomoci v případě, že se ocitne v nesnázích nebo má nějaké problémy. 

7. na informace o výsledcích hodnocení své práce v souladu s klasifikačním řádem. 

8. na uplatnění nároku na náhradu za věci ztracené z míst k tomu určených, pokud ztrátu nahlásí 

v souladu s čl. 4 odst. 7. 
 

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

1. Nepřítomnost ve škole může být omluvena jen pro nemoc nebo z vážných rodinných důvodů. 

O této skutečnosti informuje zákonný zástupce školu hned 1. den absence žáka ve škole (tel., 

fax, záznamník, e-mail, SMS) 

2. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování pro překážky předem známé, požádá zákonný zástupce 

písemně zápisem v žákovské knížce o jeho uvolnění třídního učitele. Tato žádost slouží již 

jako omluvenka. Jde-li o nepřítomnost delší než 3 dny, požádá zákonný zástupce žáka dopisem 

ředitele školy. Tuto datovanou a podepsanou žádost musí žák předložit vždy předem. Absence 

již nemusí být omluvena v žákovské knížce. 
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3. Každá nepřítomnost žáka (kromě akcí školy) musí být omluvena zákonným zástupcem 

v žákovské knížce. Žákovskou knížku předloží žák svému třídnímu učiteli nejpozději 3. den 

přítomnosti ve škole po absenci.  

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

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

5. Každý pozdní příchod žáka na vyučování (ranní či odpolední) musí být řádně omluven 

zákonným zástupcem v žákovské knížce.  

6. Při akcích konaných mimo školu je možno dát žákům sraz na místě, které nejlépe vyhovuje 

konané akci. O této skutečnosti budou rodiče informováni zápisem v žákovské knížce nebo 

jinak písemně min. 2 dny předem. 

7. Pokud mají žáci nebo jejich zákonní zástupci problémy týkající se školy, řeší je s ředitelem 

školy, s třídním učitelem, výchovným poradcem případně s metodikem. 

8. Žáci jsou povinni chovat se tolerantně ke spolužákům s odlišnou národností, rasou a 

náboženským vyznáním. Stejnými pravidly se řídí i vyučující. 

9. V případě nevolnosti žáka během vyučování, zranění či jiného vážného důvodu, informuje 

zákonného zástupce výhradně škola. Žáka si ve škole může 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. Žáci jsou povinni dbát o bezpečnost svou i svých spolužáků, především dodržováním pokynů 

vyučujících a dodržováním řádů odborných učeben, v nichž jsou uvedeny podrobnosti  

o vhodném pracovním oděvu či cvičebním úboru. 

2. Stane-li se žákům v průběhu vyučování či na školní akci jakýkoliv úraz nebo jsou-li obětí 

šikany, jsou povinni okamžitě informovat vyučujícího, o přestávce učitele, který vykonává 

dohled, třídního učitele či jiného pedagoga. O každém úrazu se provede zápis v „Knize úrazů“, 

která je uložena v kanceláři školy. 

3. Škola sepíše automaticky záznam o úrazu pro pojišťovnu v případě, že žák nepřijde druhý den 

v důsledku úrazu do školy nebo má zjevné následky zranění (sádra, sešitá rána, ...). Na žádost 

zákonného zástupce sepíše tento záznam škola vždy.  

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

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

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

6. Je zakázáno odkládat peníze a cenné věci v odloženém oděvu či ve školní tašce v šatně nebo 

v ostatních prostorách školy. Tyto věci jsou žáci povinni mít pod osobním dohledem. Ve 

výjimečných případech je možné peníze a ostatní cenné věci uschovat v trezoru v kanceláři 

školy. 

7. Zjistí-li žák ztrátu osobní věci, je povinen tuto skutečnost okamžitě ohlásit vyučujícímu,  

o přestávce učiteli, který koná dohled, třídnímu učiteli nebo v kanceláři školy. O ztrátě budou 

informováni zákonní zástupci žáka, kteří se mohou obrátit na Policii ČR.  

8. Škola bude řešit pouze ztráty věcí dle bodu 5. 

9. Žáci dbají ve škole i mimo školu všech pravidel hygieny a bezpečnosti. Všichni jsou povinni 

se přezouvat do vhodné obuvi. 

10. Žáci dodržují zásady kulturního a společenského chování. Zdraví učitele, zaměstnance školy i 

ostatní dospělé osoby pohybující se po škole. 

11. Vzdalovat se v době vyučování a o přestávkách z budovy školy je zakázáno. 

12. Pokud žák opakovaně a hrubým způsobem narušuje průběh vyučování, může být na nezbytně 

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

třídy. 

13. Mezi dopoledním a odpoledním vyučovacím cyklem se žáci mohou zdržovat mimo budovu 

školy, v šatnách, v určeném prostoru haly školy či v jiné určené místnosti školy. 

14. V jídelně se řídí žáci řádem jídelny a pokyny učitelů či zaměstnanců školy. 

15. Všem žákům školy je v budově školy, jejím okolí a na školních akcích zakázáno: 
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a) kouřit, užívat, přinášet nebo distribuovat alkoholické nápoje, cigarety, omamné, 

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

b) nosit a používat nebezpečné látky a předměty, které mohou ohrozit život a zdraví lidí 

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

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

výchovu žáků 

d) úmyslně ubližovat spolužákům, šikanovat je, vyhrožovat 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 vždy posuzováno jako velmi závažné porušení školního  

 řádu. Takové jednání žáků bude řešeno s rodiči, případně ve spolupráci s Policií ČR a může  

 být klasifikováno sníženou známkou z chování. 
 

čl. 5 Zacházení se majetkem školy 

1. Žák je povinen udržovat v pořádku a nepoškozené všechny věci, které tvoří zařízení školy a 

třídy, a dále ty, které mu byly svěřeny do osobního užívání. 

2. Svévolné poškození majetku školy, učebních pomůcek, učebnic atd. uhradí zákonný zástupce 

žáka, který poškození způsobil. Takové jednání může být kázeňsky sankciováno. 

3. Jakékoliv poškození školního majetku je žák povinen ohlásit třídnímu učiteli, případně vedení 

školy. 
 

čl. 6 Další pravidla vnitřního režimu školy 

1. Vyučující předávají žáky navštěvující školní družinu vychovatelkám po skončení dopoledního 

i odpoledního vyučovacího cyklu. Dítě je vydáno pouze zákonným zástupcům nebo osobě, 

kterou zákonný zástupce určí. Mimořádné uvolnění je možné pouze na písemnou, datovanou a 

podepsanou žádost zákonného zástupce. 

2. Při vyučovací hodině mohou žáci používat mobilní telefony a další elektronická zařízení pouze 

podle pokynů vyučujících, jinak je mají vypnuté či v tichém režimu. O přestávce není 

používání mobilních telefonů a další elektroniky, při respektování soukromí ostatních žáků i 

učitelů, nijak omezeno.  

3. Žáci jsou povinni udržovat své místo v učebně v pořádku a čistotě. Před odchodem z učebny 

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

4. Po skončení vyučování nenechávají žáci v lavicích žádné učební pomůcky ani odpadky a 

nezdržují se v prostorách školy. 

5. Žáci jsou ve škole a na školních akcích povinni respektovat pokyny pedagogů či dozorem 

pověřených osob, které se týkají jejich bezpečnosti (např. otevírání oken, skákání ze schodů,...) 
 

čl. 7 Seznámení se školním řádem 

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

žákovské knížky. Zde se s ním může seznámit zákonný zástupce žáka. 

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

vysvětlí otázky žáků. O této instruktáži 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 uložena v kanceláři školy. 

2. Pedagogická rada projednala dne 25. 8. 2016 

 

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

 

 

V Sezimově Ústí       ………………………………… 

Mgr. Petr Peroutka, ředitel školy 


