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Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které
tvoří součást tohoto předpisu.
Obecná ustanovení
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.
Práva žáků
Práva žáků vycházejí z obsahu Úmluvy o právech dítěte 20. 11. 1989, Valné shromáždění
OSN) :
-

vyjádřit slušnou a vhodnou formou svůj názor a požadavek (nesmí se porušit práva
ostatních)

-

právo na vzdělání a školské služby dle školského zákona (na ZŠ bezplatné, povinné)

-

být informován o průběhu a výsledcích svého vzdělávání

-

zajištění kázně musí odpovídat lidské důstojnosti dítěte

-

právo být chráněn před jakoukoli diskriminací

-

možnost vytvářet sdružení (nesmí být porušena práva ostatních)

-

právo na péči a rozvoj tělesné zdatnosti

-

zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat v
nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen
se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat

-

možnost vyslovovat se k otázkám školy prostřednictvím Rady žáků (vznášet dotazy,
připomínky, vlastní náměty na zlepšení práce školy a prostředí)

-

zástupce třídy má právo hlasovat v Radě žáků

-

právo přijít za třídním učitelem, výchovným poradcem či vedením školy

-

vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání,
přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni
vývoje

-

právo na pitný režim dle pokynů vyučujících

-

volit a být voleni do školské rady, jsou-li zletilí

-

na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání

Povinnosti žáků a další ustanovení
1. Žáci jsou povinni dodržovat všechny body školního řádu a pokyny k ochraně zdraví a
bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni, řídit se jimi a chovat se podle nich.
2. Řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat.
3. Žáci jsou povinni plnit pokyny pedagogických i ostatních pracovníků školy vydané v
souladu s právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem.
4. Povinností žáků je chránit zdraví své a svých spolužáků. Součástí toho je i ochrana před
užíváním škodlivých a návykových látek - protidrogová prevence je součástí programu
školy (poučení o bezpečném provozu ve škole i mimo ni je prováděno vždy na zahájení
školního roku a pokaždé, kdy to vyžadují okolnosti).
V areálu školy je zakázáno nošení, držení a užívání návykových látek. Porušení tohoto
zákazu je klasifikováno jako hrubý přestupek. Návykovou látkou se rozumí alkohol,
psychotropní látky způsobilé nepříznivě ovlivňovat psychiku člověka nebo jeho ovládací
nebo rozpoznávací schopnosti nebo jeho sociální chování.
5. Před vyučováním mají žáci povolen vstup do školy v 7.40 hod., žáci navštěvující školní
družinu v 6.30 hod.. Na nultou vyučovací hodinu žáci přicházejí v 6,40 hod..
6. Po příchodu a při odchodu ze školy se žáci přezouvají v šatně. Přezůvky, boty a oděv by
měly být podepsány.
7. V 7.55 zamykají šatny šatnáři jednotlivých tříd, na I.stupni dozírající pedagogové.
8. V 7.55 jsou žáci již ve třídě. Při zahájení hodiny jsou žáci na svých místech, na lavicích
mají připraveny všechny pomůcky potřebné na hodinu. Hodinu zahajuje a končí vyučující
učitel. Pokud se nedostaví do vyučování učitel, oznámí to služba po 5 minutách vedení
školy.
Při vyučovací hodině je žák povinen se chovat ukázněně, pracovat podle svých možností
a žádným způsobem nenarušovat výuku.

9. Po dopolední části vyučování odcházejí žáci, pokud není vyučujícím stanoveno jinak, ze
školy domů. Na odpolední vyučování mají žáci povolen vstup do budovy 15 minut před
jeho zahájením.
10. Žáci docházející do různých kroužků a nepovinných předmětů v odpoledních hodinách
čekají na vyučující nebo vedoucí před šatnami na dvorku. V žádném případě nesmí
pobíhat po jízdní dráze nebo překážet provozu na chodníku ani vstupovat do budovy
školy bez doprovodu pedagogických pracovníků.
11. Při příchodu nebo odchodu učitele nebo jiné dospělé osoby do třídy a ze třídy pozdraví
žáci příchozího povstáním.
12. Každý žák má v každé pracovně své stálé místo. Jeho čistotu si překontroluje při příchodu
i při odchodu z pracovny. Nedostatky hlásí vyučujícímu nebo dozírajícímu učiteli.
13. Před odchodem z učebny žáci smažou tabuli a zanechají třídu v naprostém pořádku.
14. Otevírat okna a větrat učebny smějí žáci pouze na pokyn učitele, vyhazování jakýchkoliv
předmětů z oken je považováno za vážný přestupek.
15. Na hodiny TV, do dílen a na pěstitelství odvádí žáky vyučující.
16. Žáci nenosí do školy věci, které nesouvisejí s vyučováním, zejména předměty ohrožující
bezpečnost. Z důvodu bezpečnosti vlastní i ostatních spolužáků je přísný zákaz nosit do
školy umělé nehty.
17. Cenné předměty, včetně šperků a mobilních telefonů mají stále u sebe, odkládají je pouze
na místa k tomu určená na pokyn vyučujících, kteří je po stanovenou dobu přeberou do
úschovy a zajistí jejich bezpečnost. Na všechny své věci jsou opatrní, škola neručí za
ztrátu cenných věcí uložených jinak.
Používání mobilních telefonů a jiných elektronických zařízení se řídí následujícími
pravidly:
- je zakázáno používat mobilní telefony během vyučování (telefonovat, posílat SMS,
sledovat internet apod.)
Omezení používání mobilních telefonů při vyučování koresponduje s právem žáka na vzdělávání
podle § 21 odst. 1 písm. a) školského zákona, které předpokládá, že nebude při vyučování rušen, i
s povinností žáků řádně se vzdělávat, v souladu s § 22 odst. 1 písm. a) školského zákona. Dalším
důvodem může být snaha zajistit zákonem zaručené právo jiných žáků či zaměstnanců školy na
ochranu osobnosti, resp. na ochranu jejich soukromí podle § 81 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

-

-

Pokud žák poruší tento bod školního řádu, má vyučující právo mu na zbytek vyučovací
hodiny mobilní telefon odebrat.
mobilní telefon je možné použít v době přestávek a volné hodiny za podmínky, že
nesmí být narušováno právo ostatních (žáků i zaměstnanců školy) na soukromí (např. tím,
že by žáci o přestávce nebo volné hodině, kdy mohou svůj mobilní telefon používat,
někoho bez jeho souhlasu na mobilní telefon natáčeli nebo fotografovali)
Pokud žák poruší tento bod školního řádu, má škola právo mu použití mobilního telefonu
o přestávkách zakázat.
k omezení používání (zákaz používání mobilů jednotlivci, skupině, třídě dle závažnosti
přestupku) mobilních telefonů může škola přistoupit ve specifických případech jako

-

je zejména závažná, opakovaná kyberšikana v rámci zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
dětí, žáků nebo studentů a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy
diskriminace, nepřátelství nebo násilí.(v souladu s §30 odst. 1 písm. c školského
zákona)
Ostatní elektronická zařízení má žák po dobu vyučování vypnuté v aktovce.

Opakované nedodržování těchto opatření bude bráno jako závažné porušení
školního řádu a žákovi může být uděleno kárné opatření (3 porušení a každé další 3
- napomenutí TU, důtka TU, důtka ŘŠ dle závažnosti porušení školního řádu, nebo
snížená známka z chování).
18. Žákovské knížky nosí žáci do školy každý den (včetně odpoledního vyučování).
19. O přestávkách je žákům zakázáno běhat po třídách a zbytečně hlučet. Žáci šetrně
zacházejí se školním zařízením a učebními pomůckami. Při úmyslném poškození majetku
nebo zařízení školy uvedou žáci toto na vlastní náklady do pořádku nebo uhradí škole
škodu.
20. Do pracoven přicházejí žáci společně a ukázněně na začátku přestávky pod dohledem
učitele vykonávajícího dozor na chodbě.
21. O přestávkách (kromě přestávky mezi 2. a 3. vyučovací hodinou) zůstávají žáci po
přestěhování do učeben ve třídách. Na chodbu vycházejí pouze v nutném případě. Je
zakázáno přebíhat zbytečně z poschodí do poschodí, do přízemí nebo do jiné budovy.
22. Přestávka po druhé vyučovací hodině je určena k procházení po chodbě prvních 10 minut.
Potom odcházejí žáci do tříd, kde svačí a připravují se na další hodinu.
23. Nápoje v kelímcích, zakoupené v nápojových automatech, musí být konzumovány poblíž
místa zakoupení. Do jiných prostor mohou žáci přenášet pouze nápoje v uzavřených
nádobách.
24. Do ředitelny, sborovny a kabinetů chodí žáci jen v nejnutnějších případech. Po zaklepání
vstupují jen tehdy, jsou-li k tomu vyzvání (jinak počkají za dveřmi).
25. Žáci zdraví učitele a ostatní dospělé osoby ve škole.
26. Do šaten odcházejí žáci jen pod dozorem učitele spořádaně a bez zbytečného hluku.
Vyučující je odvádí i ke školní jídelně. Přechod dětí do školní družiny je řešen ve
Vnitřním řádu školní družiny.
27. Bez přítomnosti vyučujících nebo výchovných pracovníků se nesmějí žáci ve škole
zdržovat (ani v době mezi dopoledním a odpoledním vyučováním).
28. Před ukončením vyučování nesmějí žáci vycházet ze školní budovy bez svolení
pedagogických pracovníků.
29. Budova školy se zavírá v 17.30 hod. Pro otevírání budovy k využití prostor jinými
organizacemi jsou stanoveny interní pokyny.

30. Musí-li žák odejít ze školy v průběhu vyučování, dovolí se třídního učitele, případně
zastupujícího třídního učitele a předá mu písemnou žádost rodičů o jeho uvolnění
s poznámkou, že žák může odejít sám bez doprovodu rodičů či zákonného zástupce.
31. Uvolnění z vyučování na dva dny povoluje třídní učitel, na delší dobu ředitel školy.
32. V případě úrazu je žák povinen neprodleně zranění oznámit dozírajícímu pedagogovi a v
případě potřeby pomáhat při poskytnutí první pomoci.
33. Veškeré věci potřebné zařídit u paní hospodářky vyřizují žáci před vyučováním nebo o
přestávce mezi 1. a 2. vyučovací hodinou.
34. Ve školní jídelně se chovají žáci slušně, tiše a ukázněně, jsou k sobě ohleduplní.
K vyučujícím, pracovníkům školy a kuchařkám se chovají slušně a zdvořile. Žák, který
nebude dodržovat režim školní jídelny, může být ze stravování vyloučen.
35. Za chování žáků v době mimo vyučování zodpovídají jejich rodiče, případně zákonní
zástupci.
36. V případě ztráty žákovské knížky a vystavení duplikátu bude žák hradit částku 20,- Kč.
37. Žákům základních škol jsou bezplatně poskytovány učebnice a učební texty uvedené v
seznamu podle školského zákona. Žáci prvního ročníku základního vzdělávání tyto
učebnice a 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.
Režim žáků mimo školu
1. 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.
2. 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.
3. 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.
4. Při přecházení žáků na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy se žáci řídí
pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Pro společné zájezdy tříd,
lyžařské kursy, 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.

5. Pro pořádání mimoškolních akcí platí zvláštní směrnice školy zahrnující i oblast
bezpečnosti a ochrany zdraví žáků:
- směrnice pro školy v přírodě
- lyžařské výcvikové zájezdy
- zahraniční výjezdy
- školní výlety
Za dodržování předpisů o BOZP na těchto akcích odpovídá vedoucí akce, který je určen
ředitelem školy.
6. Součástí výuky je také výuka plavání ve dvou ročnících prvního stupně a lyžařský výcvik
v sedmém ročníku. Do výuky mohou být zařazeny také další aktivity jako bruslení, školy
v přírodě, atd. Těchto aktivit se mohou účastnit pouze žáci zdravotně způsobilí, jejichž
rodiče o tom dodají škole písemné lékařské potvrzení ne starší jednoho roku.
7. Chování žáka na mimoškolních akcích je součástí celkového hodnocení žáka včetně
klasifikace na vysvědčení.
8. Při zapojení školy do soutěží bezpečnost a ochranu zdraví žáků po dobu dopravy na
soutěže a ze soutěží zajišťuje vysílající škola, pokud se se zákonným zástupcem žáka
nedohodne jinak. V průběhu soutěže zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků
organizátor.
9. U sportovních soutěží, uměleckých soutěží a dalších soutěží, kde to charakter soutěže
vyžaduje a je to dáno organizačním řádem soutěže, zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví
žáků vysílající škola v plném rozsahu, pokud se se zákonným zástupcem žáka nedohodne
jinak.
Docházka do školy
1. Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování
nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka - písemně nebo
telefonicky. Po návratu žáka do školy písemně na omluvném listu v žákovské knížce.
Omluvu podepisuje jeden ze zákonných zástupců žáka. Při podezření na neomluvenou
absenci si třídní učitel nebo jiný vyučující může vyžádat prostřednictvím zástupců žáka
lékařské potvrzení. Omluvenku předloží žák třídnímu učiteli ihned po návratu do školy.
Absenci žáka omlouvají zákonní zástupci žáka. Při dlouhodobé absenci známé předem
škola vyžaduje od rodičů předem písemnou omluvu absence (např. rodinné rekreace). Z
jedné vyučovací hodiny uvolňuje příslušný vyučující, na delší dobu uvolňuje třídní učitel.
2. Ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost
jeho zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu; zároveň určí
náhradní způsob vzdělávání žáka v době vyučování tohoto předmětu.
Zákonní zástupci žáků
1. Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni:
a) zajistit, aby dítě a žák docházel řádně do školy nebo školského zařízení,
b) na vyzvání ředitele školy nebo školského zařízení se osobně zúčastnit projednání
závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte nebo žáka,

c) informovat školu a školské zařízení o zdravotní způsobilosti žáka ke vzdělávání a
případných změnách způsobilosti, o zdravotních obtížích nebo jiných závažných
skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, údaje o tom, zda je dítě, žák
nebo student zdravotně postižen, včetně údaje o druhu postižení, nebo zdravotně
znevýhodněn;
d) dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka ve vyučování v souladu s podmínkami
stanovenými školním řádem,
e) oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 a 3 a školského zákona
č. 561/2004 Sb. další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost
dítěte a žáka, a změny v těchto údajích.
Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů
1. Tato pravidla jsou pro svoji rozsáhlost uvedena v dílčí, samostatné části školního řádu - v
klasifikačním řádu.
Zrušuje se předchozí znění této směrnice č.j.: 217/2017 ze dne 24.9.2017.
Směrnice nabývá účinnosti dnem: 22. 1. 2020.

V Praze dne 22. 1. 2020

Mgr. Ivana Vanišová
ředitelka školy

