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Š K O L N Í    Ř Á D  
VŠEOBECNÁ PRAVIDLA 

Ustanovení pro žáky a rodiče. 
Docházka do školy 
1. Žáci jsou povinni účastnit se výuky podle rozvrhu hodin. Přichází včas, aby si stačili připravit pomůcky na vyučování. 
2. Nepřítomnost  žáka ve škole omlouvají rodiče ze zdravotních  nebo jiných vážných důvodů. Toto je nutno učinit   do  dvou dnů od začátku 

nepřítomnosti (telefonem, SMS, lístečkem po sourozenci, e-mailem.) Uvolnění z jedné vyučovací hodiny v odůvodněných případech 
poskytuje vyučující, na  jeden den třídní učitel, na více dnů  (na základě písemné žádosti) ředitelka  školy. Písemnou žádost o toto uvolnění 
musí žák předložit předem. Písemnou omluvenku pak v den, kdy opět nastoupí do školy.  

3. Žáci navštěvují lékaře v době vyučování jen v nutném případě. Při vyšším počtu zameškaných hodin po dohodě s třídním učitelem a 
ředitelem školy budou skládat komisionální zkoušky z vybraných předmětů.   

 
Chování žáka 
1. Žáci dbají ve škole i mimo školu všech pravidel hygieny a bezpečnosti. Při veškerém svém počínání mají  na paměti nebezpečí úrazu. 
2. Jsou povinni dodržovat zásady slušného chování k učitelům, k provozním zaměstnancům a ke spolužákům. Zdraví učitele, zaměstnance 

školy a všechny hosty pozdravem ”Dobrý den”. 
3. Pro vstup do školy používají výhradně vchod do šatny, řídí se časovým režimem otvírání, bezdůvodně nepoužívají zvonku. Vzdalovat se 

v době vyučování a o přestávkách z budovy školy je zakázáno. Školu  mohou opustit  pouze na základě písemné žádosti rodičů a se 
svolením svého třídního učitele. 

4. Žáci  se aktivně účastní vyučování a nenarušují jeho průběh odchodem na WC, žvýkáním , pitím….. O přestávkách dodržují vnitřní předpisy 
školy. Do odborných pracoven vstupují s učitelem.  Nezdržují se v šatnách ani o polední přestávce. Členové zájmových kroužků mohou být 
ve vyhrazených třídách jen se svými vedoucími, na ty čekají před budovou, za nepříznivého počasí v šatnách.  

5. V jídelně se řídí žáci řádem jídelny a pokyny dozírajících kuchařek a zaměstnanců školy. V šatně si aktovky řádně srovnají, šaty pověsí na 
věšák. Zachovávají všechna pravidla kulturního stolování.  

6. Žáci se přezouvají v šatnách do otevřené vzdušné obuvi. Používají přezůvky s bílou podrážkou, aby nezanechávali stopy na podlaze. Šaty a 
pokrývku hlavy pověsí na věšák. Při odchodu ze školy si obuv uloží podle pokynu třídního učitele do poliček nebo do sáčků. Cenné věci a 
peníze si nenechávají odložené v oděvu ani v odložených aktovkách. Do tělocvičny vstupují jen ve zvláštní obuvi, se svolením učitele. Nosit 
pokrývku hlavy ve škole je zakázáno. 

7. Do školy nesmí nosit žáci věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz (zápalky, zapalovače, nebezpečné předměty ani zvířata ), nebo  
mravní výchovu žáků. 

8. Mobilní telefon, tablet apod. bude vypnut po celou dobu vyučování. Protože se jedná o věc osobní podle § 433 odst. 2. o.z., škola 
nezodpovídá za ztrátu či  případné poškození mobilu ve škole nebo školní jídelně. Fotografovat a natáčet  ve školní budově je zakázáno, 
ani dobíjení osobních přístrojů není z bezpečnostních důvodů dovoleno. 

9. V areálu školy a školní jídelny není dovoleno jezdit na kole, lze ho pouze vodit. Kola se ukládají do stojanu před školou. Kolečkové brusle a 
koloběžky jsou zakázány. Za případné odcizení nebere škola odpovědnost. V zimních měsících je zakázáno  koulování v celém areálu.  

10. Žáci dodržují zásady a  pravidla slušného chování, bez vulgárních výrazů  a plivání !!  
11. Užívání drog, pití alkoholu a kouření je pro žáky základní školy nepřípustné. Při podezření má škola právo podrobit žáka zkoušce a zákonné 

zástupce informovat. V době školní výuky není dovoleno pití energetických nápojů.  
12. Žáci jsou zodpovědní za své studijní výsledky a chování, snaží se vždy a všude reprezentovat naši školu.  Pomáhají slabším a postiženým 

spolužákům. 
13. Mimo školu, včetně volných dnů a prázdnin, se žáci chovají  a jednají  tak, jak se mezi sebou chovají slušní lidé. 
14. Žákům není ve škole dovolen přístup na školou nepovolené  internetové stránky. 
15. Žáci jsou povinni hlásit úraz ihned, kdy k úrazu došlo svému vyučujícímu nebo třídnímu učiteli. Další den nebudeme úraz akceptovat. 
16. V době polední pauzy před odpoledním vyučováním se žáci smějí zdržovat pouze ve vymezeném prostranství před školou. 
17. Při nesplnění domácích úloh má vyučující učitel právo nechat si žáka 15 minut ve třídě po vyučování. 
 
Zacházení se školním majetkem, u čebnicemi a školními pot řebami 
1. Žáci mají právo užívat zařízení školy, pomůcky a učebnice v souvislosti s výukou, jsou při tom povinni  řídit se pokyny učitelů a jiných 

oprávněných osob. 
2. Žáci jsou povinni udržovat v pořádku a nepoškozené všechny věci, které tvoří zařízení školy a třídy, a dále ty, které mu byly svěřeny do  

osobního užívání a i ty, které si pořídili z vlastních prostředků a které musí na vyučování mít. 
3. Za škodu na majetku školy, kterou způsobí žáci svévolně nebo z nedbalosti bude vyžadována odpovídající náhrada.. 
4. Zjistí-li žáci ztrátu osobní věci, jsou povinni tuto skutečnost okamžitě ohlásit vyučujícímu, o přestávce učiteli, který koná dozor nebo 

třídnímu učiteli. 
 
Práva a povinnosti žák ů  
Žák má právo: 
1. Na vzdělání, na odpočinek a volný čas. 
2. Na zabezpečení přístupu k informacím, které podporují jeho duchovní, morální a sociální rozvoj. Má právo na ochranu před informacemi, 

které škodí jeho pozitivnímu vývoji . 
3. Na vyjádření vlastního názoru ve všech věcech, které se ho týkají. Svůj názor musí vyjadřovat přiměřenou formou, která neodporuje zásadám 

slušnosti. Má právo sdělit svůj názor třídnímu učiteli, ostatním vyučujícím, zástupci ředitelky, ředitelce školy. Jeho rozhodnutí musí být dána 
náležitá váha. 

4. Na ochranu před fyzickým nebo psychickým  násilím, před sociálně patologickými vlivy. Má právo na využití preventivních programů. 
5. Může si vyžádat pomoc vyučujícího v případě, že neporozuměl učivu nebo potřebuje doplnit své znalosti. 
6. Na ochranu před všemi formami sexuálního zneužívání a před kontaktem s narkotiky a psychotropními látkami. 
7. Je povinností žáka mít zákonnými zástupci podepsané domácí úkoly a žákovskou knížku 
 
Práva a povinnosti zákonných zástupc ů žáka 
1. Rodiče mají právo informovat se na chování a prospěch svého dítěte u vyučujících na třídních schůzkách, nebo po předchozí  telefonické 

dohodě s vyučujícím  individuálně kdykoliv. 
2. Rodiče mají právo vznášet připomínky a podněty k práci školy u vyučujících, u zástupců výboru SRPDŠ, u zástupců Rady školy a u 

ředitelky školy. 
3. S novým bezpečnostním zařízením není rodičům dovolen vstup do budovy (pouze po dohodě s učitelem) 
4. Za chování dětí ve škole a za domácí přípravu zodpovídají rodiče. 
5. Chová-li se žák nebezpečně a ohrožuje tak sebe nebo ostatní žáky, jsou rodiče povinni po telefonické výzvě si své dítě okamžitě 

vyzvednout ze školy. 
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6. Zákonný zástupce je povinen dostavit se do školy, je-li k tomu vyzván.  
7. V případě stížnosti nebo řešení problému zákonný zástupce zachová tuto posloupnost: vyučující učitel, třídní učitel, výchovný poradce, 

ředitel školy. 
8. Pokud se u žáka objeví vši, je rodič povinen vyzvednout si dítě ihned ze školy. Do školního kolektivu se smí dítě vrátit až po důkladném 

odvšivení. 
 
Řád školy byl projednán a schválen na pedagogické radě dne 31. srpna 2016.  
 

                         Ředitelka školy:  Mgr. Miluše Halamová  


