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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.  

 

 

I. Práva a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech 

vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky, 
 

  

A. Práva a povinnosti žáků: 

Žák má právo: 

1. Na vzdělávání a školské služby podle školského zákona. 

2. Být informován o průběhu a výsledcích svého vzdělávání.  

3. Na přiměřený odpočinek. 

4. Na vyjádření vlastního názoru ve věcech, které se ho týkají. 

5. Na ochranu před fyzickým nebo psychickým násilím, na ochranu před diskriminací. 

 Žáci jsou povinni: 

                    1. Účastnit se výuky podle rozvrhu hodin. 

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

důvodů. Uvolnění v odůvodněných případech poskytuje na den třídní učitel, na více dnů 

ředitel školy. Písemnou žádost musí žák předložit předem. Nepřítomnost z důvodu nemoci 

jsou zástupci žáka povinni oznámit první den nemoci. Písemnou omluvenku v žákovské 

knížce přinese žák ihned po skončení absence. Žák navštěvuje lékaře v době vyučování jen 

v nutném případě. 



3.Odchod žáka z vyučování před jeho ukončením je možný pouze na základě písemné omluvy 

rodičů, kterou žák předloží vyučujícímu hodiny (při uvolnění na jednu hodinu), nebo třídnímu 

učiteli – při uvolnění na více hodin.  

4. Žáci se aktivně účastní vyučovací hodiny. O přestávce se mohou pohybovat po 

chodbách, využívat koberce ve třídě k relaxaci. Vzdalovat se v době vyučování a o 

přestávkách z budovy školy je zakázáno. Vstup do tělocvičny je dovolen jen za 

doprovodu učitele. Při výuce nepovinných předmětů a zájmových kroužků mohou být 

žáci ve třídách jen se svými vedoucími. 

5. Žáci dbají ve škole všech pravidel hygieny a bezpečnosti. Ve třídě má každý svůj   

ručník. Po celý den se může napít. 

6. Žáci chodí do školy čistě a slušně oblečeni a upraveni. Nosí pouze věci potřebné 

k výuce. Cenné věci, větší obnosy peněz, věci, které by mohly způsobit úraz nebo 

ohrozit zdraví, nesmí do školy nosit. Po dobu výuky mají vypnuté mobilní telefony. 

Ztrátu osobní věci hlásí okamžitě učiteli. 

 7. Ve škole i mimo školu dodržují žáci pravidla slušného chování. Zdraví učitele, 

zaměstnance a všechny hosty. Je nepřípustné jakékoliv šikanování mezi žáky. Žáci 

odpovídají za své chování i mimo školu. Školu mají náležitým způsobem reprezentovat 

na veřejnosti. 

8. U dětí se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vzdělávání, jehož obsah, 

formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření 

nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní, a na poradenskou pomoc školy a 

školského poradenského zařízení, 

9. Ve školní družině se řídí řádem školní družiny. 

 
 

B.. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků:  

1. Zákonní zástupci žáků mají právo informovat se na prospěch a chování svého  

dítěte u vyučujících. Není dovoleno narušovat v této souvislosti vyučování. 

            2. Zákonní zástupci žáků mají právo vznášet připomínky a podněty k práci školy u         

ředitele školy nebo prostřednictvím školské rady. 

3. Zákonní zástupci žáků jsou povinni: 

a) zajistit, aby žák docházel řádně do školy  

b) na vyzvání ředitele školy osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se 

vzdělávání žáka 

c) informovat školu 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 žák zdravotně postižen (včetně údaje o druhu 

postižení) nebo zdravotně znevýhodněn 

d) dokládat důvody nepřítomnosti 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. 

 

 

II. Provoz a vnitřní režim školy       

1. Školní budova je otevírána v 7,00 hodin a zavírána po odchodu dětí ze školní 

družiny. 

2. Žák musí být ve škole nejpozději v 7:.15 hodin. Do tříd pustí žáky učitel konající dozor. 

3. Žáci se převlékají a přezouvají v šatnách. Cvičební úbor mají zavěšen v sáčku.  



4. Vyučovací hodina trvá 45 minut, přestávka 10 minut, hlavní přestávka po 

1.vyučovací hodině 20 minut. 

5. Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při vzdělávání a s ním přímo souvisejících 

činnostech a poskytuje žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. 

6. Škola vede evidenci úrazů žáků, k nimž došlo při činnostech uvedených v odstavci 5, 

vyhotovuje a zasílá záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím.  
 

 

III. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně 

patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí, 

 

1. Všichni žáci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví a majetek 

svůj ani jiných osob.    

2. Žákům není v době mimo vyučování zdržovat se v prostorách školy, pokud nad nimi není 

vykonáván dozor způsobilou osobou.        

3. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků ve školní budově nebo mimo 

budovu při akci pořádané školou, žáci hlásí ihned vyučujícímu. 

4. Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením.  

5. Při výuce v tělocvičně zachovávají žáci specifické bezpečnostní předpisy pro tuto učebnu, 

dané vnitřním řádem odborné učebny. Vyučující daného předmětu provedou prokazatelné 

poučení žáků v první vyučovací hodině školního roku a dodatečné poučení žáků, kteří při první 

hodině chyběli. O poučení žáků provede učitel záznam do třídní knihy. Poučení o BOZP  se 

provádí rovněž před každou akcí mimo školu a před každými prázdninami. 

6. Školní budova je volně přístupná zvenčí pouze v době, kdy je dozírajícími zaměstnanci školy 

zajištěna kontrola přicházejících osob. Každý z pracovníků školy, který otevírá budovu cizím 

příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali po budově. 

7. Žák má právo na ochranu před návykovými látkami, které ohrožují jeho tělesný a duševní 

vývoj. Žákům je zakázáno kouření, pití alkoholických nápojů, používání a distribuce 

návykových látek 

8. Ve všech prostorách školy platí zákaz nechávat peníze v hotovosti a osobní cenné věci volně 

ve stolech a ve škole přes noc.    

 9. Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu školy povinni 

přihlížet k základním fyziologickým potřebám žáků, vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj 

a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů, poskytovat žákům nezbytné informace k 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. 

10. Všichni zaměstnanci školy jsou povinni oznamovat údaje související s úrazy žáků, 

poskytovat první pomoc a vést evidenci úrazů podle pokynů vedení školy.   

11. Po poslední vyučovací hodině dopoledního a odpoledního vyučování vyučující předává žáky, 

kteří jsou přihlášeni do školní družiny vychovatelce školní družiny. Po poslední dopolední 

hodině učitel, který má dozor v jídelně, odvádí žáky do školní jídelny a po obědě je předává paní 

vychovatelce. 

12. Všichni zaměstnanci dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

protipožární předpisy. Pokud zjistí závady a nedostatky ohrožující zdraví a bezpečnost osob nebo 

jiné závady technického rázu, je jejich povinností informovat o těchto skutečnostech nadřízeného 

a v rámci svých schopností a možností zabránit vzniku škody. Sledují zdravotní stav žáků a v 

případě náhlého onemocnění žáka informují bez zbytečných průtahů vedení školy a rodiče 

postiženého žáka. Nemocný žák může být odeslán k lékařskému vyšetření či ošetření jen v 

doprovodu dospělé osoby. Při úrazu poskytnou žákovi nebo jiné osobě první pomoc, zajistí 

ošetření žáka lékařem. Úraz ihned hlásí vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů, případně 



vyplní předepsané formuláře. Ošetření a vyplnění záznamů zajišťuje ten pracovník, který byl 

jeho svědkem nebo který se o něm dověděl první.       

13. Pedagogičtí a provozní pracovníci školy nesmí žáky v době dané rozvrhem bez dozoru 

dospělé osoby uvolňovat k činnostem mimo budovu, nesmí je samotné posílat k lékaři atd. Škola 

odpovídá za žáky v době dané rozvrhem výuky žáka, včetně kroužků, přestávek a stravování.   

 

 

 

Povinnosti pedagogických pracovníků: 

1. Pedagogický pracovník vystupuje a jedná při plnění svých pracovních úkolů 

v souladu s pravidly slušnosti a s výchovným posláním a působením školy. 

2.  Pedagogický pracovník je povinen být na pracovišti v době stanovené rozvrhem hodin, 

jeho přímé vyučovací nebo výchovné činnosti a dozorů, v době zastupování jiného pedago- 

gického pracovníka, v případech, které stanoví ředitel školy a které vyžadují přítomnost 

pedagogického pracovníka na pracovišti a v době stanovené pro spolupráci školy se zákonnými 

zástupci žáků.  

3. Pedagogický pracovník je povinen zejména: 

- vykonávat výchovně vzdělávací činnost s přihlédnutím k ochraně žáků před riziky  

poruch jejich zdravého vývoje 

- vychovávat žáky ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, 

humanity a demokracie 

- dodržovat učební plány, osnovy, případně jiné schválené učební dokumenty, 

organizační předpisy a předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

- dále se vzdělávat 

- vykonávat dozor nad žáky podle zvláštních předpisů a pokynů ředitele 

- zachovávat mlčenlivost o skutečnostech týkajících se osobních údajů žáků 

- informovat žáky o výsledcích jejich vzdělávání 

- spolupracovat se zákonnými zástupci žáků 

- spolupracovat se zařízeními pedagogicko-psychologického poradenství a orgány 

sociálně právní ochrany dítěte      

- ve smyslu evropského nařízení ke GDPR zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím data, 

údaje a osobní údaje a zaměstnanců školy, citlivé osobní údaje, informace o zdravotním stavu 

dětí, žáků a studentů a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního 

poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku, shromažďovat pouze nezbytné údaje a osobní 

údaje, bezpečně je ukládat a chránit před neoprávněným přístupem, neposkytovat je subjektům, 

které na ně nemají zákonný nárok, nepotřebné údaje vyřazovat a dál nezpracovávat. 

  

 

IV. Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany žáků  
 

1. U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy, majetku žáků, učitelů či jiných 

osob žákem, je vyžadována úhrada od rodičů žáka, který poškození způsobil. Pokud byl vznik 

škody umožněn nedostatečným dozorem nad žákem, na náhradu škody od rodičů není právní 

nárok Při závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody s rodiči je vznik škody hlášen 

Policii ČR, případně orgánům sociální péče. 

2. Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně svému třídnímu učiteli. Žáci dbají na dostatečné zajištění 

svých věcí.  

3. Do školy žáci nosí pouze věci potřebné k výuce, cenné věci do školy nenosí. Hodinky, šperky, 

mobilní telefony apod. mají neustále u sebe, mají zakázáno je odkládat, pouze z bezpečnostních 

důvodů a na výslovný pokyn vyučujícího, který zajistí jejich úschovu.       



4. Žáci a zaměstnanci školy odkládají osobní majetek pouze na místa k tomu určená. 

5. Žákům základních škol jsou bezplatně poskytovány učebnice. Žáci jsou povinni řádně pečovat 

o takto propůjčený majetek školy, ochraňovat jej před ztrátou a poškozením, vrátit jej na konci 

roku v řádném stavu.  
 

 

V. Režim při akcích 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. Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, nesmí na jednu osobu 

zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví žáků připadnout více než 25 žáků. Výjimku z tohoto 

počtu může stanovit s ohledem na náročnost zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ředitel 

školy. Škola pro plánování takovýchto akcí stanoví tato pravidla – každou plánovanou akci 

mimo budovu školy předem projedná organizující pedagog s vedením školy zejména s ohledem 

na zajištění BOZP.  

4. Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, kdy místem pro 

shromáždění žáků není místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání,  zajišťuje organizující pedagog 

bezpečnost a ochranu zdraví žáků na předem určeném místě 15 minut před dobou shromáždění. 

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. 

5. Při přecházení žáků na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy se žáci řídí pravidly 

silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Před takovýmito akcemi doprovázející učitel 

žáky prokazatelně poučí o bezpečnosti. Pro společné zájezdy tříd, 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.       

6. Pro pořádání mimoškolních akcí platí zvláštní směrnice školy zahrnující i oblast bezpečnosti a 

ochrany zdraví žáků: 

- směrnice pro školy v přírodě,  

- školní výlety. 

Za dodržování předpisů o BOZP odpovídá vedoucí akce, který je určen ředitelem školy. 

7. Součástí výuky je také výuka plavání ve dvou ročnících prvního stupně. 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.  

8. Chování žáka na mimoškolních akcích je součástí celkového hodnocení žáka včetně 

klasifikace na vysvědčení.  

9. 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. 



10. 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. 

 

 

VI. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů. 
 

1. Tato pravidla jsou pro svoji rozsáhlost uvedena v dílčí, samostatné části školního řádu - ve 

směrnici "Školní řád - pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků " (klasifikačním řádu).  

Příloha č.1 

 

 

VII. Školní stravování 

 

Podle vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování (§2, odst. 3) stanovuje ředitel školy 

podmínky pro poskytování školního stravování samostatnou vyhláškou, která je součástí 

Organizačního řádu. 

 

 

 

              Školní řád byl projednán a schválen na pedagogické radě dne 30.4.2018. 

Školskou radou byl schválen dne __________________. 

   

 

                                                 Věra Rejsová 

        ředitelka školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

            

  


