
ŠKOLNÍ ŘÁD

Je vydán v souladu se zákonem č. 561/2004 (školský zákon) v platném znění, společně s 
prováděcími vyhláškami (48/2005, 454/2006, 256/2012 a 101/2017 Sb.)

1. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ

1.A Žáci mají právo:

1. Na  vzdělávání a školské služby dle školského zákona. Žák má dále všechna  práva
dítěte – na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, jak jsou stanovena
v Ústavě České republiky, Úmluvě o právech dítěte a dalších zákonných normách.

2. Na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání a informace, které podporují
jejich rozvoj, dále právo na poradenskou pomoc školního poradenského pracoviště a
školského poradenského zařízení.

3. Zakládat  samosprávné  orgány  (žákovský  parlament),  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.

4. Na  svobodné  vyjádření  vlastního  názoru ve  všech  věcech,  které  se   týkají  jeho
vzdělávání.  Vyjádření  má  být  učiněno adekvátní  formou  a  musí  mu být  ze strany
dotčeného zaměstnance školy vždy věnována patřičná pozornost odpovídající věku  a
stupni vývoje žáka.

5. Na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek.
6. Být seznámeni se všemi předpisy se vztahem k jejich pobytu a činnosti ve škole.
7. Účastnit se všech akcí pořádaných školou.
8. Omluvit se za nesplnění některého úkolu ze závažných rodinných důvodů.
9. Být ochráněni před fyzickým nebo psychickým násilím a nedbalým zacházením. Mají

právo  požádat  o  pomoc  nebo  radu  kohokoli  z  pracovníků  školy,  pokud  se  cítí  v
jakékoli nepohodě nebo mají nějaké trápení.

10. Na vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu, pokud je tak doporučeno z
PPP nebo SPC. Také žákovi, který se nemůže pro svůj zdravotní stav po dobu delší
než dva měsíce účastnit vyučování, stanoví ředitel školy takový způsob vzdělávání,
který  odpovídá  možnostem  žáka  nebo  mu  může  povolit  vzdělávání  podle
individuálního vzdělávacího plánu podle § 18 zákona č. 561/2004 Sb. 
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1. B Žáci jsou povinni:

1. Řádně, pravidelně a včas docházet do školy nebo školského zařízení (školní družina) a
řádně se vzdělávat a účastnit se činností organizovaných školou. Účast na třídnických
hodinách  i  ve  vyučování  nepovinných  předmětů je  pro  přihlášené  žáky  povinná.
Odhlásit se z nepovinných předmětů lze vždy ke konci pololetí.

2. Dodržovat  školní  řád a  předpisy  školy,  školní  družiny a  jídelny  určené  k ochraně
zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni.

3. V průběhu vyučování i o přestávkách a akcích mimo budovu školy se řídit pokyny
zaměstnanců školy a školských zařízení vydanými v souladu s právními předpisy  a
školním řádem.

4. Chovat  se  slušně ve  vyučování,  o  přestávkách  i  na  školních  akcích  -  dodržovat
společenská pravidla chování. Vůči dospělým i žákům se chovat tak, aby jim ani sobě
nezpůsobili  zranění.  Chování  na  školních  akcích  mimo  budovu  školy  je  součástí
celkového hodnocení žáka.

5. Připravovat se na vyučování, mít v pořádku připraveny všechny potřebné pomůcky a
potřeby podle rozvrhu hodin a pokynů učitele.  Pokud žák připraven není nebo má
pozdní příchod, omlouvá se učiteli přijatelným způsobem. Žáci dále plní povinnosti
související s výkonem třídní služby určené třídním učitelem. 

6. Šetrně pečovat o učebnice, školní potřeby a další věci zapůjčené školou, udržovat je v
pořádku a  zabraňovat  poškození  a  ztrátě.  Zapůjčené  učebnice  vrátit  nejpozději  do
konce příslušného školního roku v řádném stavu. Dále pečovat o své pracovní místo,
udržovat ho v čistotě a pořádku. Při odchodu ho zanechat v nepoškozeném stavu a
řádně  upravené  včetně  urovnání  lavic  a  židlí.  Chránit  majetek  školy  ve  třídě  a
ostatních prostorách před poškozením. Chovat se při pobytu ve škole i na výjezdních
školních akcích tak, aby neohrozili  majetek svůj ani jiných osob. Závady na majetku
ihned ohlásit vyučujícímu.

7. Dodržovat zasedací pořádek určený vyučujícím pedagogem.
8. Dodržovat hygienické návyky: umývat si ruce před každým jídlem, po každém použití

WC. Docházet do školy vhodně a čistě oblečeni a upraveni.
9. Být přítomni před začátkem každé vyučovací hodiny ve třídě a respektovat učitele při

oznámení začátku hodiny. Při vyučování se žák se chová tak, aby nenarušoval výuku.
Během výuky žák nesvačí ani nevykonává další činnosti nesouvisející s vyučováním.
Při závažném nebo opakovaném narušování výuky může být žák vyzván, aby opustil
třídu a  plnil  si  úkoly mimo ni,  pod dozorem pedagogického pracovníka nebo jiné
dospělé osoby pověřené dozorem.

10. Chovat  se  tak,  aby  sobě  ani  spolužákům  nezpůsobili  zranění.  Žáci  nemají  právo
žádným  způsobem  ubližovat  sobě  ani  ostatním.  Vyvaruje  se  jakéhokoli  hrubého
slovního  jednání  nebo  fyzických  útoků  na  ostatní  žáky  a  učitele.  Neprojevuje
nesnášenlivost,  šikanu,  násilí,  vandalismus,  rasismus  a  jiné  formy  diskriminace.
Nenapadá slovně děti ani dospělé a zdrží se nevhodného chování, včetně sexuálních
narážek. Na takové chování žáci bez odkladu upozorní vyučujícího.  Zvláště hrubé
opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči zaměstnancům školy  nebo
vůči  ostatním  žákům  se  vždy  považují  za  zvláště  závažné  zaviněné  porušení
povinností stanovených školským zákonem. Toto jednání do následujícího dne poté,
co se o tom dozvěděl,  ředitel  školy oznámí  orgánu sociálně-právní  ochrany dětí  a
státnímu zastupitelství.



2. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ ŽÁKŮ

2.A Zákonní zástupci mají právo:

1. Na svobodnou volbu školy pro své dítě.
2. Na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání jejich dětí. Od každého vyučujícího 

mají právo požadovat upřesňující informace ke sdělením v žákovské knížce nebo ke 
kritériím  hodnocení  jejich  dětí.  Informace  jsou  průběžně  poskytovány  zápisem v  
žákovské  knížce,  popř.  prostřednictvím  emailů.  Pravidelně  čtvrtletně  probíhá  
informování na třídní schůzce nebo konzultačních hodinách jednotlivých tříd.

3. Na  poradenskou  pomoc školního  poradenského  pracoviště  nebo  školského  
poradenského zařízení (PPP, SPC) 

4. Na informace o škole podle zákona  č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu  k  
informacím.

5. Nahlížet do výroční zprávy školy, pořizovat si z ní opisy a výpisy.
6. Volit a být voleni do školské rady.
7. Na  svobodné  vyjádření  vlastního  názoru ke  všem  rozhodnutím,  které  se  týkají  

podstatných záležitostí vzdělávání jejich dětí. Vyjádření musí být ze strany dotčeného 
zaměstnance školy vždy věnována patřičná pozornost.

8. Požádat o přezkoumání výsledků hodnocení žáka.
9. U dětí se  speciálními vzdělávacími potřebami na vzdělávání, jehož obsah, formy a  

metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem. Dále pak na vytvoření 
nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní.

10. Požádat o odborné vyšetření  v PPP nebo v jiné odborné instituci při přetrvávajících  
problémech prospěchu a chování svého dítěte.

11. Být seznámeni se školním řádem a s pravidly hodnocení výsledků vzdělávání žáků.
12. Podávat náměty, návrhy, připomínky a stížnosti řediteli školy nebo školské radě.
13. Se souhlasem vedení školy navštívit třídu svého dítěte v době vyučování.

2.B Zákonní zástupci jsou povinni:

1. Zajistit,  aby žák  docházel řádně do školy nebo školského zařízení  a seznámit  se s
termíny školních prázdnin ve školním roce.

2. Vybavit děti vhodnými potřebami dle informací pedagogů (zejména oblečení a obutí
do TV (do tělocvičny i na hřiště, ochranný oděv do VV, PČ).

3. Na vyzvání  ředitele  školy nebo školského zařízení  se  osobně zúčastnit projednání  
závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka.

4. Informovat školu a školské zařízení (školní družina, školní jídelna) o změně zdravotní 
způsobilosti žáka (popř. o jeho zdravotním postižení, zdravotním znevýhodnění či o 
sociálním znevýhodnění), dále o zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných  
skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

5. Vhodně a včas reagovat na zápisy v žákovské knížce – svým podpisem potvrzovat  
jejich pravidelnou kontrolu, a to zpravidla na konci týdne.

6. Dokládat  důvody  nepřítomnosti žáka  ve  vyučování  takto:  Nemůže-li  se  žák  
zúčastnit vyučování nebo činnosti pořádané školou nepředvídaně (ze zdravotních nebo
jiných závažných důvodů, doloží zástupce žáka důvody jeho nepřítomnosti ve výuce 
první den nepřítomnosti, nejlépe před začátkem výuky písemně – formou SMS nebo 
telefonicky. Pokud toto není možné, doloží důvody nepřítomnosti žáka nejpozději do 3
kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka – písemně nebo telefonicky.  Pokud 



tak  zákonný  zástupce  neučiní,  budou  zameškané  hodiny  vyhodnoceny  jako  
neomluvené.

7. Zapsat  po  ukončení  nepřítomnosti  žáka  omluvenku  písemně  do  žákovské  knížky,
kterou žák předloží nejpozději do 3 dnů po návratu do školy třídnímu učiteli nebo jeho
zástupci.  Pokud  tak  zákonný  zástupce  neučiní,  budou  zameškané  hodiny
vyhodnoceny jako neomluvené, přestože byl splněn bod 6. V případě, že absence
žáka nebude do 3 dnů od nepřítomnosti  řádně omluvena, vyvozuje škola tyto
důsledky: Přesáhne-li  neomluvená absence 1 den, řešíme napomenutím třídního
učitele, přesáhne-li 3 dny, řešíme třídní důtkou, přesáhne-li 5 dní, řešíme důtkou
ředitele školy, přesáhne-li 7 dní, řešíme sníženým stupněm známky z chování na
vysvědčení. Tato kázeňská opatření vyvozujeme za každé pololetí.

8. Pokud je nutný odchod dítěte  v průběhu vyučování, doložit  písemnou žádost, která
obsahuje čas odchodu. Pokud si žáka v tomto případě nepřevezmou zákonní zástupci
ve škole, musí být na žádostí výslovně uvedeno, že žák odchází sám.

9. V případě předem známé nepřítomnosti žáka požádá zákonný zástupce žáka třídního
učitele  nebo  ředitele  školy  předem písemně  o  uvolnění  z     vyučování.  Z  rodinných
důvodů a za jiných předem známých okolností (dovolená, ozdravný pobyt, sportovní
soustředění) má třídní učitel právo omluvit absenci v délce jednoho až čtyř pracovních
dnů. O uvolnění žáka v délce  pět a více  dnů rozhoduje ředitelka školy společně se
souhlasem třídního učitele a na základě posouzení konkrétní situace žáka.

10. Oznamovat  škole  a  školskému  zařízení  údaje  podle  odst.  2  a  3  §  28  zákona  č.  
561/2004 Sb.  (do  školní  matriky)  a  další  údaje,  které  jsou  podstatné  pro  průběh  
vzdělávání nebo bezpečnost  žáka, a změny v těchto údajích.

11. V případě pobytových aktivit zařazených dle školního vzdělávacího programu (škola v
přírodě, lyžařský výcvikový kurz) dodat škole písemné lékařské potvrzení o zdravotní 
způsobilosti žáka.

12. V případě, že jejich dítě úmyslně nebo z nedbalosti poškodí nebo zničí majetek školy, 
žáků, učitelů nebo jiných osob, jsou zákonní zástupci povinni řešit náhradu škody 
(opravu nebo úhradu věci). (Občanský zákoník, § 422). 

3. PRÁVA A POVINNOSTI PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

3.A Učitelé mají právo:

1. Udělovat  žákům  pokyny  v  souladu  s  právními  předpisy  a  se  školním  řádem  a
vyžadovat jejich splnění.

2. Obdržet od zákonných zástupců a vedení školy o žácích všechny informace, které jsou
v souladu se školským zákonem a vztahují se k výchovně vzdělávací činnosti školy.
Případně se za tímto záměrem účastnit jednání o žákovi s ostatními zaměstnanci školy
nebo s jinými institucemi.

3. Vyžádat si od žáka žákovskou knížku a zapsat do ní svá sdělení zákonným zástupcům.
4. Požádat  zákonné  zástupce  o  schůzku k  projednání  chování  nebo  prospěchu jejich

dítěte.
5. Vyžadovat  písemnou  omluvenku nepřítomnosti  žáka  ve  škole,  případně  požádat  o

vysvětlení  časté  absence  žáka,  pokud  o  ní  mají  pochybnosti.  V  odůvodněných
případech  mají  právo  požádat  zákonné  zástupce  o  lékařské  potvrzení  důvodu
nepřítomnosti žáka ve vyučování, popř. jednat s ošetřujícím lékařem. Pokud v tomto
případě nedoloží zákonný zástupce omluvenku potvrzenou lékařem, je absence
vyhodnocena jako neomluvená.



6. Při předem známých okolnostech (dovolená, ozdravný pobyt, sportovní soustředění)
má třídní učitel právo na základě písemné žádosti zákonných zástupců omluvit absenci
v délce jednoho až čtyř pracovních dnů.

7. Po projednání se zákonnými zástupci a s  jejich souhlasem navrhnout v odůvodněných
případech žáka k odbornému vyšetření v PPP nebo na jiném odborném pracovišti.

8. V případě poškozené věci úmyslně nebo z nedbalosti požadovat po žákovi nebo jeho
zákonném  zástupci  uvedení  věci  do  původního  stavu,  pořízení  věci  nové  nebo
přiměřenou finanční náhradu.

9. Na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na
ochranu  před  fyzickým  násilím  nebo  psychickým  nátlakem ze  strany  dětí  nebo
zákonných zástupců a dalších osob.

10. Při  své  činnosti  na  využívání  metod,  forem a  prostředků  dle  vlastního  uvážení v
souladu se zásadami a cíli vzdělávání. Dále mají právo na to, aby nebylo do jejich
přímé pedagogické činnosti zasahováno v rozporu s právními předpisy.

11. Mají právo volit a být voleni do školské rady.
12. Mají právo na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti.
13. Třídní  učitel  má  dále  právo  uskutečnit  třídnickou  hodinu ve  dnech  školního

vyučování, kdykoliv to vyžadují potřeby třídy. Nejméně by měly být třídnické hodiny
uskutečněny jednou za šest týdnů. Pokud se třídnická hodina koná před vyučováním
nebo po vyučování, v době provozu školní družiny, je zákonným zástupcům sdělen
termín  a  hodina  konání  zápisem v žákovské knížce.  Třídnická  hodina je  pro žáky
povinná.

3.B Učitelé jsou povinni:

1. Chránit  a  respektovat  práva  žáků, jak  jsou  stanovena  v Listině  základních  práv  a
svobod a Úmluvě o právech dítěte, ve školském zákoně a dalších zákonných normách.

2. Vyslechnout  dotaz,  přání či  stížnost každého žáka a vhodným způsobem se k nim
vyjádřit.  Zachovávat  mlčenlivost a  chránit  před  zneužitím  osobní  údaje  žáků,
informace o jejich zdravotním stavu a výsledky poradenské pomoci.

3. Sledovat  zdravotní  stav  žáků,  v  případě  náhlého  onemocnění  žáka  bez  prodlení
informovat vedení školy a jeho zákonného zástupce. Nemocný nebo zraněný žák může
být odeslán k lékařskému ošetření nebo vyšetření pouze v doprovodu dospělé osoby.

4. Vystupovat a jednat při plnění svých pracovních úkolů v souladu s pravidly slušnosti, 
občanského soužití a s výchovným posláním školy.

5. Být  na  pracovišti v  době  stanovené  rozvrhem  přímé  vyučovací  nebo  výchovné  
činnosti,  v době dohledů a zastupování  jiného pedagogického pracovníka,  v době  
komunikace se zákonnými zástupci žáků a v jiných případech dle nařízení ředitelky 
školy.

6. Vykonávat  pedagogickou činnost  v  souladu se zásadami  a  cíli  vzdělávání, a  to s  
přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám dětí a k ochraně žáků před riziky 
poruch zdravého vývoje. Též vykonávat dohled  nad  žáky  ve  vyučování,  o  
přestávkách, ve školní jídelně a při činnostech organizovaných školou a dle pokynů 
ředitelky školy. 

7. Svým přístupem vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve školním prostředí. Působit na 
vytváření dobrých vztahů mezi žáky.

8. Vykonávat  dohled nad žáky v určených prostorách (chodby, učebny, školní jídelna,  
školní  dvůr) podle stanoveného rozvrhu dohledů pro daný školní  rok.  |Při  konání  
dohledu se pověřená osoba věnuje výhradně a jen této činnosti.



9. Zajistit bezpečnost a ochranu zdraví žáků a své osoby při všech činnostech ve škole i 
mimo  školu  (včetně  protipožární  ochrany).  Předcházet všem  formám  rizikového  
chování. Poučení o BOZP a PO provádět  přiměřeně věku žáků vždy před každou  
akcí mimo školu a dále pak při nových činnostech a v novém prostředí. Poučení 
žáků   provést   prokazatelně na začátku školního roku (a v TV, VV a PV v první 
vyučovací   hodině   školního roku) - se záznamem do třídní   knihy. Dodatečně se 
provádí poučení žáků, kteří v těchto hodinách chyběli.

10. Šetrně pečovat o majetek školy a kultivovat vzhled tříd.
11. Dodržovat  učební plány, školní vzdělávací  program a další  schválené dokumenty,  

předpisy týkající se organizace školy, BOZP a PO. Při zjištění jakýchkoliv závad a  
nedostatků informovat vedení školy a dle svých schopností zamezit vzniku škody.

12. Pravidelně  žákům a  jejich  zákonným zástupcům  poskytovat  informace  spojené  s  
výchovou a vzděláváním. Důležité okolnosti sdělovat vedení školy. Třídní učitel dále
na začátku školního roku seznámí prokazatelným způsobem žáky a jejich zákonné  
zástupce se školním řádem. V průběhu  roku  jim  předává  všechny  aktuální  
informace o provozu školy, změnách v rozvrhu a další. Při akcích         mimo školu 
oznámí organizující učitel zákonným zástupcům místo a čas shromáždění
žáků a skončení akce nejméně tři dny předem a to zápisem do žákovské  knížky  
nebo jinou písemnou informací (včetně e-mailu). Na požádání učitel  
projedná se zákonným zástupcem žáka jakoukoliv záležitost týkající se jednoho  či  
více žáků.

13. Vést  povinnou  pedagogickou  dokumentaci školy  určenou  školským  zákonem  a  
uloženou ředitelkou školy.  Jedná se o: údaje školní matriky,  zápisy v třídní knize  
včetně  přehledu  o  absenci  žáků  a  poučení  o  BOZP,  dokumentaci  o  jednání  se  
zákonnými zástupci. Připravovat požadované informace na jednání pedagogické rady, 
popř. pro vedení školy.

14. Spolupracovat  s  výchovným  poradcem,  školním  metodikem  prevence,  popř.  se  
zařízeními pedagogicko-psychologického poradenství a orgány péče o dítě a mládež a 
s Policií ČR.

15. Dále  se  vzdělávat  (samostatně  nebo v procesu  dalšího  vzdělávání  pedagogických  
pracovníků).

Pro asistenty pedagoga platí v přiměřeném rozsahu body: 2,3,4,5,6, 7,9,14, 15

4. PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLY

1. Školní budova se otevírá v     7:45 hodin pro žáky, kteří nenavštěvují ranní družinu. Žáci
ranní družiny vstupují do školy individuálně v době od 6:30 hod. Nikdo nesetrvává
v šatně mimo dobu nezbytně nutnou pro přezutí a převlečení. Žák přichází do školy
tak, aby byl ve třídě nejpozději 10 minut před zahájením vyučování. (t.j. v 8:05 hod).

2. Pro vstup a odchod ze školy používají žáci pouze hlavní vchod. Vstup do budovy po
otevření školy a prostory šatny kontroluje školnice. Od 7:45 provádí dohled na chodbě
v přízemí i 1.NP určení pedagogičtí pracovníci podle rozvrhu dohledů.

3. Žáci se přezouvají a odkládají svrchní oděv v šatnách. Při pohybu v budově školy si
počínají  tak,  aby nezpůsobili  znečištění  prostor.  V průběhu vyučování  je vstup do
šaten povolen jen se souhlasem učitele.

4. Vyučovací jednotka trvá 45 minut. Po každé vyučovací hodině následuje přestávka 10
minut.  Přestávka slouží  žákovi  k relaxaci,  k  přípravě  pomůcek  na  další  vyučovací
hodinu,  k  osobním  potřebám  (pití,  svačina,  odchod  na  WC).  Otevírání  oken je
povoleno pouze v přítomnosti dozírající dospělé osoby, která s nimi manipuluje. 



5. Po  druhé  vyučovací  hodině  je  velká  přestávka  o  délce  20  minut,  kdy  mají  žáci
možnost pohybu na školní zahradě dle stanoveného rozpisu. Ostatní žáci se mohou o
velké přestávce pohybovat pouze na chodbě u své učebny. Návštěvy jiných tříd nebo
šaten jsou možné pouze výjimečně se souhlasem dohlížejícího učitele.

6. Na  chodbě  a  ve  třídách  není  dovoleno  v  době  přestávek  hrát  sportovní  hry.  Je
zakázáno běhání ve třídách, na chodbách i na schodech.

7. Žáci  5.ročníku  mají  jednou  týdně  odpolední  vyučování tvořené  šestou  vyučovací
hodinou.  Před  ní  je  zařazena  polední  přestávka  na  oběd,  která  trvá  30  minut  (ve
zkrácené  délce  z  důvodu  dopravního  spojení  žáků).  Žáci  tráví  přestávku  před
odpoledním vyučováním ve škole s dozorem dohlížejícího učitele.

8. Na  akcích  školy  konaných  mimo  místo,  kde  se  uskutečňuje  vzdělávání,  stanoví
zařazení  a  délku  přestávek  pedagog  pověřený  vedením  akce  –  podle  charakteru
činnosti a s přihlédnutí k základním fyziologickým potřebám žáků.

Vyučovací hodiny:
1. vyučovací hodina 8:15 – 9:00 hod.
2. vyučovací hodina 9:10 – 9:55 hod. 
3. vyučovací hodina 10:15 – 11:00 hod.
4. vyučovací hodina 11:10 – 11:55 hod.
5. vyučovací hodina 12:05 – 12:50 hod.
6. vyučovací hodina  13:20 – 14:05 hod.

9. Odchody  v  průběhu  vyučování  (WC,  do  šatny  a  jiné)  jsou  povoleny  pouze  se
souhlasem vyučujícího a je nutné je chápat jako výjimečnou situaci.

10. Obědy jsou ve školní výdejně vydávány od 11:55 do 13:30 hod. Při stolování je žák
ukázněný,  nechová  se  hlučně  a  dbá  pokynů  zaměstnanců  školy.  Žáky  odvádí  do
jídelny pedagog, který je vyučoval poslední vyučovací hodinu. Tam žáky přihlášené
do školní družiny předává vychovateli nebo pedagogovi vykonávajícímu dozor.

11. Provoz školy končí v 16:15, což je konec provozu školní družiny. V 16:15 končí také
zájmové aktivity žáků schválené pro daný školní rok. Výjimku tvoří zájmová činnost
ZUŠ Adamov. Další výjimky povoluje ředitelka školy.

12. Pro výuku tělocviku škola používá tělocvičnu v sokolovně a venkovní hřiště v obci.
Při  přípravě  na  hodinu  tělesné  výchovy  a  také  při  přesunu  jsou  žáci  vždy  pod
dohledem učitele  TV. Do tělocvičny a  na  hřiště  žáci  vcházejí  a  odcházejí  vždy  v
doprovodu  vyučujícího.  V  tělocvičně  se  žák  řídí  řádem  platným  pro  tělocvičnu
sokolovny. 

13. Žáci,  kteří  navštěvují  školní  družinu  a  nenavštěvují  obědy,  setrvají  po  dobu  mezi
ukončením vyučování  a zahájením provozu školní  družiny v jídelně pod dohledem
dozírajícího učitele.

14. Po skončení vyučování  nebo zájmové aktivity organizované školou žák odchází ze
školní budovy (sám nebo s doprovodem). Pobyt žáků ve školních prostorách  mimo
vyučování  a  organizované  zájmové  aktivity  není  povolen.  Výjimkou  jsou  činnosti
schválené ředitelkou školy,  při které je zajištěn dohled pedagogickým pracovníkem
školy, případně jinou dospělou pověřenou osobou.

15. Zájmové  činnosti  žákům  v budově  ZŠ  kromě  školních  mimoškolních  aktivit  dále
zajišťují: jazyková škola Light Point a Základní umělecká škola Adamov. Za bezpečí a
chování žáků ZUŠ a JŠ zodpovídají učitelé ze ZUŠ a JŠ Light Point, žáci se řídí jejich
pokyny.



5. ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ (dále BOZP)

1. Při  každém  svém  počínání  je  žák  povinen  chránit  si  své  zdraví a  zdraví  svých
spolužáků. Žákům jsou zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé nebo by
je mohly poškodit.

2. Budova  školy  je  v  době vyučování  uzavřena.  Volně  otevíratelný  je  zevnitř  pouze
únikový  východ.  Před  ukončením  vyučování  je  z  bezpečnostních  důvodů  žákům
přísně zakázáno bez výslovného souhlasu vyučujícího  opouštět školní  budovu. V
době mimo vyučování žáci zůstávají ve škole jen se svolením vyučujících a pod jejich
dohledem. 

3. Pokud žák potřebuje v odůvodněných případech užívat v provozní době školy nějaké
léky nebo potravinové doplňky, zákonný zástupce to písemně (nebo e-mailem) oznámí
příslušnému  pedagogovi.  Žák  předá  léky  nebo  potravinové  doplňky  pedagogovi,
včetně rozpisu dávkování. Žák je může užívat sám pouze po dohodě s pedagogem.

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

5. Do školy není možné nosit nebo vodit  zvířata. V odůvodněných případech povoluje
výjimku ředitelka školy.

6. Do školy je zakázáno nosit předměty nebo látky, které by mohly ohrozit zdraví nebo
bezpečnost spolužáků nebo ohrožovat mravní výchovu (nože, napodobeniny zbraní,
chemické látky, výbušniny, nevhodné tiskoviny a nosiče s nevhodnými nahrávkami).

7. Přinášení,  nabízení,  distribuce  a  užívání  návykových  látek (alkoholu,  omamných  a
psychotropních látek), včetně tabákových výrobků a elektronických cigaret je v areálu
školy a při akcích pořádaných školou všem osobám zakázáno. Do školy rovněž není
povoleno  vstupovat  pod vlivem návykových  látek.  Z porušení  tohoto  ustanovení
budou  vyvozeny  sankce  a  škola  bude  případně  plnit  zákonnou  ohlašovací
povinnost a postupovat podle § 10, odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-
právní ochraně dětí  a podle zákona č.  140/1961 Sb, -  § 167 a § 283 trestního
zákoníku.

8. Z preventivních  důvodů se do školy zakazuje vnášet  nápoje,  které  svým  tvarem a
vzhledem napodobují alkoholické nápoje (včetně nealkoholického piva). Ve škole a na
akcích školy je žákům zakázáno užívání energetických nápojů.

9. Není vhodné nosit do školy cenné a drahé předměty (šperky, elektronika, kalkulačky,
tablety, hudební nástroje) nebo větší množství peněz. Pokud je má žák ve výjimečných
případech s sebou, může požádat o úschovu pedagoga – pouze v tomto případě za ně
po danou dobu odpovídá škola. Hodinky a šperky mají žáci u sebe, odkládají je pouze
z bezpečnostních důvodů na pokyn pedagoga, který zajistí jejich úschovu. Ztrátu věci
je žák povinen ohlásit ihned po zjištění učiteli.

10. Mobilní  telefony  žáků  jsou  po  dobu  výuky  a  po  dobu  pobytu  ve  školní  družině
vypnuty a uloženy v aktovce. Mobilní telefon lze zapnout až při odchodu ze školní
budovy.  Pouze  výjimečně,  pokud  to  vyžadují  závažné  okolnosti,  mohou  žáci  se
souhlasem pedagoga telefonovat z kanceláře školy nebo ze svého mobilního telefonu.
Žákům,  kteří  nebudou tuto  povinnost  respektovat,  bude mobilní  telefon odebrán –
zákonní zástupci si ho budou moci převzít u třídního učitele. Za ztrátu nebo poškození
telefonu škola neručí. 

11. Žákům je  zakázána svévolná manipulace s     PC. Je zakázáno spouštět  www stránky,
které  svým  obsahem  ohrožují  mravní  vývoj  dětí  (zejména  s obsahem  násilí,
pornografie).Vlastní ICT technologie žáků (tablety,  notebooky) lze použít pouze po
domluvě s pedagogickým pracovníkem.  Žákům je zakázáno připojovat se ve školní
budově a jejím bezprostředním okolí ke školní wi-fi (routeru) bez svolení učitele.



12. V celém prostoru školy a  při  všech akcích  pořádaných školou je  přísně  zakázáno
pořizovat  audio  a  video  nahrávky  nebo  fotografie bez  předchozí  domluvy  s
pedagogickým pracovníkem.

13. Žák dodržuje poučení  v  hodinách tělesné výchovy,  při  vycházkách a  výletech.  Při
přecházení žáků na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy se žáci řídí
pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. 

14. Akce  mimo  budovu  školy  jsou  zajištěny  vždy  minimálně  jedním  pedagogickým
pracovníkem.  Společně  s  ním  může  akci  zajistit  další  pověřená  osoba,  která  není
pedagogickým pracovníkem, pokud je zletilá a způsobilá k právním úkonům (např.
osoba z řad zákonných zástupců). Na jednu osobu zajišťující dozor nesmí připadnout
více než 25 žáků. Výjimku z tohoto počtu může stanovit s ohledem na zajištění BOZP
ředitelka školy.

15. Pokud místem shromáždění žáků na akci není škola, zajišťuje doprovázející pedagog
dohled na předem určeném místě 15 minut před dobou srazu. Po skončení akce končí
zajištění BOZP žáků na předem určeném místě v předem určeném čase.

16. Při zapojení školy do soutěží zajišťuje BOZP žáků vysílající škola po dobu dopravy na
soutěž a zpět (pokud není se zákonným zástupcem žáka dohodnuto jinak).V průběhu
soutěže zajišťuje bezpečnost žáků organizátor.

17. Případný úraz, poranění či nevolnost, jinou změnu zdravotního stavu, nehodu či ztrátu
předmětu hlásí žák ihned dozírajícímu učiteli, případně jinému zaměstnanci.

18. Všichni  zaměstnanci  školy  jsou  povinni  poskytnout  žákům  první  pomoc,  oznámit
údaje související s úrazy žáků a vést evidenci úrazů podle pokynů vedení školy (bližší
pokyny jsou součástí knihy úrazů).

19. Jakoukoliv skutečnost, která je v rozporu se školním řádem nebo předpisy BOZP nebo
je  neobvyklá  pro  běžný  provoz  školy  (např.  pohyb  neznámé  osoby,  změny  ve
vybavení tříd) hlásí žák přítomnému učiteli nebo zaměstnanci školy.

Aktualizovanou verzi vydala: Mgr. Kateřina Gančarčíková, ředitelka školy

V Babicích nad Svitavou, dne 29.8.2017
Účinnost od: 1.9.2017

Školní řád byl projednán s pracovníky školy na pedagogické radě dne 29.8.2017
S jeho obsahem jsou prokazatelným způsobem seznámeni žáci a jejich zákonní zástupci. Je 
závazný pro všechny dotčené osoby.

Součástí školního řádu jsou „Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání“
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