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I.   Práva   žáků   a   jejich   zákonných   zástupců  
V souladu  s ustanovením  §  21  zákona  č.  561/2004  Sb.,  mají  žáci  a  jejich  zákonní  zástupci               
následující   práva:  
- na   vzdělávání   a   školské   služby   podle   tohoto   zákona  
- na   informace   o   průběhu   a   výsledcích   svého   vzdělávání  
-            vzdělávat   se   podle   Školního   vzdělávacího   programu  
- vyjadřovat  se  ke  všem  rozhodnutím  týkajícím  se  podstatných  záležitostí  jejich           
vzdělávání,  přičemž  jejich  vyjádřením  musí  být  věnována  pozornost  odpovídající  jejich  věku            
a   stupni   vývoje,  
- na   informace   a   poradenskou   pomoc   školy   nebo   školského   poradenského   zařízení  
  v   záležitostech   týkajících   se   vzdělávání   podle   tohoto   zákona  
-  v případě  žáka  se  speciálními  vzdělávacími  potřebami  využívat  podpůrných  opatření           
k naplnění   svých   vzdělávacích   možností  
 
 
Zákonní   zástupci   žáků   mají   právo:  
-  na   informace   o   průběhu   a   výsledcích   vzdělávání   svého   dítěte  
-  volit   a   být   voleni   do   Rady   školy  
-  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  
-  vyjadřovat   se   ke   všem   rozhodnutím   týkajícím   se   podstatných   záležitostí   jejich   dětí,  
přičemž   jejich   vyjádřením   musí   být   věnována   pozornost,  
-  na   informace   a   poradenskou   pomoc   školy   pro   jejich   děti   v   záležitostech   týkajících   se  
vzdělávání   podle   školního   vzdělávacího   programu,  
-  požádat   o   uvolnění   žáka   z výuky   podle   pravidel   tohoto   řádu  
 
 
  Žáci   mají   ustanovit   třídní   samosprávu.   
-   V   případě   jakéhokoli   problému   i   v   případě,   že   se   žák   cítí   poškozen   (např.   při   hodnocení),   má  
možnost   se   obrátit   s   žádostí   o   řešení   na   kteréhokoli   pedagogického   pracovníka   školy.  
Žák   má   právo   svobodně   a   slušnou   formou   vyjadřovat   své   názory   ve   všech   záležitostech,   které  
se   jej   dotýkají   a   být   vyslyšen.   Je   mu   dána   možnost   hovořit   beze   strachu   s kterýmkoliv  
pedagogickým   pracovníkem.  
-   žák   má   právo   na   zdvořilé   jednání   a   vlídné   zacházení   ze   strany   všech   pracovníků   školy.  
-   žák   má   právo   na   ochranu   před   tělesným   nebo   duševním   násilím.  
-   kázeň   ve   škole   musí   být   zajišťována   způsobem   slučitelným   s lidskou   důstojností  
dítěte,  
-   žák   má   právo   na   odpočinek   a   volný   čas,   nesmí   být   přetěžován   nadměrným   množstvím  
domácích   úkolů   písemných   či   ústních,  
-   žáci   se   specifickými   vývojovými   poruchami   mají   právo   na   speciální   pedagogický  
přístup,  
-   žák   má   právo   strávit   čas   ve   škole   v estetickém,   čistém   a   zdravém   prostředí,  
-   žáci   mají   možnost   rozvíjet   své   zájmy   v zájmových   útvarech   ZŠ,  
-   je   v zájmu   žáka   informovat   pedagog.   pracovníky   o   případných   osobních   či   jiných  
problémech,  
-   žák   má   právo   na   ochranu   před   všemi   formami   sexuálního   zneužívání   a   před   kontaktem  
s narkotiky   a   psychotropními   látkami.  
 
 
 
 
II.   Povinnosti   zákonných   zástupců   žáků:  
-  zajistit,   aby   žák   docházel   řádně   do   školy,  
-  na   vyzvání   ředitele   školy   se   osobně   zúčastnit   projednání   závažných   otázek   týkajících  
se   vzdělávání   žáka,  
-  informovat   školu   o   změně   zdravotní   způsobilosti,   zdravotních   obtížích   žáka   nebo  
jiných   závažných   skutečnostech,   které   by   mohly   mít   vliv   na   průběh   vzdělávání,  
-  dokládat   důvody   nepřítomnosti   a   žáka   ve   vyučování   v   souladu   s   podmínkami  
stanovenými   školním   řádem,  
-  oznamovat   škole   údaje   nezbytné   pro   školní   matriku   (§   28   odst.   2   a   3     školského  
zákona)   a   další   údaje,   které   jsou   podstatné   pro   průběh   vzdělávání   nebo   bezpečnost   a   žáka,   a  
změny   v   těchto   údajích  
 
 
 
 
III.   Povinnosti   žáků   (život   ve   škole)   :  
 

 



 

Ve   škole   a   na   veřejnosti   se   každý   žák   chová   tak,   aby   svým   jednáním   nepoškozoval   jméno  
svých   rodičů   ani   jméno   školy,   kterou   se   rozhodl   navštěvovat.  
1.   Docházka   do   školy,   příchod   a   odchod   ze   školy:  

- Žák   chodí   do   školy   pravidelně   a   včas   podle   rozvrhu   hodin   a   účastní   se   činností,   které  
ředitel   školy   vyhlásí   jako   povinné.   Docházka   do   nepovinných   předmětů,   zájmových  
kroužků   je   pro   přihlášené   žáky   povinná.   Pozdní   příchody   budou   zaznamenány.  
Opakující   se   pozdní   příchody   budou   řešeny   za   přítomnosti   rodičů,   popřípadě  
příslušných   úřadů.  

  
-   Žáci   přicházejí   nejdříve   20   minut   a   nejpozději   5   minut   před   zahájením   vyučování.  
Vyučování   začíná   v   8:00   hod.,   proto   je   školní   budova   pro   žáky   otevřena   v   době   od   7:40   a  
uzamyká   se   v 8,00   hod.   Pro   vstup   do   školy   pro   žáky   slouží   vchod   do   šaten   od   kostele.   Dohled  
vykonává   příslušný   dozorující   učitel   nebo   ředitelem   školy   pověřená   osoba   (domovník).  
-   Žáci   si   ukládají   oděvy   a   obuv   v   šatně   na   místo   k   tomu   určené.   V   kapsách   oděvu  
neponechávají   peníze   a   cenné   předměty,   mezi   které   patří   i   mobilní   telefony.   
-   Svá   místa   v   učebnách   žáci   zaujmou   v   době   do   7:55   hodin.   Příchod   žáků   mezi   7:55   -   8:00  
hod.   je   pokládán   za   pozdní.   Opakuje-li   se   častěji,   upozorní   třídní   učitel   rodiče   žáka   na   jeho  
nedochvilnost.   
-   Odchod   a   příchod   žáků   na   mimoškolní   akce   organizuje   doprovázející   učitel.   Sraz   všech  
účastníků   akce   proběhne   nejpozději   15   minut   před   jejím   zahájením.   
-   Činnost   školní   družiny   začíná   od   12,00   hod,   kdy   si   žáky   přebírá   ve   školní   jídelně  
vychovatelka,   š.   družina   končí   v 16,00    hod.  
-   Žáci   nepobývají   mimo   vyučování   ve   školní   budově.   Výjimkou   je   účast   v   zájmových  
kroužcích   a   nepovinných   předmětech,   jejichž   doba   je   oznámena   vedení   školy   a   domovníkovi   
-   Pobyt   ve   školních   prostorách   mimo   vyučování   je   povolen   pouze   v   přítomnosti  
pedagogického   pracovníka   nebo   zaměstnance   školy  
-   Budova   se   uzavírá   dle   zvláštního   rozpisu   v   době,   kdy   je   v   ní   ukončena   veškerá   činnost.   
-   Nepřítomnost   ve   škole   může   být   omluvena   jen   pro   nemoc   nebo   z   vážných   rodinných  
důvodů.   Uvolnění   z   jedné   vyučovací   hodiny   v   odůvodněných   případech   poskytuje   žákovi  
vyučující,   na   jeden   den   třídní   učitel,   na   více   dnů   ředitel   školy.   Písemnou   žádost   o   toto  
uvolnění   musí   žák   předložit   předem.   Rodič   je   povinen   omlouvat   žáka   do   třech   kalendářních  
dnů.   
-   V   případě   mimořádné a   neplánované nepřítomnosti (náhlá   indispozice),   či   opožděného  
příchodu   do   školy   (např.   zaspání,   zdržení   se   u   lékaře),   zašle   zákonný   zástupce   mail   nebo   sms  
zprávu   třídnímu   učiteli   bezprostředně   před   začátkem   výuky   (do   8.00   ).    Pokud   učitel   zprávu  
neobdrží,   bude   telefonicky   kontaktovat   zákonné   zástupce,   aby   vyloučil   bezpečnostní   rizika,  
která   v takovém   případě   hrozí  
-   Žák   navštěvuje   lékaře   v   době   vyučování   jen   v   nutném   případě.   
-   Škola   může   v   odůvodněných   případech   žádat   potvrzení   lékaře   o   nemoci   žáka.(Met.pokyn  
MŠMT   č.j.   10194/2002-14),   při   prokázaném   záškoláctví   bude   též   postupováno   podle   tohoto  
pokynu.   
 
2.   Přestávky:  
-   Přestávku   žáci   využívají   k   zotavení   ve   třídě   nebo   na   chodbě   příslušného   patra.   
-   Žáci   se   nezdržují   na   schodištích   a   v   prostorách   WC.   
-O   přestávkách   je   možné   využít   ve   třídách   počítače  
-Dále   je   možné,   za   doprovodu   třídního   učitele,   využít   školní   tělocvičnu   
-   Během   přestávky   jsou   v   učebnách   okna   zavřená.   Větrá   se   do   chodby.   Okno   může   otevřít  
učitel   během   vyučovací   hodiny.   

 



 

-   Na   tělesnou   výchovu   žáci   odcházejí   pouze   v doprovodu   vyučujícího   
-   Žákovská   služba   připraví   před   hodinou   všechny   potřebné   pomůcky   a   čistě   setře   tabuli.   
-   Žáci   se   vracejí   do   tříd   před   začátkem   vyučovací   hodiny  
-O   přestávkách   není   přípustné   opouštět   školní   budovu   a   žáci   neběhají   po   schodištích  
(nebezpečí   úrazu)  
-Po   ukončení   vyuč.   hodiny   si   žáci   na   pokyn   vyučujícího   uloží   své   věci   
 
3.   Chování   ve   škole:  
-   Žák   respektuje   práva   spolužáků   a   spolupracuje   s   nimi.   Nestrpí   se   jakýkoli   projev   šikanování,  
projevy   rasismu   jak   vůči   sobě,   tak   k   ostatním.   Takovéto   projevy   řeší   ve   spolupráci   s   učiteli,  
výchovným   poradcem   a   s   vedením   školy.   
-   Žáci   dbají   na   dodržování   pravidel   bezpečného   chování   a   hygieny.   Při   svém   chování   budou  
mít   vždy   na   paměti   nebezpečí   úrazu.   
-   Žák   se   přezouvá   v   šatně   do   domácí   obuvi,   která   není   poškozená.   Z   hygienických   důvodů  
není   povolena   sportovní   obuv.  
-   V 8   hod.   sedí   žák   ve   třídě   a   má   připravené   všechny   potřebné   věci   na   vyučování,   včetně  
žákovské   knížky.   Jestliže   se   z   vážných   důvodů   nemohl   žák   připravit   na   vyučování   nebo   nebyl  
přítomen   v   minulé   hodině,   omluví   se   na   začátku   vyučovací   hodiny.   
-   Žáci   nosí   pravidelně   do   školy   obalenou   žákovskou   knížku,   kterou   na   vyzvání   předloží.  
Žákovskou   knížku   udržují   v   pořádku.   V   případě   ztráty   žákovské   knížky   ztrátu   neprodleně  
oznámí   třídnímu   učiteli.   Zajistí   si   neprodleně   vystavení   duplikátu   a   doplnění   všech   známek.   
-   Po   každé   vyučovací   hodině   žák   uklidí   a   urovná   své   místo,   aby   bylo   čisté,   odstraní   případné  
odpadky.   Po   ukončení   poslední   vyučovací   hodiny   budou   v   celé   třídě   židličky   zasunuté  
v lavici,   zavřená   okna,   zhasnutá   světla,   vypnuté   počítače   
-   V době   výuky   je   zakázáno   používání   mobilního   telefonu   a   tento   musí   být   vypnut.   
-  Mobilní  telefon  je  cennou  věcí  a  předmětem  nesouvisejícím  s výukou,  a  proto  za  jeho               
případnou  ztrátu  nenese  škola  zodpovědnost.  Nosí  jej  při  sobě,  neodkládá  v  šatně  a  v  místech,                
kde  by  mohlo  dojít  k  jeho  odcizení.  Při  tělesné  výchově  a  tehdy,  když  jej  nemůže  mít  při  sobě,                   
přístroj  odkládá  na  místě  určeném  učitelem.  Ve  škole  mohou  žáci  použít  mobilní  telefon  o               
přestávkách.   Při   vyučování   jej   mají   vypnutý   a   uložený   v   tašce.   
 
4.   Stravování   a   polední   přestávka:  
-   Žáci   pod   dozorem   vyučujících   odejdou   do   šatny,   uklidí   své   přezůvky   a   odchází   domů.  
-   Žáci,   kteří   přecházejí   do   školní   jídelny   na   oběd,   jdou   vždy   s pedagogickým   dozorem   a   řídí  
se   provozním   řádem   této   jídelny  
-   Školní   jídelna   vydává   obědy   žákům   a   dětem   od   11:40   do   13:00   hodin.   
-   Ve   školní   jídelně   se   žáci   chovají   slušně   a   dodržují   pravidla   kulturního   stolování.   
-   Žáci   vždy   dbají   pokynů   učitele   a   provozního   personálu   školní   kuchyně.   
-   Žáky   navštěvující   školní   družinu   převezme   vychovatelka   školní   družiny.   
-   Věci   osobní   potřeby   žáci   ukládají   do   šatny   na   místo   k   tomu   určené.   
 
 
IV.    Bezpečnost   a   ochrana   zdraví   žáků  
  
Poučení   na   počátku   školního   roku   provádí   třídní   učitel,   který   žáky   seznámí   zejména:  
a)   se   školním   řádem,   
b)   se   zásadami   bezpečného   chování   ve   třídě,   na   chodbách,   schodištích,   v   šatnách,   při   odchodu  
ze   školy   a   příchodu   do   školy   a   na   veřejných   komunikacích,  
c)   se   zákazem   přinášet   do   školy   věci,   které   nesouvisejí   s   vyučováním,  

 



 

d)   s   postupem   při   úrazech,   
e)   s   nebezpečím   vzniku   požáru   a   s   postupem   v   případě   požáru.  
f)   s nebezpečím   a   možným   projevem   diskriminace,   nepřátelství   a   násilí  
 
Poučení   před   činnostmi,   které   se   provádí   mimo   školní   budovu.   (Jde   o   takové   činnosti,   jakými  
jsou   vycházky,   výlety,   lyžařské   výcviky,   exkurze,   branná   cvičení,   brigády,   plavecké   výcviky.)  
Seznámení   se   všemi   pravidly   chování,   případnými   zákazy   apod.   a   poučení   o   správném  
vybavení   žáků   provede   třídní   učitel   nebo   ten,   kdo   bude   nad   dětmi   vykonávat   dohled.  
 
Poučení   před   prázdninami   provádí   třídní   učitel,   který:  
a)   varuje   žáky   před   škodlivými   vlivy   alkoholu,   kouření,   známostmi   s   neznámými   lidmi   apod.  
b)   upozorní   je   na   možné   nebezpečí   pro   život   a   zdraví   v   případě   nálezu   a   manipulace   s  
nevybuchlou   municí   a   poučí   je,   jak   se   v   takové   situaci   zachovat,  
c)informuje   o   nebezpečí   vzniku   požáru,   o   dopravní   kázni,   
d)   varuje   před   koupáním   v   místech,   která   neznají,   atp.  
 
O   poučení   žáků   provede   učitel   záznam   do   třídní   knihy.  
 
Každý   úraz,   poranění   či   nehodu,   k   níž   dojde   během   vyučování   ve   třídě,   na   chodbě   nebo   hřišti,  
jsou   žáci   povinni   hlásit   ihned   svému   třídnímu   učiteli   nebo   někomu   z   vyučujících.  
 
Všechny   školní   úrazy   žáci   hlásí   neprodleně   pedagogickému   pracovníkovi   nebo   zaměstnanci  
školy,   ti   pak   řediteli   školy.   O   úrazu   musí   být   proveden   zápis   do   knihy   úrazů.   Úrazy   oznámené  
až   druhý   nebo   další   den   není   možné   odškodnit.   Vyžaduje-li   úraz   ošetření   lékařem,   doprovází  
žáka   vždy   dospělá   osoba,   pokud   není   dohodnuto   s   rodiči   jinak.   
-   Žákům   není   povoleno   v   prostorách   školy   kouřit   nebo   užívat   jiných   návykových   látek.  
Hrubým   porušením   školního   řádu   je   rovněž   přechovávání   cigaret   nebo   návykových   látek.   K  
tomuto   bodu   se   vztahuje   i   rozdávání,   či   distribuce   těchto   látek.   
-   Žák   je   povinen   chránit   své   zdraví   i   zdraví   svých   spolužáků.   Žákům   jsou   zakázány   všechny  
činnosti,   které   ohrožují   fyzický   i   psychický   stav   svůj,   spolužáků   a   pracovníků   školy.   
Je   zakázáno   nosit   do   školy   a   používat   věci   nebezpečné   pro   zdraví   a   život   svůj   a   ostatních   osob  
(střelné   zbraně,   výbušniny,   třaskaviny,   petardy,   zápalky   a   zapalovače..).   
 
  
V.   Ochrana   před   sociálně   patologickými   jevy  
 
Všichni   pedagogičtí   pracovníci,   zejména   školní   metodik   prevence,   průběžně   sledují   konkrétní  
podmínky   a   situaci   ve   škole   z hlediska   výskytu   sociálně   rizikového   chování,   uplatňují   různé  
formy   a   metody   umožňující   včasné   zachycení   ohrožených   žáků.  
 
 
VI.   Poškození   majetku:  
 
-   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.   
-   Žák   je   povinen   udržovat   pořádek   v   prostorách   sociálního   zařízení   a   nepoškozovat   jejich  
vybavení.   Poškození   tohoto   majetku   žák   uhradí   v   poměrné   výši.   
-   Svévolné   poškození   majetku   školy,   učebnic,   učebních   pomůcek   a   podobně   žák   uhradí   v  
poměrné   výši.   

 



 

-   Služba   třídy   hlásí   neprodleně   vyučujícímu   zjištěné   poškození   nebo   zničení   věci,   které   jsou  
majetkem   školy.   Rovněž   hlásí   závady   na   osvětlení,   vodovodním   rozvodu   a   elektroinstalaci.   
-   Žáci   nemanipulují   s   audiovizuálními   pomůckami   ve   třídě   a   v   učebnách.   
-   Poškození   nebo   ztráta   osobní   věci   se   neprodleně   hlásí   vedení   školy.   
 
  

VII.     Metodické   pokyny   a   zásady   hodnocení   a   klasifikace   dále   rozvíjí   příloha   Školního  
řádu -  
        Pravidla   pro   hodnocení   výsledků   vzdělávání   žáků  

 

VIII.   Závěrečná   ustanovení  
- Tato   novela   řádu   školy   vstupuje   v   platnost   projednáním   v   pedagogické   radě   dne   31.   8.   2020  

s účinností   od   1.   9.   2020  

                                                                                                 
                                                                     Mgr.   Petr   Antoš   

          ředitel   školy    

 

                                                                                            

 
V Němčičkách   dne   31.   8.   2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


