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 Motto: Škola je zřízena pro žáky  

 
Vychází ze zákona č. 82/2015 Sb., (školský zákon) v platném znění, vyhlášky MŠMT č. 

48/2005 Sb., (o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění školní povinné 

docházky) v platném znění, zákona č. 89/2012 Sb., (občanský zákoník) v platném znění, 

zákona č. 359/1999 Sb., (o sociálně právní ochraně dětí) v platném znění a sdělení MZv č. 

104/1991 Sb. (Úmluva o právech dítěte).  

Tento řád je závazný pro všechny žáky školy i zákonné zástupce žáků během školního 

vyučování, či během dalších akcí, které jsou školou organizovány ve školním areálu i mimo 

něj. Ve svých článcích upravuje práva a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců  

 

 

I. Režim školy  

 
1. Pro žáky je škola otevřena od 6. 50. Žáci přicházejí do školy včas, aby byli 5 min. před 

zahájením své 1. vyučovací hodiny ve třídě připraveni na vyučování. Žáci přicházejí 

příslušnými hlavním vchodem k šatnám, v době vyučování (např. návrat od lékaře) přicházejí 

též hlavním vchodem. 

2. Vyučovací hodiny trvají 45 minut, zahajují a ukončují je pedagogičtí pracovníci. Jejich 

začátky jsou stanoveny na:  

 

1. h 2. h 3. h 4. h 5. h 6. h 

8.15 9.10 10.15 11.10 12.05 13.20 
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3. Vyučuje se podle rozvrhu schváleného ŘŠ, případné změny jsou včas nahlášeny a 

zveřejněny na internetových stránkách školy.  

4. Sportovní aktivity lze provozovat pouze na vyznačených plochách a v určeném čase, žáci 

jsou povinni se řídit vyvěšenými pravidly.  

5. V době polední přestávky se žáci zdržují ve školní družině.  

6. Po skončení vyučování odcházejí žáci za dohledu učitele vyučujícího poslední vyučovací 

hodinu do školní družiny. Před odchodem ze třídy bude vždy zajištěn pořádek ve třídě. Žáci 

nesmí zůstávat bez dohledu.  

7. Školní družina  je součástí školy a její režim je upraven Vnitřní směrnicí o školní družině.  

8. Při odpoledních činnostech (doučování, zájmové vzdělávání, apod.) se žáci řídí pokyny 

příslušného vyučujícího.  

 

9.Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví (dále jen BOZ) žáků při výchovně vzdělávací 

činnosti. 

 

10. BOZ žáků při vzdělávání mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání ( tělocvičny, 

pozemky, hřiště apod,) a při akcích mimo školu zajišťuje škola prostřednictvím svých 

zaměstnanců, vždy však nejméně jedním pedagogickým pracovníkem. 

 

11.  Při akcích konaných mimo školu, nesmí na jednu osobu zajišťující BOZ žáků připadnout 

více než 25 žáků. Výjimku z tohoto počtu může stanovit ŘŠ. 

 

12. Při akcích mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, kdy místem shromáždění žáků 

není škola, se zajišťuje BOZ žáků na předem určeném místě 15 minut před dobou 

shromáždění. Po skončení akce končí zajišťování BOZ žáků na předem určeném místě a v 

předem určeném čase. Místo a čas shromáždění žáků a skončení akce škola oznámí rodičům 

nebo zákonným zástupcům žáka prokazatelným způsobem nejméně jeden den před konáním 

akce. 

 

13. Škola je povinna vést evidenci úrazů dětí, k nimž došlo při vzdělávání a přímo  

souvisejících činnostech.  

 

14. Škola chrání BOZ žáků odpovídajícím limitem nejvyššího počtu vyučovacích hodin 

dopoledního a odpoledního vyučování tak, jak je stanoven v příslušném vzdělávacím 

programu školy. Horní hranice je stanovena § 26 ŠZ. 

 

15. Škola zařazuje žáky do tříd v počtu, který stanovuje vyhláška o základním vzdělávání. 

Na určené předměty jsou žáci rozděleni do skupin tak, aby byla zajištěna jejich bezpečnost a 

ochrana zdraví ( např. v tělesné výchově, v pracovních činnostech, cizí jazyky, apod.). 

 

16. Škola organizuje zotavovací a ozdravné pobyty žáků ve zdravotně příznivém prostředí bez 

přerušení vzdělávání.  

 

17. Výuka plavání je uskutečňována ročnících prvního stupně v rozsahu 6 vyučovacích hodin 

během jednoho roku. 

 



18. Vhodným způsobem pravidelně seznamovat žáky a žákyně s bezpečnostními opatřeními 

ve věci obezřetnosti k cizím osobám, které chtějí vstoupit do školy. 

19. Vhodné vystupování a jednání při vstupu do školy a opuštění školy. 

20.Hlášení podezřelého chování i ze strany spolužáků (držení zbraně, násilí, vyhrůžky a jiné 

podezřelé aktivity). 

 

 

 

 

 

II. Docházka do školy  
 

1. Školní docházka je povinná po dobu devíti školních roků a její plnění se řídí podle § 36 

školského zákona.  

2. Žák je povinen účastnit se výuky podle rozvrhu hodin a dodržovat režim školy.  

 

3. Za docházku dítěte zodpovídají jejich zákonní zástupci.  

 

4. Uvolňování žáků se řídí následujícími zásadami:  

a) nepřítomnost ve škole může být omluvena jen pro nemoc, nebo z vážných rodinných 

důvodů zákonnými zástupci žáka. Důvod nepřítomnosti ve vyučování musí být vždy doložen 

písemně v žákovské knížce,  

b) očekávanou nepřítomnost ohlásí třídnímu učiteli předem, uvolnění žáka z vyučování na 

jeden den může povolit třídní učitel, na dobu delší pak ředitel školy,  

c) nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů, které nemohl předem předpokládat 

(nemoc, mimořádné události v rodině, apod.), je zákonný zástupce žáka povinen nejpozději 

do 3 kalendářních dnů oznámit třídnímu učiteli důvod nepřítomnosti. Po návratu žáka do 

školy, musí být důvod absence bezodkladně doložen písemně v žákovské knížce. Pokud tak 

neučiní, nebude absence omluvena,  

d) škola může v individuálně stanovených případech požadovat lékařské nebo úřední 

potvrzení důvodu absence žáka.  

e) Pokud je docházka do školy nadále neuspokojivá, postupuje se podle zákona č. 359/1999 

Sb. (O sociálně právní ochraně dětí).  

5. K lékaři v době vyučování mohou žáci odejít pouze v doprovodu zákonných zástupců, ve 

zvláště odůvodněných případech i samostatně na písemnou žádost zákonných zástupců. V 

akutních případech zajistí doprovod škola.  

 

 

 

 

 

 



 

III. Práva žáků  

 

Každý žák má právo:  
 

1. na vzdělání a účast ve výuce podle rozvrhu,  

2. na zabezpečení přístupu k informacím, zejména takovým, které podporují jeho duchovní, 

morální a sociální rozvoj,  

3. na ochranu před informacemi, které škodí jeho pozitivnímu vývoji a nevhodně ovlivňují 

jeho morálku,  

4. na vyjádření vlastního názoru ve všech věcech, které se ho týkají. Svůj názor musí 

vyjadřovat přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušnosti a dobrého občanského 

soužití, může ho sdělit třídnímu učiteli, ostatním vyučujícím, poradenským pracovníkům 

(výchovným poradcům, metodikům prevence), zástupci ředitele nebo řediteli školy,  

5. na ochranu před fyzickým a psychickým násilím, nedbalým zacházením, před sociálně 

patologickými jevy, před diskriminací (z hlediska rasy, jazyka, barvy pleti, náboženství atd.),  

6. na poskytnutí pomoci v případě, že se ocitne v nesnázích, nebo má nějaké problémy,  

7. vyžádat si pomoc vyučujícího v případě, že neporozuměl učivu nebo potřebuje doplnit své 

znalosti,  

8. na zvláštní péči v odůvodněných případech (v případě jakéhokoli druhu onemocnění, 

zdravotního postižení, v případě mimořádných schopností a talentu),  

9. na život a práci ve zdravém životním prostředí,  

10. na ochranu před kontaktem s narkotiky a psychotropními látkami,  

11. na odpočinek a volný čas.  

 

12. zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků a studentů, volit a být do nich voleni, 
pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy nebo školskou radu s 
tím, že ředitel školy nebo školská rada jsou povinni se stanovisky a vyjádřeními těchto 
samosprávných orgánů zabývat a své stanovisko k nim odůvodnitá  

 

IV. Práva zákonných zástupců - rodičů  

 
1. Zákonný zástupce žáka je partnerem školy, jeho role je nezastupitelná a má právo být 

informovován o všech skutečnostech, které se dotýkají, případně se mohou dotýkat jeho 

dítěte.  

2. Má právo být pravidelně informován o prospěchu svého dítěte, o jeho chování a přístupu k 

plnění povinností.  

3. Zákonný zástupce dítěte má právo se domáhat svých práv, případně práv svého dítěte, 

pokud se domnívá, že jsou nějakým způsobem narušena. Ředitel školy a učitelé jsou povinni 

odpovídat na připomínky či žádosti o informace ze strany zákonných zástupců žáka 

přiměřeným a vhodným způsobem a v co nejkratším čase.  

 



 

 

 

V. Povinnosti a chování žáků  

 

1. Žák je povinen:  

 
a) chovat se zdvořile ke všem zaměstnancům školy (respektovat je, zdravit je) a dbát jejich 

pokynů,  

b) být vhodně a čistě oblečen a po škole se pohybovat v přezůvkách,  

c) chránit své zdraví i zdraví ostatních žáků a pracovníků školy,  

 

d) jakékoli poranění nebo úraz neprodleně nahlásit vyučujícímu, či jinému zaměstnanci školy,  

 

e) dbát o čistotu a pořádek ve škole i jejím okolí,  

 

f) šetrně zacházet se svými věcmi i věcmi ostatních žáků,  

 

g) chovat se ohleduplně ke školní dokumentaci,  

 

h) být řádně připraven na vyučování, zameškané učivo si bezodkladně doplnit, nosit s sebou 

učebnice a školní potřeby podle rozvrhu a pokynů učitelů; není-li tomu tak, omluví se učiteli 

na začátku vyučovací hodiny,  

 

ch) oznámit vyučujícím přestupky proti školnímu řádu, kterých jsou svědky nebo o kterých se 

dozví, 

 

Projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování apod., 

kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo 

skupinám jsou přísně zakázány a budou považovány za hrubý přestupek proti řádu 

školy.  

Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči zaměstnancům školy nebo 

školského zařízení se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností 

stanovených tímto řádem.  

 

 

Při neplnění těchto povinností bude žákovi uděleno kázeňské opatření dle 

Pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků.  

Ředitel školy nebo školského zařízení může v případě závažného 

zaviněného porušenípovinností stanovených tímto školním řádem 

rozhodnout o podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka ze školy nebo 

školského zařízení. 

V rozhodnutí o podmíněném vyloučení stanoví ředitel školy zkušební lhůtu, 

a to nejdéle na dobu jednoho roku. Dopustí-li se žák nebo student v 

průběhu zkušební lhůty dalšího zaviněného porušení povinností 

stanovených tímto školním nebo řádem, může ředitel školy rozhodnout o  



 

jeho vyloučení. Žáka lze podmíněně vyloučit ze školy pouze v případě, že 

splnil povinnou školní docházku. 

 

 

 

2. Žákům není dovoleno:  

 
a) používat mobilní telefony v době vyučování nebo jiné organizované činnosti; ve zvlášť 

výjimečných případech je nutný souhlas vyučujícího. V případě porušení tohoto zákazu, bude 

žákovi zařízení odebráno a vráceno na konci vyučovací hodiny. Při opakovaném porušování 

tohoto zákazu mu bude mobil zabaven, zákonní zástupci žáka budou vyzváni, aby si ho 

osobně vyzvedli u třídního učitele,  

b) vyrušovat při vyučování a zabývat se činnostmi, které nejsou předmětem vyučování,  

c) chovat se hrubě k ostatním, používat vulgární výrazy či je zesměšňovat,  

d) napovídat při zkoušení, opisovat při písemných pracích, používat nedovolené pomůcky,  

e) nosit do školy cenné předměty a větší částky peněz; škola nemá žádnou odpovědnost v 

případě jejich poškození či ztráty (v nutném případě si je lze uložit v kanceláři školy).  

 

Za porušení uvedených zákazů bude žákovi uděleno kázeňské opatření dle 

Pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků.  

 

 

 

3. Zvláště zakázáno je:  

 
a) opouštět během vyučování a přestávek areál školy,  

b) kouřit a požívat alkohol,  

c) požívat, distribuovat nebo přechovávat drogy a jiné škodlivé látky,  

d) používat nebo jen přinášet předměty nebezpečné životu a zdraví (např. zbraně včetně nožů, 

řetězů, bojových pomůcek a prostředků, prostředků zábavné pyrotechniky),  

e) donášet nebo přechovávat věci, které ohrožují mravnost,  

f) používat praktik násilí, ponižování spolužáků (šikanování), rasové nesnášenlivosti, 

nepřiměřené obrany včetně náznaků kopů, chvatů a úderů,  

g) praktikovat v prostorách školy otevřené projevy sexuálního chování,  

h) v celém prostoru školy a při všech akcích pořádaných školou pořizovat fotografie, jakékoli 

audio, video nebo kombinované nahrávky bez předchozí domluvy s vyučujícím,  

i) zveřejňování či šíření takového materiálu (bod h) není dovoleno ani v případě, že by s tím 

osoba, která je na něm zachycena, údajně souhlasila,  



 

 

 

j) zesměšňování, šíření hanlivých a urážlivých výroků o spolužácích nebo zaměstnancích 

prostřednictvím internetové sítě nebo jinak, bez ohledu na to, kdy k němu došlo a které 

zařízení k tomu bylo použito.  

 

V případě porušení bodů h - j, bude žákovi zařízení odebráno. Zákonní 

zástupci si ho osobně vyzvednou u třídního učitele.  

Porušení výše uvedených zákazů bude hodnoceno jako hrubé a závažné 

porušení Školního řádu.  

 
 

 

 

VI. Chování žáků ve školní jídelně  

 
l. Do školní jídelny chodí žák, který je řádně přihlášen ke stravování a který má u 

sebe platnou legitimaci ke stravování. 

 

2. Na oběd odcházejí žáci společně vedeni vyučujícím . Po dobu čekání na chodbě 

žáci nekřičí, nestrkají se, nepředbíhají. 

 

3. Řídí se pokyny dozírajícího učitele. 

 

4. Při výdeji obědů požádají o množství jídla. 

 

5. S obědem si sedají žáci ke stolům, dbají na čistotu a slušné stolování. Po obědě 

zastrčí židli, uklidí po sobě nádobí a podnos. 

 

6. Při nepřítomnosti ve škole je možno se odhlásit ze stravování nejpozději jeden den 

dopředu. Pokud odejde žák ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů ze školy v 

průběhu dopoledního vyučování, může zákonný zástupce odebrat zaplacený oběd na 

příslušný den. 

 

 

 

 

 

VII. Povinnosti zákonných zástupců – rodičů  

 
1. Zákonní zástupci žáka zajistí, aby jejich děti přišli do školy čisté, vhodně oblečené, 

upravené a zdravé. V případě, že dítě vykazuje známky pedikulózy (zavšivení), ponechají ho 

v domácím léčení a zajistí jeho plné doléčení.  

2. Zákonní zástupci dbají na přípravu a řádnou docházku žáka do školy. Dokládají včas 

důvody jeho nepřítomnosti (viz část II. Docházka do školy tohoto Školního řádu).  

 



 

 

 

3. Zákonní zástupci mají povinnost pravidelně sledovat průběh vzdělávání svého dítěte a 

spolupracovat s pedagogickými pracovníky  

 

4. Na vyzvání třídního učitele, poradenských pracovníků či vedení školy jsou povinni zákonní 

zástupci se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte.  

5. Zákonní zástupci jsou povinni informovat školu o změně zdravotní způsobilosti svého 

dítěte nebo jiných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.  

6. Zákonní zástupci jsou povinni oznamovat škole veškeré údaje podle § 28 odst. 2 a 3 

školského zákona a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání a změny těchto 

údajů.  

7. Zákonní zástupci jsou povinni v průběhu školního roku sledovat aktuální změny v 

rozvrzích tříd na webových stránkách školy. 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. Povinnosti -  učitele  
 

Učitel je povinen dodržovat pracovní řád v plném rozsahu. 

 

l. Učitel nastupuje do školy ráno nejpozději 20 min. před začátkem vyučování, odpoledne 15 

min. před zahájením vyučování. 

 

2. Pro nošení pomůcek na vyučování určí učitel přiměřený počet žáků a domluví se s nimi, 

kde pomůcky převezmou. 

 

3. Při vyučování nedovoluje učitel žákům vycházet na chodbu, netrestá je tímto způsobem, 

neposílá je do kabinetu, do ředitelny a pod. 

 

4. Ve výjimečné situaci během výuky (ohrožení ostatních žáků nebo pedagoga, hrubé 

narušení výuky…) může vyučující učitel se souhlasem vedení školy, dočasně umístit žáka 

mimo kolektiv třídy do určeného prostoru, kde bude pod dohledem jiného pedagogického 

pracovníka pracovat na samostatné práci. 

 

5. Učitel neposílá žáky na osobní pochůzky po vesnici apod. 

 

6. Učitel dbá na pořádek a čistotu ve třídě během vyučování a po ukončení hodiny. 

 

7. Při vyučování pracovních činností dozírá na žáky vyučující učitel i o přestávkách. 

 



8. Po skončení vyučování učitel zkontroluje zařízení třídy, nechá uklidit názorné pomůcky. 

Žáci se řadí na chodbě u učebny /ne na schodech!/. Učitel je povinen žáky 

odvést, část odchází do šaten a ostatní odvede k jídelně. 

 

9. Učitel je povinen seznámit se s informacemi v ředitelně min. 2x denně ( při příchodu a 

odchodu ). 

 

 

 

 

IX. Povinnosti - dozírající učitelé  
 

l. Učitelé vykonávají dozory nad žáky podle rozpisu dozorů. V případě, že dozorující z 

technických důvodů (např. rozvrh) nemůže dozor vykonávat, pověří po dohodě dozorem 

jiného zaměstnance a uvědomí o tom ŘŠ. 

 

2. Dozor nad žáky u tělocvičen provádí jeden z učitelů Tv. 

 

3. Dozor v šatnách vykonávají: ráno 7,00 – 8,00  a v době oběda vykonávají učitelé viz 

přehled o dohledech nad žáky  

 

 

4. Učitel, který vyučuje poslední odpolední hodinu odvádí žáky do ŠD. 

 

5. Vychovatelka ŠD vykonává dozor ve svém oddělení. Ve školní jídelně dbá vychovatelka na 

správné zásady stolování. 

 

6. Při pobytu dětí venku o velké přestávce platí zvl. pokyny pro jednotlivé odpočinkové 

plochy. 

 

 

 

 

X. Hodnocení žáků  

 
Nedílnou součástí školního řádu je hodnocení a klasifikace žáků. Na škole se řídí pravidly, 

stanovenými ŠZ, vyhláškou o základním vzdělávání a vnitřním řádem prohodnocení a 

klasifikaci žáků. 

 

1. Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků je : 

a) jednoznačné, 

b) srozumitelné, 

c) srovnatelné s předem stanovenými kritérii, 

d) věcné, 

e) všestranné. 

 

2. Hodnocení vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v 

učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu (dále jen ŠVP). 

Hodnocení je pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doložitelné. 



 

 

 

 

 

3. Hodnocení žáků na vysvědčení se řídí § 15 vyhlášky o základním vzdělávání, §51, § 69 ŠZ. 

 

4. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků je stanoveno § 51, § 52, § 53, § 69 ŠZ. 

 

5. Hodnocení chování žáka je prováděno v souladu s §15 a §17 vyhlášky o základním 

vzdělávání.. Pravidla hodnocení a klasifikace žáků jsou podrobně uvedena ve vnitřním řádu 

školy pro hodnocení a klasifikaci žáků, který obsahuje zejména : 

 

a) zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích 

pořádaných školou, 

b) zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků, 

c) stupně hodnocení prospěchu a chování v případě použití klasifikace a jejich charakteristiku, 

včetně předem stanovených kritérií, 

d) zásady pro používání slovního hodnocení v souladu s §15 odst. 2 vyhlášky o 

základním vzdělávání, včetně předem stanovených kritérií, 

e) zásady pro stanovení celkového hodnocení žáka na vysvědčení v případě použití 

slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace, 

f) způsob získávání podkladů pro hodnocení, 

g) podrobnosti o komisionálních a opravných zkouškách, 

h) způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 

 

Žáci budou prokazatelným způsobem seznámeni se školním a vnitřním 

řádem přizahájení školního roku. 

 
 

 

 

 

XI. Zacházení se školním majetkem  

 
1. 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 (např. obalovat učebnice, čtečky).  

2. Svévolné poškození majetku, učebních pomůcek, učebnic apod. žák (zákonní zástupci 

žáka) uhradí.  

3. Veškeré poškození majetku je žák povinen neprodleně ohlásit učiteli, který koná dozor, 

svému učiteli nebo jinému pracovníkovi školy.  

4. Žákům je zakázáno manipulovat s didaktickou technikou. Otvírat okna a manipulovat se 

žaluziemi mohou pouze se souhlasem učitele.  

 

 

 

 

 



 

 

 

XII. Bezpečnostní zásady  

 
1. Žáci jsou povinni dodržovat platné předpisy o BOZP, PO a CO a svým chováním 

předcházet případným úrazům. Poučení a proškolení o BOZP, PO a CO provádí škola vždy na 

počátku školního roku a při zvláštních příležitostech.  

2. Při vzniku úrazu je žák (s přihlédnutím k aktuálnímu zdravotnímu stavu) povinen 

neprodleně toto ohlásit vyučujícímu, svému třídnímu učiteli nebo dozorujícímu učiteli, 

případně jinému pracovníkovi školy.  

3. Lékárničky první pomoci jsou v kabinetech učitelů, kabinetech tělesné výchovy, ve vrátnici 

školy a na sekretariátu školy.  

 

 

 

 

 

XIII. Zrušovací ustanovení  

 
Zrušuje se Školní řád platný od 1.9.2016 

 

 

 

XIV. Závěrečná ustanovení  

 
Školní řád projednala a schválila Školská rada dne 28.6.2017 

Školní řád byl projednán na pedagogické radě dne 27.6.2017, platí od 1. 9. 2017 a je součástí 

základní dokumentace školy 

 

 

 

V Jezvém dne 20.6.2017 

 

 

 

 

 

Mgr. Lenka Kolstrunková 

 

 



INFORMACE RODIČŮM 

 
l. Při absenci dítěte pro nemoc nebo z jiných důvodů jsou rodiče povinni oznámit důvod nepřítomnosti 

do třech dnů ( možno i telefonicky na č. 487 861335, mob. 731526909). Po ukončení absence předá 

žák třídnímu učiteli písemnou omluvenku v ŽK. 

2. Pokud chtějí rodiče uvolnit své dítě v průběhu vyučování, musí písemnou formou požádat tř.učitele. 

V žádosti uvedou čas odchodu dítěte ze školy a podepíší ji. Bez této žádosti nebude dítě z vyučování 

uvolněno. Nestačí pozvánka od lékaře. Lékařské vyšetření není důvodem k celodenní  absenci žáka. V 

případě, že žák není nemocen, dostaví se po vyšetření do školy a zapojí se do výuky. 

3. Přezůvky do školy a sportovní obuv na tělesnou výchovu nesmí mít tmavou podrážku (poškozují se 

podlahy). 

4. Při vyzvedávání obědů pro nemocné dítě a při jednání s pracovnicí školní jídelny používejte přední 

vchodu v době kdy žáci nejsou ve školní jídelně. 

5. Rodiče navštěvují učitele nebo jiné výchovné pracovníky školy tak, aby nenarušili jejich pracovní 

povinnosti. 

6. Informace o prospěchu a chování žáka získají rodiče na třídních schůzkách, informačních dnech a 

při jiných formách, které škola a rada školy organizuje. 

7. Vedení školy a třídní učitel podle potřeby zvou rodiče žáků ke společnému jednání. 

8. Do školy nenosí žáci větší obnosy peněz, cenné předměty, přehrávače, magnetofony, kalkulačky a 

další předměty, které nejsou k vyučování potřebné. V případě ztráty škola nenese odpovědnost. 

9. Je zakázáno nosit nože a další ostré předměty, zbraně, řetězy, alkoholické nápoje, cigarety, 

návykové látky, drogy, zápalky a zapalovače, zábavnou pyrotechniku a jiné hořlavé a nebezpečné 

látky, věci narušující mravní výchovu dětí a mládeže. 

10. Projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování apod., kterých by 

se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo skupinám jsou přísně 

zakázány a budou považovány za hrubý přestupek proti řádu školy.  

Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči zaměstnancům školy nebo školského zařízení 

se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených tímto řádem.  

Nerespektování zákazu je považováno za velmi hrubé porušení školního řádu. Žákovi bude 

uděleno kázeňské opatření. 

11. Žáci mají povoleno používat mobilní telefony pouze o přestávkách. Za případnou ztrátu mob. 

telefonu nenese škola odpovědnost. Při určených hodinách (Tv, Pč) uloží žáci mob. telefony na 

předem určené místo (odpovídá pedagog). Bez souhlasu vedení školy je zakázáno pořizování 

zvukových a obrazových záznamů v objektu školy. 

12. Žáci mají zakázáno ve školní budově žvýkat žvýkačku. 

13. Žáci chodí do školy čistě, vhodně a bez výstřednosti ustrojeni. Dbají na vhodnou úpravu vlasů a 

svého zevnějšku. 

14. Uvolnění žáků z vyučování povoluje: 

a) na l vyuč. hodinu – vyučující předmětu s vědomím třídního učitele 

b) 1 den – třídní učitel (TU) 

c) více dnů – ředitel školy – zákonný zástupce žáka se dostaví osobně 

15. Rodiče by měli svým zájmem o práci dítěte, kontrolou jeho domácí přípravy a zajištění 

optimálních podmínek pro práci pomáhat k úspěšnému zvládnutí povinností dítěte. 

16. Rodiče by měli respektovat výchovné záměry školy, nesnižovat autoritu školy nevhodným 

vyjadřováním o učitelích před dětmi. V případě odlišných názorů nebo problémů mohou navštívit 

učitele nebo ředitele školy. 

17. Internetové stránky školy: www.zsstruznice.cz 

 

Mgr. Lenka Kolstrunková 

 

------------------ Zde laskavě odstřihněte --------------------------------------------------------- 

Seznámili jsme se se zásadami spolupráce rodičů a ZŠ Stružnice, Jezvé 137 

 

Dne: ……………..Jméno žáka………………………………Podpis rodičů: …………………. 

http://www.zsstruznice.cz/

