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Článek I Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve 

škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci školy 

1. Práva a povinnosti žáků 

Žák má právo: 

• Žáci mají právo na vzdělání, na zabezpečení přístupu k informacím, které podporují jejich morální, 

duchovní a sociální rozvoj a na školské služby dle školského zákona. 

• Žáci mají právo na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání. 

• Žáci mají právo 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. Podnětné a smysluplné 

připomínky a náměty k práci školy má právo žák též sdělovat třídnímu učiteli, prostřednictvím 

třídního učitele řediteli školy nebo jeho zástupci, výchovnému poradci, případně využít jednání 

žákovského parlamentu. 

• Žáci mají právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich 

vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku 

a stupni vývoje. 

• Žáci mají právo na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení 

v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona.  

• Žáci mají právo na ochranu před vlivy a informacemi, které by ohrožovaly jejich rozumovou 

a mravní výchovu a nevhodně ovlivňovaly jejich morálku. 

• Žáci mají právo na ochranu před fyzickým a psychickým násilím, nedbalým zacházením apod. 

• V případě nejasností v učivu má žák právo požádat o pomoc vyučujícího. 

• Jestliže se žák cítí z jakýchkoli důvodů v tísni, má problémy apod., může požádat o pomoc či radu 

třídního učitele, výchovného poradce nebo kteréhokoli zaměstnance školy, popřípadě využít 

„schránky důvěry“. 

• V případě potřeby mohou žáci odejít během vyučování se souhlasem vyučujícího na záchod, 

v rámci pitného režimu se mohou se souhlasem vyučujícího během hodiny napít; nápoje si mohou 

zakoupit před vyučováním nebo o velké přestávce. 

• Žák má právo na odpočinek a volný čas (viz organizace přestávek). 

• Se všemi žádostmi (např. potvrzování průkazek, ztracené či zapomenuté osobní věci) se žáci 

obracejí na třídního učitele. 
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Žák je povinen: 

• plnit pokyny zaměstnanců školy vydané v souladu s právními předpisy, školním a vnitřními řády 

školy, 

• dodržovat školní a vnitřní řády a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž 

byli seznámeni, 

• respektovat práva druhého, chovat se a vyjadřovat se slušně, nedopustit násilí vůči druhému, 

předcházet vzniku konfliktů, 

• chránit své zdraví i zdraví svých spolužáků, 

• hlásit neprodleně každý úraz nebo vznik škody, ke kterým došlo v souvislosti s činností školy, 

• nenosit do školy cennosti, vyšší obnos peněz – škola neručí za jejich případnou ztrátu či poškození 

(V případě, že žáci potřebují mít u sebe větší částky peněz, neponechávají je v šatnách, potřebné 

náklady na akce pořádané školou žáci uhradí před začátkem vyučování. Před hodinou tělesné 

výchovy mohou hodinky, náramky, řetízky aj. uschovat u vyučujícího. Na ztráty z neuzamčených 

šaten a šatních skříněk se nevztahuje pojištění a škola za ně v žádném případě neručí.), 

• udržovat prostory školy v čistotě a pořádku, chránit majetek před poškozením, 

• dodržovat přísný zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání jakýchkoliv návykových 

a psychotropních látek v areálu školy a na akcích pořádaných školou, tedy např. alkoholu, cigaret, 

včetně cigaret elektronických, nikotinových sáčků apod. 

• dodržovat přísný zákaz nošení jiných předmětů než těch, které jsou potřebné k výuce. Zejména je 

zakázáno nosit do školy jakékoliv zbraně a jejich napodobeniny (včetně nožů), pyrotechnické 

hračky, zápalky, zapalovače a vše, co by mohlo způsobit požár nebo popálení žáků, a další 

předměty, které ohrožují zdraví spolužáků a pracovníků školy nebo které by mohly narušovat 

pozornost a kázeň. 

 

2. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáka 

Zákonní zástupci žáka mají právo: 

• na informace o práci žáka, o jeho výsledcích a o chování žáka ve škole, 

• sdělovat svoje připomínky k činnosti školy, 

• právo na dohodnutý kontakt se školou, 

• požádat o uvolnění žáka z výuky (rekreace, ozdravný a léčebný pobyt, zájmová činnost, závažné 

rodinné důvody atd.), 

• iniciovat třídní schůzku, případně konzultační hodiny pro zákonné zástupce s vyučujícím 

příslušného předmětu, ve kterém má větší množství žáků kázeňské nebo výukové problémy. 

• účastnit se příležitostných akcí školy. 
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Zákonní zástupci žáka jsou povinni: 

• zajistit, aby žák docházel řádně do školy, 

• na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání 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 žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním 

řádem, 

• oznamovat škole údaje, které jsou podstatné pro záznamy ve školní matrice, pro průběh vzdělávání 

nebo bezpečnost žáka a změny v těchto údajích (zákonní zástupci žáků, kteří plní povinnou školní 

docházku v zahraničí a nezažádali o přezkoušení žáka, dodají vysvědčení nejpozději do 31. 8. 

příslušného školního roku) 

 

3. Pravidla vzájemných vztahů žáků a jejich zákonných zástupců se zaměstnanci školy 

• Na začátku školního roku třídní učitelé informují zákonné zástupce žáků o organizaci školy, seznámí 

je s vnitřním režimem školy, umožní jim seznámení s školním řádem. 

• Třídní učitelé jsou v kontaktu se zákonnými zástupci žáků a úzce s nimi spolupracují. 

• Pedagogičtí pracovníci školy vydávají žákům a jejich zákonným zástupcům pouze takové pokyny, 

které bezprostředně souvisí s plněním vzdělávání, školního řádu, se zajištěním bezpečnosti 

a dalších nezbytných organizačních opatření. 
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Článek II Provoz a vnitřní režim školy 

1. Provoz školy 

Organizace vyučovacího dne: 

• Ve škole se vyučuje podle rozvrhu schváleného ředitelem školy. 

• Dopolední vyučování začíná v 7:55 hod. a končí ve 13:25 hod.  

1. vyučovací hodina 7:55 hod. – 8:40 hod. 

2. vyučovací hodina 8:50 hod. – 9:35 hod. 

3. vyučovací hodina  9:55 hod.  – 10:40 hod. 

4. vyučovací hodina  10:50 hod.  – 11:35 hod. 

5. vyučovací hodina  11:45 hod.  – 12:30 hod. 

6. vyučovací hodina  12:40 hod.  – 13:25 hod. 

 

• Přestávka mezi dopoledním a odpoledním vyučováním je od 13:25 hod. do 13:55 hod. 

• Odpolední vyučování začíná v 13:55 hod. a končí v 14:40 hod.  

• Vyučovací jednotka trvá 45 minut. 

• Přestávky trvají 10 minut, po druhé vyučovací hodině 20 minut. 

 

2. Vnitřní režim školy 

• Docházka žáků do školy je povinná. 

• Žáci chodí do školy nejpozději 10 minut před začátkem vyučování. 

• Žáci jsou povinni řádně docházet do školy (pravidelně a včas podle rozvrhu hodin), řádně se 

vzdělávat a účastnit se činností, které ředitel školy vyhlásí jako povinné. 

• Budova se pro žáky otevírá v 7:35 hodin.  

• Všichni žáci se přezouvají, svrchní oblečení a pokrývku hlavy ukládají v prostorách šaten, které jsou 

místem k tomu určeným. Za věci odložené mimo šatnu škola neručí. V prostorách školy se pohybují 

žáci bez pokrývky hlavy. Ráno žáci opustí šatnu tak, aby nejpozději v 7:50 hodin zaujali své místo 

ve třídě. Připraví si knihy, sešity a pomůcky na vyučování a v klidu vyčkávají příchodu vyučujícího. 

Dveře učebny jsou otevřeny. Před hodinou TV se žáci převléknou do cvičebního úboru v určených 

prostorách. 

• Za klíče od přidělených společných šaten odpovídá stanovená služba, za klíče od šatních skříněk 

odpovídá každý žák sám.  

• O přestávkách, v době před a po ukončení vyučování a na akcích pořádaných školou se žáci řídí 

pokyny učitelů, vychovatelek a dalších pověřených osob. V prostorách školy jsou povinni 

uposlechnout pokynů správních zaměstnanců. Ke všem zaměstnancům školy i ostatním dospělým 

osobám v prostorách školy se chovají zdvořile, při setkání s nimi je pozdraví, používají oslovení 

„pane“, „paní“. Při vyučování bez dovolení neopouští učebnu, řídí se pokyny učitele, sledují 

vyučování a aktivně se účastní vyučovacích činností. Svoji úctu k ostatním lidem ve třídě projevují 

tím, že se o slovo hlásí zdvižením ruky (pokud pro určitou chvíli nebylo dohodnuto něco jiného), 
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neskáčou učiteli ani ostatním spolužákům do řeči a trpělivě vyslechnou, co říkají ostatní. Žáci zdraví 

učitele dohodnutým způsobem (obvykle povstáním). Vejde-li do třídy cizí dospělá osoba, pozdraví 

ji žáci povstáním vždy, taktéž se chovají při jejím odchodu, nekonají-li právě písemné, výtvarné 

nebo ruční práce či cvičení. 

• V průběhu vyučovací hodiny žáci nežvýkají, bez dovolení neopouštějí své místo. 

• Ve škole žáci dodržují pravidla a zásady slušného chování a jednání. Ve škole je naprosto 

nepřípustné jakékoli společensky rizikové chování (např. projevy netolerance, násilí, rasismus, 

vandalismus, šikanování, brutalita, provozování hazardních her apod.). 

• V době denního provozu neopouštějí žáci školní budovu bez povolení ředitele školy nebo 

příslušného vyučujícího. V tuto dobu je možné žáky propustit pouze v doprovodu zákonných 

zástupců nebo jiné pověřené osoby. Samostatně lze žáka uvolnit pouze na písemnou žádost 

zákonných zástupců žáka s udáním důvodu odchodu, data a hodiny odchodu, písemným 

prohlášením, že pro tuto dobu zákonní zástupci přejímají za žáka veškerou odpovědnost 

a podpisem zákonného zástupce žáka, a to prostřednictvím školního systému Škola OnLine. 

V případě, že zákonný zástupce nemá možnost využít školní systém Škola OnLine, může podat 

žádost písemně v tištěné podobě. 

• Přestávky využívají žáci k odpočinku, k jídlu a pití, k osobní hygieně a přesunu do odborných 

učeben. Mohou se ukázněně procházet po chodbách ve svém poschodí. Do odborných učeben 

přecházejí během přestávky. Na hodinu TV žáci 1. – 5. ročníku odcházejí společně pod vedením 

vyučujícího, žáci 6. – 9. ročníku odcházejí na začátku přestávky do šatny TV sami. Příchod a odchod 

žáků na školní pozemek a do dílen a dalších učeben zajišťují vyučující příslušných předmětů. Žáci 

bezdůvodně a bez svolení dozírajícího pedagogického pracovníka nepřecházejí do jiného poschodí. 

• Třídy se větrají při vyučování, a to zpravidla intenzivně na začátku vyučovací hodiny. O přestávkách 

zůstávají okna zavřená, dveře do učeben otevřeny. S okny ve třídách a se žaluziemi žáci manipulují 

jen na pokyn učitele. Žákům je přísně zakázáno vyklánět se z oken a cokoli z oken vyhazovat. 

Rovněž světla ve třídách se rozsvěcují jen na pokyn učitele. 

• Při jakékoliv organizované práci a činnosti ve škole musí žáci dodržovat pokyny učitelů, školní řád, 

respektovat řády odborných učeben, dílen, tělocvičny, školního hřiště a pozemku a jednat 

a pracovat tak, aby neohrozili zdraví své, svých spolužáků a vyučujících. 

• Při exkurzích, výletech a podobných činnostech pořádaných školou vystupují žáci ukázněně, řídí se 

pokyny učitelů nebo pověřených osob. Při hromadném přesunu z místa na místo dodržují dopravní 

předpisy, pravidla pro přepravu cestujících a pokyny pedagogického doprovodu. 

• Žák se řídí pokyny, poučeními a radami učitelů, aby se naučil účinně chránit své zdraví i zdraví 

ostatních lidí. Při vyučování předmětů s převahou výchovného zaměření nosí žáci pracovní 

a cvičební úbory a dodržují zvláštní bezpečnostní předpisy pro tyto předměty. 

• Žák je povinen okamžitě hlásit dozírajícímu, resp. třídnímu učiteli, případně další dospělé osobě 

na škole každé zranění či ztrátu věci. 

• Žáci se účastní všech činností organizovaných školou. Účast na vyučování nepovinných předmětů 

a docházka do zájmových kroužků je pro přihlášené žáky povinná. 

• Žáci, a zvláště služby, dbají na pořádek ve třídách, na chodbách a všech ostatních prostorách školy. 

Služby tříd opouštějících učebnu utřou tabuli a řádně po sobě uklidí, aby další třída měla učebnu 
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v pořádku. Po poslední vyučovací hodině služba dohlédne, aby třída byla poklizená. Dbá, aby židle 

po skončení vyučování byly na stolcích.  

• Po skončení vyučování vyučující odvede žáky do šatny. Vyučující 1. – 5. tříd odvádějí žáky, kteří 

chodí do školní družiny, do příslušných oddělení ŠD. Žáky, kteří se stravují ve školní jídelně, odvede 

vyučující do jídelny, ostatní odejdou domů. Do jídelny nechodí žáci během dopoledne. V šatně se 

nikdo bezdůvodně nezdržuje. Pobývat ve školních prostorách v době mimo vyučování smí žák 

pouze za podmínek stanovených školním řádem.  

• Bočních vchodů používají žáci jen v doprovodu učitelů při odchodu na hřiště nebo školní pozemek. 

Zadní schodiště je určeno pouze pro přesuny při tělesné výchově. Spojovací chodba v prvním 

poschodí slouží pouze k přesunu do jazykových a odborných pracoven, do tělocvičny a šaten 

tělesné výchovy. 

• Nedostaví-li se do 5 minut učitel do vyučovací hodiny, ohlásí služba třídy jeho nepřítomnost řediteli 

nebo zástupci ředitele (při jejich nepřítomnosti asistentce ředitele v kanceláři). 

• Dopustí-li se žák kázeňských přestupků proti školnímu řádu, bude jeho chování hodnoceno 

dle vnitřního pokynu „Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků“. 

• Bez souhlasu autorů či zúčastněných osob je zakázáno zveřejňovat a šířit audionahrávky, 

videonahrávky a fotografie pořízené jakýmikoli technickými prostředky. Výjimkou jsou pouze 

soubory pořízené za účelem dokumentace činnosti školy či pořízení kroniky školy. 

 

Článek III Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před 

sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí 

• Na začátku školního roku provedou pedagogičtí pracovníci prokazatelným způsobem poučení 

o bezpečnosti a pravidlech chování ve všech prostorách školy. 

• V případě, že jsou pro činnost školy využívány jiné prostory, potom se žáci řídí pokyny 

pedagogických pracovníků. 

• Všichni žáci školy se chovají tak, aby neohrozili zdraví své ani jiných osob při všech činnostech 

v prostorách školy. 

• Každý úraz nebo vznik škody, ke kterým došlo, hlásí žáci bez zbytečného odkladu pedagogickému 

pracovníkovi, který vykonává dohled nad žáky. 

• Žáci nemanipulují s elektrickými spotřebiči, elektrickým zařízením, neotvírají okna. 

• Zaměstnanci školy respektují základní fyziologické potřeby žáků a vytvářejí podmínky pro jejich 

zdravý vývoj, snaží se o předcházení vzniku rizikového chování. 

• Pedagogičtí pracovníci vedou žáky ke smysluplnému naplňování volného času jako prevenci před 

sociálně patologickými jevy. 

• Pedagogičtí pracovníci svým rovným přístupem k žákům eliminují projevy diskriminace, 

nepřátelství a násilí. 
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• Škola kategoricky zakazuje chování žáků mající charakter šikanování. Projevy šikanování, tj. cílené 

a opakované ubližující agresivní útoky i mírné formy psychického útlaku, které byly již dříve 

prokázány a znovu se opakují, jsou hrubým porušením školního řádu. 

• Kyberšikanou se rozumí nebezpečné pronásledování, stalking, účast na sebevraždě (např. zaslání 

SMS oběti s úmyslem vyvolat u ní rozhodnutí k sebevraždě), porušení tajemství dopravovaných 

zpráv (např. „odposlech“ odesílaného e-mailu), porušení tajemství listin a jiných dokumentů 

uchovávaných v soukromí (např. zveřejnění fotografií z telefonu oběti), pomluva (např. vytvoření 

webových stránek zesměšňujících oběť) apod. Zneužívání informačních technologií a mobilních 

telefonů je v prostorách školy a při všech školních akcích a aktivitách přísně zakázáno a je 

považováno za hrubý přestupek proti školnímu řádu. 

• Škola má jednoznačnou odpovědnost za žáky v průběhu jejich školní výuky. Každý žák má právo 

být ochráněn před fyzickým nebo psychickým násilím a nedbalým zacházením a každý žák má právo 

požádat o pomoc nebo radu kohokoli z pracovníků školy (pokud se cítí v jakékoli nepohodě nebo 

má nějaký problém). 

• Pedagogičtí pracovníci šikanování mezi žáky předcházejí, jeho projevy neprodleně řeší a každé jeho 

oběti poskytnou okamžitou pomoc. Pedagogický pracovník, kterému bude znám případ šikanování 

a nepřijme v tomto ohledu žádné opatření, se vystavuje riziku trestního postihu pro neoznámení, 

případně nepřekažení trestného činu, nadržování či schvalování trestného činu, v krajním případě 

i podněcování. 

• Škola má vyškoleny odborníky pro koordinaci a následně i pro řešení šikany (metodik prevence, 

výchovný poradce). 

• Škola zpracovává Školní program proti šikanování, tento je součástí dokumentu „Prevence 

rizikového jednání“. Zahrnuje v sobě metody řešení a další opatření zaměřená přímo na nápravu 

šikanování.  

• Škola aktivně spolupracuje se zákonnými zástupci na ochraně žáků před šikanou. Zákonní zástupci 

žáků jsou průběžně seznamováni s nekompromisním bojem školy proti šikanování (na webových 

stránkách, na třídních schůzkách apod.). 

• Při předcházení případům šikany a při jejich řešení spolupracuje škola s dalšími institucemi a orgány 

(PPP, SVP, speciálně pedagogická centra, pediatři a odborní lékaři, dětští psychologové, psychiatři, 

PČR, OSPOD atd.). 

• Škola má k dispozici pro zastavení násilí agresorů tato běžná, ale i mimořádná nápravná opatření: 

napomenutí a důtka třídního učitele, důtka ředitele školy, snížení známky z chování, převedení 

do jiné třídy atd. Ředitel školy může doporučit zákonným zástupcům dobrovolné umístění žáka 

do pobytového oddělení střediska výchovné péče, případně doporučit dobrovolný diagnostický 

pobyt žáka v diagnostickém ústavu, ředitel školy může podat návrh orgánu sociálně-právní ochrany 

dítěte k zahájení práce s rodinou nebo zahájení řízení o nařízení předběžného opatření či ústavní 

výchovy  s následným umístěním v diagnostickém ústavu. 

• Dojde-li k šikaně v průběhu vyučování, s ním souvisejících činností anebo při poskytování školských 

služeb, má škola povinnost tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci jak žáka, který byl 

útočníkem, tak žáka, který byl obětí. 

• Škola má ohlašovací povinnost při výskytu šikany v případech, kdy dojde v souvislosti se šikanou 

k jednání, které by mohlo naplňovat znaky přestupku nebo trestného činu (vydírání, omezování 
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osobní svobody, zbavení osobní svobody, těžké ublížení na zdraví, ublížení na zdraví, vražda, 

loupež, krádež, násilí proti skupině obyvatel a proti jednotlivci, poškození cizí věci, znásilnění, 

kuplířství, pohlavní zneužití, nebezpečné vyhrožování, nebezpečné pronásledování, mučení a jiné 

nelidské a kruté zacházení). V těchto případech se škola obrací na Policii ČR, resp. na státní 

zastupitelství a na OSPOD. Takové skutečnosti, které nasvědčují tomu, že žák je v ohrožení buď 

proto, že ho ohrožuje někdo jiný nebo proto, že se ohrožuje svým chováním sám, ohlašuje škola 

orgánu sociálně-právní ochrany dětí. 

 

Článek IV Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků 

• Žáci udržují své místo, třídu, školní prostory i celý areál školy v čistotě a pořádku. Za pořádek 

ve třídě odpovídá stanovená služba, každý odpovídá za pořádek a bezvadný stav svého pracovního 

místa v lavici. 

• Žáci chrání školní majetek před jeho poškozením. Poškození nábytku nebo zařízení učebny hlásí 

služba ihned vyučujícímu v příslušné hodině a ještě týž den svému třídnímu učiteli. Prokázané 

úmyslné poškození či zničení školního majetku a zařízení je povinen žák, resp. jeho zákonný 

zástupce, opravit, zajistit opravu nebo uhradit veškeré finanční výdaje s tím spojené. Úmyslné 

ničení majetku bude velmi přísně trestáno, případně bude podáno trestní oznámení Policii ČR! 

• Žáci jsou povinni vzorně se starat o svěřené učebnice, školní potřeby, pomůcky, školní majetek 

a zařízení. Nosí do školy vždy učebnice a školní potřeby dle rozvrhu hodin a dle pokynů vyučujících. 

Žáci respektují nedotknutelnost osobního majetku ostatních osob ve škole. 

• Žáci neodnášejí majetek školy domů. 

 

 

 

 

 

Tento řád byl schválen  

 

pedagogickou radou dne 25. 8. 2022  

školskou radou dne 30. 8. 2022 

 

a nabývá účinnosti od 1. 9. 2022.  

    

    

  

 

 ………………………………………….. 
 Mgr. Pavel Blažek 
 ředitel školy 

 


