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Š k o l n í   ř á d 
Platnost od 1.1.2005 

Základní škola Přepychy,517 32  
Řád školy je zpracován na základě nového zákona 561/2004 Sb.  

a dalších předpisů a vyhlášek, které na tento zákon navazují  
1.      Práva žáků a jejich zákonných zástupců 
 
A)    Žák má právo: a) na základní vzdělání podle školského zákona, které  vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné 

strategie učení  a na  jejich  základě  byli  motivováni  k celoživotnímu  učení,  aby se učili  
tvořivě  myslet  a řešit přiměřené  problémy,  účinně  komunikovat a spolupracovat,  chránit  
své fyzické  i duševní zdraví, vytvořené  hodnoty a životní prostředí,  být ohleduplní  a 
tolerantní k jiným lidem, k odlišným kulturním  a duchovním  hodnotám, poznávat své 
schopnosti  a reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi  
při rozhodování o své další životní dráze a svém profesním uplatnění.  

 
b) má právo na ochranu před informacemi, které škodí jeho pozitivnímu vývoji a nevhodně 

ovlivňují jeho morálku. 
 
c) na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,  
 
d) 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.  Žák 
má právo sdělit svůj názor třídnímu učiteli, ostatním vyučujícím, výchovnému poradci, 
zástupci ředitele, řediteli školy. 

 
e) zakládat v rámci školy samosprávné  orgány žáků a studentů,  volit a být do nich  volen, 

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 odůvodnit,  

 
f) na ochranu před fyzickým nebo psychickým násilím, nedbalým zacházením, před sociálně 

patologickými jevy. Má právo na využití preventivních programů, které mu slouží 
k poskytnutí potřebné podpory ve zmíněných oblastech. 

 
g) na poskytnutí pomoci v případě, že se ocitne v nesnázích nebo má nějaké problémy. 
 
h) vyžádat pomoc vyučujícího v případě, že neporozuměl učivu nebo potřebuje doplnit své 

znalosti 
 
i) na zvláštní péči v odůvodněných případech (v případě jakéhokoliv druhu onemocnění, 

zdravotního postižení, v případě mimořádných schopností a talentu.)  
 
j) na život a práci ve zdravém životním prostředí a na odstraňování škodlivin ze školního 

prostředí v rámci možností školy. 
 
k) na ochranu před všemi formami sexuálního zneužívání a před kontaktem s narkotiky a 

psychotropními látkami.  
B)    Zákonný zástupce žáka má právo: 
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a)     na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte v určených konzultačních    
hodinách, nebo po předchozí domluvě v jinou dobu. Není dovoleno narušovat v této 
souvislosti vyučovaní.  

b) volit a být volen do školské rady  
 
c) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím  týkajícím se podstatných  záležitostí vzdělávání svého 

dítěte, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost ze strany učitele, či ředitele 
školy 

 
d)  na informace  a poradenskou  pomoc  školy  v záležitostech týkajících se vzdělávání podle 

školského zákona č.561/2004 Sb.( popřípadě  osoby,  které  vůči zletilým žákům a studentům 
plní vyživovací povinnost.)    

2.       Povinnosti žáků a zákonných zástupců vyplývající ze školského zákona.  
C)      Žáci jsou povinni  a)       řádně docházet do školy nebo školského zařízení a řádně se vzdělávat,  
 
 b)      dodržovat  školní  a vnitřní  řád a předpisy  a pokyny školy a školského zařízení k ochraně       

zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni 
 
c)       plnit pokyny pedagogických  pracovníků  škol a školských zařízení vydané v souladu s 

právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem.  
 
 
D)     Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni  a)     zajistit,  aby  dítě  a žák  docházel  řádně  do  školy  nebo  školského   zařízení – školní 

družiny, pokud je žák řádně přihlášen  
 
 b)     na vyzvání ředitele  školy, výchovného poradce nebo třídního učitele  se osobně zúčastnit  

projednání  závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte nebo žáka,  
 
 c)      informovat  školu  a školské  zařízení  o změně zdravotní  způsobilosti, zdravotních   obtížích    

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

  
d)      oznamovat škole a školskému zařízení údaje do školní matriky podle školského zákona §28 

odst. 2 a další  údaje, které jsou  podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte  a 
žáka, a změny v těchto údajích. Jedná se o: 

 Jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství, místo trvalého pobytu, 
 údaje o předchozím vzdělání, datum o zahájení vzdělávaní ve škole, 
 údaje o tom, zda je dítě, žák nebo student  zdravotně  postižen,  včetně údaje  o 

druhu postižení,  nebo zdravotním  znevýhodnění; 
 jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresu pro 

doručování písemností a telefonické spojení 
e) omlouvat nepřítomnost svého dítěte ve vyučování ze zdravotních a jiných vážných důvodů 

nejpozději do 3 kalendářních  dnů od  počátku nepřítomnosti žáka. Podmínky  pro uvolňování  
žáka z vyučování  a omlouvání  neúčasti žáka ve vyučování stanoví tento školní řád. Omluvit 
žáka lze i telefonicky na tel: 728492120. 

 
3.    Pravidla chování žáka  
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 1. Žáci dodržují pravidla hygieny a bezpečnosti ve škole i mimo školu. Při každém svém počínání 
mají na paměti nebezpečí úrazu. Jsou povinni chránit své zdraví i zdraví svých spolužáků a 
pracovníků školy. 

 
2. Žáci dodržují zásady kulturního chování. Oslovují dospělé pane (paní) učitelko, řediteli atd. a 

vykají jim. Zdraví učitele, zaměstnance školy a jiné dospělé  osoby s pozdravem „Dobrý den.“, 
popř. „ Nashledanou“. 

 
3. Žáci chodí do školy vhodně a čistě oblečeni a upraveni, bez zbytečných módních výstřelků a 

nevhodných ozdob. Svoje oblečení volí tak, aby se mohli vždy zúčastnit zaměstnání podle 
denního rozvrhu (jedná se především o pracovní pláště na Vv a Pč a sportovní oblečení na Tv) 

 
4. Do školy vstupují určeným vchodem, ten používají také k odchodu. O přestávkách a v době 

vyučování je zakázáno opouštět budovu školy bez souhlasu učitele.  
 
5. O polední přestávce mohou žáci pobývat ve školní budově, pokud jsou zařazeni do školní 

družiny nebo školního klubu na základě písemného souhlasu rodičů. Za nepříznivého počasí 
mohou přestávku trávit v určené učebně za dozoru dospělé osoby.  

6. Žáci se aktivně účastní vyučování a nenarušují nevhodně průběh vyučovacích hodin. O 
přestávkách se mohou volně, ale účelně pohybovat po budově školy, musí při tom dodržovat 
pravidla slušného chování a bezpečnosti. Do jiných tříd přecházejí ukázněně. 

 
7. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy nebo školského 

zařízení se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených školským 
zákonem a školním řádem.  

8. Vstupovat do tělocvičny smějí jen s učitelem, v případě zájmových činností jen se svým 
vedoucím. Na učitele čekají ve vestibulu školy, na vedoucí před budovou školy. V šatnách 
jsou žáci jen po nezbytně nutnou dobu, o polední přestávce v nich nesmějí pobývat.  

9. V odborných pracovnách(pokud jsou zřízeny) se žáci řídí řády těchto učeben. 
 
10. V jídelně se žáci řídí pokyny dozírajících učitelů a pracovníků jídelny. Dodržují pravidla 

slušného stolování.  
11. Po vstupu do školy se žáci přezouvají v šatnách do zdravotně vhodných pevných přezůvek(ne 

sandály). Do tělocvičny vstupují po přezutí do vhodné sportovní obuvi. Při odchodu ze školy si 
mohou ponechat přezůvky v sáčku zavěšeném na věšáku. 

 
12. Nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek, stejně jako pití alkoholických 

nápojů a kouření je žákům školy zakázáno v době školního vyučování i o přestávkách. 
Tato pravidla platí i pro okolí školy a areál školního pozemku. 

 13. Ve škole i mimo školu dodržují žáci pravidla slušného chování a dbají na dobré občanské 
soužití. Neubližují si slovně ani fyzicky.  

 
14. Za zvlášť hrubé chování budou považovány jakékoliv projevy šikanování a diskriminace.  
15. Mimo školního vyučování, včetně volných dnů a prázdnin, se žáci chovají slušně a respektují 

ostatní spoluobčany. V této době zodpovídají za chování žáků výhradně rodiče. 
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16. Žák školy pomáhá slabším a postiženým spolužákům, popřípadě občanům. 
 
17. Žák je zodpovědný za svoje studijní výsledky a chování. 
 
 
4.   Pravidla docházky do školy – omlouvání nepřítomnosti žáka 
 1. Žák je povinen účastnit se výuky podle rozvrhu hodin. Na vyučovací hodiny přichází včas, 

aby si stačil připravit potřebné pomůcky před jeho začátkem. 
 
2. Rodiče omlouvají předpokládanou nepřítomnost žáka na vyučování na dva dny písemně u 

třídního učitele. Nepřítomnost žáka na tři  a více dnů omlouvá pouze ředitel, či zástupce na 
základě písemné žádosti a zdůvodněné nepřítomnosti 

 
3. V odůvodněných případech má škola právo vyžadovat na omluvu nepřítomnosti žáka lékařské 

potvrzení. 
 
4. V době vyučování navštěvují žáci lékaře jen v nutném případě. Před opuštěním školy 

předloží žák vyučujícímu písemnou omluvenku rodičů, jinak nebude ze školy uvolněn.  
5. Při účasti na akcích, které organizuje škola, žáci dodržují ustanovení školního řádu. 
 
 
 
5.   Pravidla se zacházením  s osobním a  školním majetkem, učebnicemi a školními potřebami 
 1. Žák má právo užívat zařízení školy, pomůcky a učebnice v souvislosti s výukou, je přitom 

povinen řídit se pokyny učitelů a jiných oprávněných osob. 
 
2. Žák je povinen udržovat v pořádku a nepoškozené všechny věci, které tvoří zařízení třídy a 

školy a také ty, které mu byly svěřeny v souvislosti s výukou. 
 
3. Za škodu na majetku školy, kterou způsobí žák svévolně nebo z nedbalosti, bude vyžadována 

odpovídající náhrada.  
4. Za poškozené nebo ztracené učebnice bude požadována náhrada podle vnitřního předpisu školy. 
 
5.  Pokud si žák do školy přinese věc, která nesouvisí s výukou ani k tomu nebyl vyzván 

učitelem (mobilní telefon, walkmen, diskmen, elektronický diář či různé přehrávače nebo jinou 
elektrotechniku), je za ni sám odpovědný. Škola nebude řešit ztrátu takové věci ani za ni 
neposkytne náhradu. 

 
6.  Za peníze, které žák přinese do školy  sám zodpovídá - nosí je stále u sebe a nikde je 

neodkládá, dokud je nepředá učiteli, či ve školní jídelně. 
 
 7.  Žáci odkládají své osobní věci potřebné k výuce výhradně na určeném místě ve škole. 

Pokud je odloží jinam, nenese škola za ztrátu takové věci zodpovědnost a nebude jim ztráta 
nahrazena. 

 
A) Veškeré svrchní oblečení a obuv, ve které žák dochází do školy, odkládá v určené 

šatně, která se v době vyučování zamyká. 
B) Školní aktovku si žáci mohou odkládat při odchodu na oběd v šatně, která se však 

v době oběda z provozních důvodů nezamyká. 
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C) Po skončení vyučování si žáci mohou nechat v šatně pouze přezůvky v sáčku 
zavěšeném na háčku. 

D) Další pomůcky, cvičební úbor, pracovní plášť nebo své osobní věci žáci neukládají ve 
skříních školy, ale odnášejí si je po výuce domů. Na 1. stupni může na tyto pomůcky 
třídní učitelka vyhradit zvláštní skříň , která se bude zamykat. 

E) Pokud  žáci mají od rodičů povoleno dojíždění do školy( od 10 let) na jízdním kole, 
nenese  škola za případný úraz zodpovědnost. Kola si žáci uzamykají do vyčleněných 
stojanů na vymezeném místě na dvoře školy. 

F) Hodinky si žáci mohou před výukou Tv uložit u vyučujícího. 
 
 
 

6.    Pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, použití MT. 
  1. Žáci nesmějí bez souhlasu učitele manipulovat s elektrickými kamny a nesmí na nich sedět. 
 
2. Žáci i dospělí mají zakázáno sedat a stoupat na okenní parapety a vyklánět se z oken nebo 

cokoliv z nich vyhazovat. 
 3. Žákům, pokud nehrozí požár, se zakazuje manipulovat s mobilními hasícími přístroji, 

které jsou rozestavěny na určených místech ve školní budově. Rovněž nesmějí bezdůvodně 
otevírat skříňky s vodními hydranty.   

4. Žáci mají zakázáno vstupovat do skříní s elektrickým rozvaděčem, kde hrozí nebezpečí 
úrazu. 

 
5. Do školy nesmí žáci nosit věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz, nebo 

ohrožovat mravní výchovu žáků. Nesmí také nosit cenné předměty, které nepotřebují 
k výuce, a větší obnosy peněz. Věci ohrožující zdraví dětí budou žákům zabaveny a 
předány rodičům. 

 
6. Během školního vyučování nesmí žáci bez souhlasu vyučujícího používat mobilní 

telefony(MT). MT je uložen v aktovce a vypnut.  
 
7.   Pravidla pro hodnocení chování  a výsledků vzdělávání žáků  
 
1.  Porušování Školního řádu žáky školy bude řešeno kázeňsky podle klasifikačního řádu školy  

v souladu se školským zákonem. 
2. Pravidla pro hodnocení chování  a výsledků vzdělávání žáků jsou zpracována v samostatné 

příloze Školního řádu, a to v  klasifikačním řádu školy. 
 
 
 
7. Provoz a vnitřní režim školy 
 1. Škola je otevřená pro vstup žáků do ranní školní družiny od 6:30 hod. do 7:40 hodin.  
 
2. V ostatních případech vstupují žáci do školy 20 minut před začátkem vyučování, 
       tj. v 7:25 hod. 
 3.   Časový rozvrh hodin:        
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hodina od do  hodina od do 

       
1. 7:45 8:30  5. 11:35 12:20 
2. 8:40 9:25  6. 12.30 13:15 
3. 9:45 10:30  7 - - 
4. 10:40 11:25     

 
 Vyučovací hodiny i přestávky, včetně přestávky na oběd se musí dodržovat. 
 Velká přestávka je stanovena na dobu od 9:25 do 9:45 hodin 
 Přestávku mezi pátou a šestou hodinou možno zkrátit na 5 min., dle potřeb 

dojíždějících žáků  
 
4. Žáci, kteří se přihlásili do školní družiny, se řídí pokyny vychovatelky a vnitřním řádem 

školní družiny. 
 
5. Žáci se ve škole přezouvají. Svoje svrchní oblečení a boty ukládají v šatně, která se během 

vyučování a přestávek zamyká . 
 
6. Pokud žák zjistí ztrátu osobní věci, okamžitě ohlásí tuto skutečnost vyučujícímu nebo 

učiteli, který koná dozor a také třídnímu učiteli.  Odcizení osobní věci v hodnotě nad 200 
Kč hlásí ředitel nebo jeho zástupce Policii ČR.  O krádeži musí být sepsán záznam.  

 
 7. Malé přestávky využívají pouze k návštěvě sociálního zařízení a k přesunu do jiné učebny na 

další vyučování. K přesunu na další hodinu využívají žáci o velké přestávce posledních pět 
minut.  

 
8. O velké přestávce mohou za příznivého počasí trávit čas na terase nebo na dvoře v areálu školy. 

Dodržují pravidla bezpečnosti, aby se vyvarovali úrazu. Žáci nesmějí opustit bez souhlasu 
areál školy.   

 
9. O přestávkách vykonávají své povinnosti třídní služby, které určuje na každý týden třídní 

učitel  v počtu 2. 
 
10. Žáci se o přestávkách zdržují v šatnách pouze po dobu převlékání, jiné bezdůvodné 

pobývání v šatnách není povoleno. 
 11. Větrání učeben probíhá podle pokynu vyučujících nebo dozoru. Žáci sami neotvírají křídla 

velkých oken. K větrání používají pouze malých ventilačních oken. Větrání schodišť provádí 
školnice. 

 
12. Jakýkoliv úraz hlásí žák okamžitě učiteli, či jiné dospělé osobě. Dopravení žáka  k lékaři musí 

být vždy za doprovodu dospělé osoby. O úrazu musí být sepsán zápis dle pokynů pověřené 
osoby.(ředitel školy). 

 
13. Při nevolnosti žáka musí učitel informovat rodiče telefonem, kteří si zajistí převoz dítěte 

domů nebo k lékaři. V mimořádně naléhavých případech zajistí převoz a doprovod 
k lékaři dospělý pracovník školy nebo záchranná služba.  

14. Návštěvy rodičů za žáky školy během vyučování nejsou povoleny. 
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15. Návštěvy nezletilých osob za žáky školy nejsou povoleny ani během přestávek. 
 16. Nalezené věci odevzdají žáci paní školnici nebo třídnímu učiteli. 
 
17. Placení obědů mohou žáci provést ve školní družině před vyučováním, o velké přestávce 

nebo po vyučování v určené dny. 
 
18. Do školní jídelny odvádějí žáky zpravidla učitelé, kteří vyučovali třídu poslední hodinu před 

polední přestávkou, nebo  vychovatelka. Třídu odvádí učitel do šatny i po poslední vyučovací 
hodině. 

 
19. Žáci, kteří se nestravují ve školní jídelně, opouštějí školu ihned po skončení vyučování. 

Žáci, kteří obědvají ve školní jídelně, opustí jídelnu ihned po obědě. 
 
20. Do  kabinetů a  kanceláří mohou žáci vstupovat pouze po předchozím zaklepání a na výzvu 

učitele.  
9)   Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků.        Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou stanovena v klasifikačním řádu školy. 
 
10)  Práva a povinnosti pracovníků školy 
 Práva a povinnosti pedagogických pracovníků jsou dány pracovním řádem  a vnitřními 

předpisy školy 
 
 
Toto znění platí od  1. února 2005 
Řád školy byl projednán a schválen na pedagogické radě dne: 17. ledna 2005. 
                                                       Kulaté 

   razítko:                                                        Ředitel školy:  Mgr. Jan Macháček                                      
Prostor pro změny a návrhy: 
Upraveno dne 28.8.2006- viz odpolední vyučování 
Aktualizováno 29.8.2009 
Aktualizace 29.8.2012 
Aktualizace 28.8.2015,16 


