
Školní řád - výtah 
 

1. Do budovy školy jsou žáci vpuštěni v 7,25 hod. Přezouvají se v šatně a odcházejí do tříd.  

Jako přezůvky je zakázáno používat obuv, která zanechává skvrny na podlaze. Boty a bundy žáci nechávají 

v šatně. Mohou využít zamykatelných skříněk. Dojíždějícím žákům je v případě nepříznivého počasí 

(vytrvalý déšť, velký mráz) umožněn vstup dříve – zadním vchodem mohou jít do školní družiny, kde se řídí 

řádem školní družiny, mohou využít pracovny PC. 

2. Po příchodu do třídy si žák připraví pomůcky na vyučování včetně žákovské knížky. 

Žák je povinen zaujmout své místo v 7,40 hod. Vyučování začíná v 7,45 hod. 

3. Do odborných pracoven a na školní hřiště přecházejí žáci pod vedením učitele. Činnost v těchto prostorách 

je upravena řádem odborné pracovny. 

4. Během vyučování je zakázáno bez dovolení opouštět budovy školy. O malých přestávkách žáci  

setrvávají ve třídě, opustit ji mohou s vědomím dozírajícího učitele. Žáci mající službu dle potřeby, donášejí 

pomůcky. O velké přestávce v případě příznivého počasí odcházejí žáci s dozírajícími učiteli na školní hřiště 

(je nutno se přezouvat!). Do tříd se vracejí podle pokynů dozírajícího pedagoga chvíli před zvoněním na 

další vyučování (asi 5 minut). 

5. Po skončení vyučování si žáci složí své věci, uklidí si své místo a jeho nejbližší okolí, vyklidí lavici  

a pod vedením učitele odcházejí do šatny. Zde se přezují, oblečou a hlavním vchodem opouštějí budovu 

školy. Činnost žáků zapsaných do školní družiny se řídí řádem ŠD. 

6. Po vyučování se žáci mohou zdržovat v budově školy jen pod dohledem dospělé osoby – zaměstnance 

školy. 

7. Žáci mohou mimo vyučování navštěvovat školní hřiště. Zde je zakázáno jezdit na motorových vozidlech, na 

bicyklech se nesmí po volejbalových hřištích. Do školních budov v době mimo vyučování a o víkendech se 

bez doprovodu odpovědné osoby nesmí vstupovat – hrozí nebezpečí aktivace poplašného zařízení. 

8. Do školy přicházejí žáci včas, řádně upraveni, čistě oblečeni (bez ozdob, které by mohly způsobit zranění 

nebo poškodit nábytek), dodržují zásady hygieny a pravidla slušného chování. Do školy je zakázáno nosit 

tabákové výrobky, alkohol a omamné látky a zde je požívat. Žákům je důrazně doporučeno nenosit do školy 

energetické nápoje a nápoje obsahující kofein a zde je požívat. 

Tento zákaz a doporučení platí i pro výlety, exkurze a akce pořádané školou všeobecně. 

       Bez předběžné domluvy s vyučujícím je zakázáno do školy nosit zvířata, elektroniku, 

zbraně (a nebezpečné předměty vůbec). 

Žáci nepoškozují nábytek a zařízení školy, zjištěné závady hlásí třídnímu učiteli.  

Způsobenou škodu žáci (jeho zákonní zástupci) řeší po domluvě s vedením školy. 

9. Mobilní telefon smí žák používat pouze o přestávkách – na začátku vyučovací hodiny jsou aparáty vypnuty 

– pokud vyučující nestanoví jinak, porušení tohoto bodu je potrestáno, po projednání s ředitelkou, třídní 

důtkou. 

10. V prostorách školy zdraví žáci všechny dospělé osoby, při vstupu dospělé osoby do třídy žáci pozdraví 

povstáním. V rámci třídní samosprávy plní žáci funkce služby a řídí se pokyny třídního učitele. 

11. Se všemi svými problémy a požadavky se mohou žáci obracet na třídního učitele, výchovného poradce, 

metodika prevence i na ředitelku školy. V akutních případech na kteréhokoli zaměstnance školy. 

12. Omlouvání nepřítomnosti ve škole: 

a) předpokládaná absence (žádost o uvolnění) se hlásí předem, žák přinese od rodičů lístek, 

ve výjimečných případech možno telefonicky, 

Rozsah uvolnění z vyučování: 

1 hodinu – vyučující příslušného předmětu dle rozvrhu, 

2 hodiny až celý vyučovací den – třídní učitel, 

více dní – ředitel školy, 

b) nečekanou absenci (nemoc atd.) je nutno nahlásit (nejlépe ihned, nejpozději do 3 dnů) a po 

skončení nepřítomnosti napsat omluvenku do žákovské knížky, 

c) úlevy v některých činnostech vyplývající ze zdravotního stavu je nutno nahlásit příslušnému pedagogu, 

ty dlouhodobější je potřeba doložit doporučením lékaře. Doporučuji seznámit třídního učitele i 

s alergiemi a jinými potížemi, které se mohou nečekaně projevit. 

d) škola má právo v odůvodněných případech ověřit si u lékaře absence omluvené z důvodu nemoci. 
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