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VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO ŘÁDU 

1. Práva žáků: 

• na základní vzdělání podle školního vzdělávacího programu (ŠVP - 
Vzdělání – slušnost - tolerance), 

• na rovný přístup ke vzdělávání bez jakékoliv diskriminace, 
• na ústavně zaručená práva a svobody při výchově a vzdělávání a všech dalších činnostech 

školy, 
• na bezpečnost a ochranu zdraví během školního vyučování a na školních akcích, 
• na ochranu před sociálně-patologickými jevy, před projevy diskriminace, nepřátelství a 

násilí, 
• na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání, 
• požádat o poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání, 
• vznášet své náměty, stížnosti a požadavky osobně nebo prostřednictvím třídní samosprávy 

k vedení školy a mají právo na jejich řádné projednání, 
• na rovnoměrné rozvržení výuky po celý školní rok, 
• v případě nejasností v učivu požádat o pomoc vyučujícího, 
• vytvářet třídní samosprávu, volit a být do ní voleni, 
• na korektní jednání a chování ze strany zaměstnanců školy, 
• účastnit se všech akcí pořádaných školou, 
• na volný čas a přiměřený odpočinek a oddechovou činnost odpovídající jeho věku, 
• vyjadřovat svobodně svůj názor ve všech věcech, které se ho týkají; tento názor má být 

vyjádřen adekvátní formou, přičemž tomuto musí být věnována patřičná pozornost, 
• být ochráněn před fyzickým nebo psychickým násilím a nedbalým zacházením, 
• zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat v nich 

a jejich prostřednictvím se obracet na ředitelku školy nebo školskou radu. 

2. Povinnosti žáků: 

• řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat, 
• dodržovat školní řád a další vnitřní předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, 

s nimiž byli seznámeni, 
• přicházet do školy včas tak, aby byli přítomni začátku výuky a byli vybaveni potřebnými 

pomůckami, 
• účastnit se mimoškolních aktivit, na které se závazně přihlásili,  
• při školních aktivitách mimo školu plně respektovat pravidla dohodnutá s učitelem, 
• informovat školu o změně své zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných 

závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, 
• převlékat se a přezouvat v prostorách k tomu určených, 
• neopouštět vymezený prostor (tělocvičnu, hřiště, …) určený učitelem, 
• plnit pokyny zaměstnanců školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem, 
• ve škole i na akcích školy vystupovat slušně a ohleduplně, 
• nepoškozovat majetek školy a spolužáků (případné škody jsou povinni nahradit), 
• distančně se vzdělávat (je-li vyhlášena distanční výuka). 
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3. Organizace vyučovacího dne 

3.1 Docházka do školy a základní pravidla chování ve škole 

• Žák chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin. Účast na vyučování 
nepovinných předmětů je pro zařazené žáky povinná. 

• Žák školy dodržuje pravidla slušného chování ve vztahu ke všem zaměstnancům školy i 
spolužákům. Nepoužívá hrubých a vulgárních slov. Používání výrazů jako „Děkuji“, 
„Prosím“, „Dovolte“ apod. je samozřejmostí. 

• Žák zdraví v budově i mimo ni srozumitelným pozdravem. Všichni žáci oslovují 
zaměstnance školy: „Pane/í, paní s funkcí”. 

• Žáci mluví takovým jazykem, který neobsahuje urážlivé, sprosté a neuctivé výrazy. Žák se 
vždy chová tak, aby nepoškodil pověst svoji, své rodiny ani školy. 

3.2  Před vyučováním 

• Budova školy se otevírá v 6.15 hod.. Žáci vstupují do školy 20 minut před začátkem 
vyučování, pohybují se ukázněně, v šatně se přezují do vhodné obuvi. Šatna se zamyká 5 
minut po zahájení vyučování. V 11.20 hod, kdy začíná přestávka na oběd, se šatna opět 
odemyká. 

• Začátek vyučování je v 7.45 hodin.  
• Žákovské služby ve třídě si stanovuje třídní učitel. Služba pečuje o třídní knihu a další 

nařízené činnosti, o přestávkách utírá tabuli, donáší učební pomůcky podle pokynů 
vyučujících a vykonává další činnosti stanovené třídním učitelem. 

3.3 Při vyučování 

• Po zvonění sedí všichni žáci v lavicích. Pokud se nedostaví vyučující do 5 minut po zvonění, 
oznámí jeho nepřítomnost služba třídy u vedení školy.  

• Učitelé přicházejí do vyučovací hodiny tak, aby byli ve třídě se zazvoněním, při vstupu do 
třídy požadují, aby žáci pozdravili povstáním za přiměřeného ticha.  

• Učitel zaznamená osobně v třídní knize obsah vyučovací hodiny a nepřítomnost žáků. 
Vyučující v každé hodině vždy provádí kontrolu přítomnosti žáků.  

• Během vyučování se žáci řídí pokyny učitele. V odborných učebnách žáci dodržují 
bezpečnostní řády těchto učeben. 

• Během vyučování je zakázáno konzumovat jakékoliv potraviny, možnost napít se určí vždy 
konkrétní vyučující, který objektivně posoudí nutnost takového počínání.  

• Žáci nenarušují průběh vyučovací hodiny nevhodných chováním a činnostmi, které se 
neslučují se školním řádem a nemají žádný vztah k vyučování (vyrušování při vyučování, 
napovídání při zkoušení, opisování při písemných zkouškách a používání nepovolených 
pomůcek). Přestávek využívají k přípravě na vyučování, nebo k přechodu do jiných 
učeben, k osvěžení a odpočinku. 

• Žákům je zakázáno pořizovat během vyučování jakékoliv záznamy (zvukové, obrazové 
nebo elektronické).  

3.4 O přestávkách 

• Přestávka mezi 2. a 3. hodinou je 15 minut (9.25 - 9.40). Ostatní přestávky trvají 10 minut, 
obědová přestávka mezi 4. a 5. hodinou trvá 20 minut, po 5. hodině je 30 minutová 
přestávka a přestávka mezi 6. a 7. hodinou trvá 5 minut (kvůli dojíždějícím žákům). Žáci 
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mají právo na přestávku časově nezkrácenou. Během přestávek není žákům dovoleno 
opustit školní budovu. Při příznivém počasí je možné trávit velkou přestávku na hřišti školy 
pod dozorem učitele. Žáci neopouštějí hřiště bez vědomí učitele. 

• Během malých přestávek žáci bezdůvodně neopouštějí učebnu. O velkých přestávkách po 
2. a 4. vyučovací hodině se ukázněně pohybují v prostorách školy. 

• O velké přestávce se žáci mohou pohybovat ve vnitřním prostoru školní budovy. Do jiných 
kmenových tříd nevstupují. Vstup do některých učeben (zejména odborných) je povolen 
pouze za přítomnosti pedagogického pracovníka. 

• Žáci nevstupují do sborovny, kabinetů a ostatních místností vyčleněných pro pedagogické 
pracovníky nebo zaměstnance školy, nevstupují také do provozních míst. Vstupují pouze 
na vyzvání. 

• Po vyučování se žáci ve škole nezdržují, výjimku tvoří návštěvy školní družiny nebo 
zájmového kroužku, na který je žák přihlášen. 

• Před vyučováním a po jeho skončení mohou žáci pobývat ve školním areálu a využívat 

sportovní plochy. Škola za ně v tomto čase neodpovídá. 

3.5 Při distanční výuce 

• Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo 

mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost 

ve škole více než poloviny žáků jedné třídy. Přesnou formu distanční výuky, začátek výuky, 

konec, přestávky apod. určuje konkrétní pedagogický pracovník. 

• Probíhá-li distanční výuka, jsou žáci povinni sledovat webové stránky školy, své e-mailové 

klienty a sdílené disky. 

• Během videohovoru při distanční výuce se žáci řídí pokyny učitele. 

• Pokud škola vyučuje distančním způsobem, je přísně zakázáno pořizovat zvukové či 

obrazové záznamy vzájemné komunikace mezi učitelem a žáky, pokud učitel výslovně 

nepovolí uchování záznamu např. pro studijní účely. 

4. Prevence rizikového chování a řešení šikany ve škole 

• V celém areálu školy platí přísný zákaz kouření. 
• V celém areálu školy platí přísný zákaz pití alkoholických nápojů a energetických nápojů. 
• Platí přísný zákaz nošení, držení, distribuce a užívání návykových látek v areálu školy. 
• Žák je povinen respektovat Program školy proti šikanování, kdy cílem je vytvořit ve škole 

bezpečné, respektující a spolupracující prostředí. Důležité je posilovat oblast komunikace 
a vztahů mezi žáky ve třídách, ve školních kolektivech. 

• Žáci mají po vlastní úvaze možnost využít anonymní schránku na dotazy pro svá sdělení 
související s problémy alkoholu, drog, šikany, xenofobie, násilí apod. Schránku mohou žáci 
využít i pro svá sdělení o trestné činnosti nebo ničení školního majetku. Informace ze 
schránky jsou určeny školnímu metodikovi prevence. 

• 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 (zejména v situacích, kdy jsou takto postiženi žáci mladší a slabší), jsou v 
prostorách školy a při školních akcích přísně zakázány a jsou považovány za hrubý 
přestupek proti řádu školy.  

• Zákaz vnášení věcí a látek ohrožujících bezpečnost a zdraví a podmínky vnášení a 
nakládání s běžnými věcmi, které přímo nesouvisejí s vyučováním 
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• Žákům není dovoleno vnášet do školy jakékoliv zbraně včetně nožů, výbušniny a jinak 

nebezpečné látky a předměty. Toto ustanovení se vztahuje i na všechny akce pořádané 

školou nebo pořádané ve spolupráci se školou. 

• Do školy žáci nosí pouze věci potřebné k výuce, cenné věci do školy nenosí.  

• S mobilním telefonem nakládá žák jako s cennou věcí. 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 pedagogickým pracovníkem.  

• Zjistí- li žák ztrátu osobní věci, je povinen tuto skutečnost okamžitě ohlásit vyučujícímu, o 

přestávce pedagogickému pracovníkovi, který koná dohled nebo třídnímu učiteli, popř. 

vedení školy. Škola nebude brát zřetel na pozdě ohlášenou ztrátu osobní věci. 

• Pokud žák vlastní mobilní telefon, je jeho povinností ho před vstupem do školy vypnout a 

znovu ho zapnout až po opuštění školní budovy. Výjimku lze udělit pouze v případech pro 

komunikaci se zákonným zástupcem, a to s vědomím učitele. Platí přísný zákaz používat 

mobilní telefon během výuky. Výjimku tvoří případy, kdy vyučující používání mobilního 

telefonu při hodině výslovně schválil a zařízení slouží ke vzdělávacím účelům (vzdělávací 

aplikace, hledání na internetu apod.) 

• K uložení jízdních kol slouží žákům pouze stojany na dvoře školy. Žáci jsou povinni kola 

uzamykat. Při vjezdu do areálu dvora dbají žáci zvýšené opatrnosti. 

 

 

Platnost od 1. 9. 2020 

 

        Mgr. Bc. Alena Krchňavá 


