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ŠKOLNÍ ŘÁD 

 
1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců 
Každý žák, rodič (zákonný zástupce) a zaměstnanec školy 

 je svobodný ve svém chování a jednání, ale nesmí omezovat práva ani odpovědnost ostatních 

 je odpovědný za své jednání, je tolerantní a jeho vystupování je partnerské, naplněné 
vzájemnou úctou a respektem 

 je odpovědný za vytváření dobrého partnerského vztahu a za otevřenou a důvěrnou 
vzájemnou komunikaci, vedenou kultivovaným způsobem 

 
1.1 Žák má právo 

 na vzdělávání a účast na vyučování podle rozvrhu hodin 

 na odpočinek a volný čas a o přestávkách se volně pohybovat ve všech společných prostorách 
školy 

 na ochranu před psychickým a fyzickým násilím, špatným zacházením nebo patologickými jevy 

 sám nebo s pomocí svých blízkých sdělovat své názory, obhajovat své skutky a diskutovat 
o nich slušnou formou 

 od každého zaměstnance školy obdržet odpověď na svůj dotaz 

 požádat vyučujícího o vysvětlení úkolu 

 být hodnocen individuálně a objektivně tak, aby svému hodnocení dobře rozuměl 

 mít možnost v případě nezbytné potřeby požádat učitele o zavolání rodičům nebo si 
z kanceláře školy zavolat na linku důvěry 

 odvolávat se k svému třídnímu učiteli a následně i k ředitelce školy, je-li přesvědčen, že je jeho 
činnost či chování nespravedlivě hodnoceno kterýmkoliv ze zaměstnanců školy 

 vysvětlit svůj přestupek 

 účastnit se pohovoru o svém prospěchu a chování společně se svým rodičem (zákonným 
zástupcem) 
 

1.2 Žák je povinen 

 řádně docházet do školy, tj. pravidelně a včasně podle rozvrhu hodin, a účastnit se všech 
povinných akcí organizovaných školou jako součást povinného školního vzdělávání 

 být řádně připraven na vyučování a vybaven potřebnými pomůckami, včetně žákovské knížky 

 slušně pozdravit každého dospělého pohybujícího se ve škole 

 respektovat pokyny všech zaměstnanců školy 

 zdržet se všech projevů násilí vůči spolužákům, šikanování a neslušného vyjadřování 

 dodržovat tento řád školy. 
 
1.3 Zaměstnanec školy má právo 

 udělovat žákovi pokyny 

 objektivně hodnotit chování jednotlivých žáků a průběh a výsledky jejich školní činnosti 

 vyžádat si od žáka žákovskou knížku a zapsat do ní své sdělení 

 řešit závažné přestupky žáka s policií a případně předat žáka k vyšetření trestné činnosti, při 
zabezpečení pedagogického dohledu 
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 požádat o spolupráci v případě podezření na záškoláctví i ošetřujícího dětského lékaře 
a sociální odbor 

 
1.4 Zaměstnanec školy je povinen 

 odpovědět na pozdrav žáka 

 pozorně vyslechnout dotaz, přání či stížnost kteréhokoli žáka, vhodným způsobem na ně 
odpovědět a zachovat důvěrnost informací 

 připravovat žáky k odpovědnému životu, vést je k porozumění, toleranci a respektu 
k rovnoprávnosti, umožňovat jim volbu v rozhodování a hledání vhodného řešení vzniklých 
situací a problémů, povzbuzovat žáky k aktivní spoluúčasti na dění ve škole a umožnit ji 
i žákům se specifickými potřebami 

 na požádání projednat s rodičem (zákonným zástupcem) jakoukoliv záležitost týkající se jeho 
dítěte 

 řešit přestupky žáků proti školnímu řádu s ředitelkou školy, s rodiči, na pedagogické radě a dle 
závažnosti i s policií 

 informovat sociální odbor o neplnění rodičovských povinností 

 dodržovat tento řád školy. 
 
1.5 Rodič (zákonný zástupce) žáka má právo 

 písemně žádat o odklad povinné školní docházky (max. o 2 roky) 

 písemně žádat o individuální vzdělávání žáka 

 žádat o zařazení žáka do přípravné třídy 

 žádat o slovní nebo kombinované hodnocení pro žáka 

 žádat, má-li pochybnosti o správnosti hodnocení, na konci prvního nebo druhého pololetí do 
3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 
3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, ředitele školy o komisionální přezkoušení žáka 

 požadovat potřebné informace týkající se školské legislativy, seznámit se s výročními zprávami  

 jednat s kterýmkoli kompetentním zaměstnancem školy o záležitostech souvisejících se 
vzděláváním a dalšími činnostmi svého dítěte 

 po dohodě s učitelem účastnit se výuky 

 být zvolen zástupcem třídy v organizaci Unie rodičů při ZŠ Votice a ZŠ Olbramovice a zde 
předkládat a obhajovat potřeby a zájmy ostatních zákonných zástupců žáků i své vlastní 

 být volen za zákonné zástupce žáků do školské rady a aktivně ovlivňovat činnost školy 
 
1.6 Rodič (zákonný zástupce) žáka je povinen 

 každou nepřítomnost omlouvat zápisem do žákovské knížky 

 omlouvat nepřítomnost svého dítěte ve vyučování třídnímu učiteli (lze tak učinit i telefonicky) 
nejpozději do 3 dnů od počátku nepřítomnosti a na konci nemoci provést zápis celé 
nepřítomnosti do žákovské knížky 

 v případě nepřítomnosti předem známé, žádat o uvolnění z vyučování na některou vyučovací 
hodinu vyučujícího, na 1-2 dny třídního učitele. Na dobu delší žádat o uvolnění písemnou 
formou na schváleném formuláři přímo ředitelku školy. Rodič se po uvolnění žáka z vyučování 
stává zodpovědným za jeho bezpečnost. 

 informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtíží dítěte nebo žáka nebo 
jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání a bezpečnost 
žáka ve škole 
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 oznamovat škole údaje o žákovi, které jsou školy povinné shromažďovat (jméno a příjmení, 
rodné číslo, státní občanství, údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání, údaje o tom, zda je 
žák zdravotně postižen, či sociálně znevýhodněn) 

 na požádání pedagogického zaměstnance školy se dostavit do školy k projednání jakékoliv 
záležitosti týkající se jeho dítěte 

 
2. Provoz a vnitřní režim školy 

 Budovu školy otvírá školnice v 6,30 hod pouze pro žáky přihlášené do školní družiny. Pro 
ostatní žáky je škola otevřena od 7,40 hod. 

 Žáci se přezouvají a odkládají své svršky do šatny. V šatně dbají na to, aby byly jejich věci 
úhledně uloženy, v kapsách odložených svršků nenechávají cenné věci ani peníze. 

 Musí-li mít žák ve škole více peněz či nějakou cennost, může požádat vyučujícího o uzamčení. 
Ztráty věcí z neuzamčených místností pojišťovny nehradí. 

 Na kontrolu pořádku v šatně dohlíží školnice. 

 Žák, který přijde do školy později, zazvoní na zvonek. Po odemčení budovy se přezuje 
a odchází do třídy. 

 Po budově se žák pohybuje ve vhodné obuvi. 
 

2.1. Vyučování 
1.   8,00 - 8,45 
2.   8,55 - 9,40 
3.   10,00 - 10,45 
4.   10,55 - 10,40 
5.   11,50 - 12,35 
6.   12,45   - 13,30  
7.   13,40 - 14,25 
 

 Nepřijde-li učitel do třídy do 5 minut po zazvonění, hlásí to třídní služba v ředitelně. 

 Při vstupu dospělé osoby do třídy a jejím odchodu žáci zdraví povstáním, pokud právě nepíší 
písemnou práci. 

 Přechází-li žáci na hodinu do jiné třídy, čekají na příchod vyučující. 

 Ve škole je během vyučování zakázáno používání mobilních telefonů žáky, telefon mají 
pouze žáci se závažným zdravotním problémem po dohodě školy s rodiči. Mobil musí mít žák 
stále u sebe a vypnutý. Kontakt na žáka je možný prostřednictvím telefonu školy, ředitelky 
nebo školní družiny. 
 

2.2. Přestávky 

 O přestávkách žáci pobývají ve třídách, kde se volně pohybují, odcházejí na WC, podle 
potřeby pijí a svačí. Je-li vhodné počasí, mohou pod dohledem vyučujícího trávit velkou 
přestávku také na školním hřišti. 
 

2.3. Ukončení vyučování 

 Po ukončení vyučování žáci setřou tabuli, zvednou židličky, uklidí si věci do tašek a odejdou 
pod dohledem vyučujícího do šatny. Třídu zanechají uklizenou. 

 V šatně se žáci přezují a obléknou, své přezůvky uloží do sáčku a pověsí na háček. Žáci, kteří 
odcházejí domů, opustí bez zbytečného zdržování budovu školy. 
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 Žáci, kteří odchází na oběd, se řadí pod dohledem vychovatelky školní družiny a vyučujících, 
kteří zajišťují dozor nad žáky podle rozpisů dozoru na oběd. Do jídelny si nesou přezůvky, 
pokud je nemají ve školní jídelně. Při přesunu do jídelny a zpět do školy dbají pokynů 
vyučujících. 

 
3. Bezpečnost a ochrana zdraví 

 Všichni žáci, zaměstnanci, zákonní zástupci a osoby pohybující se ve škole se chovají tak, aby 
chránili zdraví své i všech ostatních, dodržují pravidla bezpečnosti a protipožární ochrany na 
škole. 

 Ve škole je zakázáno kouření, požívání alkoholu, držení, distribuce a zneužívání návykových 
látek, manipulace s pyrotechnikou, elektrickými zařízeními i další zdraví škodící činnosti. 

 Při záškoláctví, šikaně, krádežích, kouření, požívání a přechovávání alkoholu a požívání 
a přechovávání omamných a psychotropních látek se postupuje podle přesných pravidel 
daných Krizovým plánem. 

 Všichni zaměstnanci jsou povinni se seznámit s požárními poplachovými směrnicemi a řídit 
se jimi, musí znát evakuační plán. 

 Každou zjištěnou závadu, která by mohla způsobit úraz nebo požár, hlásí žáci o přestávce 
ihned dozírajícímu učiteli nebo při vyučování vyučujícímu. Závady lze hlásit také v ředitelně. 

 Každý také hlásí i sebemenší úraz přítomnému učiteli nebo přímo v ředitelně, po vyučování 
ve školní družině vychovatelce. 

 Zaměstnanci jsou povinni poskytnout první pomoc při zranění žáka, ohlásit událost rodičům 
a zajistit případné přivolání lékařské služby nebo předat dítě rodičům nebo jiným rodinným 
příslušníkům, které rodič určil. Pověřený pracovník provádí zápis úrazů do Knihy úrazů. 

 Všichni dbají ve škole na pořádek, odpadky vhazují do košů, papír třídí. 

 Před hodinou tělocviku se žáci ve své třídě převlékají do cvičebního úboru a v šatně se pak 
přezouvají do sportovní obuvi, jdou-li na školní hřiště, nebo si nesou obuv na cvičení 
v tělocvičně v ruce. Z důvodu osobní bezpečnosti je nutné odkládat si před hodinou TV 
řetízky, náušnice, náramky, prstýnky na předem dohodnuté místo. Při pracovním vyučování 
či výtvarné výchově mají žáci používat ochranný oblek (zástěru, košili), který mají ve své 
třídě, stejně jako cvičební úbor. 

 S okny manipulují pouze vyučující. 

 Dozor nad žáky zajišťovaný školou končí odchodem žáků ze školní budovy nebo ukončením 
společných činností organizovaných v prostorách mimo školu (zpravidla po návratu ke škole). 

 Žáci nesmí do školy nosit věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo ohrožovat 
mravní výchovu dítěte. 

 Při pohybu na veřejných komunikacích musí žáci dodržovat pravidla silničního provozu. 

 Učitelé provádějí seznámení žáků se školním řádem na začátku školního roku a v případě 
potřeby i v jeho průběhu.  

 Pro společný odchod na oběd a návrat zpět do školy jsou ve škole stanoveny Zásady pro 
zajištění bezpečnosti žáků při odchodu na oběd. 

 Ve škole je také vyvěšen v ředitelně traumatologický plán, obsahující důležitá telefonní čísla, 
jména dětských lékařů a doba jejich ordinačních hodin. 

 Součástí tohoto řádu jsou také řády sálu, školní družiny, hřiště a školního pozemku, 
počítačové učebny a jídelny, které jsou vyvěšeny na určených místech a s jejich zněním se 
seznamují žáci vždy na začátku školního roku. 
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4. Zacházení s majetkem školy 

 Žák zachází šetrně s učebnicemi a školním majetkem, pokud dojde ke škodě na tomto 
majetku, kterou prokazatelně žák zavinil, musí ji on nebo jeho zástupci odstranit či finančně 
uhradit jejich opravu. 

 Žák na konci roku či při přechodu na jinou školu vrací (kromě 1. ročníku a přípravné třídy) 
zapůjčené učebnice, v případě jejich ztráty nebo zničení je povinen ji nahradit dle Směrnice 
plateb za poškozené učebnice. 

 
5. Hodnocení (klasifikace) chování a činnost žáků 

 K ocenění dobré práce žáka může pedagogický zaměstnanec udělit žákovi po jednání na 
pedagogické radě pochvalu, žák může obdržet také odměnu i věcnou z prostředků Unie 
rodičů při ZŠ. 

 Při porušování tohoto řádu školy může být žákovi podle závažnosti uděleno napomenutí či 
důtka třídního učitele nebo důtka ředitele školy. 

 Při závažném porušování tohoto řádu může být žákovi snížená známka z chování. Mezi 
přestupky tohoto stupně patří i hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči 
zaměstnancům školy. 

 V případě nepřítomnosti žáka ve vyučování delší než jeden týden, je žák omlouván při 
přezkušování učiva (ať již ústním či písemném) po dobu rovnající se polovině zameškané 
doby, pokud se učitel nedohodne se žákem a jeho zástupci na době kratší. 

 Žákovi, který se nemůže pro svůj zdravotní stav po dobu delší než dva měsíce účastnit 
vyučování, stanoví ředitel školy takový způsob vzdělávání, který odpovídá možnostem žáka. 
Zákonný zástupce žáka je povinen vytvořit pro stanovené vzdělávání podmínky. 

 Součástí tohoto řádu jsou také Pravidla pro hodnocení prospěchu a chování žáka (viz 
příloha). 

 
6. Závěrečná ustanovení 
 

 Tento řád je závazný pro všechny žáky a zaměstnance školy. Školní řád bude zveřejněn na 
internetových stránkách školy a na veřejně přístupném místě v budově školy. 

 

 
 
 
projednán na pedagogické radě 23.1.2017 
se schválenou platností od 1.2.2017 
 
         

Mgr. Věra Kutišová 
   ředitelka školy 


