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          ZŠ Senomaty, 270 31 Senomaty, Nám.K.Buriana 54 
 

 
1. Ředitel školy vydává školní řád dle Školského zákona  

č. 561/2004 Sb., který upravuje: 

 

a) Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti  

o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky:  

 

PRÁVA  A  POVINNOSTI  ŽÁKŮ 

 

1. Žáci mají právo 

 

A/ na vzdělání a školské služby podle školského zákona 

B/ aby byly informováni o průběhu a výsledcích svého vzdělání 

C/ zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat 

     v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy, ten je povinen se stanovisky 

     těchto samosprávných orgánů zabývat 

D/ vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání 

     přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni 

     vývoje  

E/ na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělání                              

 

2. Žáci jsou povinni   

 

A/  řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat 

B/  dodržovat školní a vnitřní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti,  

      s nimiž byli seznámeni   

 

C/  plnit pokyny pedagogických pracovníků škol vydané v souladu s právními předpisy  

      a školním řádem   

 

3. Žák se ve škole chová slušně k dospělým i jiným žákům školy, dbá pokynů pedagogických  

a provozních pracovníků, dodržuje školní řád školy. Chová se tak, aby neohrozil zdraví svoje ani 

jiných osob. 

 

4. Žák chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin a účastní se činností organizovaných  

školou.  

Účast na vyučování nepovinných předmětů a docházka do zájmových kroužků, do školní družiny 

je pro přihlášené povinná.  

Odhlásit se může vždy ke konci pololetí. 

 



5. Žák chodí do školy vhodně a čistě upraven a oblečen. 

 

6.  Žák zachází s učebnicemi a školními potřebami šetrně, udržuje své místo, třídu i ostatní  

     školní prostory v čistotě a pořádku, chrání majetek před poškozením, nosí do školy učebnice 

     a školní potřeby podle rozvrhu hodin a pokynů učitelů. 

 

7.  Před ukončením vyučování žáci z bezpečnostních důvodů neopouštějí školní budovu  

     bez vědomí vyučujících. V době mimo vyučování žáci zůstávají ve škole jen se svolením       

     vyučujících a pod jejich dohledem. 

 

8. Žáci chrání své zdraví i zdraví spolužáků, žákům jsou zakázány činnosti, které jsou zdraví 

škodlivé /např. kouření, pití alkoholických nápojů, požití návykových a zdraví škodlivých látek. 

 

9. Žák chodí do školy pravidelně a včas pole rozvrhu hodin nebo pokynů vyučujících. 

 

10.  Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování  

       nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka. Podmínky pro uvolňování žáka  

       z vyučování a omlouvání neúčasti žáka ve vyučování stanoví školní řád následovně: 

       Odchod žáka z vyučování před jeho ukončením je možný pouze na základě písemné  

       omluvy rodičů, kterou žák předloží vyučujícímu hodiny / platí při uvolnění na 1 hodinu /, 

       nebo třídnímu učiteli při uvolnění na více hodin. 

       Žáka si ze školy vyzvedne zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba. Do tří dnů omlouvá     

       předem známou absenci třídní učitel, na více dní ředitel školy na základě písemné žádosti. 

 

11. Žák se řádně a systematicky připravuje na vyučování, včetně domácích úkolů a doplnění učiva  

      při zameškání výuky. 

 

12. Žák má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, má právo na vzdělání  

      a na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování  

      základních psychohygienických podmínek, má právo být seznámen se všemi předpisy se vztahem  

      k jeho pobytu a činnosti ve škole. Každý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti  

      s činností školy, hlásí bez zbytečného odkladu vyučujícímu, třídnímu učiteli nebo jinému  

      zaměstnanci školy. 

 

13. Žák nenosí do školy předměty, zvířata, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zdraví  

      a bezpečnost jeho nebo jiných osob. Cenné předměty, včetně šperků a mobilních telefonů 

odkládá pouze na místa k tomu určená, to znamená pouze do osobních uzamykatelných skříněk  

nebo vyučující je po stanovenou dobu přeberou do úschovy a zajistí jejich bezpečnost. 

 

14. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy považují  

      za závažné zaviněné porušení povinností stanovených tímto řádem. 

 

15. Při porušení povinností stanovených tímto řádem lze podle závažnosti porušení žákovi  

uložit: 

a/  napomenutí třídního učitele 

b/  důtku třídního učitele 

c/  důtku ředitele školy 

Škola neprodleně oznámí uložení napomenutí nebo důtky a jejich důvody prokazatelným 

způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci a zaznamená je do dokumentace škol 

 



Provoz a vnitřní režim školy 

 

A. Režim činnosti ve škole 

 

1. Vyučování začíná v 8.00 hodin, vyučování výjimečně zařazené na dřívější dobu nesmí 

začínat dříve než v 7.00 hodin. Vyučování probíhá podle časového rozvržení vyučovacích 

hodin a přestávek, které je přílohou tohoto řádu. Tyto údaje mají žáci zapsány v žákovských 

knížkách.  

Vyučování končí nejpozději do 14.25 hodin. Vyučovací hodina trvá 45 minut.   

Školní vzdělávací program školy může pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami stanovit 

odlišnou délku vyučovací hodiny.  

V odůvodněných případech lze  vyučovací hodiny dělit a spojovat, v tom případě je odlišná doba 

vyučování oznámena rodičům. 

 

2. Školní budova se pro žáky otevírá v 6.30 hodin. Žákům je umožněn vstup do budovy 

nejméně 20 minut před začátkem vyučování a o přestávce mezi dopoledním a odpoledním 

vyučováním. V jinou dobu vstupují žáci do školy pouze na vyzvání zaměstnanců školy, kteří  

nad nimi zajišťují pedagogický dohled. Dohled nad žáky je zajištěn po celou dobu jejich pobytu 

ve školní budově, přehled dohledů je vyvěšen na všech úsecích, kde dohled probíhá. 

 

3. Přestávky mezi vyučovacími hodinami jsou desetiminutové. Po první vyučovací hodině  

se zařazuje přestávka v délce 20 minut / 15 min. má být nejméně /. Přestávka mezi dopoledním  

a odpoledním vyučováním trvá 50 nejméně min. 

 

4. Po příchodu do budovy si žáci odkládají obuv a svršky na místa k tomu určená – v šatně 

a ihned odcházejí do učeben. V šatnách se nezdržují a nevysedávají tam. V průběhu vyučování je 

žákům vstup do šaten povolen pouze se svolením vyučujícího. 

 

5. Při organizaci výuky jinak než ve vyučovacích hodinách stanoví zařazení a délku přestávek 

pedagog pověřeným vedením akce podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním 

fyziologickým potřebám žáků. 

 

6. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků ve škole zajišťuje škola svými zaměstnanci, pedagogickými  

i nepedagogickými. Zaměstnance, který není pedagogickým pracovníkem, může ředitel školy 

k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků určit pouze, pokud je zletilý a způsobilý k právním 

úkolům a v pracovněprávním vztahu se školou. 

 

7. Největší počet žáků ve třídě je obecně 30, škola může mít podle §23 odst. 3 zákona č. 561/2004 

Sb., školského zákona zřizovatelem schválenou výjimku do 4 dětí, při zachování bezpečnostních 

a hygienických předpisů. 

Nejvyšší a nejnižší počty ve škole a ve třídě přesně stanovují vyhlášky: 

č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání 

č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání 

8. Při výuce některých předmětů, zejména nepovinných a volitelných, lze dělit třídy na skupiny 

žáků ze stejných nebo různých ročníků nebo spojovat třídy, počet skupin a počet ve skupině se 

určí rozvrhem na začátku školního roku, zejména podle prostorových, personálních a finančních 

podmínek školy, podle charakteru činnosti žáků, v souladu s požadavky na jejich bezpečnost a 

ochranu zdraví a s ohledem na didaktickou a metodickou náročnost předmětu. 

 



9. Nejvyšší počet žáků ve skupině je 30. Při výuce cizích jazyků je nejvyšší počet žáků  

ve skupině 24. 

 

10.  Škola při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských                    

       služeb přihlíží k základním fyziologickým potřebám dětí a žáků a vytváří podmínky  

       pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů. 

 

11.  Škola zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví dětí a žáků při vzdělávání a s ním přímo  

       souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb a poskytují žákům nezbytné  

       informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.  

 

12. Škola vede evidenci úrazů dětí a žáků, k nimž došlo při činnostech uvedených v odstavci 

11., vyhotovuje a zasílá záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím. 

 

13. O všech přestávkách je umožněn pohyb dětí mimo třídu. Velká přestávka je využita  

na svačinu v prostorách tříd nebo školní družiny. 

 

14. Provoz školy probíhá ve všedních dnech, od 7.00 do 15 hodin.  

       Práci sekretariátu vykonává ředitel. 

       Pracovní doba školníka/ce je uvedena na jeho kanceláři: Po-Pá 5,30-11,30 a 13,00-15,00. 

 

15. V období školního vyučování může ředitel školy ze závažných důvodů, zejména organizačních  

a technických, vyhlásit pro žáky nejvýše 5 volných dnů ve školním roce. 

 

16. Za pobyt žáka ve školní družině platí zástupci žáka poplatek. Výši úplaty stanoví ředitel  

školy ve směrnici pro činnost školní družiny a zveřejňuje na veřejně přístupném místě, 

o snížení nebo prominutí úplaty, zejména v případě dětí se sociálním znevýhodněním,  

rozhoduje ředitel školy, podrobnosti jsou uvedeny ve směrnici pro činnost školní družiny. 

 

B. Režim při akcích mimo školu 

 

1. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při akcích a vzdělávání mimo místo, kde se uskutečňuje 

vzdělávání zajišťuje škola vždy nejméně jedním zaměstnancem školy – pedagogickým  

pracovníkem. Společně s ním může akci zajišťovat i zaměstnanec, který není pedagogickým 

pracovníkem, pokud je zletilý a způsobilý k právním úkonům a v pracovněprávním vztahu  

se školou.  

 

2. Při organizaci výuky při akcích souvisejících s výchovně vzdělávací činností mimo místo, 

kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví zařazení a délku přestávek pedagog pověřeným vedením 

akce, podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků. 

 

3. Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, nesmí na jednu osobu 

zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví žáků připadat více než 25 žáků. 

       Výjimku z tohoto počtu může stanovit s ohledem na náročnost zajištění bezpečnosti  

       a ochrany zdraví žáků ředitel školy. Škola pro plánování takovýchto akcí stanoví tato pravidla –  

       každou plánovanou akci mimo budovu školy předem projedná organizující pedagog s vedením  

       školy zejména s ohledem na zajištění BOZP. Akce se považuje za schválenou uvedením   

       v týdenním plánu práce školy, kde zároveň s časovým rozpisem uvede ředitel školy jména  

       doprovázejících osob. 

 



4. Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, kdy místem  

pro shromáždění žáků není místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje organizující  

pedagog bezpečnost a ochranu zdraví žáků na předem určeném místě 15 minut před dobou 

shromáždění. Po skončení akce končí zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků  

na předem určeném místě a v předem určeném čase. Místo a čas shromáždění žáků a skončení 

akce oznámí organizující pedagog nejméně 1 den předem zákonným zástupcům žáků a to 

zápisem do žákovské knížky, nebo jinou písemnou informací. 

 

5. Při přecházení žáků na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy se žáci řídí 

pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Před takovýmito akcemi 

doprovázející učitel žáky prokazatelně poučí o bezpečnosti. Pro společné zájezdy tříd, lyžařské 

kurzy, pobyty v přírodě platí zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými jsou žáci předem 

seznámeni. Při pobytu v ubytovacích zařízeních se žáci podřizují vnitřnímu řádu  

tohoto zařízení a dbají všech pokynů pracovníků tohoto zařízení. 

 

6.  Pro pořádání mimoškolních akcí platí zvláštní směrnice školy zahrnující i oblast bezpečnosti 

     a ochrany zdraví žáků: 

- směrnice pro pobyt v přírodě 

- zahraniční výjezdy 

- projektové dny 

     Za dodržování předpisů o BOZP odpovídá vedoucí akce, který je určen ředitelem školy. 

 

7.  Součástí výuky je také výuka plavání ve čtyřech ročnících 1. stupně v celkové délce 40 hodin.  

    Do výuky mohou být zařazeny také další aktivity jako bruslení, pobyt v přírodě atd.  

    Těchto aktivit se mohou účastnit pouze žáci zdravotně způsobilí, jejichž rodiče o tomto  

    dodají škole písemné lékařské potvrzení ne starší jednoho roku. 

 

8. Chování žáka na mimoškolních akcích je součástí celkového hodnocení žáka včetně 

      klasifikace na vysvědčení. 

 

9. Při zapojení školy do soutěží bezpečnost a ochranu zdraví žáků po dobu dopravy na soutěže  

a ze soutěží zajišťuje vysílací škola, pokud se se zákonným zástupcem žáka nedohodne jinak. 

V průběhu soutěže zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků organizátor. 

 

10.  U sportovních soutěží, uměleckých soutěží a dalších soutěží, kde to charakter soutěže vyžaduje   

 a je to dáno organizačním řádem soutěže, zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků vysílající    

 škola v plném rozsahu, pokud se se zákonným zástupcem žáka nedohodne jinak. 

 

C. Docházka do školy 

 

1. Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději 

do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka – písemně nebo telefonicky. 

Po návratu žáka do školy písemně na omluvném listu v žákovské knížce. Omluvu podepisuje 

jeden ze zákonných zástupců žáka. Při podezření na neomluvenou absenci si třídní učitel nebo 

jiný vyučující může vyžádat prostřednictvím zástupců žáka lékařské potvrzení. Omluvenku žák 

předloží třídnímu učiteli ihned po návratu do školy. Absenci žáka omlouvají zákonní zástupci 

žáka. Při dlouhé absenci známé předem škola vyžaduje od rodičů předem písemnou omluvu  



absence / např. rodinné rekreace /.  Z jedné vyučovací hodiny uvolňuje příslušný vyučující, na 

delší dobu do 3 vyuč.dnů uvolňuje třídní učitel, nad dny 3 ředitel. 

 

2. Ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost 

jeho zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu, zároveň určí 

náhradní způsob vzdělávání žáka v době vyučování tohoto předmětu. 

 

D. Zákonní zástupci žáků 

 

1. Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni 

 

      A/  zajistit, aby dítě a žák docházel řádně do školy nebo školského zařízení 

      B/  na vyzvání ředitele školy nebo školského zařízení se osobně zúčastnit projednání          

            závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte nebo žáka 

      C/  informovat školu o zdravotní způsobilosti žáka ke vzdělávání a případných změnách 

            způsobilosti, o zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by   

            mohly mít vliv na průběh vzdělávání, údaje o tom, zda je dítě nebo žák zdravotně  

            postižen, včetně údaje o druhu postižení, nebo zdravotně znevýhodněn 

      D/  dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka ve vyučování v souladu s podmínkami 

            stanovenými školním řádem 

      E/  oznámit škole údaje podle § 28 odst. 2 a 3 a školského zákona č. 561/2004 Sb. další  

            údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělání nebo bezpečnost dítěte a žáka a dále 

            informovat školu o změnách v těchto údajích. 

 

E. Zaměstnanci školy   

 

1. Učitelé věnují individuální péči dětem z málo podnětného rodinného prostředí, dětem se  

zdravotními problémy, dbají, aby se zdraví žáka a zdravý vývoj nenarušil činností školy. 

       Berou ohled na výsledky lékařských vyšetření, zpráv z vyšetření v pedagogicko psychologických  

       poradnách a na sdělení rodičů o dítěti. 

       Třídní učitelé průběžně seznamují ostatní pedagogy o nových skutečnostech zjištěných  

       u žáka – problémy s chováním, prospěchem, zdravotní a rodinné problémy.   

       Všichni vyučující zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví žáků při činnostech, které přímo      

       souvisejí s výchovou a vzděláním. Pravidelně a soustavně informují zástupce žáka o  

       prospěchu žáka, sdělují jim všechny závažné známky. Informují je o každém mimořádném 

       zhoršení prospěchu žáka. 

       Učitelé evidují a kontrolují absenci žáků. Vyžadují od rodičů omluvu nepřítomnosti. 

       Na žádost rodičů uvolňují žáka z vyučování, vždy na základě písemné žádosti o uvolnění.  

       Pravidelně informují rodiče o prospěchu a chování žáků prostřednictvím sešitů, třídních   

       katalogů a žákovských knížek, při konzultačních hodinách a třídních schůzkách s rodiči.  

       Souhrnné hodnocení píší dle potřeby do žákovských knížek tak, aby byla zajištěna  

       informovanost rodičů o prospěchu a chování žáků podle požadavků klasifikačního řádu.  

       Kontrolují, zda rodiče sledují zápisy v žákovských knížkách. 

 

2. Pedagogičtí zaměstnanci přicházejí do školy nejméně 15 minut před zahájením vyučování 

a výchovné činnosti, dostatečně včas před výkonem dohledu nad žáky.  

 

3. Po skončení poslední vyučovací hodiny překontrolují pořádek ve třídě, uzavření oken, uzavření 

přívodu vody a vypnutí elektrických spotřebičů. Pedagog odchází ze třídy poslední. Před 

odchodem z budovy se ve sborovně seznámí s přehledem zastupování a dozorů na další dny. 



4. Ve škole se nekouří. 

5. V budově lze používat pouze evidované elektrické spotřebiče.  K vaření vody na nápoje 

 je povoleno používat pouze varné konvice zakoupené školou, v době mimo provoz musí 

 být konvice umístěna mimo podložku, ze které je napájena el. energií.  

 

F. Odlišnosti provozu v mateřské škole řeší školní řád MŠ 

 

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně 

patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 

 

1.  Všichni žáci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví a majetek 

     svůj ani jiných osob. 

 

2. Žákům není v době mimo vyučování povoleno zdržovat se v prostorách školy, pokud  

nad nimi není vykonáván dozor způsobilou osobou. 

 

3. Každý úraz, poranění čin nehodu, k níž dojde během pobytu žáka ve školní budově nebo  

mimo budovu při akci pořádané školou žáci hlásí ihned vyučujícímu nebo pedagogickému 

dozoru. 

 

4. Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením 

      bez dozoru učitele. 

5. Při výuce v tělocvičně, na pozemcích, zachovávají žáci specifické bezpečnostní předpisy pro tyto  

učebny, dané vnitřním řádem odborné učebny. Vyučující daného předmětu provedou 

prokazatelné poučení žáků v první vyučovací hodině školního roku a dodatečné poučení žáků, 

kteří při první hodině chyběli. O poučení žáků provede učitel záznam do třídní knihy. Poučení  

o BOZP a PO se provádí rovněž před každou akcí mimo školu a před každými prázdninami. 

 

6.  Školní budova je volně přístupná zvenčí pouze v době, kdy je zaměstnanci školy 

     zajištěna kontrola přicházejících osob:  6,30 – 8,00 školnicí. 

     Každý z pracovníků školy, který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich  

     návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovatelně po budově.  

 

7.  Ve všech budovách a prostorách školy platí přísný zákaz – požívání alkoholu a dalších omamných 

      Látek, ponechávat peníze v hotovosti a osobní cenné věci volně ve stolech, skříních ve třídě  

      i sborovně, ponechávat je ve škole přes noc. 

 

8. Šatna s odloženými svršky žáků jsou uzamčeny – venkovními dveřmi. 

  

9. Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu školy povinni 

přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí a žáků a vytvářet podmínky pro jejich 

zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů, poskytovat žákům  

nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. 

 

10. Všichni zaměstnanci školy jsou povinni oznamovat údaje související s úrazy žáků, 

poskytovat první pomoc a vést evidenci úrazů podle pokynů vedení školy. 

 

11.  Po poslední vyučovací hodině dopoledního a odpoledního vyučování vyučující předává 

       žáky, kteří jsou přihlášeni do školní družiny vychovatelce školní družiny. Ostatní odvádí  

       do šatny a zajistí jejich opuštění budovy.  



12.  Pedagogičtí zaměstnanci dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví  

       při práci a protipožární předpisy, pokud zjistí závady a nedostatky, ohrožující zdraví  

       a bezpečnost osob nebo jiné závady technického rázu nebo nedostatečné zajištění budovy, 

       je jejich povinností informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých   

       schopností a možností zabránit vzniku škody. Sledují zdravotní stav žáků a v případě 

       náhlého onemocnění informují bez zbytečných průtahů vedení školy a rodiče postiženého 

       žáka. Nemocný žák může být odeslán k lékařskému vyšetření či ošetření jen v doprovodu 

       dospělé osoby. Třídní učitelé zajistí, aby každý žák měl zapsány v žákovské knížce tyto 

       údaje:    adresu 

                     telefonní čísla rodičů do zaměstnání a domů                        

                     adresu a jméno ošetřujícího lékaře 

        Při úrazu poskytnou žákovi nebo jiné osobě první pomoc, zajistí ošetření žáka lékařem,     

        oznámení události zákon.zástupcům. 

        Úraz ihned hlásí vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů, případně vyplní předepsané  

        formuláře.  

        Ošetření a vyplnění záznamů zajišťuje ten pracovník, který byl jeho svědkem nebo který se  

        o něm dověděl první. 

 

13. Pedagogičtí a provozní pracovníci školy nesmí žáky v době dané rozvrhem bez dozoru 

dospělé osoby uvolňovat k činnostem mimo budovu, nesmí je samotné posílat k lékaři atd. 

Škola odpovídá za žáky v době dané rozvrhem výuky, včetně nepovinných předmětů, 

přestávek a stravování. 

 

14. Evidence úrazů 

A/ Záznam o úrazu provádí zaměstnanec školy, který v době vzniku úrazu vykonával nad 

žáky dohled. Pokud byl úraz ohlášen dodatečně žákem nebo jeho zákonnými zástupci, 

záznam provádí opět zaměstnanec, během jeho dohledu k úrazu údajně došlo nebo třídní 

        učitel. 

B/ V knize úrazů se evidují všechny úrazy dětí a žáků ke kterým došlo při vzdělání a s ním 

přímo souvisejících činnostech a to nejpozději do 24 hodin  okamžiku, kdy se škola o úrazu 

dozví.  

C/ Při úrazech smrtelných a úrazech, jejichž důsledkem byla nepřítomnost dítěte nebo žáka ve 

škole, vyhotovuje škola obdobným způsobem záznamy o úrazu na předepsaných formulářích. 

Pro účely školských předpisů se smrtelným úrazem rozumí takové poškození zdraví, které 

způsobilo smrt po úrazu nebo na jehož následky žák zemřel nejpozději do jednoho roku od 

vzniku úrazu.  

Záznam o jakémkoli úrazu i evidovaném v knize úrazů se vyhotoví také na žádost zákonného 

zástupce nebo zdravotní pojišťovny žáka, příslušného inspektorátu České školní inspekce anebo 

místně příslušného útvaru Policie ČR. 

        D/ Hlášení úrazu. O úrazu nezletilého žáka podá škola bez zbytečného odkladu hlášení jeho  

        zákonnému zástupci.  

        E/ Záznam o úrazu jehož důsledkem byla nepřítomnost nebo pokud je pravděpodobné,  

        že žáku bude poskytnuta náhrada za bolest a stížení společenského uplatnění způsobené úrazem, 

        zasílá škola za uplynulý kalendářní měsíc, nejpozději do pátého dne následujícího měsíce- 

- zřizovateli 

- zdravotní pojišťovně žáka 

- prostřednictvím www stránek České školní inspekce 

   F/ Záznam o smrtelném úrazu zasílá škola navíc ještě příslušnému útvaru Policie ČR 

   a to do 5 pracovních dnů po podání hlášení. 



 

   G/ Osobní údaje, které jsou součástí knihy úrazů, mohou být zpracovávány pouze  

   za účelem evidence úrazů, popřípadě jako podklad pro vyhotovení o úrazu, podléhají 

   režimu ochrany osobních údajů podle platných právních předpisů. 

 

Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí a žáků. 

 

1. U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy, žáků, učitelů či jiných 

osob žákem je vyžadována úhrada od rodičů žáka, který poškození způsobil. Pokud 

byl vznik škody umožněn nedostatečným dozorem nad žákem, na náhradu škody od rodičů 

není právní nárok. Při závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody s rodiči 

je vznik škody hlášen Policii ČR, případně orgánům sociální péče. 

 

2. Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně svému třídnímu učiteli. Žáci dbají na dostatečné  

zajištění svých věcí. 

      

3. Do školy žáci nosí pouze věci potřebné k výuce, cenné věci do školy nenosí. Hodinky, šperky, 

mobilní telefony apod. mají neustále u sebe, mají zakázáno je odkládat, pouze z bezpečnostních 

důvodů (Tv) a na výslovný pokyn vyučujícího, který zajistí jejich úschovu. 

       

4. Žáci školy a zaměstnanci školy odkládají osobní majetek pouze na místa k tomu určená. 

 

     5.  Žákům základních škol a dětem zařazeným do přípravných tříd jsou bezplatně 

          poskytovány učebnice a učební texty uvedené v seznamu podle školského zákona. 

          Žáci prvního ročníku základního vzdělávání a děti zařazené do přípravných tříd tyto 

          učebnice a učební texty nevracejí, žáci ostatních ročníků základního vzdělání jsou povinni 

          učebnice a učební texty vrátit nejpozději do konce příslušného školního roku. 

          Žáci jsou povinni řádně pečovat o takto propůjčený majetek školy, ochraňovat jej  

          před ztrátou a poškozením, vrátit jej na konci roku v řádném stavu. 

 

 

d)  Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, některá ustanovení,  

 škola má vlastní vnitřní klasifikační řád. 

      

1. Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení, za první pololetí lze místo vysvědčení vydat 

žákovi výpis z vysvědčení. 

     

2. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm 

/ dále jen „klasifikace“ /, slovně nebo kombinací obou způsobů.  

 

3. Škola převede slovní hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení 

v případě přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této 

školy nebo zákonného zástupce žáka.  

 

4. U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení 

na základě žádosti zákonného zástupce žáka a doporučení školského poradenského zařízení. 

         Žák s vývojovou poruchou učení může být hodnocen na žádost zákonného zástupce slovně  

         i v případě, že ostatní žáci ve třídě jsou hodnoceni klasifikací. 

 



Hodnocení žáků 

 

 A/ Zásady hodnocení  

Při hodnocení a při průběžné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník /učitel/ uplatňuje 

přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi. 

Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl v průběhu 

klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici. 

Učitel posuzuje žákovy výkony komplexně v souladu se specifikou předmětu.   

 

B/ Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci 

Zejména  těmito metodami: 

. soustavné diagnostikování pozorováním žáka 

. soustavné sledování výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování 

. různé druhy zkoušek / písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové /, didaktické testy 

. kontrolní písemné práce a praktické zkoušky 

. analýzou výsledků činnosti žáka 

. konzultacemi s ostatními učiteli a podle potřeby i s pracovníky pedagogicko-psychologických 

   poraden a zdravotnických služeb, pokud mají žáci zdravotní či vývojové obtíže 

Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní rok, 

aby se nadměrně nenahromadily v určitých obdobích. Termín kontrolní práce prokonzultuje učitel 

s třídním učitelem. V jednom dni mohou konat žáci jen jednu zkoušku uvedeného  

charakteru. Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka.  

 

Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků je: 

1. jednoznačné 

2. srozumitelné 

3. srovnatelné s předem stanovenými kritérii 

4. věcné 

5. všestranné 

 

C/   Klasifikace žáka 

1. Žáci se klasifikují ve všech vyučovacích předmětech uvedených v ŠVP ZV. 

2. Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. 

3. Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se 

hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období. 

4. Učitel vždy postupuje objektivně. 

5. Ředitel školy určí způsob, jakým budou třídní učitelé a vedení školy informováni o stavu 

klasifikace ve třídě 

6. Případy zaostávání žáků a nedostatky v jejich chování se projednají v pedagogické radě. 

7. Na konci klasifikačního období, v termínu, který určí ředitel školy, zapíší učitelé příslušných 

předmětů číslicí výsledky celkové klasifikace do třídního výkazu a připraví  

návrhy na umožnění opravných zkoušek, na klasifikaci v náhradním termínu apod. 

8. Zákonné zástupce žáka informuje o prospěchu a chování  

- učitel jednotlivých předmětů dle pokynů ředitele školy /třídní schůzky, konzultační dny/ 

- ředitel v případě mimořádného zhoršení prospěchu nebo chování, bezprostředně 

a prokazatelným způsobem  

9. Přechází-li žák do jiné školy, zašle ředitel dosavadní školy škole, na niž žák přechází, 

dokumentaci o žákovi a záznam o jeho chování a prospěchu za neukončené klasifikační období. 

10. Přechází-li žák do jiné školy po 15.listopadu nebo 15.dubnu, dokumentace obsahuje návrh  

pro celkovou klasifikaci žáka na konci klasifikačního období. 



 

Hodnocení vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních 

osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu.  Hodnocení je pedagogicky  

zdůvodnitelné, odborně správné a doložitelné. 

 

D/ Hodnocení žáků na vysvědčení  

                 

1. Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou se v případě použití klasifikace hodnotí na 

vysvědčení stupni: 

1 -  velmi dobré 

2 -  uspokojivé 

3 -  neuspokojivé 

 

2. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených 

školním vzdělávacím programem a chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou jsou 

v případě použití slovního hodnocení popsány tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které 

dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách 

jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním 

předpokladům a k věku žáka.  Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka 

v jejich vývoji, ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které 

ovlivňují jeho výkon, a naznačení dalšího rozvoje žáka. Obsahuje také zdůvodnění hodnocení a 

doporučení, jak předcházet případným neúspěchům  žáka a jak je překonávat. 

 

3. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených  

ŠVP ZV se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu: 

1 -  výborný 

2 -  chvalitebný 

3 -  dobrý 

4 -  dostatečný 

5 – nedostatečný 

 

4. Při hodnocení podle odstavce 3 jsou výsledky vzdělávání žáka ve škole a na akcích pořáda- 

ných školou hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména 

vzhledem k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů 

ŠVP ZV, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka. Klasifikace zahrnuje 

ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, 

které ovlivňují výkon. 

5. Při hodnocení žáka podle odstavců 1 a 3 se na prvním stupni použije pro zápis stupně 

hodnocení číslicemi nebo slovní vyjádření, při přestupu na jinou školu se vždy převádí na číselné 

hodnocení.  

 

 Podrobný popis klasifikačních stupňů: 

 

Stupeň 1 /výborný/  

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a úplně a 

chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. 

Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických  

a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí logicky a správně, zřetelně se 

u něho projevuje samostatnost a tvořivost.  



Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný a výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. 

Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, 

pouze s menšími nedostatky. Je schopen studovat samostatně vhodné texty. 

Stupeň 2 /chvalitebný/ 

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a 

úplně.  Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně  

a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při 

řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí.  

Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. 

Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita 

výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších 

nepřesností. Je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty. 

Stupeň 3 /dobrý/ 

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, pojmů, definic a 

zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných intelektuálních a motorických 

činností projevuje nedostatky. Podrobnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. 

V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se 

dopouští chyb.  

Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů a zákonitostí podle podnětů učitele. Jeho myšlení je 

vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. V ústním a písemném projevu má 

nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují 

častější nedostatky, grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky. Je schopen samostatně 

studovat podle návodu učitele. 

Stupeň 4 /dostatečný/ 

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků závažné mezery. 

Při provádění požadovaných intelektuálních a motorických činností je málo pohotový a má 

větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických 

úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je 

nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní 

a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě 

výsledků jeho činnosti a v grafickém projevu se projevují  nedostatky, grafický projev  je 

málo estetický. Závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při 

samostatném studiu má velké těžkosti. 

Stupeň 5 /nedostatečný/ 

Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné nedostatky 

a značné mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti 

má velmi podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených  vědomostí a dovedností při řešení 

teoretických a praktických úkolů  se vyskytují velmi závažné  chyby. Při výkladu a hodnocení 

jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. 

Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky.  V ústním 

a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstižnosti. Kvalita 

výsledků jeho činnosti a grafický projev mají vážné nedostatky. Závažné nedostatky a chyby 

nedovede opravit ani s pomocí učitele. Nedovede samostatně studovat.    

 

(1) Jestliže je žák z výuky některého předmětu v prvním nebo ve druhém pololetí uvolněn20), 

uvádí se na vysvědčení místo hodnocení slovo "uvolněn(a)". 

(2) Nelze-li žáka z některého nebo ze všech předmětů v prvním nebo ve druhém pololetí 

hodnotit ani v náhradním termínu21), uvádí se na vysvědčení místo hodnocení slovo 

"nehodnocen(a)". 
 



E/   Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni:  

 

a) prospěl(a) s vyznamenáním, 

b) prospěl(a), 

c) neprospěl(a), 

d) nehodnocen(a). 

 

 (4) Žák je hodnocen stupněm  

 

a) prospěl(a) s vyznamenáním, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním 

vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu horším než 2 - 

chvalitebný, průměr stupňů prospěchu ze všech povinných předmětů stanovených školním 

vzdělávacím programem není vyšší než 1,5 a jeho chování je hodnoceno stupněm velmi 

dobré;  

v případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace 

postupuje škola podle pravidel hodnocení žáků podle § 14 odst. 2, 

b) prospěl(a), není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím 

programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 - nedostatečný nebo odpovídajícím 

slovním hodnocením, 

c) neprospěl(a), je-li v některém z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím 

programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 - nedostatečný nebo odpovídajícím 

slovním hodnocením nebo není-li z něho hodnocen na konci druhého pololetí, 

d) nehodnocen(a), není-li možné žáka hodnotit z některého z povinných předmětů 

stanovených školním vzdělávacím programem na konci prvního pololetí. 

 

F/  Zásady pro stanovení celkového hodnocení žáka na vysvědčení v případě použití slovního 

hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace 

 

Zásady pro převedení slovního hodnocení do klasifikace nebo klasifikace do slovního hodnocení pro 

stanovení celkového hodnocení žáka na vysvědčení.  Při použití slovního hodnocení se výsledky 

vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním 

vzdělávacím programem hodnotí tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve 

vztahu k očekávaným výstupům jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, ke svým 

vzdělávacím a osobnostním předpokladům a věku. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků 

vzdělávání žáka v jejich vývoji, ohodnocení přístupu žáka ke vzdělávání i v souvislostech, které 

ovlivňují jeho výkon, a naznačení dalšího rozvoje žáka; obsahuje také zdůvodnění a doporučení, jak 

předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat. Výsledky vzdělávání žáka na konci 

prvního pololetí lze hodnotit souhrnně za všechny předměty. Slovní hodnocení lze použít i pro 

hodnocení chování žáka. 

 

Prospěch 

Ovládnutí učiva předepsaného osnovami 

1 – výborný ovládá bezpečně  

2 – chvalitebný ovládá 

3 – dobrý v podstatě ovládá 

4 – dostatečný ovládá se značnými mezerami 

5 - nedostatečný neovládá 

Úroveň myšlení 

1 – výborný pohotový, bystrý, dobře chápe souvislosti  

2 – chvalitebný uvažuje celkem samostatně 



3 – dobrý menší samostatnost v myšlení 

4 – dostatečný nesamostatné myšlení 

5 - nedostatečný odpovídá nesprávně i na návodné otázky 

Úroveň vyjadřování 

1 – výborný výstižné a poměrně přesné  

2 – chvalitebný celkem výstižné 

3 – dobrý myšlenky vyjadřuje ne dost přesně 

4 – dostatečný myšlenky vyjadřuje se značnými obtížemi 

5 - nedostatečný i na návodné otázky odpovídá nesprávně 

Celková aplikace vědomostí, řešení úkolů, chyby, jichž se žák dopouští 

1 – výborný užívá vědomostí a spolehlivě a uvědoměle dovedností ,pracuje 

samostatně, přesně a s jistotou  

2 – chvalitebný dovede používat vědomosti a dovednosti při řešení úkolů, dopouští se 

jen menších chyb 

3 – dobrý řeší úkoly s pomocí učitele a s touto pomocí snadno překonává potíže 

a odstraňuje chyby 

4 – dostatečný dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává 

5 - nedostatečný praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí 

Píle a zájem o učení 

1 – výborný aktivní, učí se svědomitě a se zájmem 

2 – chvalitebný učí se svědomitě 

3 – dobrý k učení a práci nepotřebuje větších podnětů 

4 – dostatečný malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty 

5 - nedostatečný pomoc a pobízení k učení jsou zatím neúčinné 

 

 

Chování 

1 – velmi dobré Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení vnitřního 

řádu školy. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle. Žák je 

však přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit. 

2 - uspokojivé Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními 

vnitřního řádu školy. Žák se dopustí závažného přestupku proti 

pravidlům slušného chování nebo vnitřnímu řádu školy; nebo se 

opakovaně dopustí méně závažných přestupků. Zpravidla se přes 

důtku třídního učitele školy dopouští dalších přestupků, narušuje 

výchovně vzdělávací činnost školy. Ohrožuje bezpečnost a zdraví 

svoje nebo jiných osob. 

3 - neuspokojivé Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného 

chování. Dopustí se takových závažných přestupků proti školnímu 

řádu nebo provinění, že je jimi vážně ohrožena výchova nebo 

bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně narušuje hrubým 

způsobem výchovně vzdělávací činnost školy. Zpravidla se přes 

důtku ředitele školy dopouští dalších přestupků. 

Klasifikaci výsledků vzdělávání žáka v jednotlivých předmětech a chování žáka lze doplnit slovním 

hodnocením, které bude obsahovat i hodnocení klíčových kompetencí vymezených Školním 

vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. 

 



 

 

G/ Výsledky práce v zájmových útvarech organizovaných školou se na vysvědčení nehodnotí. 

 

CH/ Klasifikace dětí s SPU a SPCH – žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními 

- pokud se jedná o mírnou poruchu, výkony žáka zohledníme v tom předmětu, který SPU a 

SPCH postihuje, používáme mírnou klasifikaci o 1 stupeň během doporučeného  

období pro korekci poruch učení či chování, během pololetí i na vysvědčení 

- pokud je dítě v naší škole integrované, zajišťujeme mírnou klasifikaci v předmětech,  

které jsou poruchou zasaženy, používáme mírnou klasifikaci o 1 –2 klasifikační stupně 

během doporučeného období pro korekci poruchy učení či chování, během pololetí 

 i na vysvědčení 

      -    používáme klasickou klasifikační stupnici, nepoužíváme slovní hodnocení, pokud není 

stanoveno jinak PPP a požadováno zák.zástupci 

 

Pokud je ve třídě školy vzděláván individuálně integrovaný žák, vytvoří ředitel školy podmínky 

odpovídající individuálním vzdělávacím potřebám žáka vedoucí k jeho všestrannému rozvoji. 

 

 

Výchovná opatření 

  

1. Ředitel školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné právnické či 

fyzické osoby žákovi udělit pochvalu nebo jiné ocenění za mimořádný projev 

lidskosti, občanské nebo školní aktivity, záslužný nebo statečný čin nebo za dlouhodobou 

úspěšnou práci. 

2. Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních  

Vyučujících žákovi po projednání s ředitelem školy udělit pochvalu nebo jiné ocenění 

      za výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci. 

3. Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení  

žákovi udělit: 

- napomenutí třídního učitele 

- důtku třídního učitele 

- důtku ředitele školy 

 

4. Pravidla pro udělení pochval a jiných ocenění: 

- jednak platí obecná pravidla popsaná výše 

- pravidla naší školy: 

- Ředitel uděluje pochvalu za – 

1. za pomoc při záchraně života  

2. za pomoc při mimořádné situaci / živelná katastrofa, dopravní katastrofa / 

3. za poskytnutí první pomoci  

4. za záslužný čin / významná pomoc starší osobě nebo zdravotně postižené / 

5. za výraznou školní iniciativu 

6. za mimořádně úspěšnou práci ve škole  

7. za významnou reprezentaci naší školy / ve sportu, v soutěžích atd. / 

      

   

 



 

Ukládání napomenutí a důtek –  

- jednak platí obecná pravidla popsaná výše 

- pravidla naší školy: 

1. tento třístupňový systém se opírá o pravidla Školního řádu 

2. vždy je zhoršené chování předem projednáno s rodičem či zákonným zástupcem, 

nejprve se hledají možnosti řešení změny chování, dává se čas na nápravu, 

rodič je povinen se školou velmi úzce spolupracovat, hledá se pomoc i v odborných  

zařízeních /pedagogicko-psychologická poradna, odborné lékařské vyjádření,  atd. / 

3. Pokud jsou vyloučeny specifické poruchy chování /SPCH/  či jiné zdravotní obtíže, 

které se mohou podílet např. na zvýšeném neklidu či agresivitě dítěte, a pokud  

selžou navržené metody nápravných opatření, přistoupí ředitel nebo třídní učitel 

k napomenutí či důtkám. 

 

5.   Třídní učitel neprodleně oznámí řediteli školy uložení důtky třídního učitele.  

      Důtku ředitele školy lze žákovi uložit pouze po projednání v pedagogické radě. 

6.   Ředitel školy nebo třídní učitel neprodleně oznámí udělení pochvaly a jiného ocenění nebo  

      jiného ocenění nebo uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným  

      způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci. 

7.   Udělení pochvaly a jiného ocenění a uložení napomenutí nebo důtky se zaznamená do 

      dokumentace školy.  

      Udělení pochvaly a jiného ocenění se zaznamenává na vysvědčení za pololetí, v němž bylo  

      uděleno. 

 

Zkouška při plnění povinné školní docházky v zahraničí nebo v zahraniční škole na  území ČR 

Komisionální přezkoušení  

Opravná zkouška     

viz.  Podrobnosti ve Vyhlášce č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech 

plnění povinné školní docházky 

Způsob omlouvání nepřítomnosti 

1.  Nepřítomnost nezletilého žáka základní školy ve škole omlouvá v souladu s platnými právními 

předpisy zákonný zástupce žáka. 

2.  Základní škola může požadovat, pokud to považuje za nezbytné, doložení nepřítomnosti žáka 

z důvodu nemoci ošetřujícím lékařem žáka nebo pediatrem a to pouze jako součást omluvenky 

vystavené zákonným zástupcem nezletilého žáka  -  a to pouze v případě, že nepřítomnost žáka  

ve škole přesáhne 3 dny školního vyučování. 

3. Na dobu nepřítomnosti žáka ve škole, která předchází návštěvě žáka u ošetřujícího  lékaře či 

pediatra,  není tento lékař oprávněn vydat potvrzení o nemoci, neboť zpětně nelze jednoznačně  

a zodpovědně posoudit zdravotní stav žáka. 

4. Ve zcela výjimečných, individuálně stanovených případech / v případě časté nepřítomnosti žáka 

nasvědčující zanedbávání školní docházky / může škola požadovat jako součást omluvenky potvrzení 

lékaře. 

5. Školy a zdravotnická zařízení, tedy i pediatři jsou povinni oznamovat orgánu sociálně- 

právní ochrany dětí skutečnosti nasvědčující tomu, že se v konkrétních případech jedná o děti, na něž 

se sociálně-právní ochrana zaměřuje / děti, které vedou zahálčivý nebo nemravný život 

spočívající zejména v tom, že zanedbávají školní docházku, dále děti, jejichž rodiče neplní povinnosti 

plynoucí z rodičovské zodpovědnosti /. 

6.  O neomluvené i zvýšené omluvené nepřítomnosti informuje třídní učitel výchovného poradce či 

ředitele školy, který tyto údaje vyhodnocuje. Při zvýšené omluvené nepřítomnosti ověřuje její 



věrohodnost. Neomluvenou nepřítomnost do součtu 10 vyučovacích hodin řeší se zákonným 

zástupcem žáka, který je zván do školy doporučeným dopisem. 

Projedná důvod nepřítomnosti žáka a upozorní na povinnost stanovenou zákonem. Seznámí 

zákonného zástupce s možnými důsledky v případě nárůstu neomluvené nepřítomnosti. Provede 

zápis z pohovoru, do něhož uvede způsob nápravy dohodnutý se zákonným zástupcem. 

7.  Během období, kdy škola vyhodnocuje neomluvenou nepřítomnost, může ředitel školy v zájmu 

zjištění pravé příčiny záškoláctví žáka a jejího odstranění požádat o spolupráci odborníky z oblasti 

pedagogicko-psychologického poradenství, popřípadě orgány sociálně-právní ochrany dětí. 

8.  Při počtu neomluvených hodin nad 10 hodin svolává ředitel školy školní výchovnou komisi, 

které se dle závažnosti a charakteru nepřítomnosti žáka účastní: ředitel školy, zákonný zástupce, 

zástupce orgánu sociálně-právní ochrany dětí, školní metodik protidrogové prevence. 

9. V případě, že neomluvená nepřítomnost žáka přesáhne 25 hodin, ředitel školy zašle bezodkladně 

oznámení o pokračujícím záškoláctví příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany dětí. 

10. V případě opakovaného záškoláctví v průběhu školního roku, pokud již byli zákonní zástupci 

pravomocným rozhodnutím správního orgánu postiženi pro přestupek, je třeba postoupit v pořadí již 

druhé hlášení o zanedbání školní docházky Policii ČR, kde bude případ řešen jako trestní oznámení 

pro podezření spáchání trestního činu ohrožení mravní výchovy mládeže. 

 

Příloha č.1 

 

Vyučovací  hodiny                      Přestávky 

 

1. hodina    8.00  -  8.45               8.45 -   9.05 

2. hodina    9.05  -  9.50               9.50 - 10.00 

3. hodina  10.00 - 10.45             10.45 - 10.55 

4. hodina  10.55 - 11.40             11.40 -  11.50 

5. hodina  11.50 - 12.35             12.35 -  12.45 

6. hodina  12.45 - 13.30             13.30 -  13.40 

7. hodina  13.40 - 14.25             14.25 -  14.35 

8. hodina  14.35 - 15.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č.2 

 

Program proti šikanování 

Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašit žáka, 

případně skupinu žáků. Spočívá v cílených a opakovaných fyzických a psychických útocích 

jedincem nebo skupinou vůči jedinci či skupině žáků, kteří se neumí nebo z nejrůznějších 

důvodů nemohou bránit. 

Šikanování je mimořádně nebezpečná forma násilí, která ohrožuje základní výchovné a 

vzdělávací cíle školy. Šikana je zvlášť zákeřná, protože často zůstává dlouho skrytá. 

Vzhledem k tomu, že šikana se v zárodečných fázích vyskytuje v téměř každé škole, je 

potřeba věnovat tomuto jevu zvláštní pozornost. Důraz je nutné zaměřit na vytváření dobrých 

vztahů uvnitř třídních kolektivů, zabývat se jimi ještě před vznikem šikanování. Na prevenci 

šikany i při řešení jednotlivých případů spolupracují pedagogičtí pracovníci podle předem 

dohodnutých postupů. 

 

Základní formy šikanování 

 Verbální šikana, přímá a nepřímá – psychická šikana (součástí je i kyberšikana pomocí 

ICT technologií). 

 Fyzická šikana, přímá a nepřímá (patří sem i krádeže a ničení majetku oběti). 

 Smíšená šikana, kombinace verbální a fyzické šikany (násilné a manipulativní 

příkazy). 

 

Škola má jednoznačnou odpovědnost za děti a žáky. 

Cílem programu je vytvořit ve škole bezpečné respektující a spolupracující prostředí. 

Důležité je zaměřit se na oblast komunikace a vztahů mezi žáky ve třídách, a to bez ohledu na 

to, zda tam k projevům šikany již došlo či ne. Jako preventivní krok je vhodné vytvořit si 

vlastní třídní program proti šikanování. 

Tento krizový plán eliminuje či minimalizuje škody, když k šikanování ve školním 

prostředí dojde. 

Postupy pro řešení počátečního stadia šikany: 

Pro vyšetřování počáteční šikany, které škola zvládne řešit vlastními silami, má škola 

vypracované následující postupy s metodikou MŠMT. 

1. Rozhovor s těmi, kteří na šikanování upozornili a s oběťmi (spolupráce učitele, 

metodika prevence, výchovného poradce, třídního učitele nebo vedení školy) 



2. Oslovení vedení školy se žádostí o takové přeorganizování rozvrhu, aby 

zainteresovaní učitelé mohli postupovat podle následujících kroků. 

3. Nalezení vhodných svědků. 

4. Individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky (nikoli však konfrontace 

obětí a agresorů!). 

5. Rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi nimi. 

6. Informování rodičů o vzniklé situaci a dohoda o osobním kontaktu na pohovoru, 

výchovné komisi apod. 

Řešení pokročilé a nestandardní šikany a situací, když škola potřebuje pomoc z venku 

 a součinnost se specializovanými institucemi: 

1. Překonání šoku pedagogického pracovníka a bezprostřední záchrana oběti. 

2. Domluva pedagogických pracovníků na spolupráci a postupu vyšetřování, uvědomění 

vedení školy a organizace dalšího vyučování. 

3. Zabránění domluvě agresorů na křivé výpovědi. 

4. Pokračující pomoc a podpora oběti. 

5. Nahlášení policii. 

6. Vlastní vyšetřování. 

7. Spolupráce s rodiči. 

V rámci první pomoci je nutné při pokročilých brutálních kriminálních šikanách 

spolupracovat s dalšími institucemi a orgány, zejména s následujícími: 

 pedagogicko-psychologická poradna – Rakovník 

 středisko výchovné péče –  

 orgán sociálně právní ochrany dítěte,  

 Policie ČR 

Spolupráce s rodiči a se specializovanými zařízeními 

Při nápravě šikanování je potřebná spolupráce vedení školy, školního metodika prevence, 

výchovného poradce a dalších pedagogických pracovníků, jak s rodinou oběti, tak i s rodinou 

agresora. Při jednání s rodiči dbají pedagogové na zachování důvěrnosti informací. 

V případě negativních dopadů šikanování na oběť je nutné zprostředkovat jí péči 

pedagogicko-psychologické poradny, střediska výchovné péče, speciálně pedagogického 

centra nebo dalších odborníků – klinických psychologů, psychoterapeutů nebo psychiatrů. 

Spolupráci se stejnými organizacemi je vhodné využít i při následné práci s agresorem, kdy je 

potřeba, aby získal objektivní a správný náhled na vlastní chování a motivy, je třeba 

analyzovat jeho rodinné prostředí a zapojit rodiče do aktivní spolupráce nad odstraněním 

negativních jevů jeho chování. Ředitel školy doporučí rodičům dobrovolné umístění dítěte do 

pobytového oddělení SVP, případně doporučí realizovat dobrovolný diagnostický pobyt žáka 

v místně příslušném diagnostickém ústavu. Současně ředitel podá návrh orgánu sociálně 



právní ochrany dítěte k zahájení práce s rodinou, případně k zahájení řízení o nařízení 

předběžného opatření či ústavní výchovy s následným umístěním v diagnostickém ústavu. 

Výchovná opatření 

Pro potrestání agresorů lze užít i následující běžná výchovná opatření:                                                                 

Napomenutí a důtka třídního učitele, důtka ředitele.                                                                                          

Snížení známky z chování.                                                                                                                        

Doporučení na převedení do jiné školy. 

Spolupráce se specializovanými institucemi 

1. Při předcházení případů šikany škola spolupracuje zejména s následujícími institucemi 

a orgány: 

 v resortu školství – s pedagogicko-psychologickými poradnami, středisky výchovné 

péče, speciálně pedagogickými centry, 

 v resortu zdravotnictví – s pediatry a odbornými lékaři, dětskými psychiatry a 

zařízeními, která poskytují odbornou poradenskou a terapeutickou péči, včetně 

individuální a rodinné terapie, 

 v resortu sociální péče – s oddělením péče o rodinu a děti, s oddělením sociální 

prevence, 

 případně s NNO specializujícími se na prevenci a řešení šikany. 

2. Dojde-li k závažnějšímu případu šikanování nebo při podezření, že šikanování 

naplnilo skutkovou podstatu trestného činu, ředitel školy oznámí tuto skutečnost 

Policii ČR 

3. Ředitel školy oznámí orgánu sociálně právní ochrany dítěte skutečnosti, které ohrožují 

bezpečí a zdraví žáka. Pokud žák spáchá trestný čin, popř. opakovaně páchá 

přestupky, ředitel školy zahájí spolupráci s orgány sociálně právní ochrany dítěte bez 

zbytečného odkladu. 

 

Schválila školská rada dne 27.6.2018 

 

Zástupci jmenovaní zřizovatelem školy:                   Ing.Daniel Klaban 

Zástupci volení z řad pedagogů:                                Mgr.Alena Svobodová 

Zástupci zvolení z řad zákonných zástupců:             Iva Steffl 

 

 

Projednáno na pedagogické radě dne 31.8.2018 

 

Platnost od 1.9.2018                                                           Mgr.Bc.Miroslav Halló, ředitel školy 

 

 


