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1.

Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců

1.1

Žáci mají právo
a) na vzdělávání a školské služby podle školského zákona,
b) na rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností,
c) dostávat informace o průběhu a výsledcích svého studia,
d) zakládat samosprávné žákovské orgány, být do nich voleni, pracovat v nich
a skrz ně komunikovat s ředitelem školy, ten se bude podněty zabývat,
e) vhodně se vyjadřovat k důležitým záležitostem svého vzdělávání, těmto
vyjádřením je ze strany školy vždy věnována patřičná pozornost,
f) na používání povolených pomůcek,
g) dostat informace a poradenskou pomoc školy v otázkách vzdělávání.
h) Žák má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, má
právo 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.

1.2

Zákonní zástupci mají právo
a) svobodného výběru školy pro své dítě,
b) na informace o průběhu a vzdělávání dítěte ve škole,
c) na informace o škole podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu
k informacím,
d) nahlížet do výroční zprávy (pořizovat kopie a opisy),
e) na vzdělávání v jazyce národnostní menšiny, a to za podmínek stanovených
v § 14 školského zákona,
f) na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského
zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání,
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g) na vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, jehož obsah, formy
a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření
nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní, a na poradenskou
pomoc školy a školského poradenského zařízení,
h) volit a být voleni do školské rady,
i) vhodně se vyjadřovat ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných
záležitostí vzdělávání žáka,
j) požádat o přezkoušení nebo komisionální přezkoušení žáka.

1.3

Žáci jsou povinni
a) řádně docházet do školy nebo školského zařízení a řádně se vzdělávat,
b) dodržovat vnitřní řády a předpisy školy a školského zařízení k ochraně zdraví
a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni,
c) dodržovat základní normy společenského chování a dohodnutá pravidla ke
všem zaměstnancům školy i spolužákům (např.: dbát na pořádek a čistotu ve
škole i v areálu školy, zdravit všechny zaměstnance školy včetně hostů,
odkládat pokrývku hlavy v prostorách školy, své názory vyjadřovat slušným
způsobem,…),
d) ohlašovat třídnímu nebo dozírajícímu učiteli veškeré projevy hrubosti,
šikanování a rizikových jevů ve škole i mimo ni.
e) Dbají pokynů pedagogických a provozních pracovníků, dodržují školní řád
a řády odborných učeben. Chovají se tak, aby neohrozili zdraví svoje, ani
jiných osob.
f) Žáci chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin nebo pokynů
vyučujících a účastní se činností organizovaných školou.
g) Účast na vyučování nepovinných předmětů a docházka do zájmových kroužků
a do školní družiny je pro přihlášené žáky povinná. Odhlásit žáka může pouze
zákonný zástupce.
h) Žáci zachází s učebnicemi a školními potřebami šetrně, udržují 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.
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i) 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.
j) Žáci chrání své zdraví i zdraví spolužáků; žákům jsou zakázány všechny
činnosti, které jsou zdraví škodlivé (např. kouření, pití alkoholických nápojů,
zneužívání návykových a zdraví škodlivých látek).
k) Žáci se řádně a systematicky připravují na vyučování.
l) Žáci jsou povinni doplnit si učivo a informovat se na průběh vzdělávání za
období své nepřítomnosti, doba na doplnění učiva je shodná s dobou
nepřítomnosti žáka, maximálně však 7 dní, při dlouhodobé absenci se
postupuje individuálně.
m) Žáci nenosí do školy předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit
zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob. Cenné předměty, včetně šperků
a mobilních telefonů mají stále u sebe (nebo ve své zavřené aktovce),
odkládají je pouze na pokyn vyučujících, kteří je po stanovenou dobu
přeberou do úschovy a zajistí jejich bezpečnost.
n) Žáci před vstupem do školy vypnou svůj mobilní telefon a po celou dobu
pobytu ve školní budově a v celém areálu školy ho mají vypnutý. Platí tedy
i pro jídelnu, družinu, hřiště. Zapnout a použít mobilní telefon můžou žáci jen
ze závažných důvodů a za souhlasu pracovníka školy.
o) Každý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti s činností školy,
hlásí bez zbytečného odkladu vyučujícímu, třídnímu učiteli nebo jinému
zaměstnanci školy.
p) Žáci nepouští nikoho, kromě personálu, do budovy školy.

1.4

Pravidla vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole
a) Vzájemné vztahy mezi zaměstnanci školy a žáky, nepřímo i zákonnými
zástupci žáků, musí vycházet ze zásad vzájemné úcty, respektu, názorové
snášenlivosti, solidarity a důstojnosti.
b) Všichni zaměstnanci školy a žáci školy se vzájemně respektují, dbají
o vytváření partnerských vztahů podložených vzájemnou úctou, důvěrou
a spravedlností.
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c) Všichni zaměstnanci školy a žáci školy dbají o dodržování základních
společenských pravidel a pravidel slušné a zdvořilé komunikace, přicházejí do
školy vhodně oblečeni a upraveni, ve škole se přezouvají, chovají se k sobě
slušně, při setkání se zdraví.
d) Zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči
zaměstnancům školy nebo školského zařízení nebo vůči ostatním žákům se
považují za zvláště závažné porušení školního řádu a jsou důvodem k udělení
kázeňského opatření. Dopustí-li se žák takovéhoto jednání, je informován
orgán sociálně-právní ochrany dětí v místě bydliště žáka a státní zastupitelství
do následujícího dne.

1.5

Zákonní zástupci žáků jsou povinni:
a) zajistit, aby 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

a

školské

zařízení

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 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) oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 a 3
školského zákona č. 561/2004 Sb (jméno, příjmení, rodné číslo, státní
občanství, místo narození, místo trvalého pobytu žáka; údaje o předchozím
vzdělávání; údaje o tom, zda je žák zdravotně postižen, včetně druhu
postižení, nebo zdravotně znevýhodněn; údaje o zdravotní způsobilosti ke
vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh
vzdělávání; jméno a příjmení zákonného zástupce, místo jeho trvalého pobytu,
adresa pro doručování písemností, telefonické spojení) a další údaje, které
jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a změny
v těchto údajích.
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f) 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 dle § 50 školského zákona č. 561/2004 Sb.

1.6

Podmínky pro dokládání nepřítomnosti žáka

Nepřítomnost nezletilého žáka ve výuce omlouvá zákonný zástupce nezletilého žáka.
Zákonný zástupce nezletilého žáka je povinen:
a) oznámit předem známou absenci vždy před jejím započetím třídnímu učiteli
nebo zastupujícímu učiteli,
b) při předem neplánované absenci oznámit třídnímu učiteli nebo zastupujícímu
učiteli důvody nepřítomnosti ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů
od počátku jeho nepřítomnosti (osobně, telefonicky, SMS zprávou, e-mailem),
c) následně omluvit nepřítomnost ve výuce zápisem do žákovské knížky
nejpozději do 3 dnů počínaje dnem, kdy žák znovu začne navštěvovat školu.
Později

omluvená

nepřítomnost

žáka

ve

výuce

je

považována

za neomluvenou, a to ani na základě lékařského potvrzení.
d) Pokud to třídní učitel považuje za důvodné a se souhlasem ředitele školy,
může požadovat jako součást omluvenky žáka z důvodu nemoci nebo
návštěvy lékaře potvrzení ošetřujícího lékaře. O této skutečnosti je zákonný
zástupce nezletilého žáka prokazatelně informován, včetně období, na které
je tento způsob omlouvání požadován.
e) Z jedné vyučovací hodiny uvolňuje příslušný vyučující, na 1 až 3 dny uvolňuje
třídní učitel. Na delší dobu ředitel školy, a to na základě písemné žádosti.
f) 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.
g) Neomluvenou nepřítomnost do součtu 10 vyučovacích hodin projedná
zákonný zástupce žáka s třídním učitelem. Při počtu neomluvených hodin nad
10 hodin je svolána školní výchovná komise. V případě neomluvené
nepřítomnosti nad 25 hodin je informován orgán sociálně-právní ochrany dětí
v místě bydliště dítěte.
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2.

Provoz a vnitřní režim školy

2.1

Příchody do školy
a) Školní budova se pro žáky otevírá v 7:55 hodin (žákům je umožněn vstup
do budovy nejméně 20 minut před začátkem dopoledního vyučování
a 15 minut před začátkem odpoledního vyučování).
b) V jinou dobu vstupují žáci do školy pouze na vyzvání zaměstnanců školy, kteří
nad nimi zajišťují dohled. Dohled nad žáky je zajištěn po celou dobu jejich
pobytu ve školní budově.
c) Po příchodu do budovy si žáci odkládají obuv a svršky na místa k tomu určená
- v šatnách a ihned odcházejí do učeben. V šatnách se zbytečně nezdržují.
V průběhu vyučování je žákům vstup do šaten povolen pouze se svolením
vyučujícího. Šatny se zamykají.
d) Vstup do šaten je zákonným zástupcům dovolen jen v nezbytných
odůvodněných případech, rodičům žáků první třídy v září po dobu dvou týdnů.

2.2

Odchody ze školy

Po skončení vyučování odcházejí žáci s pedagogickým dozorem na oběd. Žáci, kteří
nechodí do školní družiny, odcházejí do šaten a následně domů.

2.3

Přestávky
a) Přestávky mezi vyučovacími hodinami jsou většinou desetiminutové. Po druhé
vyučovací hodině se zařazuje přestávka v délce 20 minut. Přestávka mezi
dopoledním a odpoledním vyučováním trvá 35 minut (mezi 4. a 6. hodinou)
nebo 30 minut (mezi 5. a 7. hodinou).
b) Velké přestávky jsou za příznivého počasí určeny k pobytu dětí mimo budovu
školy na školním dvoře a dětském hřišti.
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3.

Organizace výuky

3.1

Organizace výuky ve škole
a) Vyučování začíná v 8:15 hodin, vyučování výjimečně zařazené na dřívější
dobu a zájmový kroužek nesmí začínat dříve než v 7 hodin. Vyučování
probíhá podle časového rozvržení vyučovacích hodin a přestávek. Tyto údaje
jsou vyvěšeny u hlavních dveří školy. Vyučování končí nejpozději ve 14:05
hodin. Vyučovací hodina trvá 45 minut. V individuálním vzdělávacím plánu pro
žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je možno stanovit odlišnou délku
vyučovací hodiny. V odůvodněných případech lze vyučovací hodiny dělit
a spojovat, v tomto případě je odlišná doba ukončení vyučování oznámena
předem rodičům. Rozvrh hodin je následující:
Přestávka

Hodina
1.
8:15 – 9:00
2.
9:10 – 9:55
3.
10:15 – 11:00
4.
11:10 – 11:55
5.
12:05 – 12:50
Odpolední vyučování
6.
12:30 – 13:15
7.
13:20 – 14:05

10 min
20 min
10 min
10 min

5 min

b) Při organizaci výuky jinak než ve vyučovacích hodinách stanoví zařazení
a délku přestávek pedagog pověřený vedením akce podle charakteru činnosti
a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků.
c) Nejvyšší počet žáků ve třídě je obecně 30, při zachování bezpečnostních
a hygienických předpisů. Při výuce cizích jazyků je nejvyšší počet žáků
ve skupině 24.
d) Při výuce některých předmětů lze dělit třídy na skupiny, vytvářet skupiny žáků
ze stejných nebo různých ročníků nebo spojovat třídy, počet skupin a počet
žáků 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.
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e) Po zazvonění čekají žáci na svých místech a mají připraveny všechny potřeby
pro nastávající hodinu (zejména žákovskou knížku, psací potřeby, sešit,
učebnici apod.).
f) Jestliže se žák nemohl z vážných důvodů připravit na vyučování nebo nemá
v pořádku pomůcky, omluví se na začátku vyučovací hodiny. Při vyučování
zachovává klid, aktivně se účastní práce v hodině a udržuje své pracovní
místo v pořádku a čistotě. Zadané úkoly si zapisuje. Po skončení vyučování
žáci uklidí místnost, ve které se učili.
g) Žák pravidelně nosí do školy žákovskou knížku, kterou předkládá na vyzvání
vyučujícímu. Odmítnutí předložení žákovské knížky je považováno za závažný
přestupek proti školnímu řádu. Zapomenutí žákovské knížky nahlásí
vyučujícímu na začátku vyučovací hodiny. Žákovskou knížku udržuje v čistotě
a pořádku.

3.2

Organizace výuky a školních akcí mimo školu
a) 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 osoba, která není pedagogickým pracovníkem, pokud je zletilá
a způsobilá k právním úkonům.
b) Při organizaci výuky a při akcích souvisejících s výchovně vzdělávací činností
školy mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví zařazení a délku
přestávek pedagog pověřený vedením akce, podle charakteru činnosti
a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků.
c) Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, nesmí na

jednu osobu zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví žáků připadnout 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 ředitelem školy zejména
s ohledem na zajištění BOZP. Pokud ředitel školy tuto akci povolí, uvede
počet doprovázejících osob. Organizující pedagog zároveň předloží časový
rozpis akce.
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d) Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání mimo
budovu školy a školní družiny, 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.
e) 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 či školy 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.
f) Pro pořádání mimoškolních akcí platí zvláštní směrnice školy zahrnující
i oblast bezpečnosti a ochrany zdraví žáků (směrnice pro školní výlety).
g) Za dodržování předpisů o BOZP odpovídá vedoucí akce, který je určen
ředitelem školy.
h) Součástí výuky je také výuka plavání ve druhém (a třetím) ročníku prvního
stupně. Do výuky mohou být zařazeny také další aktivity jako bruslení, školy
v přírodě, atd. Těchto aktivit se mohou účastnit pouze žáci zdravotně
způsobilí. V případě zdravotní nezpůsobilosti o tom zákonní zástupci dodají
škole písemné lékařské potvrzení ne starší jednoho roku.
i) Chování žáka na mimoškolních akcích je součástí celkového hodnocení žáka
včetně klasifikace na vysvědčení. Pro závažnou nekázeň na těchto akcích
může být žák při pořádání dalších akcí vyřazen a bude mu ve škole určen
náhradní program.
j) Při zapojení školy do soutěží zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků po
dobu dopravy na soutěže a ze soutěží vysílající škola, pokud se se zákonným
zástupcem žáka nedohodne jinak. V průběhu soutěže zajišťuje bezpečnost
a ochranu zdraví žáků organizátor.
k) U sportovních, uměleckých a dalších soutěží, kde to charakter soutěže
vyžaduje a je to dáno organizačním řádem soutěže, zajišťuje bezpečnost
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a ochranu zdraví žáků vysílající škola v plném rozsahu, pokud se
se zákonným zástupcem žáka nedohodne jinak.
Ředitelské volno

3.3

V období školního vyučování může ředitel školy ze závažných důvodů, zejména
organizačních a technických, vyhlásit pro žáky nejvýše 5 volných dnů ve školním
roce.

4.

Bezpečnost a ochrana zdraví

4.1

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí
a) 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
úkonům.
b) Všichni žáci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili
zdraví a majetek svůj ani jiných osob.
c) Žákům není povoleno zdržovat se v době mimo vyučování v prostorách školy,
pokud nad nimi není vykonáván dohled způsobilou osobou.
d) Žákům

je

zakázáno

manipulovat

s

elektrickými

spotřebiči,

vypínači

a elektrickým vedením, okny a žaluziemi bez dohledu učitele.
e) Větrání tříd velkými okny se provádí jen pod přímým dohledem vyučujícího
nebo asistenta (vyučovací hodina, velká přestávka).
f) Při výuce v tělocvičně, počítačové učebně, keramické dílně zachovávají žáci
specifické bezpečnostní předpisy pro tyto učebny dané vnitřním řádem
odborné učebny. Vyučující daného předmětu provedou prokazatelné poučení
žáků při 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.
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g) 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.
h) Školní budova je volně přístupná zvenčí pouze v době, kdy je dohlížejícími
zaměstnanci školy zajištěna kontrola přicházejících osob, od 7.55 h do 8.15h
zaměstnancem školy, při odchodu žáků domů z budovy ven dohlížejícími
učiteli a vychovateli podle plánu dohledů. Každý z pracovníků školy, který
otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy
a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně po budově. Během provozu
školy jsou zevnitř volně otevíratelné dveře hlavního vchodu.
i) Ve všech prostorách školy platí přísný zákaz: požívat alkohol, omamné látky,
kouřit, ponechávat peníze v hotovosti a osobní cenné věci volně ve stolech,
skříních ve třídě i v kabinetech, ponechávat je ve škole přes noc.
j) Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu
školy povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám 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.
k) Po poslední vyučovací hodině dopoledního a odpoledního vyučování vyučující
odvádí žáky do šaten a stravující se žáky do školní jídelny. Vychovatelé školní
družiny podle rozvrhu dohledů buď čekají před určenou třídou, nebo v šatně
a společně s dohlížejícím vyučujícím dohlížejí ve školní jídelně. Dohled
v šatnách nad žáky, kteří odcházejí z budovy školy, vykonávají pověření
pracovníci.
l) Zaměstnanci školy 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 i technického rázu včetně
nedostatečného zajištění budovy, je jejich povinností informovat o těchto
skutečnostech nadřízeného a v rámci svých schopností a možností zabránit
vzniku škody.
m) Sledují zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění žáka informují
bez zbytečných průtahů vedení školy a zákonné zástupce postiženého žáka.
Při projevech akutního nebo infekčního onemocnění (vysoká horečka,
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zvracení, průjem, vši) u žáka jsou pedagogičtí pracovníci povinni zajistit
oddělení tohoto žáka od ostatních žáků a neprodleně tuto skutečnost oznámit
řediteli školy.
n) Nemocný žák může ze školy k lékařskému vyšetření či ošetření odejít jen v
doprovodu zákonného zástupce nebo pověřené osoby zákonným zástupcem.
o) Třídní učitelé zajistí, aby každý žák měl zapsány v žákovské knížce tyto údaje:
jméno, adresu, telefonní čísla zákonných zástupců do zaměstnání a domů,
adresu a jméno ošetřujícího lékaře a telefonní číslo jiné pověřené osoby, která
bude k zastižení při nedostupnosti rodiče.
p) Pedagogičtí a provozní pracovníci školy nesmí žáky v době dané rozvrhem
bez dohledu dospělé osoby uvolňovat k činnostem mimo budovu, nesmí
je samotné posílat k lékaři atd. Pedagogičtí pracovníci odpovídají za žáky
v době dané rozvrhem výuky žáka, včetně kroužků, přestávek a stravování.

4.2

Evidence úrazů
a) Škola vede evidenci úrazů žáků, k nimž v průběhu výuky, během přestávek
nebo družiny došlo, vyhotovuje a zasílá záznam o úrazu stanoveným orgánům
a institucím.
b) V Knize úrazů se evidují všechny úrazy žáků (dále jen "úraz"), ke kterým
došlo při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a to nejpozději do
24 hodin od okamžiku, kdy se škola o úrazu dozví.
c) Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků ve školní
budově nebo mimo budovu při akci pořádané školou, žáci hlásí ihned
pedagogovi či provoznímu zaměstnanci školy.
d) Všichni zaměstnanci školy jsou povinni oznamovat údaje související s úrazy
žáků, poskytovat první pomoc a vést evidenci úrazů podle pokynů vedení
školy. Při úrazu poskytnou žákovi nebo jiné osobě první pomoc, nebo zavolá
zdravotnickou záchrannou službu. Úraz ihned hlásí zákonnému zástupci
a vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů, případně později vyplní
předepsané formuláře. Ošetření a vyplnění záznamů zajišťuje ten pracovník,
který byl jeho svědkem, vykonával dohled, nebo který se o něm dověděl první.
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e) Pokud byl úraz ohlášen dodatečně žákem nebo jeho zákonnými zástupci,
záznam provádí opět zaměstnanec, během jehož dohledu k úrazu údajně
došlo, nebo třídní učitel.
f) Při úrazech smrtelných a úrazech, jejichž důsledkem byla nepřítomnost žáka
ve škole,

vyhotovuje

škola

obdobným

postupem

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 žáka nebo zřizovatele, zdravotní pojišťovny
žáka, příslušného inspektorátu České školní inspekce anebo místně
příslušného útvaru Policie České republiky.
g) Škola vyhotoví o úrazu, který nezpůsobí nepřítomnost žáka ve škole, záznam,
pokud je pravděpodobné, že žáku bude poskytnuta náhrada za bolest
a ztížení společenského uplatnění způsobené úrazem. Jedno vyhotovení
záznamu o úrazu předá škola jeho zákonnému zástupci.

4.3

Hlášení úrazu
a) O úrazu nezletilého žáka podá škola bez zbytečného odkladu hlášení jeho
zákonnému

zástupci.

Pokud

nasvědčují

zjištěné

skutečnosti

tomu,

že v souvislosti s úrazem byl spáchán trestný čin nebo přestupek, nebo jednáli se o smrtelný úraz, podá škola bez zbytečného odkladu hlášení místně
příslušnému útvaru Policie České republiky. Dále o úrazu podá škola bez
zbytečného odkladu hlášení pojišťovně, u které je škola pojištěna pro případ
své odpovědnosti za škodu vzniklou na životě a zdraví žáků.
b) Záznam o úrazu, jehož důsledkem byla nepřítomnost žáka ve škole, nebo
pokud je pravděpodobné, že žáku bude poskytnuta náhrada za bolest
a ztížení společenského uplatnění způsobené úrazem, zasílá škola za
uplynulý kalendářní měsíc, nejpozději do pátého dne následujícího měsíce
zřizovateli

(na

vyžádání),

zdravotní

inspektorátu České školní inspekce.
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pojišťovně

žáka

a příslušnému

c) Záznam o smrtelném úrazu zasílá škola navíc ještě místně příslušnému útvaru
Policie České republiky a to do 5 pracovních dnů po podání hlášení podle
předchozího odstavce.
d) Osobní údaje, které jsou součástí knihy úrazů, mohou být zpracovávány
pouze za účelem evidence úrazů, popřípadě jako podklad pro vyhotovení
záznamu o úrazu, podléhají režimu ochrany osobních údajů podle planých
právních předpisů.

4.4

Prevence užívání návykových látek
a) Všem osobám je v prostorách školy zakázáno užívat návykové látky, ve škole
s nimi manipulovat. To neplatí pro případy, kdy osoba užívá návykové látky
v rámci léčebného procesu, který jí byl stanoven zdravotnickým zařízením.
b) Požívání omamných a psychotropních látek (dále jen „OPL“) osobami
mladšími 18 let je v České republice považováno za nebezpečné chování.
Každý, kdo se ho dopouští, má nárok na pomoc orgánů sociálně-právní
ochrany dětí.
c) V případě, kdy se škola o takovém chování dozví, bude tuto skutečnost hlásit
zákonnému zástupci žáka.
d) Škola je povinna oznámit orgánu sociálně-právní ochrany dětí obecního úřadu
obce s rozšířenou působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, že žák
požívá návykové látky.
e) Distribuce dle § 187 trestního zákona a šíření OPL dle § 188 trestního zákona
je v ČR zakázána a takové jednání je trestným činem nebo proviněním. Škola
je povinna v takovém případě takový trestný čin překazit a učiní tak v každém
případě včasným oznámením věci policejnímu orgánu.
f) V případě výskytu látky, u níž je podezření, že se jedná o omamnou
a psychotropní látku v prostorách školy, nebo v případě přechovávání takové
látky žákem bude škola kontaktovat policejní orgány.

5.

Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků
a) U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy, majetku žáků,
učitelů či jiných osob žákem je vyžadována úhrada od rodičů žáka, který
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poškození způsobil. Při závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu
škody s rodiči je vznik škody hlášen Policii ČR, případně orgánům sociální
péče.
b) Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně svému třídnímu učiteli nebo učiteli, který jej
zastupuje. Žáci dbají na dostatečné zajištění svých věcí.
c) 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 a na výslovný pokyn vyučujícího,
který zajistí jejich úschovu.
d) Nošení cenných věcí (zejména věcí malých rozměrů) do školy je rizikové
chování, které může vést k jejich odcizení. Škola žákům doporučuje cenné
věci, které nesouvisí s vyučováním a vzděláváním, do školy nenosit, případně
je mohou odkládat na místa k tomu určená. Pokud takové místo žáci nemají
stanoveno, platí pro ně zákaz odkládání těchto věcí.
e) V případě, že bude žákům doporučeno nenosit do školy věci nesouvisející
s vyučováním, nelze se odpovědnosti za škodu způsobenou na vnesených
nebo odložených věcech jednostranně zprostit a za klenoty, peníze a jiné
cennosti se odpovídá do výše 5 000 Kč (§ 1 nařízení vlády č. 258/1995 Sb.,
kterým se provádí občanský zákoník); pokud budou věci převzaty do úschovy,
hradí se škoda bez omezení.
f) Žáci a zaměstnanci školy odkládají osobní majetek pouze na místa k tomu
určená.
g) Žákům základních škol (§ 47) jsou bezplatně poskytovány učebnice uvedené
v seznamu podle školského zákona. Žáci prvního ročníku základního
vzdělávání tyto učebnice nevracejí, žáci ostatních ročníků základního
vzdělávání 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. Učebnice mají zabalené do vhodných obalů.
h) Projevy vandalismu jsou posuzovány jako hrubé porušování školního řádu.
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6.

Hodnocení výsledků vzdělávání žáka

6.1

Získávání podkladů hodnocení výsledků vzdělávání
a) Hodnocení vychází z posouzení míry a kvality dosažení očekávaných výstupů
formulovaných

v

učebních

osnovách

jednotlivých

předmětů

školního

vzdělávacího programu, ze vzdělávacích a osobnostních předpokladů žáka.
b) Podklady pro hodnocení získává učitel zejména:
-

soustavným diagnostickým sledováním výkonů žáka v průběhu vyučování,

-

různými způsoby prověřování vědomostí, dovedností a návyků (praktické,
pohybové, ústní, písemné, grafické, výtvarné),

-

analýzou výsledků aktivit žáka,

-

konzultacemi s ostatními učiteli, vychovateli, popřípadě dalšími odborníky,

-

minimálním sběrem hodnocení - každý z žáků je za čtvrtletí hodnocen
minimálně 2x tak, aby poměr ústního a písemného ověřování znalostí
a dovedností byl v rovnováze.

c) Podklady pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků vyučující získávají
konzultacemi s ostatními vyučujícími.
d) Výchovný poradce je povinen seznamovat ostatní vyučující s doporučeními
psychologického

vyšetření,

která

mají vztah

ke

způsobu

hodnocení

a klasifikace žáka a způsobu získávání podkladů pro klasifikaci žáka.
e) U žáka se smyslovou nebo tělesnou vadou, vadou řeči, prokázanou
specifickou vývojovou poruchou učení nebo chování se při jeho hodnocení
a klasifikaci přihlédne k charakteru znevýhodnění.
f) Vyučující respektují doporučení pedagogicko-psychologických vyšetření žáků
a uplatňují je při hodnocení výsledků vzdělávání. Volí vhodné a přiměřené
způsoby získávání podkladů. Pro zjišťování úrovně žákových vědomostí
a dovedností volí učitel takové formy a druhy zkoušení, které odpovídají
schopnostem žáka a na něž nemá porucha negativní vliv. Vyučující klade
důraz na ten druh projevu, ve kterém má žák předpoklady podávat lepší
výkony.
g) Do

hodnocení

výsledků

vzdělávání

žáka

vyučující

zapojuje

žáka

(sebehodnocení žáka) v míře, která odpovídá volní a rozumové vyspělosti
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žáka. Výsledné hodnocení výsledků vzdělávání žáka vyučující žákovi vysvětlí
a zdůrazní, v čem se může žák zlepšovat.
h) Případy nedostatečného prospěchu a nedostatky chování se projednají
v pedagogické radě, a to zpravidla na konci čtvrtletí.
i) Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci pololetí
se hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé
klasifikační období. Stupeň prospěchu se neurčuje pouze na základě průměru
klasifikace za příslušné období. Výsledná známka za klasifikační období musí
odpovídat známkám, které žák získal.
j) Písemné, grafické a jiné práce budou dle zvážení vyučujícího uschovány po
celé klasifikační období včetně doby, po kterou se mohou zákonní zástupci
nebo zletilý žák odvolat proti klasifikaci.
k) Žák může být v jednotlivých předmětech hodnocen za klasifikační období
pouze, pokud jeho účast ve výuce daného předmětu přesáhla 70% (kromě
důvodů uvedených v zák. 561/2004 §50 odst. 2 a 3). Do této účasti se
nezapočítává přítomnost žáka, který se z bezpečnostních a jiných závažných
důvodů, které sám způsobil, nemůže aktivně výuky zúčastnit (nemá cvičební
úbor, osobní ochranné pomůcky apod.).
6.2
Informace o průběžném hodnocení výsledků vzdělávání a hodnocení na
vysvědčení
a) Učitel oznamuje žákovi výsledek každého hodnocení, hodnocení zdůvodňuje
a poukazuje na klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů, prací.
Po ústním vyzkoušení oznámí učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě.
Výsledek hodnocení písemných zkoušek, prací a praktických činností oznámí
žákovi nejpozději do dvou týdnů.
b) Známky jsou zapsány v žákovské knížce.
c) Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka
prokazatelným způsobem tak, aby mohl vždy doložit správnost celkové
klasifikace žáka i způsob získávání známek (ústní zkoušení, písemné atd.).
d) Zákonné zástupce žáka informuje o prospěchu žáka třídní učitel nebo učitelé
jednotlivých předmětů na schůzkách se zákonnými zástupci alespoň jedenkrát
za klasifikační období; nebo kdykoli o to zákonní zástupci žáka požádají.
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e) Údaje o hodnocení prospěchu a chování žáka jsou sdělovány pouze
zákonným zástupcům žáka, nikoli veřejně.

6.3

Předpoklady hodnocení výsledků vzdělávání

Předpokladem hodnocení výsledků vzdělávání žáka v daném pololetí je splnění
všech podmínek hodnocení vzdělávání žáka. Podmínkami hodnocení vzdělávání
žáka se rozumí vypracování úkolů a kontrolních prací, ústní zkoušení, prezentace,
účast v projektových činnostech či splnění jiných zadání žáka. Minimální počet
dílčích známek v předmětu s jednohodinovou týdenní dotací je 5 známek, při dvou
a vícehodinové týdenní dotaci v předmětu 10 známek za klasifikační období.
Jestliže žák nesplní podmínky hodnocení vzdělávání v řádném termínu, je hodnocen
v náhradním termínu stanoveném vedením školy.

6.4

Kritéria hodnocení prospěchu

Kritéria hodnocení prospěchu jsou následující: Žák je hodnocen stupněm prospěchu:
a) „1 – výborný“, jestliže ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice
a zákonitosti uceleně a úplně, chápe vztahy mezi nimi; pohotově vykonává
požadované intelektuální a motorické činnosti; samostatně a tvořivě uplatňuje
osvojené poznatky při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu
a hodnocení jevů a zákonitostí; myslí logicky 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 samostatně studovat
vhodné texty;
b) „2 – chvalitebný“, jestliže 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 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,
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bez větších nepřesností; je schopen samostatně nebo s menší pomocí
studovat vhodné texty;
c) „3 – dobrý“, jestliže má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení
si požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a zákonitostí nepodstatné
mezery; při vykonávání požadovaných intelektuálních a motorických činností
projevuje nedostatky; podstatnější 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;
d) „4 – dostatečný“, jestliže má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení
si 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
a praktických 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
nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti; v kvalitě výsledků jeho
činnosti se projevují nedostatky, grafický projev je málo estetický; závažné
nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele opravit; při samostatném
studiu má velké těžkosti;
e) „5 – nedostatečný“, jestliže si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně
a úplně, má v nich závažné 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
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projev mají vážné nedostatky; závažné nedostatky a chyby nedovede opravit
ani s pomocí učitele, nedovede samostatně studovat.
Žák je nehodnocen, jestliže nesplnil všechny podmínky hodnocení v daném pololetí.
6.5

Opakování ročníku a opravná zkouška
a) Žák, který plní povinnou školní docházku, opakuje ročník, pokud na konci
druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen. To neplatí o žákovi,
který na daném stupni základní školy již jednou ročník opakoval. Ředitel školy
může povolit žákovi na žádost jeho zákonného zástupce a na základě
doporučujícího vyjádření odborného lékaře opakování ročníku z vážných
zdravotních důvodů, a to bez ohledu na to, zda žák na daném stupni již
opakoval ročník.
b) Žáci, kteří na daném stupni základní školy dosud neopakovali ročník a kteří na
konci druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných předmětů
s výjimkou předmětů výchovného zaměření, konají opravné zkoušky.
c) Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku
v termínu stanoveném ředitelem školy. Žák může v jednom dni skládat pouze
jednu opravnou zkoušku. Opravné zkoušky jsou komisionální.
d) Žák, který nevykonal opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání
nedostaví, neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit
náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do 15. září následujícího školního
roku. Do té doby je žák zařazen do nejbližšího vyššího ročníku.

6.6

Přezkoumání výsledků hodnocení žáka
a) Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci
prvního nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se
o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode
dne vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o přezkoumání výsledků
hodnocení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, krajský
úřad.
b) V případě, že se žádost o přezkoumání výsledků hodnocení žáka týká
hodnocení chování nebo předmětů výchovného zaměření, posoudí ředitel
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školy, je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, krajský úřad,
dodržení pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáka. V případě zjištění
porušení těchto pravidel ředitel školy nebo krajský úřad výsledek hodnocení
změní; nebyla-li pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků porušena,
výsledek hodnocení potvrdí, a to nejpozději do 14 dnů ode dne doručení
žádosti.
c) V případě, že se žádost o přezkoumání výsledků hodnocení žáka netýká
hodnocení chování nebo předmětů výchovného zaměření, ředitel školy nebo
krajský úřad nařídí komisionální přezkoušení žáka, které se koná nejpozději
do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným
zástupcem žáka.
d) Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení.
Vykonáním přezkoušení není dotčena možnost vykonat opravnou zkoušku.
e) O komisionální zkoušce se pořizuje protokol.

6.7

Zásady a kritéria pro používání slovního hodnocení
a) 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, kterou 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.
b) Slovní hodnocení vychází:
-

z hodnocení výsledků ústního i písemného projevu,

-

z pracovního tempa,

-

ze schopnosti samostatně pracovat,

-

ze schopnosti soustředit se.
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c) Do slovního hodnocení jednotlivých předmětů se nesmí promítnout hodnocení
chování žáka.
d) Ve slovním hodnocení se učitel vyjadřuje k těmto oblastem:
-

osvojení znalostí základního učiva,

-

míra dosažení očekávaných výstupů,

-

úroveň dovedností a schopnost aplikovat získané poznatky

-

přístup žáka k předmětu (zájem, snaha, úsilí)

-

úroveň přípravy žáka (příprava žáka na vyučování, domácí úkoly).

e) Žák může být slovně hodnocen pouze na základě písemné žádosti zákonného
zástupce. O použití slovního hodnocení rozhoduje ředitel školy, a to na návrh
vyučujícího daného předmětu, popřípadě třídního učitele. Důvody pro použití
slovního hodnocení musí být doloženy vyjádřením PPP nebo SPC.
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 nevyjadřuje příliš přesně

4 - dostatečný

myšlenky vyjadřuje se značnými obtížemi

5 - nedostatečný

odpovídá nesprávně i na návodné otázky
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Celková aplikace vědomostí, řešení úkolů, chyby, jichž se žák dopouští
užívá vědomostí a spolehlivě a uvědoměle dovedností,
1 - výborný
pracuje samostatně, přesně a s jistotou
dovede používat vědomosti a dovednosti při řešení
2 - chvalitebný
úkolů, dopouští se jen menších chyb
řeší úkoly s pomocí učitele a s touto pomocí snadno
3 - dobrý
překonává potíže a odstraňuje chyby
4 - dostatečný
dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává
5 - nedostatečný

praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí učitele

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 neúčinné

6.8

Hodnocení chování žáků
a) V rámci získávání podkladů pro hodnocení chování žáků třídní učitel získává
informace od ostatních pracovníků školy, projednává chování a způsob jeho
hodnocení s žákem a jeho zákonnými zástupci, s metodikem prevence
a výchovným poradcem, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o chování
žáka, které má vliv na hodnocení chování, dozvěděl. Informace rozhodné pro
hodnocení chování žáka třídní učitel sděluje řediteli školy.
b) Hodnocení chování žáků navrhuje třídní učitel. Rozhoduje o něm ředitel školy
po projednání v pedagogické radě.

6.9

Kritéria pro jednotlivé stupně hodnocení chování jsou následující
a) stupeň

1

(velmi

dobré):

žák

uvědoměle

dodržuje

pravidla

chování

a ustanovení řádu školy; projevuje dobrý vztah ke všem pracovníkům školy
i spolužákům; méně závažných přestupků se dopouští ojediněle; žák je
přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit;
b) stupeň 2 (uspokojivé): chování žáka je v rozporu s pravidly chování
a s ustanoveními řádu školy; žák se dopustí závažného přestupku proti
pravidlům slušného chování nebo řádu školy nebo se opakovaně dopustí
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méně závažných přestupků; ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných
osob;
c) stupeň 3 (neuspokojivé): chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly
slušného chování; dopustí se takových závažných přestupků proti řádu školy
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; žák se nesnaží své chyby napravit a není přístupný výchovnému
působení.
6.10 Opatření k posílení kázně
a) Ředitel školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu
jiné právnické nebo fyzické osoby žákovi po projednání v pedagogické radě
udělit pochvalu nebo jiné ocenění za mimořádný projev lidskosti, občanské
nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo za mimořádně
úspěšnou práci.
b) 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.
c) Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti
tohoto porušení žákovi uložit:
-

napomenutí třídního učitele

-

důtku třídního učitele

-

důtku ředitele školy

d) Ředitel školy nebo třídní učitel neprodleně oznámí udělení pochvaly a jiného
ocenění nebo uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným
způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci.
e) Důtky se ukládají za jednorázová porušení pravidel nebo souhrnně za čtvrtletí
za opakované porušování školního řádu, zapomínání, špatnou pracovní
morálku či neplnění povinností. Důtky slouží jako upozornění na problémy
s dodržováním pravidel, které by později mohly vést v závažnějších případech
i ke snížené známce z chování.
27

-

Napomenutí třídního učitele

Napomenutí ukládá třídní učitel za opakované drobné porušování školního
řádu, občasné zapomínání a občasné neplnění povinností. O udělení
napomenutí informuje ředitele školy. Zákonným zástupcům je napomenutí
oznámeno písemně.
-

Důtka třídního učitele

Důtku třídního učitele ukládá třídní učitel za jednorázové závažnější porušení
školního řádu, pravidel mezilidského chování nebo za časté zapomínání
a občasné neplnění povinností po předchozím projednání s ředitelkou školy
a s vyučujícími, kteří daného žáka učí, a to bezprostředně po přestupku.
O udělení důtky jsou zákonní zástupci informováni písemně.
-

Důtka ředitele školy

Důtku ředitele školy ukládá ředitel školy za hrubé jednorázové porušení
školního řádu, pravidel mezilidského chování či velmi časté zapomínání,
špatnou pracovní morálku a neplnění povinností na základě návrhu třídního
učitele, který návrh nejdříve projednal s ostatními vyučujícími, a to po
projednání na pedagogické radě. O udělení důtky jsou zákonní zástupci
informováni písemně.
f) O udělení všech výchovných opatření provede třídní učitel přesný zápis do
evidence.
g) 2. stupeň z chování bude udělen žákovi:
-

za opakovaně neomluvené hodiny, které odpovídají maximálně 3 školním
dnům,

-

pokud přijde do školy nebo na akci pořádanou školou pod vlivem
alkoholických nebo jiných omamných látek,

-

pokud přinese do školy či na akci pořádanou školou alkoholické nápoje,
omamné či návykové látky,

-

pokud bude ve škole nebo na akci pořádané školou kouřit, požívat
alkoholické nápoje či omamné látky,

-

za krádež,

-

při opakovaném hrubém chování a vystupování k vyučujícím a ostatním
pracovníkům školy,

-

za nevhodné chování ke spolužákům, které bude považováno za
šikanování (tzn. jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo
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zastrašovat jiného člověka – slovní šikanování, zastrašování, manipulace s
věcmi a jejich ničení, fyzická agrese, násilné manipulační příkazy).
h) 3. stupeň z chování bude udělen žákovi:
-

za opakované neomluvené hodiny, jejichž počet bude přesahovat 3 školní
dny,

-

za opakované užívání alkoholických nápojů či jiných návykových látek ve
škole nebo na akcích pořádaných školou,

-

za opakovanou krádež,

-

za opakované chování ke spolužákům, které bude považováno za
šikanování,

-

za zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky vůči
zaměstnancům školy nebo vůči ostatním žákům.
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6. 11 Zásady pro hodnocení chování
a) Při návrhu udělení opatření k posílení kázně nebo snížené známky z chování
přihlíží třídní učitel zejména:
-

k závažnosti přestupku,

-

k četnosti a opakování přestupku,

-

k hodnocení žáka ostatními pedagogickými pracovníky,

-

k tomu, zda v předchozím klasifikačním období již žákovi bylo uděleno
některé z opatření na posílení kázně nebo zda mu byla snížena známka
z chování,

-

k charakteru a četnosti zápisů v žákovské knížce, které mají vliv na
posouzení chování žáka,

-

za jeden přestupek se uděluje žákovi pouze jedno opatření k posílení
kázně,

-

třídní učitelé jsou povinni, pokud je to možné, včas prokazatelným
způsobem informovat zákonné zástupce o problémech jejich dítěte, které
by mohly vést k udělení opatření k posílení kázně nebo k snížení známky
z chování.

b) Učitelé jsou povinni, pokud je to možné, včas informovat třídní učitele
o problémech žáka, které by mohly vést k udělení opatření k posílení kázně
nebo k snížení známky z chování.
Mgr. Ondřej Hampl - ředitel ZŠ
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Školní řád pro žáky ZŠ
Hrádek nad Nisou – Donín
Toto je dětská verze školního řádu naší základní školy, je určená žákům. Je v něm
jen to nejdůležitější, celý školní řád je k nahlédnutí na chodbě školy a na webových
stránkách školy (www.zsdonin.cz).
Vím, že mám právo na vzdělání a na výchovu. Moje rodina, moji rodiče, moji učitelé,
moje škola a já sám se snažíme o to, aby ze mě vyrostl slušný, odpovědný,
samostatný, vzdělaný a spokojený člověk.
Chodím do školy s dalšími lidmi, abychom spolu všichni dobře vycházeli, dodržujeme
pár základních pravidel. Ta pravidla jsou tato:
a) Do školy chodím včas, budova školy se pro mě otevírá v 7:55, vyučování
začíná v 8:15. Venkovní oblečení a boty si nechávám v šatně. Cenné věci
raději nechávám doma, nebo na ně dávám dobrý pozor.
b) Ve škole se všichni zdravíme, já zdravím dospělé slovy „Dobrý den.“
c) Když do školy přijdu pozdě (třeba zaspím, ujede mi autobus, nebo jdu
od lékaře), omluvím se svému třídnímu učiteli a následně donesu omluvenku
zapsanou v žákovské knížce.
d) Vím, že se na vyučování musím dobře připravit už doma. Starám se o své
učebnice, školní pomůcky a sešity. Nechci, aby mě bolela záda, takže nosím
jen to, co budu ten den opravdu potřebovat. Co potřebuji, mi poradí rodiče
a rozvrh, který mám v žákovské knížce nebo notýsku. Do školy určitě
nevezmu věci, které mohou dalším lidem ublížit.
e) Ve třídě je nás víc. Všichni si přejeme, aby nám bylo dobře. Já tomu pomůžu
nejlépe tak, že se chovám ke svým spolužákům a učitelům slušně. Nikomu
neubližuji fyzicky ani slovně.
f) Starám se o své zdraví. Drogy, alkohol a cigarety mi vždycky ublíží, takže
se jim vyhýbám. Ve škole jsou zakázány.
g) Škola, učebny, školní pomůcky a další vybavení je pro všechny žáky. Vědomě
proto nic neničím. Pokud něco poškodím, škodu nahradím.
h) Mám možnost slušně vyjadřovat své názory k chodu školy.
Mgr. Ondřej Hampl - ředitel ZŠ
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