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I. Všeobecná ustanovení 
 

1. Na základě ustanovení § 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném 

znění vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je součástí 

organizačního řádu školy. 

2. Před skončením pracovního poměru je pracovník povinen informovat ředitele školy 

(nebo jím pověřeného pracovníka) o stavu plnění uložených úkolů, odevzdat předměty 

osobního vybavení, pracovní pomůcky, ochranné pracovní prostředky, svěřené 

předměty a klíče, za které odpovídá. Učitel je kromě toho povinen předat 

dokumentaci, vedení sbírek apod. Předání se provádí protokolárně. 

3. Všichni pracovníci školy jsou povinni neprodleně ohlašovat změny v osobních 

poměrech (sňatek, rozvod, narození dítěte nebo úmrtí člena rodiny, změnu bydliště, 

změny související s brannou povinností, okolnosti pro nemocenské pojištění, mateřské 

příspěvky, daně ze mzdy apod.) přímo řediteli školy. 

4. Ředitel stanoví rozvržení pracovní doby provozních a administrativních pracovníků 

školy. 

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

lékařem. 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. 

 

 

II. Práva a povinnosti žáků 

 

Práva žáků 

(podle Úmluvy o právech dítěte, již přijalo 20.11.1989 Valné shromáždění OSN) 

 

1. Žák má právo na svobodu projevu, v souladu se zásadami slušného chování a 

ostatními body tohoto školního řádu. 

2. Žák má právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženství. Za svoje názory nemůže 

být postihován (tělesně ani duševně). 

3. Žák má svobodu ve výběru kamarádů. 

4. Žák má svobodu pohybu ve školních třídách a prostorách, jež jsou k tomu určeny 

v určené době. 

5. Žák má právo, aby byl ze strany pedagogických pracovníků respektován soukromý 

život jeho rodiny. 

6. O způsobu výchovy žáka v rodině rozhodují oba rodiče, tudíž nesou i primární 

zodpovědnost za své dítě. 

7. Žák má právo být chráněn před jakýmkoliv tělesným i duševním násilím, 

zneužíváním, urážením a zanedbáváním. 

8. Žák má právo na volný čas, přiměřený odpočinek, dodržování základních 

psychohygienických podmínek, účast při hře či oddechové umělecké a sportovní 

činnosti úměrné jeho věku. 

9. Žáci dále mají právo 

a) na vzdělávání a školské služby podle školského zákona, 

b) být informován o průběhu a výsledcích svého vzdělávání 

c) zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich volen, 

pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy nebo 



školskou radu s tím, že ředitel školy nebo školská rada jsou povinni se 

stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat, 

d) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících 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 

vzdělávání, 

f) má právo být seznámen se všemi předpisy se vztahem k jeho pobytu a činnosti 

ve škole. 

 

 

Povinnosti žáků základní školy (1. – 9. třída) 
 

1. Žáci jsou povinni: 

a) řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat, 

b) dodržovat školní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, 

s nimiž byli seznámeni, 

c) plnit pokyny pedagogických pracovníků škol a školských zařízení vydané 

v souladu s právními předpisy a školním řádem. 

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

pedagogických a provozních pracovníků, dodržuje školní řád školy a odborných 

učeben. Chová se tak, aby neohrozil zdraví svoje, ani jiných osob. 

3. Žák chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin nebo pokynů vyučujících a 

účastní se činností organizovaných školou. Účast na vyučování nepovinných předmětů 

a docházka do zájmových kroužků a do školní družiny je pro přihlášené žáky povinná. 

Odhlásit se může vždy ke konci pololetí. 

4. Žáci zdraví ve škole všechny dospělé osoby pozdravem „Dobrý den“.  

5. Vstup žáků do sborovny a kabinetů je povolen jen na vyzvání. 

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

7. Nalezené věci předá nálezce ihned do kanceláře školy. 

8. 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. 

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

bez vědomí vyučujících.  

10. Žáci chrání své zdraví i zdraví spolužáků. Žákům jsou v prostorách školy zakázány 

všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé - např. kouření, pití alkoholických nápojů, 

zneužívání návykových a zdraví škodlivých látek – včetně přechovávání a distribuce. 

11. Žák se řádně a systematicky připravuje na vyučování. 

12. 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, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zdraví a 

bezpečnost jeho nebo jiných osob. Za cenné předměty, včetně šperků vyučující neručí.  

14. Mobilní telefony a audiovizuální techniku nosí žáci do školy jako předměty běžného 

života, ale nikoli jako předměty k výuce a plně si za ně odpovídají. Ve vyučovacích 

hodinách a v prostoru jídelny se tyto přístroje nepoužívají, jsou vypnuty a uloženy ve 

školních taškách a žáci jimi neruší práci vyučujících a ostatních žáků. K poslechu 

veškerých zvukových záznamů mimo vyučování musí žák použít sluchátka, aby 

nezvyšoval hlučnost školního prostředí.   



15. Použití soukromého telefonního čísla pedagogických pracovníků (pokud jej zákonným 

zástupcům nebo žákům pedagogové poskytnou) k jiným, než informativním účelům, 

bude řešeno jako porušení školního řádu. Za naprosto nepřípustné je považováno 

pořizování zvukových a videonahrávek pomocí těchto přístrojů ve škole a její 

následná distribuce. 

16. Jakákoli forma slovního a fyzického útoku žáka vůči pracovníkům školy nebo 

školského zařízení se vždy považuje za závažné porušení povinností stanovených 

tímto řádem. 

17. Jsou zakázány jakékoli projevy rasismu, šikanování spolužáků, nevhodné chování ke 

spoluobčanům. 

18. Při porušení povinností stanovených tímto školním řádem lze podle závažnosti 

porušení žákovi uložit: 

a) napomenutí třídního učitele, třídní učitel neprodleně po uložení oznámí tuto 

skutečnost řediteli školy 

b) důtku třídního učitele, třídní učitel neprodleně po uložení oznámí tuto 

skutečnost řediteli školy 

c) důtku ředitele školy, uloží ředitel školy po projednání v pedagogické radě 

d) snížený stupeň z chování po projednání v pedagogické radě 

19. Škola neprodleně oznámí uložení všech kázeňských postihů a jejich důvody 

prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci a zaznamená je do 

dokumentace školy. 

20. Zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči zaměstnancům 

školy nebo vůči ostatním žákům se považují za zvláště závažné zaviněné porušení 

povinností stanovených školským zákonem a školním řádem. 

21. Dopustí-li se žák jednání podle bodu číslo 20, oznámí ředitel školy tuto skutečnost 

orgánu sociálně-právní ochrany dětí. 

 

 

 

III. Provoz a vnitřní režim školy 

 

Režim školy 

 

1. Školní budova se otevírá hlavním vchodem v 7.40 h pro žáky 1. – 9. ročníku. V jinou 

dobu se pouštějí žáci individuálně, dojíždějící žáky a žáky, kteří mají nultou hodinu 

pouští uklízečka. V 8 hodin se hlavní vchod uzavírá a žákům je vstup do budovy 

umožněn prostřednictvím zařízení domovního telefonu. Vzdalovat se v době 

vyučování a  o přestávkách  z areálu školy je zakázáno. Žákům je umožněn pobyt 

v budově školy o přestávce mezi dopoledním a odpoledním vyučováním, a to ve 

vyhrazeném prostoru  šaten. 

2. Dopolední vyučování začíná v 8.00 h. Vyučovací hodina trvá 45 minut. Po 1. 

vyučovací hodině chodí přihlášení žáci 1. stupně pod dohledem vyučujícího dané 

hodiny na čaj. Velká přestávka je po 2. vyučovací hodině a trvá 20 minut. Vyučování 

probíhá podle časového rozvržení vyučovacích hodin a přestávek, které je přílohou 

tohoto řádu. Vyučování nesmí začít dříve než v 7.00 h a končí nejpozději v 17.00 h. 

3. 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. 

4. Po příchodu ke škole před zahájením vyučování se žáci řadí a do budovy vstupují 

ukázněně. 



5. Šatní kóje uzamykají v 8.00 h uklízečky a odemykají šatnáři jednotlivých tříd před 

odchodem domů. Šatní skříňky jsou svěřeny žákům do užívání individuálně. 

6. Do prvního zvonění (7.55 h) musí být všichni žáci ve třídách, aby se mohli včas 

připravit na výuku. 

7. Žáci nenarušují průběh vyučování. O přestávkách se řídí pokyny dozorujících učitelů 

(malá přestávka – čaj, WC, velká – chodba, třída nebo atrium školy). 

8. Nepřítomnost ve vyučování z důvodu nemoci jsou povinni zákonní zástupci žáka 

oznámit nejpozději do tří dnů a to písemně nebo telefonicky. Zákonný zástupce má 

možnost prokazatelně omluvit absenci písemnou omluvenkou nebo také písemně 

v informačním systému školy.  Omluvu podepisuje jeden ze zákonných zástupců žáka. 

Při podezření na bezdůvodné absence si třídní učitel vyžádá potvrzení lékaře. 

9. Do odborných učeben odcházejí žáci hromadně, a to nejdříve 5 minut před 

zazvoněním na hodinu. 

10. Pokud se vyučující nedostaví po zvonění do třídy, zástupce třídy jde neprodleně 

ohlásit jeho nepřítomnost do kanceláře školy. 

11. Nejvyšší počet žáků ve třídě je obecně 30, škola může mít podle § 23 odst. 3 zákona č. 

561/2004 Sb., školského zákona zřizovatelem schválenou výjimku a maximální počet 

žáků ve třídě školy je 34, při zachování bezpečnostních a hygienických předpisů. Při 

výuce cizích jazyků je nejvyšší počet žáků ve skupině 24. 

12. Provoz školní družiny je od 11.45 h do 16.05 hodin. Provoz školní družiny se řídí 

vnitřním řádem školní družiny. Žáci jsou ze školní družiny propouštění po příchodu  

zákonných zástupců nebo jimi pověřených dospělých osob (písemně u vedoucí ŠD), 

nebo na základě písemného sdělení o odchodu žáka (sdělení může mít trvalou 

platnost). Na telefonická sdělení ohledně odchodu žáků se nebere zřetel. 

13. 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. 

14. Škola vytváří podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků při 

vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb 

a poskytuje žákům a studentů nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví. 

15. Škola vede evidenci úrazů dětí a žáků, k nimž došlo při činnostech uvedených 

v odstavci 14, vyhotovuje a zasílá záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím. 

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

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

roce. 

 

 

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. 

2. Při organizaci výuky při akcích souvisejících s výchovně vzdělávací činností školy 

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

schválenou uvedením v měsíčním 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 2 dny předem zákonným 

zástupcům žáků prostřednictvím informačního systému školy, nebo jinou písemnou 

formou.  

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 kursy, 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. 

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

bezpečnosti a ochrany zdraví žáků: 

- lyžařské výcvikové kurzy 

- zahraniční zájezdy 

- školní výlety 

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

školy. 

8. Součástí výuky je také výuka plavání na prvním stupni a lyžařský výcvik na druhém 

stupni školy. Do výuky mohou být zařazeny také další aktivity jako bruslení, školy 

v přírodě, atd. Těchto aktivit se mohou účastnit pouze žáci zdravotně způsobilí, jejichž 

rodiče o tom dodají škole písemné lékařské potvrzení ne starší jednoho roku. 

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

klasifikace na vysvědčení. 

 

 

Režim ve školní jídelně 

 

1. Obědy se vydávají od 11.45 do 13.45 hodin. 

2. Vyučující odvádí celou třídu ze šatny do jídelny. Dohlédne na mytí rukou. Žáky předá 

učiteli konajícímu dozor. Do jídelny vstupují strávníci zásadně přezutí a vyčkávají 

pokynů dozorujícího učitele. 

3. Při jídle dodržují žáci pravidla slušného stolování a při čekání na jídlo zachovávají 

žáci pravidla slušného chování. 

4. Jídlo a nápoje se konzumují u stolu zásadně vsedě.  

5. Dozor v jídelně vykonávají také vychovatelky ŠD. 

6. Pedagogický dozor v jídelně sleduje chování žáků po příchodu do jídelny, při 

stravování, odnášení stravy a použitého nádobí. Dbá na bezpečnost žáků. Dojde-li 



k potřísnění podlahy, učiní ihned opatření, aby nedošlo k uklouznutí procházejících 

žáků. Ihned nechá podlahu vytřít a osušit. 

7. Dojde-li k opaření strávníků, dozírající vyučující poskytne první pomoc a provede 

zápis v knize úrazů. 

 

Žákovské služby 

 

1. Třídní učitelé určují žákovské služby na určité období a pro určité činnosti zavedené 

podle zvyklostí třídy a třídního učitele. Služba zejména – hlásí třídnímu učiteli závady 

na vybavení třídy, jestliže se vyučující nedostaví do hodiny hlásí tuto skutečnost 

v ředitelně školy. 

2. Služba – „klíčník“ dbá na pořádek v šatní kóji, její uzamčení  po celou dobu pobytu 

žáků ve škole, klíče nepůjčuje, pokud někteří žáci odcházejí nebo přicházejí během 

vyučování, otevírá jim šatní kóji. 

 

 

Docházka do školy 
 

1. Zákonný zástupce žáka je povinen oznámit nepřítomnost žáka ve vyučování 

nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka – písemně nebo 

telefonicky. V průběhu nebo bezprostředně po návratu žáka do školy doloží důvody 

absence písemnou omluvenkou, nebo prostřednictvím elektronického informačního 

systému školy. Omluvu podepisuje nebo elektronicky předává jeden ze zákonných 

zástupců žáka. Při podezření na neomluvenou absenci si třídní učitel nebo jiný 

vyučující může vyžádat prostřednictvím zástupců žáka lékařské potvrzení. Absenci 

žáka omlouvají zákonní zástupci žáka. Při známé absenci škola vyžaduje od 

zákonných zástupců písemnou omluvu absence (např. rodinné rekreace, kontrola u 

lékaře apod.) předem.  

2. V době vyučování navštěvují žáci lékaře jen v nutném případě a na nezbytně nutnou 

dobu. Lékařské vyšetření v místě bydliště není důvodem k celodenní absenci. 

3.  Vlastní postup při uvolňování žáka z hodiny řeší vnitřní směrnice k omlouvání a   

      uvolňování žáka z vyučování ze dne 1. 9. 2014 (viz webové stránky školy sekce   

      Dokumenty školy - http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/dokumenty-  

      skoly/omlouvani-a-uvolnovani-zaka/).   

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

žádost jeho zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu.    

V předmětu tělesná výchova musí být žádost doložena doporučením lékaře. Ředitel 

zároveň určí náhradní způsob vzdělávání žáka v době vyučování tohoto předmětu. 

 

 

 

Zákonní zástupci žáků 

 

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 zúčastnil 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 

http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/dokumenty-%20%20%20%20%20%20%20skoly/omlouvani-a-uvolnovani-zaka/
http://www.zsstepankovice.cz/zakladni-skola/dokumenty-%20%20%20%20%20%20%20skoly/omlouvani-a-uvolnovani-zaka/


skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, údaje o tom, zda je dítě, 

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 a školského zákona 

č. 561/2004 Sb. další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo 

bezpečnost dítěte a žáka, a změny v těchto údajích. 

 

 

Pedagogičtí pracovníci školy 

 

1. Učitelé věnují zvýšenou 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 o 

vyšetření v pedagogicko psychologických poradnách a na sdělení zákonných zástupců 

o dítěti. Třídní učitelé průběžně seznamují ostatní pedagogy s novými skutečnostmi 

zjištěnými u žáka – problémy s chováním, prospěchem, zdravotními a rodinnými 

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. 

2. Učitelé evidují a kontrolují absenci žáků. Vyžadují od zákonných zástupců omluvu 

nepřítomnosti. Na žádost zákonných zástupců uvolňují žáka z vyučování, vždy na 

základě písemné žádosti o uvolnění. Telefonát není považován za omluvu. Pravidelně 

informují zákonné zástupce o prospěchu a chování žáků prostřednictvím sešitů, 

informačního systému školy, elektronické pošty, při konzultačních hodinách a třídních 

schůzkách se zákonnými zástupci. Souhrnné hodnocení píší dle potřeby do 

informačního systému tak, aby byla zajištěna informovanost zákonných zástupců o 

prospěchu a chování žáků podle požadavků klasifikačního řádu. 

3. Na prevenci záškoláctví se podílí třídní učitel, výchovný poradce a školní metodik 

prevence ve spolupráci s ostatními učiteli a zákonnými zástupci žáka. O neomluvené i 

zvýšené omluvené nepřítomnosti informuje třídní učitel výchovného poradce, který 

tyto údaje vyhodnocuje. Při zvýšené omluvené absenci ověřuje její věrohodnost. 

4. Pedagogičtí zaměstnanci přicházejí do školy nejméně 15 minut před zahájením 

vyučování a výchovné činnosti, dostatečně včas před výkonem dozoru nad žáky. 

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

uzavření přívodu vody a vypnutí elektrických spotřebičů. Pedagog odchází ze třídy 

poslední. Při odchodu z budovy kontrolují uzavření a zajištění oken a dveří 

v kabinetech, vytažení šňůr varných konvic ze zástrček elektrického proudu. 

6. Ve škole se nekouří. 

7. Všichni pracovníci plní úkoly dané plánem práce školy pro školní rok a úkoly dané 

měsíčním plánem práce. 

8. Sledují přehled suplování – vždy ráno, před svou volnou hodinou a před odchodem 

domů, řádně zapisují svou docházku do docházkové knihy. 

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

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

vyplní předepsané formuláře a předá je řediteli školy. 

10. Odchod se žáky na plánovanou akci mimo školu hlásí předem vedení školy, aby 

mohla být uvedena v plánu práce a mohlo být zajištěno suplování či výměna hodin. 

Vycházky se zapisují do knihy vycházek. 



11. Organizační, administrativní záležitosti stejně jako návštěvy rodičů si vyučující 

vyřizují v době mimo vyučování a plánovaných porad a schůzí. Návštěvy lékaře, které 

ví dlouho dopředu, si plánuje tak, aby nenarušoval vyučování ani plán porad. 

12. Učitelé pověření dozorem kontrolují vykonávání všech ustanovení řádu školy. O 

závadách a vážných přestupcích informují třídního učitele, případně vedení školy. 

13. V případě onemocnění je učitel povinen oznámit svou nepřítomnost nejpozději 20 

minut před zahájením vyučování zástupci ředitele. Pokud mu to umožňuje zdravotní 

stav, předá přípravy či jiné pokyny k výuce suplujícím. Též oznámí, kdy jde na 

kontrolu a posléze, který den nastoupí do školy. Při předvídané absenci předloží učitel 

plány učiva pro potřebu zastupujících. 

14. Pracovník má nárok na volno s náhradou mzdy k vyšetření nebo ošetření ve 

zdravotnickém zařízení na nezbytně dlouhou dobu, pokud jej nebylo možno provést 

mimo pracovní dobu. O návštěvě zdravotnického zařízení předloží vedení školy 

potvrzenou propustku či doklad potvrzený lékařem, který bude obsahovat datum, čas, 

razítko a podpis lékaře. 

15. Všichni učitelé, kteří budou vyučovat v odborných pracovnách, ručí za to, že žáci 

opustí pracovnu v naprostém pořádku. Bez pokynu vyučujícího nesmí žáci vcházet do 

učeben. 

16. Učitelé I. stupně úzce spolupracují se školní družinou. 

17. Všechny problémy týkající se kázně je třeba řešit ihned s třídním učitelem či 

výchovným poradcem. Vážnější problémy okamžitě konzultovat s ředitelem školy. 

18. Všechny pracovníky školy uvolňuje za jakýmkoliv účelem pouze ředitel školy. 

Zastoupení zařizuje zástupkyně ředitele školy (vedoucí učitelka MŠ, vedoucí ŠJ). 

19. Jízdní kola si pracovníci školy ukládají v kolárně pro pracovníky školy. 

20. Není dovoleno v době vyučování posílat žáky mimo budovu školy k vyřizování 

soukromých i služebních záležitostí učitelů, není dovoleno pouštět žáky samotné 

k lékaři nebo domů. Škola odpovídá za žáky v době dané rozvrhem výuky žáka včetně 

nepovinných předmětů, přestávek a stravování. 

21. Vyučující je povinen seznámit se s rozpisem dozorů a místem, kde bude dozor nad 

žáky vykonávat. 

22. Za řádný výkon dozoru při zajištění bezpečnosti žáků, jejich chování apod. se 

považuje fyzická přítomnost vyučujícího v úseku, který mu byl rozpisem určen a 

postupné procházení učeben a přilehlých volně přístupných míst. Během dozoru nesmí 

vyučující vykonávat žádné jiné činnosti (oprava sešitů, četba knih, apod.). Pokud 

nemůže vyučující z jakýchkoli důvodů dozor vykonávat, je povinen tuto skutečnost 

předem oznámit zástupkyni ředitele. Opakovaná nepřítomnost na dozoru je důvodem 

ke kárnému opatření či případnému finančnímu postihu. 

23. Učitel pověřený dozorem ve školní jídelně odchází ze třídy se zvoněním a nastupuje 

dozor včas. Dbá na pořádek v jídelně. Zamezí nefunkčnímu předbíhání ve frontě u 

výdeje. Pokud zjistí případné nedostatky (např. mokrá podlaha), upozorní příslušnou 

pracovnici kuchyně. 

24. 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 odpojena od el. sítě. 

25. Pedagogičtí pracovníci mají při výkonu své pedagogické činnosti právo 

a) na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména 

na ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany dětí, žáků, 

studentů nebo zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob, které jsou v přímém 

kontaktu s pedagogickým pracovníkem ve škole, 



b) aby nebylo do jejich přímé pedagogické činnosti zasahováno v rozporu s právními 

předpisy, 

c) na využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se 

zásadami a cíli vzdělávání při přímé vyučovací, výchovné, speciálněpedagogické a 

pedagogicko-psychologické činnosti, 

d) volit a být voleni do školské rady, 

e) na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti. 

   26.    Pedagogický pracovník je povinen 

            a) vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání, 

            b) chránit a respektovat práva dítěte, žáka nebo studenta, 

            c) chránit bezpečí a zdraví dítěte, žáka a studenta a předcházet všem formám          

            rizikového chování ve školách a školských zařízeních, 

            d) svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve  

            školním prostředí a podporovat jeho rozvoj, 

            e) zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o  

            zdravotním stavu dětí, žáků a studentů a výsledky poradenské pomoci školského  

            poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku, 

            f) poskytovat dítěti, žáku, studentovi nebo zákonnému zástupci nezletilého dítěte nebo  

            žáka informace spojené s výchovou a vzděláváním. 

 

 

Ostatní pracovníci školy respektive funkční zařazení 

 

1. Práva a povinnosti ostatních pracovníků školy a jejich funkční zařazení jsou řešena 

v rámci sjednaných pracovních náplní. 

 

 

IV. 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. Do školy žák nenosí věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo ohrožovat 

mravní výchovu žáků. 

3. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků 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, v odborných učebnách a na pozemcích, zachovávají žáci 

specifické bezpečnostní předpisy pro předměty, které se zde vyučují. 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 formuláře „Poučení žáků o bezpečnosti ve škole“. 

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 dozírajícími 

zaměstnanci školy zajištěna kontrola přicházejících osob: 7. 40 – 8.00 uklízečka, při 

odchodu žáků domů z budovy ven dozírající pedagogové podle plánu dozorů. Veškeré 



vchody jsou uzavřené, vstup je možný pouze po zazvonění prostřednictvím 

elektronického zámku. 

7. Žákům není v době mimo vyučování dovoleno zdržovat se v prostorách školy ani na 

školním pozemku bez dozoru učitele. Výjimku činí pouze školní hřiště. 

8. Při mimotřídním vyučování či zájmové činnosti se žáci scházejí 5 – 10 minut před 

zahájením činnosti a vyčkají příchodu vedoucího. Vedoucí nad nimi vykonává dozor 

po celou dobu pobytu ve škole a dohlíží na ně až do odchodu z budovy. 

9. Ve všech budovách a prostorách školy platí přísný zákaz požívání alkoholu a 

ponechávání peněz v hotovosti a osobních cenných věcí volně ve stolech, skříních ve 

třídě i v kabinetech.  

10. Šatní kóje a skříňky s odloženými svršky žáků jsou uzamčeny (odstavec 5 kapitola 

Režim školy). 

11. Žáci se přezouvají a dbají na hygienu zvlášť před jídlem a při použití WC. 

12. 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 předcházet vzniku sociálně patologických jevů, 

poskytovat žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. 

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

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

14. Po poslední vyučovací hodině dopoledního a odpoledního vyučování vyučující 

předává žáky, kteří jsou přihlášeni do školní družiny vychovatelkám školní družiny. 

Ostatní odvádí do šaten. 

15. Učitelé dozírající v jídelně odcházejí na místo dozoru bez zbytečné prodlevy tak, aby 

zajistili dozor ve stanoveném čase. 

16. Žáci mají zakázáno manipulovat s okny (tj. zavírat a otvírat) a zakazuje se jakákoli 

zbytečná a nebezpečná manipulace s dveřmi. Na 2. stupni mohou otvírat a zavírat pod 

dohledem a na pokyn učitele pouze malá okna (větračky). 

17. 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 žáka informují bez zbytečných průtahů vedení školy a 

zákonného zástupce postiženého žáka. Nemocný žák může být odeslán k lékařskému 

vyšetření, ošetření nebo domů jen v doprovodu dospělé osoby.  

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

lékařem. 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. 

19. 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 žáka, včetně nepovinných 

předmětů, přestávek a stravování. 

 

 

V. Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany žáků 
 

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

jiných osob žákem, je vyžadována úhrada nebo uvedení do původního stavu, a to od 

žáka nebo zákonných zástupců žáka, který poškození způsobil.  Při závažnější škodě 



nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody se zák. zástupci 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 – uzamykání šaten, tříd. 

3. Žákům základní školy jsou bezplatně poskytovány učebnice a učební texty uvedené 

v seznamu podle školského zákona. Žáci prvního ročníku základního vzdělávání tyto 

učebnice a učební texty 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. 

 

 

VI. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 

 

     Tato pravidla jsou pro svoji rozsáhlost uvedena v dílčí, samostatné části školního řádu – 

v klasifikačním řádu. 

 

 

VII. Závěrečná ustanovení 
 

1. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen 

zaměstnanec. 

2. O kontrolách provádí písemné záznamy. 

3. Tímto se ruší předchozí školní řád. 

4. Směrnice nabývá účinnosti: 1. 9. 2017 

5. Podle § 30 školského zákona č. 561/2004 Sb. zveřejňuje ředitel školy tento řád 

následujícím způsobem: vyvěšením na nástěnce u hlavního vchodu do školy, ve 

sborovně školy a na webových stránkách školy. 

6. Zaměstnanci školy byli s tímto řádem seznámeni na poradě dne: 30. 8. 2017. Žáci 

budou se zněním tohoto školního řádu seznamováni pravidelně třídními učiteli, a to na 

začátku každého školního roku. Seznámení bude zapsáno a podepsáno žáky na 

formuláři – „Poučení žáků o bezpečnosti ve škole“ 

7. Zákonní zástupci žáků byli informováni o vydání řádu školy informací 

prostřednictvím informačního systému školy, řád je pro ně zpřístupněn na nástěnce u 

hlavního vchodu do budovy školy a na webových stránkách školy. 

 

     Školní řád je závazný pro všechny pracovníky školy. Na pracovníky činné pro 

organizaci na základě dohod o provedené práce konaných mimo pracovní poměr, jen 

pokud to vyplývá z uzavřených dohod. 

 

Projednáno pedagogickou radou dne 1. 9. 2017 

Projednáno a schváleno školskou radou dne 28. 8. 2017 

Upravený školní řád nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2017  

       

 

 

 

 

        Mgr. Michael Pavlásek 

                 ředitel školy 


