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Školní řád
Jsme rádi, že jsi žákem naší školy. Naše škola usiluje o to, aby se v ní všichni cítili dobře a bezpečně.
Proto jsme se domluvili na základních pravidlech, která budeme dodržovat.
1. Školní budova se otevírá pro všechny žáky v 7:40 hod. Ke vstupu a odchodu ze školy používají žáci
pouze hlavní vchod. V 7:55 jsou již žáci ve svých třídách a připravují se na začátek vyučování, který je
v 8:00.
2. Žáci I. i II. stupně se přezouvají na koberci ve vestibulu školy, obuv i svršky si zanechávají v šatnových
skříňkách. V budově se pohybují pouze v obuvi k tomu určené.
3. Klíče od šatnových skříněk dostávají žáci na začátku a vracejí na konci školního roku. V případě ztráty
si žák klíč opatří sám na vlastní náklady. Zajišťuje-li nový klíč škola, vybírá od žáka poplatek 60,- Kč.
Jedna skříňka se zpravidla přiděluje dvěma žákům.
4. Vyučovací hodina trvá 45 minut, přestávky trvají 10 minut. Během přestávek se žáci mohou zdržovat
ve třídách i na chodbách, zůstávají však na patře, ve kterém je jejich třída. Po druhé vyučovací hodině
následuje relaxační přestávka o délce 20 minut. Tuto přestávku v případě pěkného počasí tráví žáci
na školní zahradě. O místě trávení rekreační přestávky rozhoduje dohlížející učitel, v zimním období
se tato přestávka tráví v budově školy. Pět minut před koncem této přestávky (1. zvonění) se žáci
vrací do svých tříd. Během přestávek je žák povinen se připravit na následující vyučovací hodinu.
Žákům není dovoleno během přestávek a v průběhu vyučování opouštět budovu školy bez souhlasu
učitele.
5. Probíhá-li výuka jinde než ve třídě (tělesná výchova, informatika, pracovní činnosti…), čekají žáci na
příchod vyučujícího ve své kmenové třídě, není-li v konkrétním případě stanoveno jinak. Pro cvičení
v tělocvičně používají vhodnou obuv, která je určena pouze pro použití uvnitř budovy.
6. Po skončení vyučování odcházejí žáci pod vedením vyučujícího do šaten a do jídelny, školní brašny
odkládají do skříněk nebo na vyhrazené místo před školní jídelnou. Po skončení vyučování se
nezdržují v budově školy. Mohou využívat školní zahradu a hřiště, rodiče však berou na vědomí, že
zde není zajištěn dozor a tudíž škola nenese zodpovědnost za bezpečnost a případná zranění. Žáci
mohou polední přestávku trávit ve škole na určeném místě, kde je zajištěn dozor po dohodě s tím,
kdo dozor vykonává. Podmínkou je však slušné a ohleduplné chování.
Areál školy je ve dnech školního vyučování volně přístupný do 16 hodin.
7. Žák je povinen účastnit se výuky podle rozvrhu hodin. Docházka do volitelných předmětů je pro
přihlášené žáky povinná, změna volitelného předmětu v průběhu školního roku je možná pouze
výjimečně na základě písemné žádosti rodičů a povolení ředitele školy.

Veškeré zameškané hodiny musí být zapsány v žákovské knížce nebo notýsku formou omluvenky
podepsané zákonným zástupcem. V případě absence z předem známých důvodů (např. lékař,
ozdravný pobyt...) je omluvenka v žákovské knížce zapsána před započetím nepřítomnosti. Tato
omluvenka je také podmínkou pro případné uvolnění z vyučování v průběhu dne (např. návštěva
lékaře). Tímto na sebe rodiče přebírají odpovědnost za bezpečnost žáka po uvolnění (u žáků 1.
stupně doporučujeme vyzvednutí rodiči).
V případě absence z nepředvídaných důvodů (např. nemoc) předkládá žák omluvenku neprodleně po
návratu do školy. Při absenci delší než dva dny, oznámí zástupce žáka nejpozději do dvou dnů škole
písemně, telefonicky nebo e-mailem důvod nepřítomnosti. V odůvodněných případech může škola
požadovat lékařské potvrzení o nemoci žáka.
Odhlašování obědů probíhá nezávisle na omlouvání žáka z vyučování.
Povinností žáka je doplnit si v nejkratším možném termínu zameškanou látku.
8. Žáci ve škole dodržují obecně platná společenská pravidla a zásady slušného chování, respektují
ostatní žáky školy, dbají pokynů pedagogických i správních zaměstnanců.
Každý žák má právo svobodně projevovat své názory a vyjadřovat se k věcem, které se ho dotýkají při
zachování všech pravidel slušné a zdvořilé komunikace. Jeho názorům bude vždy věnována patřičná
pozornost. Žáci mají právo na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského
zařízení v záležitostech týkajících se jejich vzdělávání, mohou se se svými problémy kdykoli obracet
na kteréhokoli učitele, výchovného poradce či ředitele školy.
Každý žák má právo na ochranu před jakýmkoli fyzickým i psychickým násilím, urážením a
zneužíváním. Pokud se žák stane obětí nebo svědkem takového chování, je jeho povinností
informovat učitele.
9. Všichni žáci se chovají ve škole a na všech akcích pořádaných školou tak, aby neohrozili zdraví svoje,
svých spolužáků ani jiných osob. Každý úraz, či poranění, ke kterému dojde během vyučování či o
přestávce, je žák povinen ihned nahlásit vyučujícímu, pedagogickému dozoru nebo třídnímu učiteli. V
případě náhlého onemocnění nebo úrazu vyučující ihned informuje vedení školy a rodiče
postiženého žáka. Nemocný nebo poraněný žák musí být neprodleně ošetřen nebo odeslán k lékaři v
doprovodu dospělé osoby. Pokud je to možné, je žák předán rodičům.
10. Výdej jídel ve školní jídelně probíhá od 11.40 do 13.45 hod. Žáci mohou chodit na obědy až po
ukončení dopoledního vyučování a dodržují řád jídelny školy.
11. Žáci nosí do školy učebnice a školní potřeby podle rozvrhu hodin a pokynů učitelů. Povinností žáků je
nosit do školy žákovskou knížku (od 2. ročníku).
12. Žáci zachází s učebnicemi, školními potřebami, zařízením a vybavením školy šetrně, udržují své místo,
třídu i ostatní prostory školy v čistotě a pořádku. Každé poškození či zničení majetku školy, majetku
spolužáků, učitelů nebo jiných osob, hradí rodiče žáka, který poškození způsobil.
13. Za zcizené a poškozené věci zodpovídá škola jen v případě, že byly uloženy na místě k tomu určeném
(uzamčeny ve skříňce nebo odloženy dle pokynu učitele). Žáci sami dbají na dostatečné zajištění
svých věcí. Do školy bezdůvodně nenosí větší obnos peněz, cenné předměty a předměty, které
nesouvisí s vyučováním. Za ztrátu těchto věcí včetně mobilních telefonů nenese škola zodpovědnost.
V odůvodněných případech může vyučující stanovit odložení těchto předmětů na stanovené místo
např. z bezpečnostních důvodů při TV. Do školy je přísně zakázáno nosit předměty nebezpečné
povahy (zapalovače, zápalky, nože a jiné zbraně včetně jejich napodobenin, zábavnou pyrotechniku
apod.)

14. Na základě dohody s rodiči mohou žáci v budově a celém areálu školy používat mobilní telefon a jiné
elektronické přístroje pouze se svolením učitele. V době vyučování mají mobilní telefony vypnuty. Na
školních akcích mimo areál školy závisí možnost používání těchto přístrojů na rozhodnutí učitele.
15. Ve škole není dovoleno pořizovat zvukové či obrazové nahrávky bez souhlasu nahrávané osoby.
Výjimkou je pořizování fotografií a videozáznamů pro potřeby prezentace školy. Nesouhlasí-li
zákonný zástupce se zveřejněním obrazových záznamů svého dítěte, je nutné tuto skutečnost
písemně oznámit vedení školy.
16. Kouření, pití alkoholických nápojů a užívání návykových látek je ve škole, v areálu školy a při akcích
pořádaných školou nepřípustné. Cigarety, alkohol a návykové látky není dovoleno nosit do školy. Ve
škole platí zákaz hrát o peníze a cenné věci.
17. Žákům je zakázáno bez dozoru učitele manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým
vedením, otevírat okna a manipulovat se žaluziemi a blokačními mechanizmy dveří. Požární schodiště
slouží pouze k nouzové evakuaci budovy. Mimo situace ohrožení platí přísný zákaz otevírání dveří
požárního schodiště a vstupu na něj.
18. Učitelé jsou povinni informovat rodiče písemnou formou (např. v ŽK) o všech akcích konaných mimo
areál školy. V případě přímého odchodu žáka z akce pořádané školou je nutný písemný souhlas
zákonného zástupce žáka. Rodič je informován nejméně jeden den předem o případných změnách
rozvrhu žáka.
19. Žákovská knížka je základním dokladem žáka a slouží k předávání informací mezi školou a rodiči.
Povinností žáků je mít ŽK ve škole po celou dobu vyučování a udržovat ji ve slušném stavu. ŽK se
odevzdává na konci školního roku a při přestupu žáka na jinou školu.
20. Každý žák má právo na spravedlivé hodnocení, je předem seznámen s pravidly a kritérii, podle
kterých je hodnocen a se svým hodnocením je seznamován bezodkladně. Má právo na náležité
zdůvodnění svého hodnocení. Učitelé pravidelně informují zástupce žáka o jeho prospěchu a
chování, na vyžádání doloží rodičům podklady pro hodnocení žáka. Podrobné rozpracování pravidel
hodnocení žáků je součástí školního vzdělávacího programu.
21. Zákonní zástupci žáka mají právo na veškeré podstatné informace a poradenskou pomoc školy nebo
školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání jejich dětí. Spolupracují se
školou ve výchovných a vzdělávacích záležitostech. Zákonní zástupci jsou povinni zajistit, aby dítě
docházelo řádně do školy a písemně dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování. Na vyžádání
jsou povinni se dostavit do školy k případnému osobnímu projednání.

Řád školy byl projednán a schválen na pedagogické radě dne: 29. 8. 2019
Řád školy byl odsouhlasen školskou radou dne: 22. 10. 2019
Platnost od: 1. 11. 2019

