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ŠKOLNÍ ŘÁD
Účinnost ode dne: 1.9.2015
Změny jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků.
Na základě ustanovení § 30 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším, odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a vyhláškou
č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní
docházky, v platném znění, vydávám školní řád.

2. Provoz a vnitřní režim školy
Budova školy se otvírá v 6.30 hod. pro žáky ŠD nebo pro žáky, kterým začíná vyučování v
7.00 hod. Do přespolní třídy a ŠD mohou žáci přicházet nejpozději do 7.15 hod., pak se
škola zavírá.
Pro ostatní žáky se škola otvírá v 7.35 hod. Nejpozději 5 minut před zahájením vyučování
jsou žáci na svém místě ve třídě. (v 7.50 h.). Jestliže žák vstupuje do budovy škol v průběhu
vyučování, ohlásí se domácím zvonkem, dveře mu otvírá osobně zaměstnanec školy.
Pro příchod do školy používají žáci přední vchod do budovy. Vždy projdou do šaten, kde se
přezují do vhodné obuvi, a odloží si svrchní oděv. V šatně se zdržují nezbytně dlouhou dobu.
Vyučování je organizováno podle rozvrhu hodin a časovým rozvrhem. I mimoškolní činnost
žáků ve škole probíhá podle rozvrhu.
Časový rozvrh výuky a přestávek:
0. hodina
07.00 – 07.45
07.45 – 07.55
1. hodina
07.55 – 08.40
08.40 – 08.50
2. hodina
08.50 – 09.35
09.35 – 09.50
3. hodina
09.50 – 10.35
10.35 – 10.45
4. hodina
10.45 – 11.30
11.30 – 11.40
5. hodina
11.40 – 12.25
12.25 – 12.35
6. hodina
12.35 – 13.20
7. hodina
13.20 – 14.05
14.05 – 14.15
8. hodina
14.15 – 15.00

Přestávky slouží k odpočinku mezi vyučováním, k přípravě na další hodinu, svačině a
hygienickým potřebám. O přestávkách nepřecházejí žáci do jiného patra ani do šaten nebo
školní jídelny, nevstupují do jiných tříd. Vstup do šaten je povolen pouze se svolením
vyučujícího a v doprovodu služby.
Na vyučování v odborných učebnách, tělocvičně a hale žáci čekají ve své třídě a přecházejí
jen za doprovodu vyučujícího.
Větrání učebny provádí vyučující během hodiny, o přestávkách jsou okna zavřena, dveře
otevřeny. Žáci nesetrvávají u otevřených oken, nevyklání se z nich, nevyhazují odpadky.
Manipulace s okny a žaluziemi provádí žáci pouze na pokyn učitele.
Na oběd přechází žáci v doprovodu učitele. V jídelně se chovají tiše a ohleduplně k ostatním
strávníkům. V době polední přestávky se žáci zdržují v určené třídě. Budovu školy
neopouštějí.
Dojíždějící žáci po ukončení vyučování nebo po obědě mohou vyčkat odjezdu nejbližšího
spoje v určené třídě.
Nad žáky je po celou dobu jejich přítomnosti vykonáván dohled podle rozpisu dohledů.

2. Provoz a vnitřní režim při činnostech mimo místo, kde škola
organizuje vzdělávání
O vzdělávání a akcích mimo školu jsou žáci a zákonní zástupci informováni nejpozději
2 dny předem, a to zápisem do žákovské knížky a zveřejněním informace na webových
stránkách školy,
Po celou dobu vzdělávání a akcí mimo školu je nad žáky vykonáván dohled pedagogem
nebo jiným zaměstnancem školy.
Součástí vzdělávání je také výuka plavání a lyžařský výcvik, mohou být zařazeny další
aktivity, vždy s písemným souhlasem rodičů. Před každým takovým vzděláváním a akcí
mimo školu jsou žáci prokazatelně poučeni o bezpečnosti a ochraně zdraví.
Jestliže se žáci účastní soutěží, bezpečnost a ochranu zdraví žáků po dobu dopravy zajišťuje
škola, pokud se zákonný zástupce žáka nedohodne se školou jinak. V průběhu soutěže
organizátor nebo škola zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví žáků.

3. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich
zákonných zástupců ve škole
Žáci mají právo:
na vzdělávání, výchovu a školské služby
na ochranu před fyzickým a psychickým násilím a před sociálně patologickými jevy
na poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení
na informace o průběhu vzdělávání a o hodnocení výsledků vzdělávání a hodnocení chování
zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být volen, pracovat v nich a jejich
prostřednictvím se obracet na ředitelku školy
vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí jejich vzdělávání a
jejich osoby
Žáci jsou povinni:
řádně docházet do školy, čistě a vhodně upraveni a řádně se vzdělávat
dodržovat školní řád, provozní řády odborných učeben, tělocvičny, pokyny školy k ochraně
zdraví a bezpečnosti
nosit do školy učebnice a potřeby podle rozvrhu a pokynů učitele
v době vyučování nebo při vzdělávání a akcích mimo školu nepoužívat mobilní telefon nebo
jiná komunikační zařízení, použít je může jen s výslovným souhlasem vyučujícího
při vstupu do školní budovy vypnout mobilní telefon, zapnout ho až při ukončení vyučování
a odchodu ze školy, při nedodržení může být žákovi telefon odebrán a po vyučování předán
zákonnému zástupci
Zákonní zástupci žáků mají právo:
na informaci o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka na třídních schůzkách, při
konzultacích, při konzultačních hodinách učitelů nebo po předchozí domluvě s třídním
učitelem nebo jiným vyučujícím vždy mimo vyučování, k průběžné informaci slouží
žákovská knížka v listinné nebo elektronické podobě
volit a být voleni do školské rady
vyjadřovat se ke všem rozhodnutím a skutečnostem týkajícím se podstatných záležitostí
vzdělávání žáka
informaci na poradenskou pomoc školy v záležitostech vzdělávání žáka

Zákonní zástupci žáka mají povinnost:
zajistit, aby žák docházel řádně do školy
na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se
vzdělávání žáka
oznámit škole údaje evidované ve školní matrice a jiné údaje, které jsou podstatné pro
průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích
informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných
závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání
dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými
školním řádem

4. Podmínky pro omlouvání a uvolňování žáků
Třídní učitel omluví nepřítomnost žáka na vyučování (nebo školní akci) na základě
omluvenky podepsané zákonným zástupcem žáka.
O předem známou nepřítomnost žáka ve škole požádá zákonný zástupce písemně třídního
učitele. O uvolnění do dvou dnů rozhodne třídní učitel, jinak ředitelka školy. Ve školním
roce vyhoví ředitelka školy maximálně jedné vícedenní žádosti. Tiskopis žádosti o uvolnění
žáka na více dnů lze vyzvednout u třídního učitele nebo na webových stránkách školy.
Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodu, který nemohl předvídat, je zákonný
zástupce nezletilého žáka povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od počátku
nepřítomnosti žáka oznámit třídnímu učiteli důvod nepřítomnosti - osobně, telefonicky nebo
e-mailem.
Žák je povinen veškeré soukromé záležitosti, návštěvy lékaře apod. vyřizovat přednostně ve
svém volném čase. Nepřítomnost při vyučování se omlouvá jen ze závažných důvodů.
Třídní učitel může požadovat, pokud to považuje za nezbytné (např. opakuje-li se častá
nepřítomnost pro nemoc, při podezření na zanedbávání školní docházky), doložení
nepřítomnosti žáka z důvodu nemoci praktickým lékařem pro děti a dorost, a to pouze jako
součást omluvenky vystavené zákonným zástupcem žáka.
Z rodinných důvodů může být žák uvolněn pouze 1 den v průběhu pololetí.
Zaspání, zmeškání odjezdu autobusu není důvodem pro celodenní nepřítomnost ve škole, ve
výjimečných případech může být omluveno 1x za pololetí.
Žák předkládá omluvenku v žákovské knížce třídnímu učiteli do 2 dnů po návratu do školy.
Ředitelka 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 ředitelka školy uvolní žáka z vyučování na základě posudku vydaného
lékařem.

Neomluvenou nepřítomnost do počtu 10 vyučovacích hodin řeší se zákonným zástupcem
žáka třídní učitel formou pohovoru. Provede zápis z pohovoru, který zákonný zástupce
podepíše.
Při počtu neomluvených hodin nad 10 hodin svolává ředitel školy školní komisi, které se
podle závažnosti a charakteru nepřítomnosti žáka účastní: ředitel školy, zákonný zástupce,
třídní učitel, výchovný poradce, školní metodik prevence, zástupce orgánu sociálně-právní
ochrany dětí.
O průběhu a závěrech jednání školní výchovné komise se provede zápis, který zúčastněné
osoby podepíší. Případná neúčast nebo odmítnutí podpisu zákonnými zástupci se v zápisu
zaznamená.
V případě, že neomluvená nepřítomnost žáka přesáhne 25 hodin, ředitel školy zašle
bezodkladně oznámení o pokračujícím záškoláctví s náležitou dokumentací příslušnému
orgánu sociálně-právní ochrany dětí.
V případě opakovaného záškoláctví v průběhu školního roku, pokud již byli zákonní
zástupci pravomocným rozhodnutím správního orgánu postiženi pro přestupek podle
ustanovení zákona, postoupí ředitel školy v pořadí již druhé hlášení o zanedbání školní
docházky Policii ČR, kde bude případ řešen jako trestní oznámení pro podezření spáchání
trestného činu ohrožení mravní výchovy mládeže.
Jestliže se žák neúčastní vyučování po dobu nejméně pěti vyučovacích dnů a jeho neúčast
při vyučování není omluvena, vyzve ředitel školy po upozornění třídním učitelem, písemně
zákonného zástupce žáka, aby neprodleně doložil důvody žákovy nepřítomnosti.

5. Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci
ve škole
Vztahy mezi všemi zaměstnanci školy a žáky jsou založeny na zásadách vzájemné úcty,
respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti.
Žáci plní pokyny všech zaměstnanců školy, které směřují k zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví, plní pokyny všech pedagogických pracovníků školy spojené s výchovou a
vzděláváním.
Žáci se chovají ke všem zaměstnancům školy slušně, zdraví je při setkání. Jednají slušně,
nepoužívají ve slovním projevu vulgárních, hrubých a hanlivých výrazů. Hrubé slovní a
úmyslné útoky vůči pracovníkům školy budou vždy považovány za závažné porušení
školního řádu.
Při vstupu učitele nebo jiné dospělé osoby do učebny a při jeho odchodu zdraví povstáním.
Po dohodě s vyučujícím mohou žáci využívat konzultací k upevnění a rozšíření vědomostí a
dovedností.
Ve všech osobních i ve školních záležitostech se žáci obracejí na svého třídního učitele nebo
výchovnou poradkyni.
Ve vážných důvodech přímo na ředitelku nebo prostřednictvím schránky důvěry, lze využít i
e-mail: zakladni.skola@zsklenci.cz

6. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich
ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy
diskriminace, nepřátelství nebo násilí
Žáci jsou prokazatelně poučeni o pravidlech bezpečnosti a ochrany zdraví ve škole a před
každou akcí konanou mimo školu.
Při všech školních činnostech se chovají tak, aby nedošlo k ohrožení jejich zdraví,
spolužáků a ostatních osob.
Nenosí do školy a na školní akce předměty, které by mohly ohrozit zdraví a bezpečnost
svoji i ostatních (např. zápalky, zapalovače, nože, zbraně a jiné bodné a ostré předměty,
pyrotechniku).
Poranění nebo úraz oznámí žák nebo spolužáci okamžitě vyučujícímu nebo zaměstnanci
školy, podle svých schopností poskytnou první pomoc.
Pedagogičtí pracovníci sledují zdravotní stav žáků, v případě náhlého onemocnění žáka,
podezření z užití drog a podobně informují ihned jeho rodiče a vedení školy.
Žáci okamžitě hlásí kterémukoliv pracovníkovi školy závadu a poškození zařízení, která
mohou ohrozit zdraví, být příčinou úrazu nebo způsobit jinou škodu.
Nezasahují do elektrického zařízení, ústředního topení, rozvodů vody, hasicích přístrojů.
Poškození a neodborná manipulace může způsobit havárii a ohrozit zdraví všech.
V odborných učebnách, v tělocvičně se řídí řádem těchto učeben a pokyny vyučujících.
Žáci nesmí ve škole a na akcích školy užívat nebo nabízet návykové látky, alkoholické
nápoje a kouřit.
Po škole se pohybují ohleduplně, do nikoho nevrážejí, nepředbíhají, nesedají na kryty
topení, parapety a lavice, nehází předměty a o přestávce neotvírají okna.
Jako šikana bude posuzováno úmyslné slovní a fyzické ubližování spolužákům i
zaměstnancům školy.

7. Podmínky zacházení s majetkem ze strany žáka
Se zařízením školy a učebními pomůckami zacházejí žáci šetrně.
Dojde-li k úmyslnému nebo z nedbalosti způsobenému poškození majetku školy žákem,
zákonní zástupci uvedou toto do původního stavu nebo škodu uhradí.
Žákům jsou bezplatně poskytovány učebnice na dobu školního roku, potom jsou povinni je
vrátit. O tento zapůjčený majetek školy řádně pečují, učebnice chrání před ztrátou a
poškozením, nosí je zabalené.
Ve škole se žáci přezouvají do hygienicky vhodné obuvi s nebarvící podrážkou, podobně do
tělocvičen je povolen vstup pouze v čisté sportovní obuvi pro vnitřní použití s nebarvící
podrážkou.
Žáci dbají na zajištění svých věcí. Cenné věci do školy nenosí. Menší částky peněz a věci
běžné denní potřeby jako jsou hodinky, drobné šperky, mobilní telefony apod. mají žáci
neustále u sebe. Pokud je musí odložit, např. v hodinách tělesné výchovy, odkládají je podle
pokynu učitele na určené místo. Svrchní oděv a obuv ukládají do šaten a ty se uzamykají.
Ztráty nebo poškození věcí hlásí okamžitě vyučujícímu nebo třídnímu učiteli, škola
neodpovídá za ztráty či poškození věcí, které si žáci přinesou bez vědomí učitelů a nemají
souvislost s vyučováním.

Dodatek č. 1
K bodu č.3

Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných
zástupců ve škole
Žáci mají právo zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni,
pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitelku školy nebo školskou radu
s tím, že ředitelka školy nebo školská rada jsou povinni se stanovisky a vyjádřeními těchto
samosprávných orgánů zabývat a své stanovisko k nim odůvodnit.

Účinnost ode dne 1.9.2016
Projednáno školskou radou dne: 30.8.2016

Mgr. Jarmila Nováková
ředitelka školy

Dodatek č. 2

5. Hodnocení chování, výchovná opatření
Zvlášť hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči zaměstnancům školy
nebo školského zařízení nebo vůči ostatním žákům se považují za zvláště závažné
zaviněné porušení povinností stanovené touto směrnicí.
Dopustí-li se žák jednání podle předchozího odstavce, oznámí ředitelka tuto skutečnost
orgánu sociálně-právní ochrany dětí do následujícího dne poté, co se o tom dozvěděla.

Projednáno školskou radou: 30.8.2017
Projednáno pedagogickou radou: 1.9.2017

Jarmila Nováková
ředitelka školy

