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Obecná ustanovení 

 Na základě ustanovení 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 umístěna v ředitelně školy a na webových 

stránkách školy. Prokazatelným způsobem s ní byli seznámeni zaměstnanci, žáci školy a o 

jejím vydání a obsahu byli informováni zákonní zástupci nezletilých žáků.  

ŠKOLNÍ ŘÁD 

1. PRÁVA A POVINNOSTI ŢÁKŮ 

 Ţák má právo na svobodu projevu. Má moţnost aktivně ovlivňovat výuku, organizaci 

i provoz školy a spolupodílet se na školním ţivotě prostřednictvím ţákovské 

samosprávy, ţákovského parlamentu, zákonných zástupců i osobního jednání v rámci 

pravidel slušného chování. 

 Kaţdý ţák má právo svobodně, slušnou formou vyjadřovat své názory. 

 Ţák má právo na informace, na svobodu myšlení, svědomí a náboţenství. 

 Ţák nesmí být vystaven svévolnému zasahování do jeho soukromého ţivota, rodiny, 

domova, oficiální soukromé korespondence. 

 Ţák má právo být chráněn před jakýmkoli tělesným i duševním násilím, zneuţíváním, 

uráţením a zanedbáváním. 

 Ţák má právo na volný čas, přiměřený odpočinek, účast při hře či oddechové 

umělecké a sportovní činnosti úměrné jeho věku. 

 Ţák je povinen chránit své zdraví a zdraví spoluţáků. 

 Ţák odpovídá za své chování ve škole i mimo ni. Školu musí náleţitým chováním 

reprezentovat i na veřejnosti. 

 Ţák respektuje školní řád, upozornění všech pracovníků školy, vykonává sluţby, 

kterými je pověřen. 

 Ţák dodrţuje zásady kulturního chování. Zdraví učitele, zaměstnance školy a jiné 

dospělé osoby pozdravem „Dobrý den“. 

 Ţák dodrţuje základní bezpečnostní opatření – chová se ohleduplně ke svým 

spoluţákům, neruší je svým projevem, neběhá po chodbách, neotevírá okna bez 

pokynů učitele, nemanipuluje s elektrickými spotřebiči a zdroji elektrického napětí, 

nemanipuluje s otevřeným ohněm, ani ostrými předměty bez vědomí učitele. 

 Ţák má oděv a účes vţdy přizpůsobený tak, aby nepředstavoval pro ţáka při dané 

činnosti zvýšené nebezpečí úrazu, při pochybnostech se řídí pokyny vyučujícího. 

 Ţák má přísně zakázáno donášet do školy jakékoli zbraně, noţe (vyjma případů, kdy 

se tak děje podle pokynu učitele), výbušniny, zábavní pyrotechniku, vysoce hořlavé či 

jedovaté látky, zápalky, zapalovače apod. 

 Ţák dodrţuje základní hygienická opatření – provádí pravidelnou osobní hygienu, 

chodí čistý, upravený, oděv není vyzývavý či jinak nepatřičný (provokativní nebo 

vulgární nápisy, apod.). 

 Ţák má své pracovní místo upravené, učebnice a učební pomůcky udrţuje v čistotě. 
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 Nevystupuje-li chování ţáka z přijatelných mezí, neomezuje-li okolí a nevyrušuje-li 

ostatní ţáky při práci, není ţák omezován ve svých zdravotních a hygienických 

potřebách. Ţák můţe ve velice naléhavém případě odejít na toaletu, vţdy však o tom 

informuje vyučujícího (odchází vţdy jen jeden ţák a to po nezbytně nutnou dobu). 

V případě zneuţívání tohoto ustanovení poţádá třídní učitel rodiče o konzultaci, 

případně projedná úpravu tohoto pravidla v třídním kolektivu a zanese změnu do 

pravidel třídy. 

 Ve škole, při akcích pořádaných školou a v areálu školy je ţákům školy zakázáno 

kouření, pití alkoholu, pouţívání a distribuce dalších návykových látek. Porušení 

tohoto ustanovení bude posuzováno jako velmi závaţné porušení školního řádu, 

případně – dle charakteru a situace – postoupeno Policii ČR a dalším státním orgánům. 

 Ţák se chová ekologicky a svým jednáním nezatěţuje prostředí, v kterém ţije. Třídí 

odpad (vyuţívá k tomu školní nádoby na plast, papír a nespalitelný odpad a venkovní 

kontejnery na tříděný odpad), chová se ohleduplně ke svému okolí, neničí porosty, 

netrápí jakékoli ţivočichy apod. Netříděný odpad vyhazuje výhradně do nádob k tomu 

určených (koše, popelnice). Ţák se tímto ustanovením řídí i v případě, jestliţe si 

odnáší ze školní jídelny jakékoli potraviny v obalu, slupce apod. I v tomto případě 

respektuje zákaz odhazování těchto odpadků jinam, neţ do vyhrazených nádob.  

 Ţák po skončení vyučování neopustí své pracovní místo, aniţ by si zkontroloval, zda 

zůstalo čisté, beze stop jeho práce a bez jakýchkoli odpadků. Sluţba odnese po 

poslední vyučovací hodině vytříděné plasty do kontejneru u vchodu. 

 Pokud je ţák přihlášen do zájmového krouţku, je jeho povinností slušně se omluvit 

v případě, ţe v daný den nemůţe krouţek navštívit a sdělit vedoucímu krouţku důvod. 

Ihned po skončení krouţku opouští ţák budovu školy, ve výjimečném a odůvodněném 

případě se řídí pokyny dozorujícího učitele, případně vychovatelky školní druţiny. Ze 

zájmového krouţku se můţe ţák odhlásit aţ v pololetí. 

 Ţák šetří vodou, elektrickou energií a spotřebním materiálem. 

 Ţák nenosí do školy předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zdraví a 

bezpečnost jeho nebo jiných osob. Za cenné věci, včetně šperků a mobilních telefonů, 

škola neručí. Ţáci nepouţívají mobilní telefony ani jiná elektronická zařízení při 

vyučování, během vyučování jsou vypnuty a uschovány. Při porušení tohoto nařízení 

vyučující telefon odebere (na ţádost ţáka vyjme a vrátí SIM kartu) a ţák si vyzvedne 

telefon po skončení vyučování. Při opakovaném prohřešku upozorní učitel rodiče a 

poţádá je o spolupráci. Ţák můţe pouţívat mobilní telefon pouze o přestávkách. 

(Pozn.: Tyto věci nespadají do běţné výbavy ţáka, nejsou tedy pojištěné a škola za ně 

neručí). 

 Ve škole a v celém areálu školy je ţákům zakázáno svévolně pořizovat audiovizuální 

záznamy. 

 Ve škole platí zákaz pouţívání všech sociálních sítí (Facebook, Myspace, Twitter, 

Lidé.cz, Spoluţáci.cz, Líbímseti.cz apod.) 
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2. PRÁVA A POVINNOSTI RODIČŮ 

 

 Zákonný zástupce (dále jen rodič) má právo být o svém dítěti v plné míře a včas 

informován. 

 Základním prostředkem, který slouţí k předávání informací o prospěchu a chování 

dítěte a celkovém ţivotě školy, jsou třídní schůzky. Další informace jsou poskytovány 

prostřednictvím osobního jednání, školní dokumentace, webových stránek školy, 

ţákovských kníţek, notýsků apod. 

 Rodič musí být včas informován o výrazně zhoršeném prospěchu dítěte, tzn. zhoršení 

o dva stupně a více, stejně jako o neuspokojivém chování dítěte. O napomenutí, důtce 

či sníţeném stupni z chování je rodič informován prokazatelným způsobem. 

 Při závaţnějším či opakovaném prohřešku vyzve škola rodiče ke spolupráci při řešení 

jednotlivých problémů a snaţí se s nimi společně hledat vhodná opatření, jeţ by vedla 

k dodrţování školního řádu. Z osobních jednání pořizuje vţdy zástupce školy zápis 

z jednání, jehoţ součástí je doporučení školy, poţadavek školy vůči rodičům, 

vyjádření rodičů, závazný termín, v kterém má být poţadavek naplněn, a podpisy 

zúčastněných stran. 

 Rodič má právo vyţadovat pro své dítě rovné podmínky ve vzdělávání, bezpečné a 

podnětné prostředí, klid a hygienicky nezávadné podmínky pro práci. 

 Rodiči je umoţněno po domluvě s vyučujícím zúčastnit se vyučovací hodiny a 

pravidelných dnů otevřených dveří. Rodiče nezletilých ţáků jsou povinni informovat 

školu o změně zdravotní způsobilosti nebo zdravotního stavu ţáka, pokud můţe mít 

vliv na účast na některých výchovných a vzdělávacích činnostech školy. 

 Rodič je povinen všechny písemnosti, které jsou mu určeny k podpisu, dodat škole 

v co nejkratší době. 

 Rodič minimálně 1x týdně kontroluje ţákovskou kníţku nebo notýsek včetně jiných 

sdělení. 

Omlouvání ţáků: 

 Při očekávané jednodenní absenci omlouvá rodič ţáka třídnímu učiteli předem. 

 Delší, předem známou absenci, povoluje ředitel školy na základě písemné ţádosti 

zákonných zástupců ţáka. 

 V případě nemoci omlouvají rodiče ţáka u třídního učitele nebo ředitele školy 

nejpozději do tří kalendářních dnů od začátku nepřítomnosti ţáka.   

 Při absenci delší neţ jeden týden nebo v odůvodněných případech můţe vyţadovat 

třídní učitel potvrzení lékaře. 

 Bude-li absence ţáka dosahovat za pololetí více neţ 20% pololetně odučených hodin a 

nebude-li doloţena potvrzením od lékaře, určí vyučující jednotlivých předmětů, zda 

mají pro hodnocení ţáka dost podkladů a v případě potřeby určí ředitel školy pro jeho 

hodnocení náhradní termín. 

 Ţák předává omluvenku o absenci okamţitě po návratu do školy, neučiní-li tak do 

jednoho týdne, je tato absence automaticky povaţována za neomluvenou. 
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3. PRÁVA A POVINNOSTI PEDAGOGICKÝCH ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLY 

 

 Podstatou působení pedagogického zaměstnance je vlastní práce s dětmi. 

 Pedagogický zaměstnanec má právo na vlídné zacházení, vytvoření vhodných 

podmínek k práci, zajištění těch základních sluţeb, které jsou nezbytné pro kvalitní 

práci. Má právo na přímé a slušné jednání ze strany zaměstnavatele, informační zdroje 

nutné pro svou práci, odpovídající provozní podmínky a technické zabezpečení 

odpovídající odborným a didaktickým potřebám učitele. 

 Pedagogický zaměstnanec je povinen vystupovat vůči dítěti vţdy v jeho zájmu a jeho 

oprávněné zájmy hájit. 

 Pedagogický zaměstnanec je povinen vystupovat v jednání s rodiči kultivovaně, 

v rámci profesních moţností a jednat bez osobních pohnutek. Při jednání s rodiči 

vychází z předpokladu, ţe společenské role, kterou rodič a učitel zaujímají, nejsou 

totoţné a zároveň má vţdy na vědomí, ţe při nedobrém vztahu rodičů a školy bude 

další působení učitele na ţáka velmi neefektivní. 

 Pracovní dobou se rozumí doba přímé výchovně vzdělávací práce (vlastní výuka) a 

doba nepřímé výchovně vzdělávací práce (práce související s vyučovací a výchovnou 

činností). Pracemi souvisejícími s vyučovací a výchovnou činností se rozumí osobní 

příprava na vyučování a výchovnou činnost, příprava učebních pomůcek a přístrojů 

didaktické techniky, příprava materiálů k vyučování, vedení předepsané dokumentace, 

oprava písemných prací ţáků, dohled nad ţáky, jednání s rodiči a dalšími 

pedagogickými pracovníky, porady, studium a samostudium, semináře, práce na 

tvorbě školních dokumentů, projektů apod. 

 Pedagogický zaměstnanec je ve škole přítomný v době své výuky, dozorů a dalších 

souvisejících prací, zejména při poradách svolaných ředitelem školy a informačních 

třídních schůzkách s rodiči. Dále je učitel na pracovišti přítomný podle pokynů 

zástupkyně ředitele nebo ředitele. 

 Pedagogický zaměstnanec přichází do školy nejpozději 15 minut před zahájením 

vyučování. S přehledem suplování se seznamuje nejlépe den předem, s aktuálním 

suplováním ráno před vyučováním. 

 Učitel přichází do hodiny včas. Učitel první vyučovací hodiny přinese do třídy třídní 

knihu. Na začátku kaţdé vyučovací hodiny zapíše obsah probíraného učiva a 

nepřítomné ţáky do třídní knihy. Učitel poslední vyučovací hodiny odnáší třídní knihu 

na předem určené místo. Vyučující poslední vyučovací hodiny dohlédne na pořádek 

v učebně, zavření oken, zvednutí ţidliček, odstranění závad. Závady, které vyţadují 

odbornější zásah, zapíše do Knihy závad. Ţáky pustí samotné do šaten a na oběd. 

 Učitel dodrţuje předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

protipoţární předpisy. Při úrazu poskytne ţákovi nebo jiné osobě první pomoc. 

 Hlavním úkolem dohlíţejících je zajistit bezpečnost ţáků. Rozvrh dozorů určuje 

odpovědnost pracovníka v daném čase za daný úsek, je tedy nutně vyţadována 

přítomnost učitele na místě. Pokud nemůţe vyučující převzít v daném okamţiku tuto 

odpovědnost, je povinen takovou skutečnost včas nahlásit zástupkyni ředitele. 
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 Kaţdý úraz ţáka zapisuje příslušný učitel do Knihy úrazů. Při následné absenci, na 

ţádost zákonného zástupce, či pokud je pravděpodobné, ţe ţákovi bude poskytnuta 

náhrada za bolest, sepisuje učitel na předepsaném formuláři protokol a bez prodlení ho 

předává řediteli školy k odeslání. 

 Do ţákovských kníţek zapisuje učitel známky, pochvaly a poznámky osobně a se 

zkratkou svého podpisu. Pokud si zapisují ţáci sami jiná sdělení pro rodiče, zodpovídá 

učitel i za správnost textu. 

 V případě onemocnění je učitel povinen oznámit svou nepřítomnost řediteli nebo jeho 

zástupkyni co nejdříve.  

 Opakující se či výraznější kázeňské problémy ţáků řeší učitel včas, s třídním učitelem 

a výchovným poradcem. 

 Je nepřípustné, aby učitel posílal ţáka v době výuky za dveře nebo mimo budovu 

k vyřizování soukromých i sluţebních záleţitostí učitele nebo jej pouštěl samotného 

bez písemné ţádosti rodičů k lékaři. V případě kázeňských problémů při hodině je 

krajním, ale moţným řešením předání ţáka jinému pedagogickému pracovníkovi 

školy, zástupkyni, řediteli apod. 

 

4. PRÁVA A POVINNOSTI TŘÍDNÍCH UČITELŮ 

 

 Základní osnovou výchovného působení na ţáka je kaţdodenní a dlouhodobá poctivá 

práce třídního učitele. Práce třídního učitele je povaţována za vysoce zodpovědnou a 

naprosto podstatnou pro formování návyků a postojů, rozvoj komunikačních 

dovedností, pěstování zdravého přístupu k práci, spolupráci a vzdělávání, pro úspěšné 

a efektivní absolvování školní docházky. 

 Třídní učitel má právo na zajištění vhodných podmínek pro svou náročnou práci a na 

tzv. zvláštní příplatek za třídnictví. 

 Třídní učitel věnuje pozornost zdravotnímu stavu ţáka, vlivu rodinného prostředí, 

prospěchu a chování ţáka. O závaţných skutečnostech informuje ostatní vyučující. 

Podle potřeby včas zve rodiče do školy, informuje je o problémech ţáka a hledá spolu 

s rodiči další moţný postup. Úzce spolupracuje s výchovným poradcem, vedením 

školy a s ostatními vyučujícími své třídy. Třídní učitel ustanoví ţákovskou 

samosprávu a předsedu- doporučeno pro 2. stupeň - (nejlépe na základě hlasování celé 

třídy). Funkce ţákovské samosprávy ustanoví tak, aby pokrývaly veškeré běţné 

provozní potřeby ţivota ve třídě (u dělených tříd zvolí zástupce z obou skupin). 

Ţákovská samospráva pomáhá třídnímu učiteli řešit některé problémy společenského 

souţití v kolektivu a zajišťuje takové organizační záleţitosti, jako např.: péči o vzhled 

přidělené třídy, pomoc s přenášením třídní knihy, zalévání květin apod. 

 Dále můţe třídní učitel společně se svými ţáky vytvořit pravidla třídy, která 

nepřesahují rámec vymezený tímto školním řádem, a která upravují a doplňují jak 

ustanovení školního řádu, tak jiné oblasti a problémy, s kterými se třída potýká. 

 Třídní učitel je také zodpovědný za včasné předávání příslušných informací z porad, 

informací o měsíčním plánu apod. svým ţákům. Zodpovídá také za poučení o 

bezpečném chování v době prázdnin a jeho zapsání na příslušné místo v třídní knize. 
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 Třídní učitel má přehled o své třídě a vztazích, které v ní vznikají. Pracuje se třídou 

preventivně, snaţí se udrţovat ve třídě sociálně zdravé prostředí, rozvíjí demokratický 

princip, podporuje spolupráci, vhodné podněty ze strany ţáků. 

 Třídní učitel dohlíţí na stav učebny, dbá o její estetický vzhled, je zodpovědný za 

vytvoření podnětného prostředí ve své třídě, vede ţáky k péči o zařízení školy a školní 

pomůcky. 

 Třídní učitel soustavně kontroluje docházku ţáků a bez odkladu přijímá opatření proti 

pozdním příchodům a absencím.  

 Třídní učitel odpovídá za správné vedení předepsané dokumentace. 

 O napomenutí a důtce třídního učitele rozhoduje výhradně třídní učitel. Tato opatření 

sděluje prokazatelným způsobem na pedagogické radě a bez odkladu provede zápis do 

katalogového listu ţáka. 

 Třídnické záleţitosti řeší třídní učitel v třídnické hodině (pokud je to nutné, svolává 

třídnickou hodinu buď před vyučováním, nebo po vyučování), výjimečně při kratším 

projednávání třídních záleţitostí i ve svých hodinách. 

 

5. PROVOZ ŠKOLY (VNITŘNÍ REŢIM) 

 

 Dopolední blok vyučování začíná v 7.20 hod., končí ve 12.30 hod. Odpolední blok 

vyučování začíná ve 12.50 hod., končí v 15.15 hod. 

 Školu a uzamčené třídy odemyká školník v 6.00 hod. ráno.  

 Ţáci z Přeckova, kteří přijíţdějí do Rudíkova v 6.12 hod., se po příjezdu zdrţují ve 

vestibulu školy, šatně, případně v hracím a relaxačním koutku pod dozorem školníka a 

v 7.05 hod. odcházejí do svých tříd. Ţáci z ostatních spádových obcí, kteří přijíţdějí 

do školy před 7.00 hod., mohou čas před prvním zvoněním trávit v šatnách, případně 

v hracím a relaxačním koutku za přísného dodrţování provozního řádu hracího a 

relaxačního koutku. Pokud ţák ráno vstoupí do budovy školy, je mu přísně zakázáno 

školu opustit (např. z důvodu nákupu ve zdejším obchodě). 

 Místní ţáci (z Rudíkova) přicházejí do školy nejdříve v 7.00 hod. Dřívější příchod 

povoluje na písemnou ţádost rodičů ředitel školy. 

 Do šaten ţáci přicházejí včas, po vstupu do budovy snímají pokrývku hlavy. 

 Přezůvky jsou v šatnách uloţeny poskládané v roštech lavic. Aktovky se ukládají 

v šatnách na lavici, a to při odchodu ţáků na oběd a do odborných učeben. Za 

uzamčení šaten zodpovídají třídní učitelé. 

 Ţáci prvního stupně, kteří jdou na oběd odkládají své aktovky v relaxačním a hracím 

koutku do polic k tomu uzpůsobených. 

 Pořádek a dohled při příchodu ţáků do školy před ranním vyučováním vykonává 

v prostoru vestibulu školy školník. 

 Do 7.15 hod. se ţák řádně připraví na vyučování, tzn. připraví si na lavici učební 

pomůcky, učebnici, ţákovskou kníţku a psací potřeby, nestanovil-li vyučující jinak. 

 Zapomene-li si ţák domácí úkol nebo cokoli jiného, omluví se slušnou formou 

vyučujícímu na začátku hodiny.  

 V době před odpolední výukou je za příslušné ţáky odpovědný učitel dle rozvrhu. 
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 Škola nepřebírá odpovědnosti za věci, které nejsou součástí běţné výbavy ţáka. Pro 

případ odcizení zajištěných věcí běţné potřeby ţáka je škola pojištěna, na ostatní 

předměty (mobily, discmany, šperky apod.) se pojištění nevztahuje. Cennější věci a 

peníze ţáci do školy nenosí a uţ vůbec neodkládají v šatně. V nutném případě (např. 

úhrada lyţařského kurzu apod.) poţádají třídního učitele, příp. ředitele školy o 

úschovu. 

 Hodinky, řetízky, mobilní telefony a jiné cennosti odkládá ţák při výuce tělesné 

výchovy podle pokynů vyučujícího. 

 Do šaten není dovoleno ukládat kola, lyţe a jiné objemné věci, na které škola není 

zařízena. 

 Ze šaten odchází ţák do třídy přezutý výhradně do tzv. domácí obuvi (venkovní a 

sportovní obuv s černou podráţkou dělající šmouhy není povolena!) 

 

 Přehled vyučovacích hodin, přestávek a zvonění: 

 1. hodina  7.20   -     8.05 hod. 

 2. hodina  8.10   -     8.55 hod. 

 3. hodina  9.10   -     9.55 hod. 

 4. hodina           10.00   -   10.45 hod. 

 5. hodina           10.55   -   11.40 hod. 

 6. hodina           11.45   -   12.30 hod. 

 7. hodina           12.50   -   13.35 hod. 

 

 V hodinách se ţák chová klidně a ukázněně, sleduje výklad, aktivně se zapojuje do 

práce, spolupracuje podle pokynů učitele. Chce-li mluvit, hlásí se a čeká, aţ bude 

vyzván. Ţvýkání, cucání cukrovinek, pojídání potravin, říhání, vykřikování a jiné další 

formy vyrušování a způsoby chování, které se neslučují s dobrými mravy, jsou 

nepřípustné. Tyto projevy budou proto hodnoceny jako porušení školního řádu. 

 Na začátku či v průběhu hodiny zdraví ţák při vstupu učitele do třídy povstáním. 

Nenastoupí-li vyučující do 5 minut po začátku vyučovací hodiny, uvědomí předseda 

třídy (příp. jeho zástupce) o této skutečnosti vedení školy. 

 Při vyučování sedí ţáci podle zasedacího pořádku, který si určí jednotliví vyučující 

v daném předmětu. Ţák oslovuje pedagogy „paní učitelko, pane učiteli“. V rozhovoru 

učitelům netyká a neoslovuje je jménem. 

 O přestávkách mohou ţáci opouštět svoji třídu, avšak nechodí do cizích tříd a svoje 

jednání přizpůsobují tak, aby na začátku následující hodiny byli opět na svém místě a 

měli připravené veškeré potřebné věci pro výuku. Chtějí-li vyuţít nabídku školního 

bufetu, pak jen v tom případě, ţe budou včas přítomni ve své třídě na začátku nové 

hodiny. 

 Při pěkném počasí mohou ţáci o velké přestávce na pokyn určeného dozoru opustit 

budovu školy a procházet se na určeném prostranství. Je zakázáno pohybovat se o 

přestávkách po škole v místech, kde není dozor (šatny, vestibul u jídelny apod.). 

 Přesuny do tělocvičny a dílen probíhají pod vedením vyučujícího (pokud není 

dohodnuto jinak), který ţáky vyzvedne na určeném místě. Jinak se ţáci přesouvají po 
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škole volně za dodrţování zásad bezpečnosti. Odborné učebny a tělocvičnu odemykají 

pouze vyučující, kteří také dbají na jejich uzamčení. 

 Po skončení poslední vyučovací hodiny a po řádném uvedení učebny do původního 

stavu včetně zvednutí ţidlí na lavice, opouštějí ţáci spořádaně a klidně učebnu a sami 

odcházejí do šaten, příp. na oběd. Třída, která poruší zásadu klidného odchodu, se 

vrátí zpět do třídy a odejde ještě jednou za doprovodu příslušného učitele. 

 V jídelně se ţáci chovají ukázněně, dbají pokynů určeného dozoru, případně 

zaměstnanců jídelny, dodrţují zásady správného stolování. Ţáci končící po 4. 

vyučovací hodině, kteří chodí do druţiny, obědvají za dozoru vychovatelky, po obědě 

čekají na vychovatelku v relaxačním koutku pod určeným dozorem. 

 Ţáci přihlášení do druţiny, odcházejí po skončení vyučování a obědě do druţiny. Ţáci 

přihlášení na odpolední provoz druţiny, přicházejí do druţiny ve 12.30 hod. Do 12.30 

hod. čekají v prostoru před jídelnou pod dohledem dozoru v hracím a relaxačním 

koutku, kde jsou povinni dodrţovat provozní řád tohoto prostoru. 

 Se všemi pracovníky školy jedná ţák slušně. K ostatním ţákům se chová ohleduplně, 

jedná s nimi přátelsky, bez rozdílů, ať jsou jakékoliv rasy nebo náboţenského vyznání. 

 Ţáci mluví takovým jazykem, který neobsahuje uráţlivé, sprosté a neuctivé výrazy. 

 Ţák je povinen upozornit kteréhokoli pedagogického pracovníka školy na jakýkoli 

náznak šikanování, násilí, brutality či jiného projevu asociálního chování ve svém 

okolí. 

 Šikanování je jakékoliv chování, jehoţ záměrem je ublíţit jedinci, ohrozit nebo 

zastrašovat jiného ţáka, případně skupinu ţáků. Je to cílené a obvykle opakované uţití 

násilí jedincem nebo skupinou vůči jedinci či skupině ţáků, kteří se neumí nebo 

z nejrůznějších důvodů nemohou bránit. Zahrnuje jak fyzické útoky v podobě bití, 

vydírání, loupeţí, poškozování věcí druhé osobě, tak i útoky slovní v podobě nadávek, 

pomluv, vyhroţování či poniţování. Můţe mít i formu sexuálního obtěţování a 

zneuţívání. Šikana se projevuje i v nepřímé podobě jako nápadné přehlíţení a 

ignorování ţáka či ţáků třídní nebo jinou skupinou spoluţáků. Nebezpečnost působení 

šikany spočívá zvláště v závaţnosti, dlouhodobosti a nezřídka v celoţivotních 

následcích na duševním a tělesném zdraví. 

(Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi ţáky 

škol a školských zařízení,  čj.: 28 275/2000-22, čl. 1, odst. 1) 
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6. BEZPEČNOST, PREVENCE 

 

 Za bezpečnost ţáků během jejich pobytu ve škole, ale i mimo školu při zaměstnání 

organizovaném školou, zodpovídá příslušný pedagogický pracovník. 

 Odpovědnost začíná vstupem ţáků do budovy školy a končí odchodem ţáků ze školy. 

Během vyučování nesmějí ţáci opouštět budovu školy. K lékaři odcházejí za 

doprovodu rodičů nebo jiné dospělé osoby. Bez doprovodu mohou odcházet pouze 

v případě, ţe donesou potvrzení rodičů o převzetí plné zodpovědnosti. Toto potvrzení 

budou mít zapsáno v ţákovské kníţce také ţáci, kteří z nějakého důvodu odcházejí o 

polední přestávce (tj. mezi dopoledním a odpoledním blokem vyučování) z důvodu 

nákupu, oběda apod. a vrací se zpět do školy na vyučování. Ţáci, kteří po ukončení 

vyučování opustili školu, mají zakázáno vracet se zpět do budovy (školní aktovky a 

batohy si odnášejí s sebou a do školy se pro ně nevrací). 

 Místní ţáci (z Rudíkova) opouštějí školu nejdéle 10 minut po skončení vyučování, 

obědě nebo po skončení zájmové činnosti. Končí-li tyto činnosti po 13. hodině, ţáci 

ihned opouštějí školu nebo odejdou do školní druţiny, kde se řídí pokyny 

vychovatelky, popř. se řídí pokyny určeného dozoru ve dnech, kdy je odpolední 

vyučování. Kdo umoţní ţákovi další pobyt v budově, přejímá téţ odpovědnost za jeho 

bezpečnost a chování. 

 Za ţáky, kteří zůstávají v budově školy i po skončení vyučování a všech zájmových 

krouţků, aniţ by o tom informovali slušnou formou určený dozor, nenese škola 

zodpovědnost. 

 Všichni pracovníci i ţáci školy jsou povinni dodrţovat předpisy o protipoţární 

ochraně a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Kouření je v prostorách školy 

zakázáno! 

 Rozmístění stálých lékárniček: chodba u ředitelny, učebna F a Ch, dílna, školní 

druţina, kabinet Tv, kabinet 1. stupně . 

 Kaţdý (i sebemenší) úraz či zranění, ke kterému došlo v prostoru školy a v době 

vyučování, je ţák povinen hlásit vyučujícímu! Na dodatečné ohlášení úrazu či zranění 

(2. den) nebude brán zřetel! 

 Kaţdý úraz vyučující řádně ošetří, poskytne první pomoc, příp. zajistí odborné 

lékařské ošetření či zavolá záchrannou sluţbu. Následně bez prodlení informuje o 

dané skutečnosti rodiče. Vyţaduje-li to situace, vyzvedne si na základě výzvy rodič 

své dítě osobně. Ţák v ţádném případě nebude uvolněn bez doprovodu rodiče, či jím 

pověřené osoby. 

 Ţáci mají vţdy na paměti moţnost úrazu, který mohou způsobit sami sobě, nebo 

druhým osobám nedodrţováním pravidel bezpečnosti a řádu školy. 

 Ţáci jsou povinni dodrţovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

protipoţární opatření. Z bezpečnostních důvodů se nesmějí naklánět z oken, opírat o 

zábradlí, stoupat na trubky rozvodů ústředního topení, sedat na radiátory či běhat 

v prostoru školy. Ze stejných důvodů není povoleno pouţívat skateboard, kolo nebo 

koloběţku v budově či sjíţdět na kole schody před hlavním vchodem.  
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 Při výuce v tělocvičně, dílnách, na pozemcích, v laboratoři, učebně informatiky, 

jazykové učebně, cvičné kuchyňce… zachovávají ţáci specifické bezpečnostní 

předpisy pro tyto učebny dané vnitřním řádem odborné učebny. Vyučující daného 

předmětu provedou prokazatelně poučení ţáků v první vyučovací hodině školního 

roku a dodatečné poučení ţáků, kteří při první hodině chyběli. O poučení ţáků 

provede učitel záznam do třídní knihy. Poučení o BOZP a PO se provádí rovněţ před 

kaţdou akcí mimo školu a před kaţdými prázdninami. 

 Pobývání v prostoru šaten o přestávkách není přípustné z důvodu bezpečnosti a 

ochrany osobního majetku ţáků. 

 Při exkurzích, výletech a jiných činnostech pořádaných školou dodrţují ţáci pokyny 

pedagogického dozoru, dopravní předpisy a pravidla pro přepravu cestujících. 

 Za chování dětí ve volném čase odpovídají zákonní zástupci ţáka. 

 Zjistí-li ţák ztrátu osobní věci, je povinen ihned ztrátu oznámit vyučujícímu, o 

přestávce dozorujícímu učiteli nebo třídnímu učiteli. 

 Škola má vypracovaný program prevence sociálně-patologických jevů, který je 

závazný pro všechny třídní učitele, a za který odpovídá koordinátor prevence sociálně-

patologických jevů. 

 

7. ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLY 

 

 Poškozování školního majetku (ničení nábytku, učebnic, učebních pomůcek, osobních 

věcí jiných osob, zařízení toalet, sportovního zařízení, okrasných keřů apod.) je 

nepřijatelné. V takových případech bude vyzván rodič ţáka k jednání o náhradě škody. 

 Krádeţe, poškozování majetku ţáků i školy, úmyslné plýtvání energiemi a 

spotřebními materiály a jiné majetkové přestupky jsou povaţovány za závaţné 

porušení školního řádu. 

 Ţák je povinen na jakýkoliv náznak vandalství, či jiného projevu asociálního chování 

ve svém okolí, upozornit kteréhokoliv pedagogického pracovníka. 

 

8. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ ŢÁKA 

 

 Při hodnocení kázně ţáka se učitel řídí školním řádem, kázeňským řádem, pravidly 

třídy apod. Úzce spolupracuje s dalšími učiteli, výchovným poradcem, vedením školy, 

rodiči, příp. s jinými orgány a institucemi. Zásady pro hodnocení ţáka jsou shodné ve 

škole i na akcích pořádaných školou. 

 Rozhoduje-li pedagogická rada o postihu ţáka, účastní se hlasování všichni učitelé. 

 Pochvalu za celé pololetí uděluje učitel do ţákovské kníţky a do katalogového listu 

ţáka. Na vysvědčení se zapisuje pochvala pouze výjimečně, a to za mimořádné a 

společensky významné činy. 

 Prospěch ţáka představuje v daném oboru souhrn návyků, dovedností, znalostí, 

přístupu k předmětu, úroveň domácí přípravy, plnění svých povinností, organizaci 

vlastní práce, kvalitu výstupů z učiva, úroveň projektů, testů, zápisů z učiva apod. 

K hodnocení tedy přistupuje učitel komplexně. 
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 Ţák přichází na výuku připravený, vybavený učebními pomůckami, učebnicemi, 

psacími a dalšími potřebami podle pokynu vyučujícího. Není-li dostatečně připraven 

k výuce, není schopen kvalitně pracovat a nemůţe být dobře ohodnocen. 

 Ţák přináší vypracované domácí úkoly. Jeho sešity jsou čisté a obalené, ţáci z nich 

nevytrhávají listy. Kritéria pro hodnocení domácích úkolů a sešitů stanovuje vyučující 

na začátku školního roku a seznamuje s nimi ţáky. 

 Ţáci 5. a 9. ročníku vypracují a prezentují na konci školního roku 

„absolventskou“ závěrečnou práci dle pravidel zadaných vyučujícími daných 

předmětů. Hodnocení této závěrečné práce je u ţáků 9. ročníku součástí hodnocení  za 

příslušný předmět, ve kterém byla práce zvolena. 

 Ţák, který neprospěl nejvýše ze 2 povinných předmětů, koná z těchto předmětů 

opravnou zkoušku nejpozději do konce příslušného školního roku (do konce srpna) 

v termínu stanoveném ředitelem školy. Opravné zkoušky jsou komisionální.  

 Ţák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, 

neprospěl. 

 Má-li zákonný zástupce ţáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního 

nebo druhého pololetí, můţe do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení 

prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, 

poţádat ředitele školy o komisionální přezkoušení ţáka, je-li vyučujícím ţáka v daném 

předmětu ředitel školy, krajský úřad. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 

14 dnů od doručení ţádosti. Záleţitosti ve věci opravných zkoušek a komisionálních 

přezkoušení dále upravují § 22, 23 vyhl. MŠMT 48/2005 o ZŠ a § 69 zákona č. 

561/2004. 

 Při klasifikaci postupuje učitel podle kritérií pro jednotlivé stupně hodnocení, přičemţ 

má na zřeteli individuální moţnosti ţáka a pravidlo o komplexnosti při jeho hodnocení. 

Tato kritéria hodnocení upravuje klasifikační řád. 

 

9. KÁZEŇSKÝ ŘÁD 

 

 Třídní učitel i ostatní vyučující jsou povinni včas a prokazatelným způsobem 

informovat rodiče o zhoršujícím se stavu v kázni ţáka a plnění jeho povinností, včas 

iniciovat setkání s rodiči, informovat další vyučující, výchovného poradce, případně 

vedení školy. 

 Tento kázeňský řád upravuje způsob postihování ţáků při porušení a opakovaném 

porušování školního řádu. Tento postup je závazný a řídí se jím třídní učitelé při 

udělování výchovných opatření ve své třídě a všichni ostatní pedagogičtí zaměstnanci 

při navrhování výchovných opatření třídnímu učiteli nebo pedagogické radě. 

 Řád vymezuje, která porušení školního řádu jsou povaţována za drobná a která za 

závažná. Následuje škála, která určuje míru postihu ţáka v závislosti na četnosti a 

druhu provinění. Daná škála se vztahuje na jedno školní pololetí. Uvedené rozpětí 

poskytuje třídnímu učiteli i pedagogické radě prostor k individuálnímu a uváţlivému 

posouzení kaţdého případu. 
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 Drobná porušení školního řádu: nepřezouvání, pozdní příchod do hodiny, 

opakované zapomínání vyučovacích pomůcek navštěvování webových stránek 

s nevhodnými tématy (násilí, sex, terorismus, rasismus…), vykřikování, zapnutý 

mobil v hodině, omezování okolí (křik, běhání…), vulgarity, drzost, arogance (dle 

posouzení učitelem), leţ (dle posouzení učitelem) 

 Závaţná porušení školního řádu: podnapilost, kouření, jiná intoxikace, šikana, 

podvod (falšování podpisu, přepisování známky v ŢK apod.), neomluvené hodiny, 

úmyslné ničení majetku, úmyslné ublíţení na zdraví, krádeţ, recidiva, drzost, arogance 

(dle posouzení učitelem), leţ (dle posouzení učitelem) 

 Kázeňská opatření: 

 napomenutí třídního učitele – menší přestupky proti školnímu řádu, např. 

pozdní příchody, soustavné zapomínání vyučovacích pomůcek, nepřezouvání, 

nevhodné vyjadřování, vulgární mluva, neplnění povinností sluţby, vyrušování, 

lhaní… předchází domluva učitele – udělí a na speciální formulář zapíše a 

oznámí zákonnému zástupci třídní učitel, projednává se na pedagogické radě 

 důtka třídního učitele – závaţnější porušení školního řádu, např. nevhodné 

chování k učiteli, opakované porušení školního řádu, pokračující drobné 

přestupky i po udělení napomenutí, narušování činnosti třídy… - udělí a na 

speciální formulář zapíše a oznámí zákonnému zástupci třídní učitel, 

projednává se na pedagogické radě 

 důtka ředitele školy – je udělována v tom případě, ţe předcházející kázeňská 

opatření nemají ţádoucí účinek a ţák stále nerespektuje ustanovení školního 

řádu a pravidel chování ve společnosti. Dále i v tom případě, ţe svým 

momentálním činem závaţně porušil školní řád. 

- ohroţování zdraví ţáků, 1 neomluvená hodina, šikanování spoluţáků, 

způsobení úrazu nedbalostí, opakované nedodrţování školního řádu, 

opakované a záměrné narušování výuky a činnosti třídy, záměrné ničení 

majetku, pomůcek, školní dokumentace (třídní kniha, ţákovská kníţka), 

opakovaná ztráta ţákovské kníţky (3x a více), drobné krádeţe, hrubé a 

vulgární vyjadřování k učitelům, ţákům a ostatním zaměstnancům školy – 

udělí ředitel školy po projednání a schválení na pedagogické radě. Speciální 

formulář odesílá zákonnému zástupci ţáka úředním dopisem ředitel školy. 

 Sníţená známka z chování není kázeňským opatřením. 

 Hodnotí se chování ţáka v průběhu celého pololetí a klasifikace není závislá na 

ţádném  kázeňském opatření uděleném během školního roku. 

 Důtka ředitele školy a sníţená klasifikace chování musí být vţdy schválena 

pedagogickou radou. 

 Pochvaly:  

 pochvalu uděluje třídní učitel nebo ředitel školy 

 pochvalou mohou být oceněny například výborné studijní výsledky ţáků, 

mimořádné zlepšení studijních výsledků, veškeré práce nad rámec ţákovských 

povinností, reprezentace školy při sportovních soutěţích, umístění v soutěţích 

a olympiádách apod. 
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10. REŢIM PŘI AKCÍCH MIMO ŠKOLU 

 

 Bezpečnost a ochranu zdraví ţáků při akcích a vzdělávání mimo místo, kde se 

uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje škola zaměstnancem školy – pedagogickým 

pracovníkem. Akci můţe zajišťovat i zaměstnanec, který není pedagogickým 

pracovníkem, pokud je zletilý, způsobilý k právním úkonům a je pověřen vedením 

školy. 

 Při organizaci výuky 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 ţáků. 

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

osobu zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví ţáků připadnout více neţ 25 ţáků. 

Výjimku z tohoto počtu můţe stanovit s ohledem na náročnost zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví ţáků ředitel školy. Škola pro plánování takovýchto akcí stanoví tato 

pravidla – kaţdou plánovanou akci mimo budovy školy předem projedná organizující 

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

schválenou uvedením v měsíčním plánu práce školy, kde budou zároveň uvedena 

jména doprovázejících osob. 

 Při akcích konaných mimo budovu školy, kdy místem pro shromáţdění ţáků není 

místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje organizující pedagog bezpečnost a 

ochranu zdraví ţáků na předem určeném místě 15 minut před dobou shromáţdění. Po 

skončení akce končí zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví ţáků na předem 

určeném místě a v předem určeném čase. Místo a čas shromáţdění ţáků a skončení 

akce oznámí organizující pedagog nejméně 2 dny předem zákonným zástupcům ţáka, 

a to zápisem do ţákovské kníţky nebo jinou písemnou informací. 

 Při přecházení ţáků na místa vyučování či jiné akce mimo budovu školy se ţáci řídí 

pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Před takovýmito akcemi 

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

lyţařské kurzy apod. platí zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými jsou ţáci předem 

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

tohoto zařízení a dbají všech pokynů pracovníků tohoto zařízení. 

 Součástí výuky je také výuka plavání ve dvou ročnících prvního stupně a lyţařský 

výcvik na druhém stupni. Do výuky mohou být zařazeny také další aktivity jako 

bruslení, lyţování, pobyty v přírodě apod. Těchto aktivit se mohou účastnit pouze ţáci 

zdravotně způsobilí, jejichţ rodiče o tom dodají škole čestné prohlášení. Pokud se ţák 

školních aktivit nezúčastní, plní úkoly ve škole dle pokynů třídního učitele nebo jiného 

pedagogického pracovníka. 

 Chování ţáka na mimoškolních akcích je součástí celkového hodnocení ţáka včetně 

klasifikace na vysvědčení. 

 Při zapojení školy do soutěţí mimo budovu školy zajišťuje bezpečnost a ochranu 

zdraví ţáků po dobu dopravy na soutěţe a ze soutěţe vysílající škola, pokud se se 

zákonným zástupcem ţáka nedohodne jinak.  
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Závěrečná ustanovení 

 

1.  Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je pověřen statutární orgán – ředitel školy. 

2.  Ruší se předchozí znění směrnice ze dne 1. 9. 2012. Uloţení směrnice v archivu školy se 

     řídí spisovým řádem školy. 

3.  Směrnice nabývá účinnosti dnem 1. 12. 2012 

4.  Zákonní zástupci ţáků byli informováni o vydání řádu školy informací v ţákovských  

     kníţkách, řád je pro ně zpřístupněn v ředitelně školy a na webových stránkách školy. 

 

 

 

V Rudíkově dne 13. listopadu 2012     Mgr. Martin Suk 

            ředitel školy 


