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Číslo směrnice: 1 

Vypracoval: Mgr. Martin Suk, ředitel školy 

Schválil: Mgr. Martin Suk, ředitel školy 

 Školská rada 

Pedagogická rada projednala dne: 27. 8. 2018   

Směrnice nabývá platnosti ode dne:    1.9. 2018  

Směrnice nabývá účinnosti ode dne:    1.9. 2018                        

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří 

součást tohoto předpisu. 

 

Obecná ustanovení 

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.  

 

I. PRÁVA A POVINNOSTI ŢÁKŮ A JEJICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ VE 

   ŠKOLE A PODROBNOSTI O PRAVIDLECH VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ  

   S PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY  

 

Ţáci: 

 

1. Ţáci mají kromě práv stanovených školským zákonem právo: 

a) na vzdělávání a školské sluţby podle školského zákona, 

b) být informováni o průběhu a výsledcích svého vzdělávání, 

c) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záleţitostí jejich  

    vzdělávání, přičemţ jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající   

    jejich věku a stupni vývoje, 

d) na informace a poradenskou pomoc školy v záleţitostech týkajících se vzdělávání 

2. Ţáci jsou povinni: 

a) řádně docházet do školy nebo školského zařízení a řádně se vzdělávat, 

b) dodrţovat školní řád, předpisy a pokyny školy (školského zařízení) k ochraně 

    zdraví a bezpečnosti, s nimiţ byli seznámeni, 

c) plnit pokyny pracovníků škol a školských zařízení vydané v souladu s právními 

    předpisy a školním nebo vnitřním řádem. 

3. Ţák se ve škole chová slušně k dospělým osobám i jiným ţákům školy, dbá pokynů 

    zaměstnanců školy, dodrţuje školní řád a řády odborných učeben. Chová se tak, aby  

    neohrozil zdraví svoje, ani jiných osob.       

4. Ţák chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin a účastní se činností  

   organizovaných školou. Účast na vyučování zájmových krouţků je pro přihlášené ţáky 

   povinná. V případě, ţe v daný den nemůţe krouţek navštívit, je povinností ţáka se slušně 

   omluvit a sdělit vedoucímu krouţku důvod nepřítomnosti. Odhlásit se můţe vţdy ke konci 

   pololetí.       
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  5. Ţák chodí do školy vhodně a čistě upraven a oblečen.      

  6. Ţák zachází s učebnicemi a školními potřebami šetrně, udrţuje 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.       

  7. Před ukončením vyučování ţáci z bezpečnostních důvodů neopouštějí školní budovu bez 

      vědomí vyučujících. V době mimo vyučování ţáci zůstávají ve škole jen se svolením 

      vyučujících a pod jejich dohledem.       

  8. Ţáci chrání své zdraví i zdraví spoluţáků; ţákům jsou zakázány všechny činnosti, které 

      jsou zdraví škodlivé (např. kouření, pití alkoholických nápojů, zneuţívání návykových a 

      zdraví škodlivých látek).      

  9. Ţák se řádně a systematicky připravuje na vyučování. 

10. Ţák má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, má právo na 

      vzdělání a na svobodu myšlení, projevu, shromaţďování, náboţenství, na odpočinek a 

      dodrţování základních psychohygienických podmínek, poskytování poradenských sluţeb 

      a podpůrných opatření, má právo být seznámen se všemi předpisy se vztahem k jeho 

      pobytu a činnosti ve škole. Kaţdý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti s 

      činností školy, hlásí bez zbytečného odkladu vyučujícímu, třídnímu učiteli nebo jinému 

      zaměstnanci školy. 

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

      bezpečnost jeho nebo jiných osob. Cenné předměty, včetně šperků a mobilních telefonů 

      odkládá pouze na místa k tomu určená, případně na pokyn vyučujících, kteří je po 

      stanovenou dobu přeberou do úschovy a zajistí jejich bezpečnost. Škola nepřebírá 

      odpovědnost za věci, které nejsou součástí běţné vyučovací výbavy ţáka. Pro případ 

      odcizených věcí běţné potřeby ţáka je škola pojištěna, na ostatní předměty (mobily, 

      tablety, šperky apod.) se pojištění nevztahuje. Cennější věci a peníze ţáci do školy 

      nenosí a uţ vůbec neukládají v šatně a nenechávají je bez dozoru. V nutném případě (např. 

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

12. Zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky ţáka nebo studenta vůči 

      zaměstnancům školy nebo školského zařízení se povaţují za závaţné zaviněné porušení 

      povinností stanovených tímto řádem. Dopustí-li se ţák takovéhoto jednání, oznámí ředitel 

      školy nebo školského zařízení tuto skutečnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí do 

      následujícího pracovního dne poté, co se o tom dozvěděl. 

13. Při porušení povinností stanovených tímto školním řádem lze podle závaţnosti porušení 

ţákovi uloţit: 

a) 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 

b) důtku 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 

c) důtku 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 
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    porušil školní řád, např. ohroţování zdraví ţáků, šikanování spoluţáků, způsobení 

    úrazu nedbalostí, opakované nedodrţování školního řádu, opakované a záměrné 

    narušování výuky a činnosti třídy, záměrné ničení majetku, pomůcek, školní  

    dokumentace, 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. 

Škola neprodleně oznámí uloţení napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným 

způsobem ţákovi a jeho zákonnému zástupci a zaznamená je do dokumentace školy. 

 

Zákonní zástupci: 

 

1. Zákonní zástupci mají právo zejména na: 

a) svobodnou volbu školy pro své dítě, 

b) informace o průběhu a vzdělávání dítěte ve škole, 

c) informace o škole podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

    informacím, 

d) nahlíţet do výroční zprávy, pořizovat si z ní opisy a výpisy, 

e) právo na vzdělávání v jazyce národnostní menšiny, a to za podmínek stanovených v 

    § 14 školského zákona, 

f) na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v 

    záleţitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona, 

g) u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vzdělávání, jehoţ obsah, 

    formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a moţnostem, na vytvoření 

    nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umoţní, a na poradenskou pomoc 

    školy a školského poradenského zařízení, 

h) volit a být voleni do školské rady, 

i) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záleţitostí vzdělávání 

    ţáka,  

j) poţádat o přezkoumání výsledků hodnocení ţáka, 

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

    ţáka a celkovém ţivotě školy, jsou třídní schůzky. Další informace jsou 

    poskytovány prostřednictvím osobního jednání, školní dokumentace, webových 

    stránek školy, elektronických ţákovských kníţek a třídních knih, v 1. ročníku také 

    prostřednictvím notýsků. 

2. Zákonní zástupci ţáků jsou povinni:  

a) zajistit, aby ţák docházel řádně do školy nebo školského zařízení, 

b) na vyzvání ředitele školy nebo školského zařízení se osobně zúčastnit projednání 

    závaţných otázek týkajících se vzdělávání ţáka, 

c) informovat školu a školské zařízení o zdravotní způsobilosti ţáka ke vzdělávání a 

    případných změnách způsobilosti, o zdravotních obtíţích nebo jiných závaţných 

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

    ţák zdravotně postiţen, včetně údaje o druhu postiţení, nebo zdravotně 

    znevýhodněn; 

d) dokládat důvody nepřítomnosti ţáka ve vyučování v souladu s podmínkami 

    stanovenými školním řádem, 
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e) oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 a 3 školského 

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

nebo bezpečnost ţáka, a změny v těchto údajích, 

f) pravidelně sledovat elektronickou ţákovskou kníţku svého dítěte. 

3. Zákonný zástupce ţáka je povinen doloţit důvody nepřítomnosti ţáka ve vyučování 

    nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti ţáka. Podmínky pro 

    uvolňování ţáka z vyučování a omlouvání neúčasti ţáka ve vyučování stanoví školní řád 

    následovně: 

a) při očekávané jednodenní absenci omlouvá zákonný zástupce ţáka třídnímu učiteli 

                  předem,  

b) delší, předem známou absenci, povoluje ředitel školy na základě písemné ţádosti 

 zákonných zástupců ţáka, 

c) při absenci delší neţ jeden týden nebo v odůvodněných případech můţe vyţadovat 

třídní učitel potvrzení lékaře, 

d) 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 dostatek podkladů a v případě potřeby určí 

ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, 

e) z jedné vyučovací hodiny uvolňuje příslušný vyučující, na delší dobu uvolňuje 

třídní učitel, 

f)   k omlouvání ţáků pouţívají zákonní zástupci elektronickou formu. 

4. Zákonní zástupci ţáků odpovídají za chování svých dětí ve volném čase a mimo budovu 

    školy. 

 

Pedagogičtí pracovníci: 

 

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 ţáků nebo 

zákonných zástupců ţáků 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 vyuţívání metod, forem a prostředků dle vlastního uváţení v souladu se 

 zásadami a cíli vzdělávání při přímé vyučovací, výchovné, speciálně pedagogické 

a pedagogicko-psychologické činnosti, 

d)   volit a být voleni do školské rady, 

e)   na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti. 

2.  Povinnosti pedagogických pracovníků:  

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

b) chránit a respektovat práva ţáka, 

c) chránit bezpečí a zdraví ţáka 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) ve smyslu evropského nařízení ke GDPR zachovávat mlčenlivost a chránit před 
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zneuţitím data, údaje a osobní údaje zaměstnanců školy, citlivé osobní údaje, 

informace o zdravotním stavu ţáků a výsledky poradenské pomoci školského 

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

shromaţďovat pouze nezbytné údaje a osobní údaje, bezpečně je ukládat a chránit 

před neoprávněným přístupem, neposkytovat je subjektům, které na ně nemají 

zákonný nárok, nepotřebné údaje vyřazovat a dál nezpracovávat, 

f) poskytovat ţákovi nebo zákonnému zástupci ţáka informace spojené s výchovou a 

 vzděláváním. 

 

II.   PROVOZ A VNITŘNÍ REŢIM ŠKOLY  

A. Reţim činnosti ve škole  

 

  1. Vyučování začíná v 7.20 hodin, vyučování výjimečně zařazené na dřívější dobu nesmí 

      začínat dříve neţ v 7 hodin. Vyučování končí nejpozději do 17 hodin. Vyučovací hodina 

      trvá 45 minut. V odůvodněných případech lze vyučovací hodiny dělit a spojovat, v tomto 

      případě je odlišná doba ukončení vyučování oznámena rodičům. 

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

  3. Ţáci, kteří přijíţdějí do školy ze spádových obcí před 7. hodinou ráno, se po příjezdu 

      zdrţují v šatně, případně ve vestibulu školy a hracím koutku před jídelnou pod dohledem 

      školníka a v 7.05 hod. odcházejí do svých tříd. 

  4. Po příchodu do budovy si ţáci odkládají obuv a svršky na místa k tomu určená - v šatnách. 

      Přezůvky jsou v šatnách uloţeny poskládané v roštech lavic.  

      Aktovky se ukládají v šatnách na lavici, a to při ochodu ţáků na oběd a do odborných 

      učeben. V průběhu vyučování je ţákům vstup do šaten povolen pouze se svolením 

      vyučujícího.    

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

      zařízena. 

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

      sportovní obuv s černou podráţkou dělající černé šmouhy není povolena). 

  7. Školní budova se pro ţáky z Rudíkova otevírá v 7.00 hodin. Dřívější příchod povoluje na 

      písemnou ţádost zákonných zástupců ředitel školy. Ţákům je umoţněn vstup do budovy 

      nejméně 20 minut před začátkem dopoledního vyučování a pobyt v budově školy mezi 

      dopoledním a odpoledním vyučováním. V jinou dobu vstupují ţáci do školy pouze na 

      vyzvání zaměstnanců školy, kteří nad nimi zajišťují pedagogický dohled. Dohled nad ţáky 

      je zajištěn po celou dobu jejich pobytu ve školní budově, přehled dohledů je vyvěšen na 

      všech úsecích, kde dohled probíhá.   

  8. Školní budova se uzamyká v 8.00 hod. (do této doby je vchod hlídán školníkem). Po 

      uzamčení školy jsou pro vstup do budovy u levého vchodu umístěny zvonky do 

      ředitelny, k zástupci ředitele, do školní jídelny a školní druţiny. 

  9. Přestávky mezi vyučovacími hodinami jsou zpravidla pětiminutové. Po druhé vyučovací 

      hodině se zařazuje přestávka v délce 15 minut. Přestávka mezi dopoledním a odpoledním 

      vyučováním trvá 30 minut.  

  10. Přesuny do tělocvičny, dílen a odborných učeben probíhají pod vedením vyučujícího 

      (pokud není dohodnuto jinak), který ţáky vyzvedne na určeném místě. Jinak se ţáci 
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      přesouvají po budově školy volně za dodrţování zásad bezpečnosti. Odborné učebny a 

      tělocvičnu odemykají pouze vyučující, kteří také dbají na jejich uzamčení.    

11. Při organizaci výuky jinak neţ ve vyučovacích hodinách stanoví zařazení a délku 

      přestávek pedagog pověřeným vedením akce podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k 

      základním fyziologickým potřebám ţáků.  

12. Bezpečnost a ochranu zdraví ţáků ve škole zajišťuje škola svými zaměstnanci, 

      pedagogickými i nepedagogickými. Zaměstnance, který není pedagogickým pracovníkem, 

      můţe ředitel školy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví ţáků určit pouze, pokud je 

      zletilý a způsobilý k právním úkonům. 

13. Nejvyšší počet ţáků ve třídě je 30. 

14. Při výuce některých předmětů, zejména nepovinných a volitelných, jsou děleny třídy na 

      skupiny, vytvářeny skupiny ţáků ze stejných nebo různých ročníků nebo spojovány třídy, 

      počet skupin a počet ţáků ve skupině se určí rozvrhem na začátku školního roku, zejména 

      podle prostorových, personálních a finančních podmínek školy, podle charakteru činnosti 

      ţáků, v souladu s poţadavky na jejich bezpečnost a ochranu zdraví a s ohledem na 

      didaktickou a metodickou náročnost předmětu. 

15. Nejvyšší počet ţáků ve skupině je 30. Při výuce cizích jazyků je nejvyšší počet ţáků ve 

      skupině 24. 

16. Škola (školské zařízení) při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při 

      poskytování školských sluţeb přihlíţí k základním fyziologickým potřebám ţáků a vytváří 

      podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro prevenci rizikového chování. 

17. Škola vede evidenci úrazů ţáků. 

18. O všech přestávkách je umoţněn pohyb ţáků mimo třídu. Velké přestávky jsou za 

      příznivého počasí určeny k pobytu dětí mimo budovu školy.       

19. 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 13.00 – 13.45 hod. 

 8. hodina 13.50 – 14.35 hod. 

20. 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. 

21. K lékaři odcházejí ţáci za doprovodu zákonného zástupce nebo jím určené jiné dospělé 

      osoby. Bez doprovodu mohou odcházet pouze v případě, ţe zákonný zástupce převezme 

      písemně plnou zodpovědnost. Plnou zodpovědnost přeberou písemně zákonní zástupci 

      ţáka také v případě opouštění školní budovy o polední přestávce či volných hodinách. 

22. 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). 

23. Ţáci z Rudíkova opouštějí školu nejdéle 10 minut po skončení vyučování, obědě nebo po 

      skončení činnosti zájmového krouţku, do kterého jsou přihlášeni. Končí-li tyto činnosti po 

      13. hodině, ţáci ihned opouštějí školní budovu nebo se řídí pokyny určeného dohledu. 

24. Školní budova je vybavena bezpečnostním zařízením napojeným na pult centralizované 
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      ochrany s moţným okamţitým výjezdem zásahové jednotky.  

25. V období školního vyučování můţe ředitel školy ze závaţných důvodů, zejména 

      organizačních a technických, vyhlásit pro ţáky nejvýše 5 volných dnů ve školním roce. 

 

B.   Reţim při akcích mimo školu 

 

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

    vzdělávání, zajišťuje škola vţdy nejméně jedním zaměstnancem školy – pedagogickým 

    pracovníkem. Společně s ním můţe 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 ţáků.  

3. 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 budovu školy předem projedná organizující pedagog s vedením 

    školy zejména s ohledem na zajištění BOZP.  

4. Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, 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 ţáků 

    písemnou informací. 

5. Při přecházení ţáků na místa vyučování či jiných akcí 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 účastníci akce řídí vnitřním řádem 

    tohoto zařízení.       

6. Chování ţáka na mimoškolních akcích je součástí celkového hodnocení ţáka včetně 

    hodnocení na vysvědčení.  

7. Při zapojení školy do soutěţí bezpečnost a ochranu zdraví ţáků po dobu dopravy na soutěţe 

    a ze soutěţí zajišťuje vysílající škola a doprovázející osoba, pokud se zákonným zástupcem 

    ţáka nedohodne jinak.  

 

 

III. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŢÁKŮ A 

JEJICH OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED 

PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ 

 

1. Všichni ţáci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví a 

 majetek svůj ani jiných osob.    
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2. Ţákům není v době mimo vyučování povoleno zdrţovat se v prostorách školy, pokud 

nad nimi není vykonáván dohled způsobilou osobou.        

3. Kaţdý úraz, poranění či nehodu, k níţ dojde během pobytu ţáků ve školní budově 

nebo mimo budovu při akci pořádané školou, ţáci hlásí ihned vyučujícímu nebo 

pedagogickému dohledu. 

4. Ţákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým 

vedením bez dohledu pedagoga.  

5. Při výuce v tělocvičně, dílnách, na pozemcích, v laboratoři zachovávají ţáci specifické 

bezpečnostní předpisy pro tyto učebny, dané řádem odborné učebny. Vyučující 

daného předmětu provedou prokazatelné poučení ţáků v první vyučovací hodině 

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

ţáků provede vyučující záznam do třídní knihy. Poučení o BOZP a PO se provádí 

rovněţ před kaţdou akcí mimo školu. 

6. Školní budova je volně přístupná zvenčí pouze v době, kdy je dohlíţejícími 

zaměstnanci školy zajištěna kontrola přicházejících osob; při odchodu ţáků z budovy 

pedagogové podle plánu dohledů. Kaţdý z pracovníků školy, který otevírá budovu 

cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se 

nepohybovali nekontrolovaně po budově. Během provozu školy jsou zevnitř volně 

otevíratelné dveře hlavního vchodu i všech únikových východů. 

7. Šatny s odloţenými svršky ţáků jsou uzamčeny, klíče od šaten mají ţákovské sluţby 

třídy určené třídním učitelem. Třídní učitelé určí sluţby ţáků tak, aby bylo moţno toto 

opatření dodrţovat i během dělené a odpolední výuky ţáků. Uzamčení všech šaten 

průběţně kontroluje zástupce ředitele.        

8. Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu školy 

povinni přihlíţet k základním fyziologickým potřebám ţáků a vytvářet podmínky pro 

jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů, poskytovat 

ţákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. 

9. Všichni zaměstnanci školy jsou povinni oznamovat údaje související s úrazy ţáků, 

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

10. Všichni zaměstnanci školy dodrţují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci a protipoţární předpisy; pokud zjistí závady a nedostatky, ohroţující 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 moţností zabránit vzniku škody. Sledují zdravotní stav ţáků a v 

případě náhlého onemocnění ţáka informují bez zbytečných průtahů vedení školy a 

rodiče postiţeného ţáka. Nemocný ţák můţe být odeslán k lékařskému vyšetření či 

ošetření jen v doprovodu dospělé osoby. Třídní učitelé zajistí, aby od kaţdého ţáka 

měl tyto údaje: rodné číslo, adresu, telefonní čísla rodičů do zaměstnání a domů, 

adresu a jméno ošetřujícího lékaře.   

Při úrazu poskytnou ţákovi nebo jiné osobě první pomoc, zajistí ošetření ţáka 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.       

11. Pedagogičtí a provozní pracovníci školy nesmí ţáky v době dané rozvrhem bez 

dohledu dospělé osoby uvolňovat k činnostem mimo budovu, nesmí je samotné posílat 
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k lékaři atd. Škola odpovídá za ţáky v době dané rozvrhem výuky ţáka, včetně 

nepovinných předmětů a přestávek.   

12. Při zjištěných projevech rizikového chování u dětí a ţáků škola postupuje v souladu 

s pokyny a metodickými doporučeními MŠMT vydané k primární prevenci 

rizikového chování u dětí, ţáků a studentů ve školách a školských zařízeních. Ve 

vnitřních i vnějších prostorách všech typů škol a na akcích pořádaných školou je 

zakázáno kouřit, uţívat alkohol; vyrábět, distribuovat, přechovávat, uţívat, šířit a 

propagovat omamné a psychotropní látky. 

13. Evidence úrazů: 

a) Záznam o úrazu provádí zaměstnanec školy, který v době vzniku úrazu vykonával 

nad ţáky dohled. V knize úrazů se evidují všechny úrazy ţáků, ke kterým došlo při 

vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech. Při úrazech smrtelných a 

úrazech, jejichţ důsledkem byla nepřítomnost zraněného ve škole zasahující do 

dvou po sobě následujících vyučovacích dnů, vyhotovuje škola obdobným 

postupem záznamy o úrazu na předepsaných formulářích. Záznam o jakémkoli 

úrazu, i evidovaném v knize úrazů se vyhotoví také na ţádost zákonného zástupce 

ţáka, zřizovatele, zdravotní pojišťovny ţáka, příslušného inspektorátu České 

školní inspekce anebo místně příslušného útvaru Policie České republiky. Škola 

(školské zařízení) vyhotoví o úrazu, který nezpůsobí nepřítomnost ţáka ve škole 

nebo školském zařízení, záznam, pokud je pravděpodobné, ţe ţáku bude 

poskytnuta náhrada za bolest a ztíţení společenského uplatnění způsobené úrazem. 

Jedno vyhotovení záznamu o úrazu předá škola zákonnému zástupci ţáka. 

b) O úrazu nezletilého ţáka podá škola nebo školské zařízení bez zbytečného odkladu 

hlášení jeho zákonnému zástupci. Další ohlašovací povinnost plní v souladu 

s prováděcím předpisem ke školskému zákonu. 

c) Osobní údaje, které jsou součástí knihy úrazů, mohou být zpracovávány pouze za 

účelem evidence úrazů, popřípadě jako podklad pro vyhotovení záznamu o úrazu, 

podléhají reţimu ochrany osobních údajů podle planých právních předpisů. 

 

IV. PODMÍNKY ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLY NEBO ŠKOLSKÉHO 

      ZAŘÍZENÍ ZE STRANY ŢÁKŮ 

 

1. U kaţdého svévolného poškození nebo zničení majetku školy, majetku ţáků, 

učitelů či jiných osob ţákem je vyţadována úhrada od rodičů ţáka, který 

poškození způsobil. Při závaţnější škodě nebo nemoţnosti vyřešit náhradu škody 

s rodiči je vznik škody hlášen Policii ČR, případně orgánům sociální péče. 

2. Ztráty věcí hlásí ţáci neprodleně svému třídnímu učiteli. Ţáci dbají na dostatečné 

 zajištění svých věcí – zejména uzamykání šaten. 

3. Do školy ţáci nosí pouze věci potřebné k výuce, cenné věci do školy nenosí. 

Hodinky, šperky, mobilní telefony apod. mají neustále u sebe, mají zakázáno je 

odkládat, pouze z bezpečnostních důvodů a na výslovný pokyn vyučujícího, který 

zajistí jejich úschovu.       

4. Ţáci školy a zaměstnanci školy odkládají osobní majetek pouze na místa k tomu 

 určená. 

5. Ţákům základních škol jsou bezplatně poskytovány učebnice a učební texty 
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uvedené v seznamu podle školského zákona. Ţáci prvního ročníku základního 

vzdělávání tyto učebnice a učební texty nevracejí, ţáci ostatních ročníků 

základního vzdělávání jsou povinni učebnice a učební texty vrátit nejpozději do 

konce příslušného školního roku. Ţáci jsou povinni řádně pečovat o takto 

propůjčený majetek školy, ochraňovat jej před ztrátou a poškozením, vrátit jej na 

konci roku v řádném stavu.  

 

V.  PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŢÁKŮ 

 

1. Pedagogičtí pracovníci zajišťují, aby ţáci i zákonní zástupci byli včas 

informováni o průběhu a výsledcích vzdělávání ţáka. 

2. Kaţdé pololetí se vydává ţákovi vysvědčení; za první pololetí lze místo 

vysvědčení vydat ţákovi výpis z vysvědčení. 

3. Hodnocení výsledků vzdělávání ţáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním 

stupněm (dále jen "klasifikace"), slovně nebo kombinací obou způsobů. O způsobu 

hodnocení rozhoduje ředitel školy. 

4. Škola převede slovní hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního 

hodnocení v případě přestupu ţáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a 

to na ţádost této školy nebo zákonného zástupce ţáka. Škola, která hodnotí slovně, 

převede pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání slovní hodnocení do 

klasifikace. 

5. U ţáka se specifickou vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o pouţití 

slovního hodnocení na základě ţádosti zákonného zástupce ţáka.  

6. Do vyššího ročníku postoupí ţák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech 

povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem s výjimkou 

předmětů výchovného zaměření stanovených rámcovým vzdělávacím programem 

a předmětů, z nichţ byl uvolněn. Do vyššího ročníku postoupí i ţák prvního stupně 

základní školy, který jiţ v rámci prvního stupně opakoval ročník, a ţák druhého 

stupně základní školy, který jiţ v rámci druhého stupně opakoval ročník, a to bez 

ohledu na prospěch tohoto ţáka. 

Ţák, jehoţ prospěch je na konci 2. pololetí nedostatečný z jednoho nebo dvou 

vyučovacích předmětů, koná opravnou zkoušku v termínu určeném ředitelem 

školy. Ke konzultacím a opravné zkoušce se ţák dostaví v doprovodu zákonného 

zástupce. Ţák, který se bez závaţných důvodů k vykonání zkoušky nedostaví, je 

klasifikován v daném vyučovacím předmětu stupněm prospěchu nedostatečný. 

7. Nelze-li ţáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho 

 hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo 

provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li moţné 

hodnotit ani v náhradním termínu, ţák se za první pololetí nehodnotí. 

8. Nelze-li ţáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho 

hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo 

provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. V období měsíce 

září do doby hodnocení navštěvuje ţák nejbliţší vyšší ročník. 
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Pravidla pro sebehodnocení ţáků: 

 

1. Sebehodnocení je důleţitou součástí hodnocení ţáků, posiluje sebeúctu a 

 sebevědomí ţáků. 

2. Je zařazováno do procesu vzdělávání průběţně všemi vyučujícími, způsobem 

 přiměřeným věku ţáků. 

3. Chyba je přirozená součást procesu učení. Pedagogičtí pracovníci se o chybě se 

ţáky baví, ţáci mohou některé práce sami opravovat, hodnocení ţákova výkonu 

není prováděno jen klasifikací, ale je doprovázeno rozborem chyb ţáka. Chyba je 

důleţitý prostředek učení. 

4. Při sebehodnocení se ţák snaţí vyjádřit: 

       - co se mu daří, co mu ještě nejde, jaké má rezervy, jak bude pokračovat dál. 

5. Pedagogové vedou ţáka, aby komentoval svoje výkony a výsledky. 

6. Sebehodnocení ţáků nenahrazuje klasické hodnocení (hodnocení ţáka pedagogem), 

    ale pouze doplňuje a rozšiřuje evaluační procesy a více aktivizuje ţáka. 

 

Kritéria chování: 

 

Chování ţáka ve škole a na akcích pořádaných školou se v případě pouţití klasifikace hodnotí 

na vysvědčení stupni: 1 - velmi dobré, 2 - uspokojivé, 3 - neuspokojivé. 

a) Klasifikaci chování ţáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě 

vyučují, a s ostatními učiteli a rozhoduje o ní ředitel po projednání v pedagogické radě. Pokud 

třídní učitel tento postup nedodrţí, mají moţnost podat návrh na pedagogické radě i další 

vyučující. Kritériem pro klasifikaci chování je dodrţování  pravidel chování. 

b) Při klasifikaci chování se přihlíţí k věku, morální a rozumové vyspělosti ţáka; k 

uděleným opatřením k posílení kázně se přihlíţí pouze tehdy, jestliţe tato opatření byla 

neúčinná. Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace chování jsou následující:       

Stupeň 1 (velmi dobré) - Ţák uvědoměle dodrţuje pravidla chování a ustanovení 

školního řádu. Méně závaţných přestupků se dopouští ojediněle. Ţák je však přístupný 

výchovnému působení a snaţí se své chyby napravit.          

Stupeň 2 (uspokojivé) - Chování ţáka je v rozporu s pravidly chování a s 

ustanoveními školního řádu. Ţák se dopustí závaţného přestupku proti pravidlům 

slušného chování nebo školního řádu; nebo se opakovaně dopustí méně závaţných 

přestupků. Zpravidla se přes důtku třídního učitele školy dopouští dalších přestupků, 

narušuje výchovně vzdělávací činnost školy. Ohroţuje bezpečnost a zdraví svoje nebo 

jiných osob. Ţák má 1 aţ 10 neomluvených hodin.     

Stupeň 3 (neuspokojivé) - Chování ţáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly 

slušného chování. Dopustí se takových závaţných přestupků proti školnímu řádu nebo 

provinění, ţe je jimi váţně ohroţena výchova nebo bezpečnost a zdraví jiných osob. 

Záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnost školy. Zpravidla se 

přes důtku ředitele školy dopouští dalších přestupků. Ţák má 11 a více neomluvených 

hodin.   

 

Zásady pro pouţívání slovního hodnocení včetně předem stanovených kritérií: 

 

1. O slovním hodnocení výsledků vzdělávání ţáka na vysvědčení rozhoduje ředitel školy 
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po projednání v pedagogické radě. 

2. Třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů převede slovní 

hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v případě přestupu 

ţáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to na ţádost této školy nebo 

zákonného zástupce ţáka.  

3. Je-li ţák hodnocen slovně, převede třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních 

 předmětů slovní hodnocení do klasifikace pro účely přijímacího řízení ke střednímu 

vzdělávání. 

4. U ţáka se specifickou vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o pouţití 

slovního hodnocení na základě ţádosti zákonného zástupce ţáka. 

5. Výsledky vzdělávání ţáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech 

stanovených školním vzdělávacím programem a chování ţáka ve škole a na akcích 

pořádaných školou jsou v případě pouţití slovního hodnocení popsány tak, aby byla 

zřejmá úroveň vzdělání ţáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům 

formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího 

programu, k jeho vzdělávacím a individuálním předpokladům a k věku ţáka. Slovní 

hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání ţáka v jeho vývoji, ohodnocení 

píle ţáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon, a 

naznačuje dalšího rozvoj ţáka. Obsahuje také zdůvodnění hodnocení a doporučení, jak 

předcházet případným neúspěchům ţáka a jak je překonávat. 

 

Zásady pro vzájemné převedení klasifikace a slovního hodnocení 

Prospěch  

Ovládnutí učiva   

1 – výborný ovládá bezpečně  

2 – chvalitebný ovládá 

3 – dobrý v podstatě ovládá 

4 – dostatečný ovládá se značnými mezerami 

5 - nedostatečný neovládá 

Myšlení  

1 – výborný pohotový, bystrý, dobře chápe souvislosti, samostatný 

2 – chvalitebný uvaţuje celkem samostatně 

3 – dobrý menší samostatnost v myšlení 

4 – dostatečný nesamostatné myšlení, pouze s nápovědou 

5 - nedostatečný odpovídá nesprávně i na návodné otázky 
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Vyjadřování  

1 – výborný výstiţné a poměrně přesné  

2 – chvalitebný celkem výstiţné 

3 – dobrý myšlenky vyjadřuje ne dost přesně 

4 – dostatečný myšlenky vyjadřuje se značnými obtíţemi 

5 - nedostatečný nedokáţe se samostatně vyjádřit, i na návodné otázky 

odpovídá nesprávně 

Celková aplikace vědomostí  

1 – výborný uţívá spolehlivě a uvědoměle vědomosti a dovednosti, 

pracuje samostatně, přesně a s jistotou  

2 – chvalitebný dovede pouţívat vědomosti a dovednosti při řešení 

úkolů, dopouští se jen menších chyb 

3 – dobrý řeší úkoly s pomocí učitele a s touto pomocí snadno 

překonává potíţe a odstraňuje chyby 

4 – dostatečný dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává 

5 - nedostatečný praktické úkoly nedokáţe splnit ani s pomocí 

Aktivita, zájem o učení  

1 – výborný aktivní, učí se svědomitě a se zájmem 

2 – chvalitebný učí se svědomitě 

3 – dobrý k učení a práci nepotřebuje větších podnětů 

4 – dostatečný malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty 

5 - nedostatečný pomoc a pobízení k učení jsou zatím neúčinné 

 

Chování  

1 – velmi dobré Uvědoměle dodrţuje pravidla chování a ustanovení 

školního řádu. Méně závaţných přestupků se dopouští 

ojediněle. Ţák je však přístupný výchovnému působení 

a snaţí se své chyby napravit. 
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2 - uspokojivé Chování ţáka je v rozporu s pravidly chování a s 

ustanoveními školního řádu. Ţák se dopustí závaţného 

přestupku proti pravidlům slušného chování nebo 

školnímu řádu; nebo se opakovaně dopustí méně 

závaţných přestupků. Zpravidla se přes důtku třídního 

učitele školy dopouští dalších přestupků, narušuje 

výchovně vzdělávací činnost školy. Ohroţuje 

bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob. 

3 - neuspokojivé Chování ţáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly 

slušného chování. Dopustí se takových závaţných 

přestupků proti školnímu řádu nebo provinění, ţe je jimi 

váţně ohroţena výchova nebo bezpečnost a zdraví 

jiných osob. Záměrně narušuje hrubým způsobem 

výchovně vzdělávací činnost školy. Zpravidla se přes 

důtku ředitele školy dopouští dalších přestupků. 

 

V 1. ročníku je hodnocení ţáků zaznamenáváno do papírových deníčků a elektronického 

systému Edookit. V ostatních ročnících je hodnocení ţáků zaznamenáváno pouze elektronicky 

do systému Edookit. 

Při hodnocení ţáků se na prvním stupni pouţije pro zápis stupně hodnocení číslice, na druhém 

stupni se pouţije slovní označení stupně hodnocení. 

Celkové hodnocení ţáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni: prospěl(a) s vyznamenáním, 

prospěl(a), neprospěl(a). 

a) prospěl(a) s vyznamenáním, není-li v ţádném z povinných předmětů stanovených 

školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu horším neţ 2 - 

chvalitebný, průměr stupňů prospěchu ze všech povinných předmětů stanovených školním 

vzdělávacím programem není vyšší neţ 1,5 a jeho chování je hodnoceno stupněm velmi dobré 

nebo odpovídajícím slovním hodnocením, 

b) prospěl(a), není-li v ţádném z povinných předmětů stanovených školním 

vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 - nedostatečný nebo 

odpovídajícím slovním hodnocením, 

c) neprospěl(a), je-li v některém z povinných předmětů stanovených školním 

vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 - nedostatečný nebo 

odpovídajícím slovním hodnocením. 

 

Podrobnosti o komisionálních a opravných zkouškách: 

 

1. Ţáci devátých ročníků a ţáci, kteří na daném stupni základní školy dosud neopakovali 

ročník, kteří na konci druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných 

předmětů s výjimkou předmětů výchovného zaměření, konají opravné zkoušky. 

2. Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu 

stanoveném ředitelem školy. Ţák můţe v jednom dni skládat pouze jednu opravnou 

zkoušku. Opravné zkoušky jsou komisionální. 

3. Ţák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, 
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neprospěl. Ze závaţných důvodů můţe ředitel školy ţákovi stanovit náhradní termín 

opravné zkoušky nejpozději do 15. září následujícího školního roku. Do té doby je ţák 

zařazen do nejbliţšího vyššího ročníku, popřípadě znovu do devátého ročníku. 

4. V odůvodněných případech můţe krajský úřad rozhodnout o konání opravné zkoušky 

a komisionálního přezkoušení na jiné základní škole. Zkoušky se na ţádost krajského 

úřadu účastní školní inspektor. 

5. Komisi pro komisionální přezkoušení jmenuje ředitel školy; v případě, ţe je 

vyučujícím daného předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad. 

6.   Komise je tříčlenná a tvoří ji: 

a) předseda, kterým je ředitel školy, popřípadě jím pověřený učitel, nebo v případě, ţe 

    vyučujícím daného předmětu je ředitel školy, krajským úřadem jmenovaný jiný 

    pedagogický pracovník školy, 

b) zkoušející učitel, jímţ je vyučující daného předmětu ve třídě, v níţ je ţák zařazen, 

    popřípadě jiný vyučující daného předmětu, 

c) přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné 

    vzdělávací oblasti stanovené Rámcovým vzdělávacím programem pro základní 

    vzdělávání. 

Výsledek přezkoušení jiţ nelze napadnout novou ţádostí o přezkoušení. Výsledek 

přezkoušení stanoví komise hlasováním. Výsledek přezkoušení se vyjádří slovním 

hodnocením nebo stupněm prospěchu. Ředitel školy sdělí výsledek přezkoušení 

prokazatelným způsobem ţákovi a zákonnému zástupci ţáka. V případě změny 

hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí se ţákovi vydá nové vysvědčení. 

        7. O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy. 

        8. Ţák můţe v jednom dni vykonat přezkoušení pouze z jednoho předmětu. Není-li 

            moţné ţáka ze závaţných důvodů ve stanoveném termínu přezkoušet, stanoví orgán 

            jmenující komisi náhradní termín přezkoušení. 

Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitel školy v souladu se školním 

vzdělávacím programem. 

 

Způsob hodnocení ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami: 

 

1. Ţákem se speciálními vzdělávacími potřebami je osoba se zdravotním postiţením, 

zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním. Zdravotním postiţením 

je pro účely školských přepisů mentální, tělesné, zrakové nebo sluchové postiţení, 

vady řeči, souběţné postiţení více vadami, autismus a specifické vývojové poruchy 

učení nebo chování. Zdravotním znevýhodněním zdravotní oslabení, dlouhodobá 

nemoc nebo lehčí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení a chování, které 

vyţadují zohlednění při vzdělávání. Sociálním znevýhodněním je rodinné prostředí s 

nízkým sociálně kulturním postavením, ohroţení sociálně patologickými jevy, 

nařízená ústavní výchova nebo uloţená ochranná výchova, nebo postavení azylanta a 

účastníka řízení o udělení azylu na území České republiky. 

2. Ţáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vytvoření nezbytných 

podmínek při vzdělávání i klasifikaci a hodnocení.  

3. Při hodnocení ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíţí k povaze 
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postiţení nebo znevýhodnění. Vyučující respektují doporučení psychologických 

vyšetření ţáků a uplatňují je při klasifikaci a hodnocení chování ţáků a také volí 

vhodné a přiměřené způsoby získávání podkladů.       

4. U ţáka se specifickou vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o pouţití 

slovního hodnocení na základě ţádosti zákonného zástupce ţáka.  

5. Pro zjišťování úrovně ţákových vědomostí a dovedností volí učitel takové formy a 

druhy zkoušení, které odpovídají schopnostem ţáka a na něţ nemá porucha negativní 

vliv. Kontrolní práce a diktáty píší tito ţáci po předchozí přípravě. Pokud to není 

nutné, nebude dítě se specifickou vývojovou poruchou vystavováno úkolům, v nichţ 

vzhledem k poruše nemůţe přiměřeně pracovat a podávat výkony odpovídající jeho 

předpokladům.      

6. Vyučující klade důraz na ten druh projevu, ve kterém má ţák předpoklady podávat 

lepší výkony. Při klasifikaci se nevychází z prostého počtu chyb, ale z počtu jevů, 

které ţák zvládl.       

7. Klasifikace je provázena hodnocením, t.j. vyjádřením pozitivních stránek výkonu, 

objasněním podstaty neúspěchu, návodem, jak mezery a nedostatky překonávat.       

8. Všechna navrhovaná pedagogická opatření se zásadně projednávají se zákonnými 

 zástupci ţáka a jejich souhlasný či nesouhlasný názor je respektován.       

9. V hodnocení se přístup vyučujícího zaměřuje na pozitivní výkony ţáka a tím na 

 podporu jeho motivace k učení namísto jednostranného zdůrazňování chyb.                                              

10. Vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami se řídí příslušnými 

 vyhláškami. 

11. Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ţáků je jednoznačné, 

srozumitelné, srovnatelné s předem stanovenými kritérii, věcné a všestranné. 

Hodnocení vychází z posouzení míry dosaţení očekávaných výstupů formulovaných 

v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu. 

Hodnocení je pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doloţitelné. 

 

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. 

 

 Závěrečná ustanovení 

1. Kontrolou provádění ustanovení tohoto školního řádu je pověřen statutární orgán – 

ředitel školy a statutární zástupce – zástupce ředitele.  

2. Ruší se předchozí znění školního řádu ze dne 1. 12. 2012. Uloţení směrnice v archivu 

školy se řídí spisovým řádem školy.  

3. Školní řád nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2018. 

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

následujícím způsobem: vyvěšením ve vestibulu školy a způsobem umoţňujícím 

dálkový přístup (na webu školy). 

5. Zaměstnanci školy s tímto řádem byli seznámeni na pedagogické radě dne 27. 8. 2018. 

Ţáci školy byli s tímto řádem seznámeni třídními učiteli dne 3. 9. 2018, seznámení je 

zaznamenáno v třídních knihách.  
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6. Zákonní zástupci ţáků byli informováni o vydání školního řádu informací na školním 

webu a nutným potvrzením přečtení v elektronickém systému školy Edookit, řád je 

pro ně zpřístupněn ve vestibulu školy a na webových stránkách školy. 

 

 

 

V Rudíkově dne 27. 8. 2018  

 

 

       …………………………………………. 

        Mgr. Martin Suk  

            ředitel školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


