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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. Směrnice je součástí organizačního řádu školy. 

 

A. Práva a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných 

vztahů s pedagogickými pracovníky, 

 

Ustanovení pro žáky a zákonné zástupce 

a) Práva žáků 

Žák má právo:  

1. Na vzdělání a účast ve výuce podle rozvrhu. 

2. Na odpočinek a volný čas 

3. Na zabezpečení přístupu k informacím, zejména takovým, které podporují jeho duchovní, morální a sociální 

rozvoj. Má právo na ochranu před informacemi, které škodí jeho pozitivnímu vývoji a nevhodně ovlivňují 

jeho morálku. 

4. Na vyjádření jeho vlastního názoru ve všech věcech, které se ho týkají. Svůj názor musí vyjadřovat 

přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušnosti a dobrého občanského soužití. Jeho názorům musí 

být dána náležitá váha. Žák má právo sdělit svůj názor všem zaměstnancům školy. 

5. Na ochranu před fyzickým nebo psychickým násilím, nedbalým zacházením, před sociálně patologickými 

jevy. Má právo na využití preventivních programů, které slouží k poskytnutí potřebné podpory ve 

zmíněných oblastech. 

6. Na poskytnutí pomoci v případě, že se ocitne v nesnázích nebo má nějaké problémy. 

7. Může si vyžádat pomoc vyučujícího v případě, že neporozuměl učivu nebo potřebuje doplnit své znalosti. 

8. Na zvláštní péči v odůvodněných případech (v případě jakéhokoliv druhu onemocnění, zdravotního 

postižení, v případě mimořádných schopností a talentu). 

9. Na život a práci ve zdravém životním prostředí a na odstraňování škodlivin ze školního prostředí v rámci 

možností školy. 

10. Na ochranu před všemi formami zneužívání a před kontaktem s narkotiky a psychotropními látkami. 

11. Na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školního 

vzdělávacího programu a školského zákona. 

12. Zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků a studentů, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a 

jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy nebo školskou radu s tím, že ředitel školy nebo školská 

rada jsou povinni se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat a své stanovisko k nim 

odůvodnit. 

 

b) Chování žáků 

1. Žáci dodržují pravidla hygieny a bezpečnosti. Při každém svém počínání mají na paměti nebezpečí úrazu. 

Žáci jsou povinni chránit své zdraví i zdraví svých spolužáků a pracovníků školy. 

2. Žáci jsou povinni respektovat pokyny všech zaměstnanců školy. 

3. Žáci dodržují zásady kulturního chování. Zdraví učitele, zaměstnance školy a jiné dospělé osoby pozdravem 

„Dobrý den“. 

4. Do školy vstupují určeným vchodem. O přestávkách a v době vyučování je zakázáno opouštět budovu školy 

bez souhlasu učitele. O polední přestávce opouštějí žáci školní budovu. Přespolní žáci smí za nepříznivého 

počasí pobývat ve školní budově ve vyhrazené učebně, kde bude zajištěn dohled. 



5. Žáci se aktivně účastní vyučování a nenarušují nevhodně průběh vyučovacích hodin. O přestávkách se 

mohou volně pohybovat po budově školy, musí přitom dodržovat pravidla slušného chování a bezpečnosti. 

Do jiných tříd přecházejí ukázněně. Vstupovat do tělocvičny a dílny smějí jen s učitelem, v případě 

zájmových činností jen se svým vedoucím. V šatnách jsou žáci jen po nezbytně nutnou dobu, o polední 

přestávce v nich nesmějí pobývat. 

6. V jídelně se žáci řídí pokyny dozírajících učitelů a pracovníků jídelny. Dodržují pravidla slušného stolování. 

7. Po vstupu do budovy se žáci přezouvají v šatnách do zdravotně vhodných přezůvek. Do tělocvičny vstupují 

po přezutí do vhodné sportovní obuvi. 

8. Žákům je zakázáno bez vědomí učitele manipulovat se zatemněním. 

9. Nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek, donášení injekčních stříkaček do areálu školy, pití 

alkoholických nápojů a kouření je žákům zakázáno. 

10. Při účasti na akcích, které škola organizuje, dodržují žáci ustanovení školního řádu. 

11. Žáci dodržují pravidla slušného chování a dbají na dobré občanské soužití. Je zakázána jakákoliv 

diskriminace (rasová nesnášenlivost, šikana fyzická a psychická). 

12. Žák školy pomáhá slabším a postiženým spolužákům, popřípadě občanům. 

13. Žák je zodpovědný za svoje studijní výsledky. 

14. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka nebo studenta vůči pracovníkům školy nebo školského 

zařízení se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených tímto školním řádem. 

15. Po dobu pobytu ve škole mají žáci zakázáno pořizovat zvukové a obrazové záznamy. 

16. Při porušení povinností stanovených tímto školním řádem lze podle závažnosti porušení žákovi uložit: 

 a) napomenutí třídního učitele,  

b) důtku třídního učitele,  

c) důtku ředitele školy. 

Pokud dojde k porušení povinností stanovených školním řádem významným způsobem, může mít tento skutek 

vliv i na hodnocení chování žáka. Tzn., že za jeden prohřešek proti šk. řádu může být uloženo napomenutí 

třídního učitele nebo důtka třídního učitele nebo důtka ředitele školy a zároveň žákovo chování hodnoceno jako 

uspokojivé či neuspokojivé v témže pololetí. 

     Škola neprodleně oznámí uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a 

jeho zákonnému zástupci a zaznamená je do dokumentace školy. 

17. Prevence kyber-šikany a ochrana soukromí žáků a zaměstnanců školy 

a) Všem osobám pohybujícím se v objektu školy je zakázáno pořizování audiozáznamů, videozáznamů a 

fotografií, a to i přístroji, které mají primárně jiný účel použití, ale pořízení audiovizuálních záznamů umožňují 

(tablety, notebooky, mobilní telefony, přehrávače, webkamery apod.). Zákaz uvedený v předchozí větě se 

vztahuje i na žáky na mimoškolních akcích.  

b) Výjimku ze zákazu pořizování audiozáznamů, videozáznamů a fotografií může udělit pouze pedagogický 

pracovník, který jmenovitě určí osobu, které je výjimka udělena, a čas (období), po který bude výjimka platit. 

Pedagogičtí pracovníci mohou libovolně kontrolovat pořízené záznamy v záznamovém zařízení nebo na 

paměťovém nosiči u osoby, na kterou se výjimka vztahuje. Zveřejnění pořízených audiozáznamů, videozáznamů 

a fotografií musí být schváleno ředitelem školy.  

c) Porušení zákazu uvedeného v odst. 1 bude považováno za svévolné, závažné a záměrné, a dále bude 

považováno za útok na osobu, která by mohla být audiozáznamem nebo videozáznamem nebo fotografií 

identifikována (podle podoby, hlasu, části těla, nonverbální komunikace apod.). 

 

c) Docházka do školy 

1. Žák je povinen účastnit se výuky podle rozvrhu hodin. Na vyučovací hodiny přichází včas, aby si stačil 

připravit potřebné pomůcky před jejich začátkem. 

2. Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 

kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka ve vyučování – písemně nebo telefonicky. A po návratu 

žáka do školy do tří dnů písemně na omluvném listu v žákovské knížce. Omluvu podepisuje jeden ze 

zákonných zástupců žáka. Omluvenku předloží žák třídnímu učiteli ihned po návratu do školy. Absenci žáka 

omlouvají zákonní zástupci žáka. Při absenci známé nebo plánované před samotným vznikem absence škola 

vyžaduje od zákonných zástupců předem písemnou omluvu (např. rodinné rekreace). Z jedné vyučovací 

hodiny uvolňuje příslušný vyučující, na delší dobu uvolňuje třídní učitel. 

3. Odchod žáka z vyučování před jeho ukončením je možný pouze na základě písemné omluvy zákonných 

zástupců, kterou žák předloží vyučujícímu hodiny (při uvolnění na jednu hodinu), nebo třídnímu učiteli – při 

uvolnění na více hodin. 

4. Ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost jeho zákonného 

zástupce zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu, zároveň určí náhradní způsob vzdělávání žáka 

v době vyučování tohoto předmětu. 

 



d)  Zacházení se školním majetkem, učebnicemi a školními pomůckami 
1. Žák má právo užívat zařízení školy, pomůcky a učebnice v souvislosti s výukou. Je přitom povinen řídit se 

pokyny učitelů a jiných oprávněných osob. 

2. Žák je povinen udržovat v pořádku a nepoškozené všechny věci, které tvoří zařízení školy a třídy a také ty, 

které mu byly svěřeny v souvislosti s výukou. 

3. Za škodu na majetku školy, kterou způsobí žák svévolně nebo z nedbalosti, bude vyžadována odpovídající 

náhrada. 

4. Do školy nesmí žáci nosit věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo ohrožovat mravní 

výchovu žáků. Nesmí také nosit cenné předměty, které nepotřebují k výuce a větší obnosy peněz. 

5. Žáci, kteří přijíždějí do školy na kole, musí je zajistit před odcizením. 

6. Pokud žák zjistí ztrátu osobní věci, neprodleně hlásí tuto skutečnost vyučujícímu nebo učiteli, který koná 

dohled a také třídnímu učiteli. 

 

 

 

e) Zákonní zástupci žáků 

1. Zákonní zástupci žáků mají právo informovat se na chování a prospěch svého dítěte u vyučujících a třídních 

učitelů v určených konzultačních hodinách nebo po předchozí domluvě v jinou dobu, dále na informace a 

poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školního vzdělávacího programu a 

školského zákona. Není však dovoleno narušovat v této souvislosti vyučování. 

2. Zákonní zástupci žáků mají právo vznášet připomínky a podněty k práci školy u vyučujících nebo u ředitele 

školy. 

3. Zákonní zástupci žáků jsou povinni: 

a) zajistit, aby žák docházel řádně do školy. 

b) na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka. 

c) informovat školu a školské zařízení o zdravotní způsobilosti žáka ke vzdělávání a případných změnách 

způsobilosti, o zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na 

průběh vzdělávání, údaje o tom, zda je žák zdravotně postižen, včetně údaje o druhu postižení, nebo 

zdravotně znevýhodněn. 

d) dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem. 

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 žáka a změny v těchto údajích. 

 

B. Provoz a vnitřní režim školy    

 

a)   Vnitřní režim školy 

1. Vyučování začíná v 8.00. Vyučovací hodina trvá 45 minut. Přestávky jsou zařazeny po každé vyučovací 

hodině. Hlavní přestávka po druhé vyučovací hodině trvá 15 minut. Žáci ji tráví ve venkovním prostoru 

školy, pokud jsou k tomu vhodné podmínky. Přestávka mezi dopoledním a odpoledním vyučováním trvá 65 

minut. Přestávka mezi 7. a 8. vyučovací hodinou trvá 5 minut (tato přestávka byla zkrácena z důvodu 

dopravní obslužnosti obce Loděnice). Ostatní přestávky trvají 10 minut. 

2. Školní budova je otevřená pro vstup žáků od 7.00 do 8.00 hodin. Před zahájením vyučování je nad nimi 

držen dohled v určené učebně (učebnách). Od 7:40 mohou žáci jít i do ostatních pater školy. V jinou dobu 

vstupují žáci do školy pouze na vyzvání zaměstnanců školy, kteří nad nimi zajišťují pedagogický dohled. 

Žáci, kteří mají písemné svolení zákonných zástupců, mohou trávit přestávku mezi dopoledním a 

odpoledním vyučováním i mimo budovu školy, přičemž návrat do budovy školy je možný kdykoliv. Během 

této přestávky mohou všichni žáci pobývat v určené učebně, kde je zajištěn pedagogický nebo jiný dohled. 

3. Žáci, kteří se nestravují ve školní jídelně, opustí bez prodlení školu po skončení dopoledního vyučování. 

Žáci, kteří obědvají ve školní jídelně, opustí bez prodlení školu po obědě. Po skončení odpoledního 

vyučování všichni žáci opustí bez prodlení budovu školy. 

4. Provoz školní družiny je každoročně upravován podle zájmu zákonných zástupců žáků. Je vyvěšen na 

nástěnce v přízemí a na dveřích školní družiny.  

5. Mobilní telefony je možno používat pouze o přestávce. Během vyučování musí zůstat vypnuté. 

b)   Režim při akcích mimo školu 

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

zajišťuje škola vždy nejméně jedním zaměstnancem školy – pedagogickým pracovníkem. Společně s ním může 

akci zajišťovat i zaměstnanec, který není pedagogickým pracovníkem, pokud je zletilý a způsobilý k právním 

úkonům.  



2.   Při organizaci výuky při akcích souvisejících s výchovně vzdělávací činností školy mimo místo, kde se 

uskutečňuje vzdělávání, stanoví zařazení a délku přestávek pedagog pověřeným vedením akce, podle charakteru 

činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků.  

3.  Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, nesmí na jednu osobu zajišťující 

bezpečnost a ochranu zdraví žáků připadnout více než 25 žáků. Výjimku z tohoto počtu může stanovit s ohledem 

na náročnost zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ředitel školy. Škola pro plánování takovýchto akcí 

stanoví tato pravidla – každou plánovanou akci mimo budovu školy předem projedná organizující pedagog 

s vedením školy zejména s ohledem na zajištění BOZ. Akce se považuje za schválenou uvedením v měsíčním 

plánu práce školy, kde zároveň s časovým rozpisem uvede ředitel školy jména doprovázejících osob. 

4.  Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, kdy místem pro shromáždění žáků není 

místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje organizující pedagog bezpečnost a ochranu zdraví žáků na 

předem určeném místě 15 minut před dobou shromáždění. Po skončení akce končí zajišťování bezpečnosti a 

ochrany zdraví žáků na předem určeném místě a v předem určeném čase. Místo a čas shromáždění žáků a 

skončení akce oznámí organizující pedagog nejméně 2 dny předem zákonným zástupcům žáků a to zápisem do 

žákovské knížky nebo jinou písemnou informací. 

5.  Při přecházení žáků na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy, se žáci řídí pravidly silničního 

provozu a pokyny doprovázejících osob. Před takovýmito akcemi doprovázející učitel žáky prokazatelně poučí o 

bezpečnosti. Pro společné zájezdy tříd, lyžařské kursy, školy v přírodě, platí zvláštní bezpečnostní předpisy, se 

kterými jsou žáci předem seznámeni. Při pobytu v ubytovacích zařízeních se žáci podřizují vnitřnímu řádu 

tohoto zařízení a dbají všech pokynů pracovníků tohoto zařízení.  

 

 

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

     ochrany zdraví žáků: 

- lyžařské výcvikové kurzy, 

- školní výlety. 

     Za dodržování předpisů o BOZ odpovídá vedoucí akce, který je určen ředitelem školy. 

7. Součástí výuky je také lyžařský výcvik v jednom z ročníků druhého stupně. Do výuky mohou být zařazeny 

také další aktivity jako bruslení, školy v přírodě, plavání, atd. Těchto aktivit se mohou účastnit pouze žáci 

zdravotně způsobilí, jejichž zákonní zástupci o tom dodají škole písemné lékařské potvrzení ne starší jednoho 

roku.  

8. Chování žáka na mimoškolních akcích je součástí celkového hodnocení žáka včetně klasifikace na 

vysvědčení.  

 

C. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků a jejich ochrany před sociálně 

patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí, 

 

1. Žákům není dovoleno v době mimo vyučování zdržovat se v prostorách školy, pokud nad nimi není 

vykonáván dohled způsobilou osobou.        

2. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků ve školní budově nebo mimo budovu při akci 

pořádané školou, žáci hlásí ihned vyučujícímu nebo pedagogickému dohledu. 

3. Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači, zásuvkami a elektrickým vedením.  

4. Při výuce v tělocvičně, dílnách, na pozemcích, v laboratoři, zachovávají žáci specifické bezpečnostní předpisy 

pro tyto učebny, dané vnitřním řádem odborné učebny. Vyučující daného předmětu provedou prokazatelné 

poučení žáků v první vyučovací hodině školního roku a dodatečné poučení žáků, kteří při první hodině chyběli. 

O poučení žáků provede učitel záznam do třídní knihy. Poučení o BOZ a PO se provádí rovněž před každou akcí 

mimo školu a před každými prázdninami. 

5. Školní budova je volně přístupná zvenčí pouze v době, kdy je dozírajícími zaměstnanci školy zajištěna 

kontrola přicházejících osob: 7.00 - 8.00 (školník); při odchodu žáků domů z budovy ven (dozírající pedagogové 

podle plánu dohledů). Každý 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. 

6. Ve všech budovách a prostorách školy platí přísný zákaz: požívání alkoholu, užívání psychotropních látek, 

kouření, používání ponorných el. vařičů, ponechávání peněz v hotovosti a osobních cenných věcí volně ve 

stolech, ve skříních, ve třídě i v kabinetech, ponechávat je ve škole přes noc. 

7. Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu školy povinni přihlížet k 

základním fyziologickým potřebám dětí, žáků a studentů a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro 

předcházení vzniku sociálně patologických jevů, poskytovat žákům a studentům nezbytné informace k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví. 



8. Všichni zaměstnanci školy jsou povinni oznamovat údaje související s úrazy žáků, poskytovat první pomoc a 

vést evidenci úrazů podle pokynů vedení školy.   

9. Po poslední vyučovací hodině dopoledního a odpoledního vyučování vyučující předává žáky, kteří jsou 

přihlášeni do školní družiny, vychovatelce školní družiny. Ostatní odvádí do šaten a stravující se žáky pak do 

školní jídelny.   

10. Pedagogičtí zaměstnanci dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární 

předpisy; pokud zjistí závady a nedostatky, ohrožující zdraví a bezpečnost osob, jiné závady technického rázu, 

nebo nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v 

rámci svých schopností a možností zabránit vzniku škody. Sledují zdravotní stav žáků a v případě náhlého 

onemocnění žáka informují bez zbytečných průtahů vedení školy a zákonné zástupce postiženého žáka. 

Nemocný žák může být odeslán k lékařskému vyšetření či ošetření jen v doprovodu dospělé osoby. Třídní učitelé 

zajistí, aby každý žák měl zapsány v žákovské knížce tyto údaje: adresu, telefonní čísla zákonných zástupců do 

zaměstnání a domů, adresu a jméno ošetřujícího lékaře a zdravotní pojišťovnu. Při úrazu poskytnou žákovi nebo 

jiné osobě první pomoc, zajistí ošetření žáka lékařem. Úraz ihned hlásí vedení školy a vyplní záznam do knihy 

úrazů, případně vyplní předepsané formuláře. Ošetření a vyplnění záznamů zajišťuje ten pracovník, který byl 

jeho svědkem, nebo který se o něm dověděl první.       

11. Pedagogičtí a provozní pracovníci školy nesmí žáky v době dané rozvrhem bez dohledu dospělé osoby 

uvolňovat k činnostem mimo budovu, nesmí je samotné posílat k lékaři atd. Škola odpovídá za žáky v době dané 

rozvrhem výuky žáka, včetně nepovinných předmětů, přestávek a stravování.   

12. Je zakázán jakýkoliv druh diskriminace, jakýkoliv druh násilného jednání nebo násilí vůči osobám 

pobývajících ve škole, vůči osobám pobývajících na školním pozemku nebo osobám účastnících se školních 

akcí. 

 

 

 

 

D. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků       

Tato pravidla jsou uvedena v samostatné části. 

 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Směrnice nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2016 

2. Podle § 30 školského zákona č. 561/2004 Sb. zveřejňuje ředitel školy tento řád následujícím způsobem: 

vyvěšením v hale školy. 

3. Žáci školy budou s tímto řádem seznámeni třídními učiteli, seznámení bude zaznamenáno v třídních 

knihách. 

4. Zákonní zástupci žáků budou informováni o vydání řádu informací v žákovských knížkách, řád je pro 

ně zpřístupněn v hale školy a na webových stránkách školy. 

5. Zaměstnanci školy budou se zněním ŠŘ seznámeni na nejbližší provozní poradě nebo pedagogické radě 

a zaměstnanci, kteří mají zřízenou el. schránku, jej obdrží i v elektronické podobě. Vedoucí pracovníci 

na všech stupních řízení zkontrolují, zda jejich podřízení byli s touto směrnicí dostatečně seznámeni. 

 

 

V Loděnicích dne 1. 9. 2016 

  

 Mgr. Petr Machálek                                                           

  ředitel školy  


