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1.  PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ 

 

Práva žáka 

 Žák má všechna práva dítěte, jak jsou stanovena v Úmluvě o právech dítěte a práva 

zakotvena v zákoně č.561/2004 Sb. o předškolním, základním a středním vzdělávání 

ve znění pozdějších úprav. 

 Žák má právo na přístup k informacím o průběhu a výsledcích svého vzdělávání a 

informacím, které podporují jeho rozvoj. 

 Žáci si mohou vytvářet své samosprávné orgány, volit a být do nich voleni, pracovat 

v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je 

povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů se zabývat.  

 Žák má právo na vyjádření vlastního názoru v záležitostech týkajících se jeho 

vzdělávání. Ke svým vyjádřením může žák využít schránky důvěry. 

 Žák se může zúčastnit všech akcí pořádaných školou, pokud splňuje potřebné 

podmínky. Žák může se souhlasem příslušného pedagogického pracovníka a ředitele 

školy akce sám organizovat. 

 Žák má právo na poradenskou pomoc školy, může v čase mimo vyučování požádat 

vyučující o další vysvětlení probírané látky. 

 

Povinnosti žáka 

 Žák je povinen řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat. 

 Žák je povinen dodržovat školní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a 

bezpečnosti, s nimiž byl seznámen. 

 Žák je povinen plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu 

s právními normami a školním řádem. 

 Žák je povinen chovat se v rámci společenských norem – dodržuje společenská 

pravidla chování, vůči dospělým i spolužákům vystupuje zdvořile a ohleduplně. 

Vyvaruje se jakéhokoli hrubého slovního vyjadřování či fyzických útoků. 
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 Žák se připravuje svědomitě na vyučování, je povinen mít v pořádku všechny 

pomůcky na vyučování. Pokud připraven není, omlouvá se na počátku vyučovací 

hodiny učiteli a třídní služba o tom provede zápis do třídního deníku před zahájením 

vyučovací hodiny. 

 Při vyučování se žák nezabývá pro výuku zbytečnými činnostmi, chová se tak, aby 

nenarušoval vzdělávání. 

 Při akcích pořádaných školou vystupuje žák ukázněně, řídí se pokyny pedagogických 

pracovníků. 

 V jídelně se žák řídí řádem jídelny a pokyny dohlížejících pedagogů. Při jídle dodržuje 

pravidla kulturního stolování. 

 

 

 

2.  PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ ŽÁKA 
 

Práva zákonných zástupců 

 Zákonní zástupci žáka mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání. 

 Mají právo volit a být voleni do školské rady. 

 Zákonní zástupci žáků se mohou vyjadřovat ke všem rozhodnutím týkajících se 

podstatných záležitostí vzdělávání jejich dětí, přičemž jejich vyjádření musí být 

věnována pozornost. 

 Zákonní zástupci žáka mají též právo na poradenskou pomoc školy v záležitostech 

týkajících se vzdělávání podle zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním a 

středním vzdělávání. 

 

Povinnosti zákonných zástupců 

 

 Zákonní zástupci žáka jsou povinni zajistit, aby žák řádně docházel do školy. 

 Na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek 

týkajících se vzdělávání žáka. 

 Informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo 

jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání. 

 Dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování, a to nejpozději do tří kalendářních 

dnů od začátku absence telefonicky a písemně na omluvném listu v žákovské knížce 

ihned po nástupu na vyučování. Škola může uvolnit žáka z vyučování na žádost rodičů 

a to: z jedné vyučovací hodiny až jednoho dne uvolňuje třídní učitel, na delší dobu 

ředitel školy. Rodiče podávají písemnou žádost řediteli školy prostřednictvím třídního 

učitele. Viz Pokyn řed. školy k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků 

z vyučování.  

 Oznamovat škole údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání a bezpečnost žáka 

( jedná se zejména o: jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého 

pobytu, údaje o zdravotní způsobilosti, popřípadě o zdravotních obtížích, které by 

mohly mít vliv na vzdělávání, údaje o tom, zda je žák zdravotně postižen, včetně 

údajů o druhu postižení, nebo zdravotním znevýhodnění, popřípadě údaj o tom, zda je 

žák znevýhodněn sociálně. Dále je povinen uvádět údaje o jménu a příjmení 

zákonného zástupce, místě trvalého pobytu a adresu pro doručování písemností, 

telefonická spojení ). 
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3.  PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLY 

 

 Žák je povinen zúčastnit se vyučování podle stanoveného rozvrhu hodin. Na 

vyučování přichází včas, aby si mohl připravit potřebné pomůcky. 

 Žák je povinen docházet do nepovinných předmětů, pokud se do nich přihlásil. 

Odhlásit se může pouze na konci klasifikačního období. 

 Škola se otevírá pro žáky v 7:40 hodin, vyučování začíná v 8:00. Žák musí být ve třídě 

5 minut před zahájením vyučování. 

 

 K odložení svrchního oděvu a obuvi používá žák šatní skříňku, kterou si uzamyká. 

V šatní skříňce žák neodkládá  žádné cenné věci. V šatně se žáci zdržují po dobu 

nezbytně nutnou. 

 O velké přestávce se  mohou žáci přemístit do jídelny, kde je pro ně připraven pitný 

režim nebo na pokyn školního rozhlasu jdou  ven, do prostoru před hlavní vchod ,do 

prostoru před zadní vchod do školní jídelny. 

 Při výuce v odborných učebnách,  v tělocvičně a bazénu se žák řídí řádem platným pro 

tyto pracovny. Do těchto učeben žák přechází způsobem dohodnutým s vyučujícím. 

 Po skončení vyučování si žák uklidí své pracovní místo a jeho okolí. 

 Pomůcky pro třídu vyzvedne určená služba během přestávky, služby určí třídní učitel 

nebo vyučující příslušného předmětu. O přestávce zajistí služba vyvětrání učebny –

využívá k tomu výklopných ventilačních oken a smazání tabule. 

 V den, kdy je odpolední vyučování, vstupují žáci do školy 15 minut před zahájením 

vyučování. 

 V době mimo vyučování smí žák pobývat ve škole pouze s vědomím vyučujícího. 

 Je zakázáno opouštět v průběhu vyučování školní budovu. 

 Pokud se do učebny nedostaví vyučující do 10 minut po zvonění, služba nahlásí jeho 

nepřítomnost do ředitelny školy. 

 

ZACHÁZENÍ SE ŠKOLNÍM MAJETKEM 

 Žák má právo používat zařízení školy, pomůcky a učebnice v souvislosti s výukou. Je 

však povinen se řídit pokyny učitelů nebo jiných oprávněných osob. 

 Žák je povinen udržovat v pořádku a šetrně zacházet se všemi věcmi, které tvoří 

zařízení školy a věcmi, které mu byly svěřeny v souvislosti  s výukou.. 

 Na konci školního roku vrací žák vypůjčené učebnice v dobrém stavu. 

 Za svévolně nebo z nedbalosti poškozený majetek školy bude vyžadována 

odpovídající náhrada. V případě poškození učebnice nebo její ztráty bude náhrada 

úměrná až do výše ceny učebnice.  

 

4.  ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ 

 Při každém svém počínání je žák povinen chránit si své zdraví a zdraví svých 

spolužáků. 

 Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči a zařízením. 

 Do školy je zakázáno nosit věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo 

ohrožovat mravní výchovu. 

 Není vhodné nosit do školy cenné věci nebo větší množství peněz. Pokud je má žák ve 

výjimečných případech s sebou, uschová si je u třídního učitele. 

 V případě, že zákonný zástupce dovolí nosit žákovi do školy mobil, musí být v době 

výuky vypnutý. Za případnou ztrátu škola neodpovídá. 
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 Žákům je zakázáno pořizovat zvukový nebo obrazový záznam ve škole a na akcích 

pořádaných školou bez svolení vyučujícího. 

 Při přecházení žáků na místa vyučování  či jiných akcí mimo budovu školy se žáci řídí 

pravidly silničního provozu a pokyny vyučujících. 

 Případný úraz,nevolnost, nehodu, poškození či ztrátu předmětu hlásí žák neprodleně 

dozírajícímu, popřípadě jinému učiteli nebo vedení školy. 

 

 

 

 

 

 

5.  OCHRANA PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY, PROJEVY 

DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ A NÁSILÍ 

 Projevy šikanování mezi žáky, to je násilí, omezování osobní svobody, ponižování 

apod., jsou v prostorách školy a na školních akcích přísně zakázány a budou 

považovány za hrubý přestupek proti školnímu řádu. 

 Vnášení, držení,distribuce a zneužívání návykových látek je v prostorách školy a na 

akcích pořádaných školou přísně zakázáno. Z porušení tohoto ustanovení budou 

vyvozeny přísné sankce. 

 

 

6. ZÁSADY HODNOCENÍ A KLASIFIKACE 
 viz. Příloha 

 

7.  PRAVIDLA BEZPEČNOSTI PŘI AKCÍCH POŘÁDANÝCH ŠKOLOU 

 Při zahájení akce budou žáci i pedagogický doprovod seznámeni s pravidly akce a 

s bezpečnostními a provozními pokyny. 

 Bezpečnost a ochranu zdraví žáků jiné školy, kteří se účastní akcí pořádaných naší 

školou, zabezpečují pedagogičtí pracovníci vysílající školy. 

 Žáci, kteří se účastní akcí pořádaných naší školou, jsou povinni řídit se tímto vnitřním 

řádem školy. 

 

 

 

 

 

 

 

Školní řád nabývá účinnosti dne: 1. 9. 2007  

 

 

 

 

 

 

 

        Mgr. Ludmila Moravcová 

 ředitelka školy 


