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A. Školní řád 

1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a 
zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy 

1.1. Základní pravidla chování ve škole 

Ve škole i na veřejnosti se chovej tak, abys svým jednáním nepoškozoval jméno svých rodičů 
ani jméno školy. Tvoje chování, chování Tvých rodičů a pracovníků školy jsou výsledkem 
vzájemné dohody. Všichni usilujeme o dodržování základních společenských pravidel: 

- Vstoupil jsi – pozdrav.  
- Odcházíš – rozluč se. 
- Chceš-li něco – řekni „prosím“.  
- Dostaneš-li něco– řekni „děkuji“. 
- Neskákej nikomu do řeči – každý má právo vyjádřit svůj názor. 
- Nikomu neubližuj – nedělej jiným to, co nechceš, aby dělal někdo tobě, nebo co 

někomu jinému vadí. 
- Važ si sám sebe i druhých – neomezuj svým chováním ostatní. 
- Nic nenič – každou věc, která Ti posloužila, mohou využít i druzí. 
- Netrap se – všechny dveře jsou zde otevřené, proto se přijď podělit o každou bolest i 

radost. 
- Mluv pravdu – lež a pomluva mezi slušné lidi nepatří. 
- Neboj se překonávat překážky – i neúspěch Tě posílí a můžeš se z něj poučit. 
- Vyvaruj se používání nevhodných slov ve své řeči – nejen chování, ale i Tvá řeč dotváří 

prostředí, ve kterém všichni žijeme. 
1.2. Práva žáků ve škole 

Každý žák má právo: 
- na vzdělání podle školního vzdělávacího programu, 
- na rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností, 
- sám nebo s pomocí sdělovat své názory a diskutovat o nich, 
- od každého pracovníka školy obdržet odpověď na svůj dotaz, 
- dostávat úkoly přiměřeně náročné, rozvíjející a takové, kterým rozumí, 
- na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání, 
- být hodnocen individuálně a objektivně tak, aby svému hodnocení rozuměl, 
- na svobodu smýšlení a náboženství, 
- svobodně se rozhodnout, zda se zúčastní exkurze, výletu a dalších akcí, které si hradí 

sám, 
- na ochranu před vlivy a informacemi, které by ohrožovaly jeho rozumovou a mravní 

výchovu a nevhodně ovlivňovaly jeho morálku, 
- na ochranu před fyzickým a psychickým násilím a nedbalým zacházením, 
- být v demokratických volbách zvolen zástupcem třídy do Žákovského parlamentu a zde 

předkládat a obhajovat potřeby a zájmy svých spolužáků i sebe samotného, 
- odejít na toaletu,  
- dodržovat pitný režim, 
- na volný čas, přiměřený odpočinek a oddechovou činnost odpovídající jeho věku, 
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- na ochranu před návykovými látkami, které ohrožují jeho tělesný a duševní vývoj, 
- v případě nejasností v učivu požádat o pomoc vyučujícího, 
- požádat o pomoc či radu třídního učitele, učitele, výchovného poradce či jinou osobu, 

jestliže se cítí z jakéhokoliv důvodu v tísni nebo má problémy, 
- žáci mají právo obrátit se se svými podněty na školskou radu. 
1.3. Povinnosti žáků 

Každý žák je povinen: 
- řádně a včas docházet do školy a řádně se vzdělávat, 
- při vstupu do školy se řádně přezout, 
- být přítomen ve třídě na začátku každé vyučovací hodiny, mít připravené pomůcky, 
- slušně pozdravit každého dospělého pohybujícího se ve škole, 
- respektovat pokyny pracovníků školy, 
- účastnit se mimoškolních aktivit, na které se přihlásil, 
- při neúčasti na školní akci je žák povinen být ve škole, 
- zacházet šetrně se školním majetkem a učebnicemi, pokud dojde k poškození těchto 

věcí, které prokazatelně žák zavinil, musí je on nebo jeho zákonný zástupce zaplatit či 
uhradit jejich opravu, 

- žák má povinnost hlásit pedagogickému dozoru případné ztráty; cenné předměty, větší 
peněžní částky, mobilní telefony nosí žáci do školy pouze na vlastní riziko, 

- žák nesmí používat v průběhu vyučování- viz organizační řád školy (včetně přestávek a 
pobytu ve školní družině) - mobilní telefon ani jiná elektronická zařízení (např. 
notebooky, tablety), kterými narušuje výchovně vzdělávací proces. Před vstupem do 
budovy školy vypne žák všechna osobní elektronická zařízení. Dále do školy nenosí 
předměty, které k vyučování nepotřebuje a narušuje jimi výuku. Porušení tohoto 
ustanovení bude zapsáno jako přestupek proti školnímu řádu. Mobilní telefony či jiná 
elektronická zařízení je možno použít výhradně se souhlasem vyučujícího. 

- Neopouštět budovu bez povolení třídního či jiného učitele, 
- dodržovat tento školní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti (viz 

poučení o bezpečnosti), s nimiž byl seznámen, 
- vyjadřuje-li své mínění a názory, činit tak vždy slušným způsobem, nepoškozovat 

majetek školy a spolužáků, případné škody je povinen uhradit zákonný zástupce žáka. 
1.4. Práva zákonných zástupců žáků 

Zákonní zástupci žáků mají právo: 
- na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte, informace týkající se 

školské legislativy, seznámit se školním vzdělávacím programem i další dokumentací 
školy, 

- volit a být voleni do školské rady, 
- vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich dětí, 

přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost, 
- jednat s kompetentním zaměstnancem školy o záležitostech souvisejících se vzděláním 

a dalšími činnostmi svého dítěte, 
- na informace a poradenskou pomoc školy pro jejich děti v záležitostech týkajících se 

vzdělávání podle školního vzdělávacího programu, 
- požádat o uvolnění žáka z výuky podle pravidel tohoto řádu, 
- na sdělení školy o úrazu žáka (bez zbytečného odkladu), 
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- rodiče mají právo účastnit se vyučování, být seznámeni s kritérii hodnocení a klasifikací 
žáků, 

- mají právo uplatňovat své připomínky a návrhy na pravidelně svolávaných třídních 
schůzkách, konzultačních hodinách i prostřednictvím zápisů z třídních schůzek. 

1.5. Povinnosti zákonných zástupců žáků 

Zákonní zástupci žáků mají povinnost: 
- zajistit, aby žák docházel řádně a včas do školy, 
- na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání 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 v souladu s podmínkami 

stanovenými školním řádem, 
- oznamovat škole údaje nezbytné pro školní matriku (§ 28 odst. 2 a 3 školského zákona) 

a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a 
změny v těchto údajích, 

- v souladu s § 50 zákona č. 561/04 Sb. omluvit nepřítomnost svého dítěte ve vyučování 
třídnímu učiteli do tří kalendářních dnů od počátku jeho nepřítomnosti; v případě 
nepřítomnosti známé předem, požádat o uvolnění z vyučování třídního učitele (má-li 
být tato nepřítomnost delší než 5 dnů, požádat písemně ředitele školy), 

- odstranit škodu na školním majetku, kterou prokazatelně zavinilo jejich dítě, či 
finančně uhradit opravu, 

- svým jednáním souvisejícím s činností školy přispívat k pozitivní atmosféře zde 
vytvářené, 

- dodržovat tento školní řád. 
1.6. Práva a povinnosti pedagogů a dalších zaměstnanců 

- učitel a další zaměstnanci jsou pracovníky školy, kteří dbají na naplňování práv žáka, 
- v souladu se svou pracovní náplní a se školním vzdělávacím programem jsou povinni 

připravovat žáky k odpovědnému životu, rozvíjet jejich klíčové kompetence, vést je 
k porozumění, toleranci a respektu k rovnoprávnosti, umožňovat jim volbu 
v rozhodnutích a hledat vhodná řešení vzniklých situací a problémů, povzbuzovat žáky 
k aktivní spoluúčasti na dění ve škole a totéž umožnit i žákům se specifickými 
potřebami, 

- mají právo na zdvořilé chování a důstojné prostředí, ve kterém vykonávají svou práci, 
- jsou kolegiální a vyvarují se jakýchkoli hodnotících soudů kolegů, 
- pokud zjistí závažné porušování právního řádu, oznámí to vedení školy, 
- každý pracovník se ve své práci řídí obecně závaznými předpisy, zejména Zákoníkem 

práce a Pracovním řádem pro zaměstnance škol a školských zařízení a dále konkrétními 
pokyny a směrnicemi vydanými pro naši školu, 

- má právo pozvat k návštěvě zákonného zástupce žáka a jednat s ním o záležitostech 
souvisejících se vzděláváním a výchovou jeho dítěte, 

- má právo obrátit se na další instituce (PPP, OPD, Policie, SPC, FOD) se žádostí o pomoc 
při řešení problémů žáka, 

- má právo řešit problémy s vedením školy, 
- má právo vyjadřovat své názory, 
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- udělovat žákovi pokyny. 

2. Provoz a vnitřní režim školy 

2.1. Docházka do školy 

- Do školy choď pravidelně a včas podle rozvrhu. 
- Ve škole se přezouvej. 
- Při účasti na akcích, které organizuje škola mimo areál školy, dodržuj pravidla tamního 

vnitřního řádu. Nikdy neodcházej bez vědomí doprovázejícího učitele. 
- Pravidelně docházej na třídnickou hodinu. 
- V době vyučování navštěvuj zdravotnické zařízení jen v nutném a odůvodněném 

případě, na základě písemné omluvenky rodičů, kterou předložíš před svým odchodem 
třídnímu učiteli. V době takovéto nepřítomnosti za Tebe přebírá odpovědnost zákonný 
zástupce. Pro jinou nepřítomnost platí stejné podmínky. 

- Do školy vcházej a odcházej hlavním vchodem. 
- Do školy přicházej nejdříve 20 minut před zahájením školního dne a nejpozději 5 minut 

před zahájením vyučování, buď na svém místě ve třídě. 
- Areál školy je během dopoledního provozu uzamčen. Příchod do školy v tuto dobu je 

možný hlavním vchodem – po zazvonění na zvonek kanceláře školy. Školu otevírá 
školník nebo vrátný. 

- Oděvy a obuv si odkládej ve své šatní skříňce. Šatnu při individuálním odchodu 
zamykej, šatní skříňku zamykej vždy – tím předcházíš ztrátě.  

- Sdílenou skříňku udržuj v čistotě a pořádku. 
- Udržuj čistotu zvnějšku i uvnitř bez jakýchkoli neodstranitelných zásahů a jakýchkoliv 

vulgarit. 
- Když zapomeneš klíček od šatny, požádej o něj nejprve svého spolužáka, teprve potom 

požádej třídního nebo dozorujícího učitele. 
- Ztrátu či zničení klíče oznamuje ve škole rodič žáka a žák poté, co zaplatí za novou 

vložku do zámku, dostává nový klíč. 
- Před odchodem na hodiny tělesné výchovy si nechávej věci v šatně dívek/chlapců 

k tomu určené. Vyučující tělesné výchovy ji před nástupem do vyučovací hodiny 
zamyká. (Přístup do šatny je během hodiny tělesné výchovy uzamčen, po návratu 
vyučující opět šatnu odemkne.) 

- V době vyučování, během programu školní družiny a během kroužků odcházej jen se 
souhlasem pedagogického pracovníka. Neopouštěj svévolně školní budovu nebo třídu. 

- Neopouštěj svévolně třídní kolektiv při akcích organizovaných mimo areál školy. 
- Pokud nemáš nepovinný předmět, zájmový kroužek, nejsi ve školní knihovně či učebně 

výpočetní techniky, v jídelně či školní družině nebo na konzultaci s některým 
z vyučujících, opusť prostor školní budovy ihned po skončení vyučování. 

- Máš-li odpolední vyučování, můžeš zůstat v prostorách školní budovy o polední 
přestávce pouze v případě, že s Tebou bude zaměstnanec školy působící jako dozor. (K 
pobytu můžeš využít předem vyhrazenou učebnu, ve které je zajištěn pedagogický 
dozor). 
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2.2. Průběh a ukončování vyučování 

- Se zvoněním buď ve třídě na svém místě, nebo na jiném tomu určeném prostoru. Měj 
připravené potřebné věci k vyučování. Pozdní příchod na vyučování se eviduje v třídní 
knize. 

- Při odborné výuce dodržuj vždy stanovené bezpečnostní předpisy. 
- Jestliže jsi se nemohl/a z vážných důvodů připravit na vyučování nebo jsi nebyl/a 

přítomen/přítomna na minulé hodině, omluv se na začátku vyučovací hodiny. 
- Nedostaví-li se vyučující 5 minut od zahájení vyučovací hodiny do třídy, oznámí to 

zástupce třídy nebo služba vedení školy. 
- Při vyučování zachovávej pravidla, která jste si s vyučujícím domluvili na začátku 

školního roku nebo hodiny. 
- Vzdělání na naší škole dosáhneš aktivním zapojováním se do výuky, samostatným 

přemýšlením a vlastní snahou. Svědomitě se připravuj na vyučování a snaž se úspěšně 
pracovat. Nenarušuj průběh vyučovací hodiny! 

- Udržuj své pracovní místo v pořádku a čistotě během celého vyučování. 
- Po skončení vyučování si ukliď své místo (např. dej židli na lavici apod.) podle pokynů 

pedagogického zaměstnance a třídní služby. 
- Do jiných tříd přecházej ukázněně. Vstupovat do tělocvičny a odborných učeben smíš 

pouze s pedagogickým dohledem, v případě zájmových činností se svým vedoucím.      

Rozpis hodin 

Vyučovací hodina  začátek hodiny  konec hodiny 
1.    8:00   8:45 
2.    8:55   9:40 
3.    10:10   10:55 
4.    11:05   11:50 
5.    12:00   12:45 
6.    12:55   13:40 
Polední pauza  13:40   14:20 
7.    14:20   15:05 
8.    15:15   16:00 

Přestávky mezi hodinami trvají 10 minut, velká přestávka trvá 30 minut. 
2.3. Chování o přestávkách 

- Přestávky využívej pro odpočinek. 
- Okno ve třídě smí být otevřeno o přestávkách pouze na ventilačku. 
- Vyhazování jakýchkoliv předmětů z okna je porušením školního řádu! 
- Vybrané velké přestávky od 9:40 - 10:10 trávíš ve venkovním prostoru školy (hřiště, 

prostor před hlavním vchodem), pokud jsou k tomu vhodné podmínky, a to v rozsahu, 
který stanoví vedení školy. 

2.4. Pravidla omlouvání a uvolňování žáků. 

- Nepřítomnost žáka ve škole je třeba omlouvat vždy písemně, prostřednictvím školního 
systému, (dále jen Edookit) tak jak ukládá zákon. (školský zákon § 50, odst. 1 stanoví 
nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti). V odůvodněných 



Školní řád  ZŠ Mníšek pod Brdy 

 

9 

 

 

případech třídní učitel může důvod nepřítomnosti ověřit u zákonného zástupce žáka již 
1. den absence žáka (prevence záškoláctví). 

- Žák, kterému je nevolno, jde domů nebo k lékaři pouze v doprovodu rodičů nebo jiné 
pověřené osoby. Nevolnost hlásí svému třídnímu učiteli, jinému vyučujícímu, v případě 
nutnosti se obrátí na kteréhokoliv zaměstnance školy. 

- Lékařské vyšetření ve zdravotnickém zařízení v Mníšku pod Brdy není důvodem 
k celodenní absenci žáka. V případě, že žák není nemocen, dostaví se po vyšetření do 
školy a zapojí se do výuky. Pokud se žák nedostaví, zbývající hodiny budou považovány 
za neomluvené (prevence záškoláctví). 

- Není-li žák přítomen ve škole z důvodu nevolnosti, teploty, nemoci, má se za to, že je 
nemocný po celý den. Pokud se téhož dne po ukončení vyučování věnuje mimo domov 
činnostem, které jsou v rozporu s jeho údajným zdravotním stavem, lze dopolední 
absenci, po projednání se zákonným zástupcem žáka, považovat za neomluvenou 
(prevence záškoláctví). 

- Pokud žák odchází ze školy v průběhu vyučování, oznámí tuto skutečnost třídnímu 
učiteli, případně vyučujícímu další hodiny. Zákonní zástupci si žáka vyzvedávají ve 
škole, pokud žáci předloží písemné sdělení o uvolnění podepsané zákonným 
zástupcem žáka, opouštějí školní budovu bez doprovodu, ale zákonný zástupce za ně 
přebírá veškerou zodpovědnost. Stejná pravidla platí i pro uvolnění z odpolední výuky 
(nutná omluva předem). Ve sporných případech si vyučující žádost o uvolnění 
telefonicky ověří. 

- Při akcích mimo Mníšek pod Brdy může žák vystoupit v místě předem určeném pouze 
při převzetí zákonným zástupcem žáka nebo je povinen předložit písemnou žádost 
zákonného zástupce (ve sporných případech si vyučující ověří). 

- V případě předem e- mailem ohlášené zrušené vyučovací hodiny v Edookitu a z toho 
plynoucí změny rozvrhu hodin, zákonný zástupce žáka svým podpisem potvrdí, že škola 
v tuto dobu nemá právní odpovědnost za žáka mimo budovu školy.  

- Škola není odpovědná za žáka během polední přestávky mimo prostory školy. 
- Třídní učitel může ve výjimečných případech a po projednání s ředitelem školy požádat 

zákonného zástupce žáka, aby ke každé své omluvence nepřítomnosti žáka z důvodů 
nemoci připojil potvrzení od ošetřujícího lékaře. V těchto případech je pak potvrzení 
lékaře vydané zpětně považováno za neplatné. 

- Předem známou nepřítomnost žáka je třeba omluvit před jejím započetím. Na základě 
žádosti rodičů mohou v odůvodněných případech uvolnit žáka z vyučování následující 
osoby: 
a) vyučující příslušného předmětu nebo třídní učitel – jedna vyučovací hodina, 
b) třídní učitel na základě písemné žádosti rodičů – jeden týden,  
c) ředitel školy na základě písemné žádosti rodičů (žádost bude podána na 
předtištěném formuláři, který je k dispozici v kanceláři školy, u třídních učitelů nebo ke 
stažení na http://www.zsmnisek.cz/ více jak jeden týden. 

- 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. V předmětu 
tělesná výchova ředitel školy uvolní žáka z vyučování na písemné doporučení 
registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost nebo odborného lékaře. Na první 
nebo poslední vyučovací hodinu může být žák uvolněn se souhlasem zákonného 
zástupce bez náhrady. 

http://www.zsmnisek.cz/
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- Žákovi, který se nemůže pro svůj zdravotní stav po dobu delší než dva měsíce účastnit 
vyučování, stanoví ředitel školy takový způsob vzdělávání, který odpovídá možnostem 
žáka, nebo mu může povolit vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. 
Zákonný zástupce žáka je povinen vytvořit pro stanovené vzdělávání podmínky. 

3. Školní budova 

- Budova školy se otevírá v 7:40 hod. Žáci vstupují do školy nejdříve 20 min před 
začátkem vyučování, vstupují do školy ukázněně, v šatně se přezují do vhodné obuvi. 
Po uzamčení budovy v 8:00 hod žák použije některý ze zvonků umístěných u dveří 
hlavního vchodu. V případě nepříznivého počasí mají žáci možnost se zdržovat před 
vyučováním a během polední přestávky ve vyhrazené učebně se zajištěným dohledem. 
V průběhu vyučování žáci do šaten nechodí, jen se souhlasem vyučujícího. Nenechávají 
zde peníze ani jiné cennosti. Všechny věci mají uzamčené ve skříňce. V případě ztráty 
klíče si musí žák nechat zhotovit nový klíč na vlastní náklady. 

- V době mimo vyučování se žáci smějí zdržovat ve školní budově pouze za přítomnosti 
pedagogického dozoru. 

- Po skončení vyučování se žák zdržuje v šatně po dobu nezbytně nutnou, přezuje se, 
oblékne a odchází z budovy. 

- Služba týdne ve třídě dbá na čistotu a pořádek, odpovídá za čistou tabuli v průběhu 
vyučování. 

- Do kabinetů vstupují jen pověření žáci za přítomnosti učitele, do sborovny, ředitelny a 
kanceláře jen tehdy, jsou-li k tomu vyzváni. 

- Během vyučování mají žáci vypnuté mobilní telefony. Kalkulačky, slovníky a jiné 
aplikace v mobilních telefonech mohou použít žáci pouze se svolením a souhlasem 
vyučujícího v dané vyučovací hodině. Je výslovný zákaz používání digitálních zařízení 
(mobilní telefony, fotoaparáty apod.) k záznamu zvuku a obrazu v prostorách školy 
v době výuky. Zvuková zařízení (hudba z přenosných zařízení – MP3) mohou žáci 
používat jen tak, aby hlasitostí neobtěžovala své okolí. V rámci bezpečnosti se žáci 
nesmí pohybovat v prostorách školy (kromě tříd o přestávkách) se sluchátky v uších. 
Jakékoliv porušení bude považováno za porušení školního řádu a bude řešeno 
výchovným opatřením (třídní nebo ředitelská důtka), při opakovaném porušení 
sníženou známkou z chování. 

- Za účelem ochrany majetku a prevence vstupu nepovolaných osob jsou vstupní 
prostory školy monitorovány kamerovým systémem. Umístění kamerového systému 
bylo schváleno Úřadem pro ochranu osobních údajů. (Umístění kamerového systému 
bylo konzultováno s Úřadem pro ochranu osobních údajů a bylo shledáno, že jeho 
umístění je v souladu s platnými právními předpisy ČR.) 

- Všechny osoby (mimo žáky a zaměstnance), které vstupují do budovy školy, se musí 
zapsat do knihy návštěv na recepci ve vestibulu školy. Při odchodu zapíší čas odchodu, 
který potvrdí svým podpisem. 

- Žáci nenosí do školy nepotřebné či drahé věci, neboť škola za jejich ztrátu či poškození 
nenese odpovědnost. Je povinností žáka tyto věci mít u sebe a hlídat si je. Na hodiny 
tělesné výchovy ukládají žáci cenné věci v kabinetu TV u vyučujícího nebo v uzamčené 
skříňce. 

- V odborných učebnách žáci dodržují bezpečnostní řády těchto učeben (kuchyňka, 
dílny, počítače, chemie, fyzika). 
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- Nalezené věci se odevzdávají p. školníkovi, do ředitelny, do kanceláře zástupců, 
vyučujícím. 

- Žáci zachovávají čistotu i v okolí školy, školní jídelny a v areálu školního hřiště.  
- Mimo školu se žáci chovají v souladu s pravidly slušného chování tak, aby 

nepoškozovali pověst školy. 
- Žáci jsou povinni chovat se ukázněně, dbát na pořádek ve všech prostorách školy, 

vzorně se starat o učebnice a školní potřeby, jejich poškození nebo ztrátu hlásí 
vyučujícímu. 

- Při ztrátě nebo odcizení věci postupují žáci následovně: 
a) žák musí ztrátu věci neprodleně oznámit třídnímu učiteli (je neakceptovatelné 
hlášení – „minulý týden se mi ztratilo…“), 
b) pokusí se o dohledání věci, 
c) pokud žák najde nějakou věc, je povinen ji odevzdat v kanceláři školy. 

4. Školní družina 

Pro školní družinu je vypracován samostatný vnitřní řád. Žáci jsou s ním seznámeni na začátku 
školního roku, je k dispozici na webových stránkách školy. 

5. Školní jídelna 

- Po ukončení výuky jdou žáci do šatny, kde odloží školní tašky, a jdou do jídelny pod 
vedením vyučujícího (doprovod se týká 1. stupně školy). 

- Po příchodu do školní jídelny si žák vyzvedne oběd, stoluje dle pravidel slušného 
chování.  

- Při stolování je tichý a ukázněný, dbá pokynů dozorující osoby, vychovatelek, 
vedoucího školní jídelny a kuchařek.  

- Po skončení oběda zastrčí židli, odnese použité nádobí a odchází z jídelny.  
- Do jídelny se již nevrací - v šatně se oblékne a v klidu opustí školní budovu.  

6. Mimoškolní akce 

- Žáci přihlášení na mimoškolní akce organizované školou vstupují do školní budovy 5 
min. před začátkem mimoškolní činnosti. 

- Žáci přihlášení na mimoškolní akce organizované cizími subjekty (agenturami nebo 
lektory) vstupují do školní budovy po příchodu a pod vedením lektora (agentury).  

- Žáci se přezouvají. 
- Do tělocvičny přicházejí zadním vchodem. 
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7. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich 
ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy 
diskriminace, nepřátelství nebo násilí 

7.1. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků 

- Žáci se chovají tak, aby nezpůsobili svým chováním úraz sobě ani ostatním. Ublížení 
spolužákovi, které bude mít za následek jeho zranění, bude posuzováno velmi přísně. 

- Z bezpečnostních důvodů neběhají žáci zbytečně po schodištích a bez dohledu 
vyučujícího nemanipulují s okny všude ve školní budově. 

- Žáci jsou povinni přezouvat se, dbát na hygienu, zvlášť před jídlem a po použití WC. 
- Žáci se chovají při pobytu ve škole a na akcích organizovaných školou tak, aby 

neohrozili zdraví svoje, ani svých spolužáků či jiných osob. 
- Žáci chodí slušně a čistě oblečeni a upraveni. 
- Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým 

vedením bez dozoru učitele. 
- 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 zvlášť poučí o bezpečnosti. Pro společné zájezdy tříd, lyžařské 
kurzy, exkurze a další akce doplňující výuku 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. 

- Při výuce v tělocvičně, dílnách, na pozemcích, v kuchyňce zachovávají žáci specifické 
bezpečnostní předpisy pro tyto učebny, dané vnitřním řádem odborné učebny. 
Vyučující daného předmětu jsou povinni s nimi seznámit žáky při první vyučovací 
hodině školního roku a dodatečně poučit žáky, kteří při první hodině chyběli. O poučení 
žáků provede učitel záznam do třídní knihy. Řády odborných učeben tvoří přílohu 
vnitřního řádu školy. 

- Nástup do tělocvičny, dílen a odborných učeben provádí žáci o přestávce. 
- Poučení na začátku školního roku provádí třídní učitel, který žáky seznámí zejména: 

a) se školním řádem, 
b) se zásadami bezpečného chování ve třídě, na chodbách, schodištích, v šatnách, při 

odchodu ze školy a příchodu do školy a na veřejných komunikacích, 
c) se zákazem přinášet do školy věci, které nesouvisí s vyučováním, 
d) s postupem při úrazech,  
e) s nebezpečím vzniku požáru a s postupem v případě požáru. 

-  Poučení na počátku první vyučovací hodiny přichází v úvahu pouze u některých 
předmětů (zejména fyziky, chemie, tělesné výchovy, pracovních činností, ve školních 
dílnách či na školních pozemcích).  

- Poučení před činnostmi, které se provádí mimo školní budovu (jde o takové činnosti, 
jakými jsou vycházky, výlety, lyžařské výcviky, exkurze, brigády, plavecké výcviky), 
seznámení se všemi pravidly chování, případnými zákazy apod. a poučení o správném 
vybavení žáků provede třídní učitel nebo ten, kdo bude nad žáky vykonávat dohled. 

- Vyučující seznámí žáky s pravidly bezpečného chování a upozorní je na možné ohrožení 
života, zdraví či majetku.  
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- Poučení před prázdninami provádí třídní učitel, který: 

a) varuje žáky před škodlivými vlivy alkoholu, kouření, před neznámými lidmi apod., 
b) upozorní je na možné nebezpečí ohrožující život a zdraví v případě nálezu  

a manipulace s nevybuchlou municí a poučí je, jak se v takové situaci zachovat, 
c) informuje o nebezpečí vzniku požáru, o dopravní kázni,  
d) varuje před koupáním v místech, která neznají atp., 
e) každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během vyučování ve třídě, na chodbě 

nebo hřišti, jsou žáci povinni hlásit ihned svému třídnímu učiteli nebo někomu z 
vyučujících. Ten je povinen vyplnit záznam o školním úrazu a zapsat úraz do knihy 
úrazů. 

Kniha úrazů je uložena na recepci a v kanceláři Pavilonu. 

V knize úrazů se evidují všechny úrazy žáků, ke kterým došlo při činnostech ve škole nebo na 

akcích organizovaných školou, a to nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy se škola o úrazu 

dozví. 

 
Zápis do knihy úrazů provádí: 

a) vyučující příslušného předmětu (např. úraz při hodině Tv), 
b) učitel konající dozor (např. o přestávkách), 
c) vedoucí kurzu (např. při úrazu na lyžařském kurzu), 
d) třídní učitel (všechny ostatní případy). 

- V knize úrazů se uvede: 
a) pořadové číslo úrazu 
b) jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození zraněného 
c) popis úrazu      
d) popis události, při které k úrazu došlo, včetně údaje o datu a místě události 
e) zda a kým byl úraz ošetřen 
f) podpis zaměstnance, právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského 

zařízení, který provedl zápis do knihy úrazů 
g) další údaje, pokud jsou potřebné k sepsání záznamu o úrazu 
h) jak a kým byla poskytnuta informace zákonnému zástupci žáka o úrazu 

 ch) rozhodnutí zákonného zástupce o vyhotovení protokolu. 

Osobní údaje, které jsou součástí knihy úrazů, mohou být zpracovávány pouze za účelem 
evidence úrazů, popřípadě jako podklad pro vyhotovení záznamu o úrazu. 

Záznam o úrazu vyhotovuje pedagogický pracovník školy, který provádí zápis do knihy úrazů, 
ve spolupráci se zástupcem ředitele, jde-li o: 

a) úraz, jehož důsledkem byla nepřítomnost žáka ve škole nebo  
b) smrtelný úraz; smrtelným úrazem se pro účely této vyhlášky rozumí takové poškození 

zdraví, které způsobilo smrt po úrazu nebo na jehož následky žák zemřel nejpozději do 
jednoho roku od vzniku úrazu. 
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Záznam o úrazu se vyhotoví na formuláři, který je k dispozici v kanceláři školy. 

Na žádost zákonného zástupce žáka škola bezodkladně vyhotoví rovněž záznam o úrazu, který 
není uveden v odstavci 1, tyto případy rozhoduje ředitel školy. 

Škola vyhotoví záznam o úrazu, který nezpůsobí nepřítomnost žáka ve škole, pokud je 
pravděpodobné, že žáku bude poskytnuta náhrada za bolest a za ztížení společenského 
uplatnění způsobené úrazem. 

Jedno vyhotovení záznamu o úrazu předá škola zákonnému zástupci. 

Hlášení úrazu: 

O každém úrazu je informován ředitel školy, v případě jeho nepřítomnosti zástupce ředitele 
školy. 

O úrazu žáka podá pedagogický pracovník, který je pověřen vyplněním zápisu do knihy úrazů, 
bez zbytečného odkladu informaci zákonnému zástupci žáka. 
Nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s úrazem byl spáchán trestný čin nebo 
přestupek, nebo jedná-li se o smrtelný úraz, podá ředitel školy bez zbytečného odkladu hlášení 
místně příslušnému útvaru Policie České republiky. 
O úrazu podá zástupce ředitele bez zbytečného odkladu hlášení pojišťovně, u které je škola 
pojištěna pro případ své odpovědnosti za škodu vzniklou na životě a zdraví žáků.  
Zástupce ředitele bez zbytečného odkladu podá hlášení o úrazu také příslušnému inspektorátu 
bezpečnosti práce. 

Zasílání záznamu o úrazu 

Záznam o úrazu zasílá zástupce ředitele školy za uplynulý kalendářní měsíc, nejpozději do 
pátého dne následujícího měsíce:  

a) zdravotní pojišťovně žáka,  
b) příslušnému inspektorátu České školní inspekce. 

Záznam o smrtelném úrazu zasílá zástupce ředitele školy do 5 pracovních dnů po podání 
hlášení: 

a) zřizovateli, 
b) zdravotní pojišťovně žáka, 
c) příslušnému inspektorátu České školní inspekce, 
d) místně příslušnému útvaru Policie České republiky.  

Jak postupovat, stane-li se úraz žáka 

- Zjistit poranění, popř. ho konzultovat se zdravotníkem školy. 
- Zavolat lékařskou službu nebo zajistit doprovod dospělou osobou k lékaři. Oznámit 

skutečnost zákonným zástupcům žáka, požádat je o převzetí dítěte. 
- informovat ředitele školy nebo zástupce ředitele školy. 
- Provést zápis do knihy úrazů, popř. vyplnit záznam o úrazu. 
- Informovat třídního učitele, není-li pedagogický pracovník sám třídním učitelem. 
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7.2. Ochrana před sociálně patologickými jevy 

- Všichni pedagogičtí pracovníci, zejména školní metodik prevence průběžně sledují 

konkrétní podmínky a situaci ve škole z hlediska výskytu sociálně patologických jevů, 

uplatňují různé formy a metody umožňující včasné zachycení ohrožených žáků. 

- Školní metodik prevence zajišťuje spolupráci s rodiči v oblasti prevence, informuje je o 

preventivním programu školy a dalších aktivitách. Školní metodik prevence 

spolupracuje na základě pověření ředitele školy s dalšími institucemi na sociálně právní 

ochranu dětí a mládeže. 

- Žáci školy mají přísný zákaz nošení, držení, distribuce, konzumace a dalšího užívání: 

- návykových látek, zejména pak výrobků obsahujících nikotin (nikotinové 

sáčky apod.) 

- stimulačních látek, zejména pak energetických nápojů 

v celém areálu školy. 

Dále pak platí přísný zákaz propagace rasismu, vulgarit a návykových látek (trička, 

přívěsky apod.). Porušení tohoto zákazu se bere jako hrubé porušení školního řádu. 

Ředitel školy využije všech možností daných mu příslušným zákonem, včetně 

možnosti dát podnět k zahájení trestního stíhání osob, které se na porušení tohoto 

zákazu podílely. Ředitel školy nebo jím pověřený pracovník bude informovat zákonné 

zástupce žáků, u nichž bylo zjištěno porušení tohoto zákazu, o zjištěných 

skutečnostech a zároveň je seznámí s možností odborné pomoci. 

- Projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování 

prostřednictvím elektronické komunikace, (útoky pomocí e-mailů, SMS zpráv, 

Messengeru, Facebooku, vyvěšování urážlivých materiálů na internetových stránkách 

atd. - jedná se o tzv. kyberšikanu apod.), kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo 

skupiny žáků vůči jiným žákům nebo skupinám (zejména v situacích, kdy jsou takto 

postiženi žáci mladší a slabší), jsou v prostorách školy a při školních akcích přísně 

zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti řádu školy. Za šikanování je 

považováno rovněž opakované posmívání, vzájemné urážení, zesměšňování a slovní 

napadání. Podle okolností ředitel školy uváží možnost dalšího postihu žáků, kteří tento 

zákaz přestoupí, a bude o svých zjištěních informovat jejich zákonné zástupce, při 

opakovaných a závažných projevech se obrátí kurátora pro děti a mládež. 

- Pedagogičtí pracovníci dbají, aby etická a právní výchova, výchova ke zdravému 

životnímu stylu a preventivní výchova byla vyučována v souladu se školním 

vzdělávacím programem. 

- Pedagogičtí pracovníci jsou povinni v souladu s pracovním řádem vykonávat kvalitní 

dohled nad žáky o přestávkách, před začátkem vyučování a po jeho skončení, aby 

nedocházelo k sociálně patologickým jevům. 
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7.3. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků 

- Žáci šetrně zacházejí se svěřenými učebnicemi, školními potřebami a školním 

majetkem. Každé svévolné poškození nebo zničení majetku školy, žáků, učitelů či jiných 

osob hradí v plném rozsahu zákonní zástupci žáka, který poškození způsobil. 

- Každé poškození nebo závadu v učebně hlásí žák vyučujícímu nebo třídnímu učiteli, 

který upozorní vedení školy. 

- Požaduje-li škola náhradu škody po žákovi, musí poškození věci vždy prošetřit třídní 

učitel nebo vedení. 

- Každý žák odpovídá za čistotu a pořádek svého pracovního místa a nejbližšího okolí. 

- Před odchodem ze třídy každý žák uklidí své pracovní místo a jeho okolí. Služba 

odpovídá za čistotu prostoru kolem tabule a za pořádek v celé třídě. 

- Žákům je přísně zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, projektory a 

interaktivními tabulemi a vypínači. 

- Žák nemanipuluje s rozvody elektro, s vybavením odborných pracoven, s uloženými 

exponáty a modely. 
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B. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáka 

8. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání, chování a 
sebehodnocení žáků 

8.1. Obecné zásady 

- Při celkovém i průběžném hodnocení uplatňuje pedagogický pracovník (dále jen 
vyučující) vůči žákovi přiměřenou náročnost a pedagogický takt. 

- Při celkovém hodnocení přihlíží vyučující k věku žáka i k tomu, že žák mohl v průběhu 
klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech z důvodu určité indispozice. 

- Přihlíží se i ke snaživosti a pečlivosti žáka, k jeho individuálním schopnostem a zájmům. 
- Pro potřeby hodnocení se předměty dělí do tří skupin: předměty s převahou 

teoretického zaměření, předměty s převahou výchovného zaměření a předměty 
s převahou praktických činností. 

- Kritéria pro jednotlivé klasifikační stupně a pro slovní hodnocení jsou formulována pro 
průběžné i celkové hodnocení.  

- Při celkovém hodnocení posuzuje vyučující žákovy výkony komplexně, v souladu se 
specifikou předmětu. Na konci klasifikačního období se hodnotí kvalita práce, učební 
výsledky za dané období, přihlíží se k pečlivosti žáka. Učitel posuzuje žáka objektivně, 
při jeho hodnocení využívá jeho případné aktivity v přípravě na vyučování, k zájmu ve 
vyučovacích hodinách. 

- Žák má právo znát svoji výslednou známku před uzavřením klasifikace. 
- Při hodnocení přistupuje učitel k žákům individuálně, preferuje u nich ty formy 

zjišťování vědomostí, které žákovi nejvíce vyhovují. 
- Třídní učitel je povinen seznamovat ostatní vyučující s doporučením PPP a navrhovat 

rozsah péče o daného žáka. Všichni informovaní dbají na ochranu osobních údajů žáka. 
8.2. Jednotné procentuální hodnocení 

- Od školního roku 2017/2018 se žáci 2. stupně (počínaje 6. ročníkem) průběžně hodnotí 
procenty. Procentuální hodnocení se na konci pololetí převádí na klasifikační stupně. 

100-90% výborně 1 

89-70% chvalitebně 2 

69-50% dobře 3 

49-25% dostatečně 4 

24-0% nedostatečně 5 
8.3. Pravidla hodnocení žáka 

- Vyučující oznamuje žákovi výsledek hodnocení a poukazuje na klady a nedostatky 
hodnocených projevů, výkonů, při ústním zkoušení oznámí vyučující žákovi výsledek 
hodnocení okamžitě. Výsledky hodnocení písemných prací, zkoušek a praktických 
činností oznámí žákovi nejpozději do 14 dnů. 

- Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne vyučující rovnoměrně na celé 
pololetí tak, aby se nadměrně nehromadily v určitých obdobích. V jednom dni mohou 
žáci konat jen jednu kontrolní písemnou práci. 

- Vyučující je povinen vést soustavnou evidenci o každém hodnocení žáka. 
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9. Kritéria hodnocení a sebehodnocení žáků 

9.1. Hodnocení výsledků vzdělávání 

Sledovaná kritéria: 
  

- hodnocení respektuje individuální vzdělávací potřeby žáků a doporučení školského 
poradenského zařízení 

- schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických i 
praktických úkolů, aplikovat v širších souvislostech 

- samostatnost, tvořivost 
- přesnost, ucelenost a trvalost osvojení nejzákladnějších poznatků 
- aktivita v přístupu k plnění školních povinností, zájem o ně 
- přesnost, správnost a výstižnost ústního i písemného projevu 
- kvalita výsledků činností, včetně domácích úkolů a domácí přípravy 
- osvojení samostatného studia, zda umí vyhledávat informace 
- schopnost aplikovat získané dovednosti do běžného života 
- jak se projevuje samostatné myšlení 
9.2. Sebehodnocení žáka – žák se snaží popsat: 

- co se mu daří 
- co mu ještě nejde 
- jak bude pokračovat dál 
Žáka vedeme, aby komentoval svoje výkony a výsledky 

10. Stupně hodnocení výsledků vzdělávání 

Stupeň 1 (výborný): 
Žák samostatně a tvořivě uplatňuje a interpretuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení 
úkolů, logicky správně uvažuje. Jeho ústní i písemný projev je samostatný, přesný a výstižný. 
Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, pouze s nepodstatnými nedostatky. Je schopen 
samostatně studovat vhodné texty. V předmětech s převahou výchovného zaměření je 
aktivní, projevuje zájem a to i v případě menší míry vrozených schopností. V předmětech 
praktického zaměření projevuje kladný vztah k práci, pracuje pohotově, samostatně, využívá 
získané dovednosti a návyky. 

Stupeň 2 (chvalitebný): 
Žák samostatně a tvořivě, s menším podnětem vyučujícího uplatňuje a interpretuje osvojené 
poznatky a dovednosti při řešení úkolů. Ústní a písemný projev má menší nepřesnosti, 
dopouští se drobných nedostatků ve správnosti. V předmětech s převahou výchovného 
zaměření je aktivní a tvořivý, má jen menší nedostatky. V předmětech praktického zaměření 
má kladný vztah k práci, samostatně, ale s menší jistotou uplatňuje získané teoretické 
poznatky, dopouští se drobných nedostatků. 

Stupeň 3 (dobrý): 
Žák při uplatňování a interpretaci osvojených poznatků a dovedností je částečně veden 
vyučujícím, ale dokáže sám dokončit práci. V ústním i písemném projevu se objevují 
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nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Celkový výsledek je v souladu s očekávanými 
výsledky. Myšlení žáka je vcelku správné, ale méně tvořivé, v jeho logickém uvažování se 
vyskytují chyby. V předmětech s převahou výchovného zaměření je méně tvořivý a aktivní. 
Jeho projev je méně působivý, potřebuje pomoc učitele. V předmětech praktického zaměření 
žák projevuje vztah k práci, za pomoci učitele uplatňuje získané dovednosti, dopouští se chyb. 

Stupeň 4 (dostatečný): 
Žák dokáže jen s obtížemi a se značnou pomocí vyučujícího uplatňovat a interpretovat 
osvojované poznatky a dovednosti, má závažnější mezery ve vědomostech a dovednostech. 
V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé. Závažné nedostatky a chyby 
dokáže v určité míře s pomocí opravit, ale často nepřesně. Při samostatné práci má velké 
těžkosti. V předmětech s převahou výchovného zaměření žák neprojevuje téměř žádnou 
snahu, není aktivní, nerozvíjí dovednosti a to ani s pomocí vyučujícího. Projevuje velmi malou 
snahu a zájem o činnosti. V předmětech praktického zaměření pracuje bez zájmu a vztahu 
k práci, získané poznatky dokáže využít jen za soustavné pomoci učitele, dopouští se velkých 
chyb. 

Stupeň 5 (nedostatečný): 
Žák není schopen ani kusé poznatky a dovednosti uplatnit a interpretovat při řešení 
teoretických a praktických úkolů, je nesamostatný, v ústním a písemném projevu má 
podstatné nedostatky, nevyjadřuje se srozumitelně, nejeví zájem o zlepšení, chyby nedokáže 
opravit ani s pomocí učitele. V předmětech s převahou výchovného zaměření je pasivní, bez 
zájmu, není schopen ani minimální dovednosti aplikovat. V předmětech praktického zaměření 
neprojevuje zájem o práci, nedokáže při práci postupovat ani pod vedením učitele. 

11. Slovní hodnocení žáka  

11.1. Obecné zásady  

- Žáci mohou být průběžně a na konci pololetí hodnoceni slovně nebo kombinací 
slovního hodnocení. V případě doporučení pedagogicko-psychologické poradny, nebo 
speciálně pedagogického centra a na základě žádosti zákonného zástupce žáka může 
být žák hodnocen kombinací klasifikace a slovního hodnocení. 

- Slovní hodnocení je alternativní forma hodnocení, pro kterou se učitel dobrovolně 
rozhodne. Popisuje průběh učení, jeho výsledky a chování žáka. V žádném případě 
nehodnotí osobnost žáka a jeho vlastnosti. Řídí se individuální vztahovou normou, tzn. 
žák je hodnocen vzhledem ke svému individuálnímu pokroku a není srovnáván s 
ostatními žáky. Slovní hodnocení by mělo hodnotit všechny aspekty výuky v daném 
předmětu. 

- Při použití slovního hodnocení nejsou při průběžném hodnocení stanovena společná 
pravidla a každý vyučující může mít individuální způsob hodnocení. Společnou 
podmínkou je pouze to, aby každé jednotlivé hodnocení dostatečně zřetelně popsalo 
úspěšnost žáka a poskytlo žákovi zpětnou vazbu o tom, jak si dané učivo osvojil. 

- Při použití slovního hodnocení vychází vyučující z kritérií uvedených v klasifikačních 
stupních. 

- Slovní hodnocení je vypracováno jednoduchou, srozumitelnou a přesnou formou 
s ohledem na psychologické záležitosti. Hlavní důraz je ve slovním hodnocení kladen 
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na úroveň osvojení očekávaných výstupů školního vzdělávacího programu. Důraz je při 
použití slovního hodnocení výsledků vzdělávání kladen na pozitiva výkonu žáka. 

- Sledované jevy při použití slovního hodnocení: 
- chování při učení obecně: chápání, pozorování, zapamatování si, schopnost abstrakce, 

kombinování, jazykové vyjadřování, tvořivé myšlení, schopnost přenášení poznatků do 
nových situací, 

- připravenost k učení: postoj ke školní práci, schopnost snášet pracovní zátěž, zájmy, 
- individuální a sociální chování: hodnotové postoje, schopnost kontaktu, chování ve 

skupině, 
- tělesné a zdravotní zvláštnosti, pokud mohou být významné pro úspěch ve škole. 

 
11.2. Zásady pro převedení závěrečného slovního hodnocení do klasifikace nebo 

klasifikace nebo klasifikace do slovního hodnocení  

- Třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů převede slovní hodnocení 
do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v případě přestupu žáka na školu, 
která hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této školy nebo zákonného zástupce 
žáka. 

- Je-li žák hodnocen slovně, převede třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních 
předmětů slovní hodnocení do klasifikace pro účely přijímacího řízení ke střednímu 
vzdělávání. 

Použitelné výroky zastupující jednotlivé stupně a jednotlivá kritéria hodnocení 

Úroveň žákem získaných znalostí a dovedností 

1 – výborný žák zvládá učivo v celém rozsahu 

2 – chvalitebný žák učivo v podstatě zvládá 

3 – dobrý žák zvládá učivo pouze částečně, s mezerami 

4 – dostatečný žák učivo zvládá s výraznými mezerami 

5 – nedostatečný nezvládá 

Praktické uplatňování získaných znalostí a dovedností 

1 – výborný nabyté znalosti a dovednosti uplatňuje samostatně 

2 – chvalitebný při uplatňování znalostí a dovedností vyžaduje menší pomoc 

3 – dobrý vyžaduje výraznou pomoc, je málo samostatný 

4 – dostatečný znalosti a dovednosti i přes pomoc aplikuje se zásadními 
chybami a omyly 

5 – nedostatečný žák znalosti a dovednosti neaplikuje ani neovládá 

Kvalita myšlení 

1 – výborný chápe velmi dobře souvislosti, je pohotový, tvořivý a originální 

2 – chvalitebný jeho myšlení je celkem samostatné, je však méně pohotový a 
kreativní 

3 – dobrý v podstatě kopíruje myšlení druhých a napodobuje je 

4 – dostatečný přebírá myšlení druhých, ale i s chybami a omyly, nechápe 
často souvislosti 

5 – nedostatečný žák je v myšlení nesamostatný, často bezradný a těžkopádný 
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Kvalita komunikativních dovedností 

1 – výborný vyjadřuje se úměrně věku svým mentálním schopnostem, 
výstižně, přesně a správně 

2 – chvalitebný vyjadřuje se celkem výstižně, ale méně přesně a v podstatě 
správně 

3 – dobrý nevyjadřuje se vždy přesně, dopouští se chyb, jeho vyjadřování 
bývá nesouvislé 

4 – dostatečný jeho vyjadřování je nesouvislé a s větším počtem chyb 

5 – nedostatečný ani s výraznou pomocí se nedokáže vyjádřit, jeho vyjadřování 
je kusé 

Úroveň přístupu ke vzdělávání, projevovaná snaha a píle 

1 – výborný projevuje výraznou píli a snahu 

2 – chvalitebný jeho píle není tak výrazná, ale snaží se 

3 – dobrý vyžaduje podněty k práci, na podněty reaguje spíše podle 
zájmu 

4 – dostatečný přes veškeré podněty projevuje jen nevýraznou píli a snahu 

5 – nedostatečný veškeré podněty jsou neúčinné 

Úroveň spolupráce žáka s pedagogem a ostatními žáky 

1 – výborný dokáže zcela plnohodnotně spolupracovat jak s pedagogem, 
tak se spolužáky 

2 – chvalitebný při spolupráci je odkázán na drobnou podporu a pomoc 

3 – dobrý vyžaduje zásadnější pomoc, bez podpory se neobejde 

4 – dostatečný vyžaduje výraznou pomoc nebo podporu 

5 – nedostatečný přes výraznou pomoc nebo podporu spolupracovat nedokáže 

Dosažená úroveň práce s informacemi 

1 – výborný pracuje s informacemi bez potíží a omezení 

2 – chvalitebný při práci s informacemi vyžaduje menší pomoc zejména s jejich 
tříděním nebo interpretací 

3 – dobrý při práci s informacemi je pomoc nezbytná 

4 – dostatečný při práci s informacemi se dopouští výrazných chyb 

5 – nedostatečný přes veškerou pomoc nedokáže s informacemi pracovat 
(vyhledávat, třídit, vyhodnocovat) 

Osvojení dovedností se samostatně učit 

1 – výborný učí se samostatně bez potíží a nutné pomoci 

2 – chvalitebný při učení vyžaduje menší pomoc 

3 – dobrý samostatné učení mu způsobuje problémy, někdy bývá pomoc 
nezbytná 

4 – dostatečný bez pomoci se neobejde 

5 – nedostatečný přes veškerou pomoc se nedokáže samostatně učit 
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12. Celkové hodnocení výsledků vzdělávání na vysvědčení 

- Způsoby celkového hodnocení výsledků vzdělávání na vysvědčení jsou uvedeny 
v zákonu č. 561/2004 Sb. (školský zákon), § 51 a ve vyhlášce č. 48/2005, o základním 
vzdělávání, § 15. 

- Celkové hodnocení vzdělávání na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm, 
slovně nebo kombinací obou způsobů. 

- Ve třídách Začít spolu v 1.- 5. ročníku se vydává celkové slovní hodnocení.  
- Za 1. pololetí škola vydá žákovi výpis z vysvědčení, na konci školního roku obdrží žák 

vysvědčení. 
- Výsledky v jednotlivých povinných předmětech jsou hodnoceny stupnicí: 

– výborný 
– chvalitebný 
– dobrý 
– dostatečný 
– nedostatečný 

Pro potřeby klasifikace se předměty dělí do tří skupin: 

- předměty s převahou teoretického zaměření, 
- předměty s převahou praktických činností, 
- předměty s převahou výchovného a uměleckého zaměření. 

Kritéria pro jednotlivé klasifikační stupně jsou formulována především pro celkovou klasifikaci. 
Učitel však nepřeceňuje žádné z uvedených kritérií, posuzuje žákovy výkony komplexně, v 
souladu se specifikou předmětu. 

12.1. Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření 

Převahu teoretického zaměření mají jazykové, společenskovědní a přírodovědné předměty a 
matematika. 
Při klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření se v 
souladu s požadavky učebních osnov hodnotí:  

- ucelenost, přesnost a trvalost osvojení si požadovaných poznatků, faktů, pojmů, 
definic, zákonitostí a vztahů, kvalita a rozsah získaných dovedností vykonávat 
požadované intelektuální a motorické činnosti, 

- schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a 
praktických úkolů, při výkladu a hodnocení společenských a přírodních jevů a 
zákonitostí, 

- kvalita myšlení, především jeho logika, samostatnost a tvořivost, 
- aktivita v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim, 
- přesnost, výstižnost a odborná i jazyková správnost ústního a písemného projevu, 
- kvalita výsledků činností, 
- osvojení si účinných metod samostatného studia. 
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Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií: 

Stupeň 1 (výborný) 
Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a úplně 
a chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. 
Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a 
praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí logicky správně, zřetelně 
se u něho projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný 
a výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, pouze s 
menšími nedostatky. Je schopen samostatně studovat vhodné texty. 

Stupeň 2 (chvalitebný) 
Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, 
přesně a úplně. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. 
Samostatně a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky 
a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a 
zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný 
projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti 
je zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. 
Je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty. 

Stupeň 3 (dobrý) 
Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků, faktů, pojmů, 
definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných intelektuálních a 
motorických činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za 
pomoci učitele korigovat. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení 
teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení 
jevů a zákonitostí podle podnětů učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v 
jeho logice se vyskytují chyby. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, 
přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují častější nedostatky, 
grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky. Je schopen samostatně studovat 
podle návodu učitele. 

Stupeň 4 (dostatečný) 
Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků závažné mezery. 
Při provádění požadovaných intelektuálních a motorických činností je málo pohotový a má 
větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a 
praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení 
jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho 
ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě 
výsledků jeho činnosti a v grafickém projevu se projevují nedostatky, grafický projev je málo 
estetický. Závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném 
studiu má velké těžkosti. 

Stupeň 5 (nedostatečný) 
Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné 
mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti má velmi 
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podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení 
teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení 
jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje 
samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté nedostatky v logickém uvažování. V ústním 
a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstižnosti. Kvalita 
výsledků jeho činnosti a grafický projev mají vážné nedostatky. Závažné nedostatky a chyby 
nedovede opravit ani s pomocí učitele. Nedovede samostatně studovat. 

5.2. Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou praktického zaměření 
Převahu praktické činnosti mají v základní škole pracovní činnosti. Při klasifikaci v předmětech 
s převahou praktického zaměření se v souladu s požadavky učebních osnov hodnotí: 

- vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem, 
- osvojení praktických dovedností a návyků, zvládnutí účelných způsobů práce, 
- využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech, 
- aktivita, samostatnost, tvořivost, iniciativa v praktických činnostech, 
- udržování pořádku na pracovišti, 
- dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a péče o životní prostředí. 

 
Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií: 

Stupeň 1 (výborný) 
Žák projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. 
Pohotově, samostatně a tvořivě využívá získané teoretické poznatky při praktické činnosti. 
Praktické činnosti vykonává pohotově, samostatně uplatňuje získané dovednosti a návyky. 
Bezpečně ovládá postupy a způsoby práce; dopouští se jen menších chyb, výsledky jeho práce 
jsou bez závažnějších nedostatků. Účelně si organizuje vlastní práci, udržuje pracoviště v 
pořádku. Uvědoměle dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a aktivně se 
stará o životní prostředí. 

Stupeň 2 (chvalitebný) 
Žák projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. 
Samostatně, ale méně tvořivě a s menší jistotou využívá získané teoretické poznatky při 
praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává samostatně, v postupech a způsobech práce se 
nevyskytují podstatné chyby. Výsledky jeho práce mají drobné nedostatky. Účelně si 
organizuje vlastní práci, pracoviště udržuje v pořádku. Uvědoměle udržuje předpisy o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a stará se o životní prostředí. 

Stupeň 3 (dobrý) 
Žák projevuje vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem s menšími 
výkyvy. Za pomocí učitele uplatňuje získané teoretické poznatky při praktické činnosti. V 
praktických činnostech se dopouští chyb a při postupech a způsobech práce potřebuje 
občasnou pomoc učitele. Výsledky práce mají nedostatky. Vlastní práci organizuje méně 
účelně, udržuje pracoviště v pořádku. Dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci a v malé míře přispívá k tvorbě a ochraně životního prostředí 

Stupeň 4 (dostatečný) 
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Žák pracuje bez zájmu a vztahu k práci, k pracovnímu kolektivu a praktickým činnostem. 
Získané teoretické poznatky dovede využít při praktické činnosti jen za soustavné pomoci 
učitele. V praktických činnostech, dovednostech a návycích se dopouští větších chyb. Při volbě 
postupů a způsobů práce potřebuje soustavnou pomoc učitele. Ve výsledcích práce má 
závažné nedostatky. Práci si dovede organizovat za soustavné pomoci učitele, méně dbá o 
pořádek na pracovišti. Méně dbá na dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci a o životní prostředí. 

Stupeň 5 (nedostatečný) 
Žák neprojevuje zájem o práci a vztah k ní ani k pracovnímu kolektivu a k praktickým 
činnostem. Nedokáže ani s pomocí učitele uplatnit získané teoretické poznatky při praktické 
činnosti. V praktických činnostech, dovednostech a návycích má podstatné nedostatky. 
Nedokáže postupovat při práci ani s pomocí učitele. Výsledky jeho práce jsou nedokončené, 
neúplné, nepřesné, nedosahují předepsané ukazatele. 

12.2. Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření 

Převahu výchovného zaměření mají: výtvarná výchova, hudební výchova, tělesná výchova. 
Žák zařazený do zvláštní tělesné výchovy se při částečném uvolnění nebo úlevách 
doporučených lékařem klasifikuje s přihlédnutím ke svému zdravotnímu stavu. 
Při klasifikaci v předmětech s převahou výchovného zaměření se v souladu s požadavky 
učebních osnov hodnotí: 
- stupeň tvořivosti a samostatnosti projevu, 
- osvojení si potřebných vědomostí, zkušeností, činností a jejich tvořivá aplikace, 
- poznání zákonitostí daných činností a jejich uplatňování ve vlastní činnosti, 
- kvalita projevu, 
- vztah žáka k činnostem a zájem o ně, 
- estetické vnímání, přístup k uměleckému dílu a k estetice ostatní společnosti, 
- v tělesné výchově s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu žáka všeobecná, tělesná zdatnost, 
výkonnost a jeho péče o vlastní zdraví. 

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií: 

Stupeň 1 (výborný) 
Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní 
předpoklady a velmi úspěšně podle požadavků osnov je rozvíjí v individuálních a kolektivních 
projevech. Jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný, v hudební a tělesné 
výchově přesný. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě. Má výrazně 
aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu a projevuje k nim aktivní vztah. Úspěšně 
rozvíjí svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost. 

Stupeň 2 (chvalitebný) 
Žák je v činnostech aktivní, tvořivý, převážně samostatný na základě využívání svých osobních 
předpokladů, které úspěšně rozvíjí v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je 
esteticky působivý a má jen menší nedostatky z hlediska požadavků osnov. Žák tvořivě aplikuje 
osvojené vědomosti, dovednosti a návyky v nových úkolech. Má aktivní zájem o umění, o 
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estetiku a tělesnou zdatnost. Rozvíjí si v požadované míře estetický vkus, brannost a tělesnou 
zdatnost. 
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Stupeň 3 (dobrý) 
Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyužívá dostatečně své 
schopnosti v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je málo působivý, dopouští se v 
něm chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje 
pomoc učitele. Nemá dostatečný aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu. Nerozvíjí 
v požadované míře svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost. 

Stupeň 4 (dostatečný) 
Žák je v činnostech málo aktivní a tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo 
uspokojivé. Úkoly řeší s častými chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se značnou 
pomocí učitele. Projevuje velmi malou snahu a zájem o činnosti, nerozvíjí dostatečně svůj 
estetický vkus a tělesnou zdatnost. 

Stupeň 5 (nedostatečný) 
Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho projev je 
povětšině chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti 
nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o práci a nevyvíjí úsilí rozvíjet svůj estetický vkus a 
tělesnou zdatnost. 

Celkové hodnocení žáka na vysvědčení je hodnoceno: 
- prospěl(a) s vyznamenáním 
- prospěl(a) 
- neprospěl(a)  

a) prospěl(a) s vyznamenáním – není-li v žádném z povinných předmětů stanovených 
školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu horším 
než 2 – chvalitebný, průměr stupňů prospěchu ze všech povinných předmětů 
stanovených školním vzdělávacím programem není vyšší než 1,5 a jeho chování je 
hodnoceno stupněm velmi dobré, 

b) prospěl(a) - není-li v žádném 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. 

Při slovním hodnocení se vychází ze zásad pro převedení slovního hodnocení do klasifikace 
viz kapitola 11.2. 

Postup do vyššího ročníku je uveden v zákonu č. 561/2004 Sb. (školský zákon), § 52. 
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13. Metody, formy a prostředky k získávání podkladů pro 
hodnocení a klasifikaci 

- Soustavné diagnostické pozorování žáka, 
- soustavné sledování výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování, 
- různé druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové), 
- kontrolní písemné práce a praktické zkoušky, 
- analýza výsledků činností žáka, 
- konzultace s ostatními vyučujícími, s lékařem, s PPP, 
- rozhovory se žákem a zákonnými zástupci žáka. 

 

14. Slovní hodnocení v programu Začít spolu 

Hodnocení v programu Začít spolu je realizováno slovně. Zákonní zástupci přihlášením svého 
dítěte ke vzdělávání v programu Začít spolu souhlasí s tímto způsobem hodnocení a jsou si 
vědomi jeho specifik.  

Slovní hodnocení se zaměřuje na hodnocení vzdělávacího procesu, jedná je o kvalitativní 
hodnocení. 

Pro průběžné slovní hodnocení používáme následující škálu, která hodnotí míru zvládnutí 
učiva/dílčího výstupu v daném čase. Slovní komentář - viz.níže  může být podložen dosaženým 
bodovým či procentuálním výsledkem. 

PRACUJE S POROZUMĚNÍM 

· učivu rozumí a dokáže ho aplikovat v různých i neznámých situacích 

· pracuje samostatně 

· pracuje bez chyb nebo s ojedinělými chybami 

· odevzdává práci vysoké kvality 

· dokáže učivo prezentovat a vysvětlit druhým 

PRACUJE S PODPOROU 

· učivu částečně rozumí 

· učivo dokáže aplikovat ve známých situacích 

· většinou pracuje samostatně 

· někdy potřebuje pomoc ostatních nebo využívá názorné pomůcky 

· postupně se zlepšuje, potřebuje více procvičovat, aby získal jistotu a učivo se zautomatizovalo 
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· odevzdává práci dobré kvality, zatím ještě chybuje 

PRACUJE S VÝRAZNOU PODPOROU 

· učivu nerozumí a zatím ho nedokáže samostatně aplikovat 

· neobejde se bez pomoci ostatních nebo názorných pomůcek 

· není viditelné zlepšení, je potřeba výrazně procvičovat 

· odevzdává práci nízké kvality 

Závěrečné slovní hodnocení v programu Začít spolu 

V pololetí a na závěr školního roku má podobu dopisu a je adresováno přímo žákovi. Slovní 
hodnocení je koncipováno pozitivně, nezdůrazňuje, co žák neumí, ale naznačuje, jak to může 
napravit. Srozumitelně a přiměřeně jeho věku popisuje úroveň vzdělání, které dosáhl ve 
vztahu k očekávaným výstupům v jednotlivých předmětech formulovaných v ŠVP a k jeho 
vzdělávacím a osobnostním předpokladům. Závěrečné slovní hodnocení je podloženo 
průběžným hodnocením. Obsahuje nejen informace o dosažených výsledcích žáka, ale 
zahrnuje také hodnocení jeho přístupu ke vzdělávání, jeho úsilí a snahu v souvislostech, které 
ovlivňují jeho výkon a návrhy, jak dosáhnout zlepšení. Obsahuje také doporučení, jak 
předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat. 

Škola převede závěrečné slovní hodnocení do klasifikace pouze v případě přestupu žáka na 
jinou školu či víceleté gymnázium, které hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této školy 
nebo zákonného zástupce žáka. Převod slovního hodnocení do klasifikace je plně v kompetenci 
vyučujícího.  

15. Komisionální a opravné zkoušky 

Řídí se školským zákonem č. 561/2004 Sb., § 52 a vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním 
vzdělávání, § 22, § 23. 

16. Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
(SVP) 

Pro žáky se SVP jsou na základě závěrů poradenského pracoviště vypracovány Individuální 
vzdělávací programy (IVP) s plným respektováním jejich vzdělávacích potřeb. Speciální 
vzdělávací potřeby jsou všemi vyučujícími respektovány a je k nim přihlédnuto i při hodnocení 
a klasifikaci. Celá problematika žáka se řídí příslušnou návaznou legislativou. 
 
Školní poradenské pracoviště (ŠPP) 
- ŠPP poskytuje poradenské služby žákům, rodičům a učitelům školy. 
- ŠPP je tvořeno školním speciálním pedagogem, školním psychologem, výchovným poradcem, 
odborníkem na výchovu a vzdělávání a metodikem prevence. 
- Pracovníci ŠPP spolupracují s učiteli při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami, podílejí se na třídnických hodinách ve spolupráci s učitelem, poskytují úvodní 
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poradenskou konzultaci dítěti, které je samo vyhledá, poskytnou krizovou intervenci dítěti, 
které se ocitne v psychicky mimořádné situaci, vytváří podmínky k maximálnímu využití 
potenciálu dítěte, provádí opatření k posílení pozitivní atmosféry ve škole, provádí anonymní 
anketní šetření a průzkumy ve škole. 
- Pro individuální či skupinovou práci se žáky (diagnostiku, intervenci) mimo anonymní šetření, 
krizovou intervenci a první kontakt z iniciativy žáka, je nutný individuální informovaný souhlas 
zákonných zástupců.  Ten je sjednáván písemně na předtištěném formuláři. Jeho součástí musí 
být informace o podstatných náležitostech poskytované poradenské služby.  
- Odborná zjištění školního psychologa a školního speciálního pedagoga o žácích jsou 
sdělována výhradně zákonným zástupcům. K poskytnutí ústní či písemné zprávy o dítěti třetím 
osobám musí existovat zákonné zmocnění, anebo v případě učitelů, souhlas zákonného 
zástupce. Na požádání zákonných zástupců ŠPP zpracovává písemnou zprávu.  
- Škola umožní žákovi v nutném případě vyhledat pomoc školního psychologa nebo školního 
speciálního pedagoga i v době vyučování. Žák se však musí prokazatelně uvolnit u svého 
vyučujícího z dané hodiny. Jednorázové i opakované uvolňování žáka v době vyučování pro 
práci v ŠPP je možné jen se souhlasem rodičů a učitelů a s vyjasněním, zda a jakým způsobem 
si žák doplní chybějící látku.  
- Náplň práce pracovníků ŠPP se řídí vyhláškou 72/2005 Sb. a orientuje se především na 
preventivní, diagnostické, intervenční a metodické činnosti ve prospěch žáků, rodičů a učitelů.  

17. Chování žáků 

Chování žáka ve škole a při akcích pořádaných školou se na vysvědčení při klasifikaci hodnotí 
stupni: 
Stupeň 1 (velmi dobré): Žák uvědoměle dodržuje pravidla a normy chování a školní řád. Má 
dobrý vztah ke kolektivu třídy, k vyučujícím a ostatním zaměstnancům školy, nedopouští se 
kázeňských přestupků.  
Stupeň 2 (uspokojivé): Chování žáka je v podstatě v souladu s pravidly stanovenými školním 
řádem. Žák se dopustí závažnějšího přestupku proti ustanovením školního řádu nebo se 
drobných přestupků dopouští opakovaně. Stupněm 2 je hodnoceno i chování žáka dle § 31, 
odst. 3, kdy žák použije proti učiteli a zaměstnanci školy hrubá, vulgární slova.  
Stupeň 3 (neuspokojivé): Žák se dopustí velmi závažného přestupku a trvale porušuje 
ustanovení školního řádu. Narušuje činnost kolektivu třídy, není přístupný domluvě 
vyučujících. Stupněm 3 je hodnoceno i chování žáka dle § 31, odst. 3, kdy žák použije 
opakovaně proti učiteli a zaměstnanci školy hrubá, vulgární slova. Žák má opakovaně 
neomluvené hodiny. 
Při použití slovního hodnocení je chování žáka hodnoceno v jeho rámci. 

18. Výchovná opatření 

Udělování výchovných opatření se řídí školským zákonem č. 561/2004 Sb., § 31 a vyhláškou č. 
48/2005 Sb., o základním vzdělávání, § 17. 

18.1. Pochvaly 

Pochvaly (písemné do ŽK, na vysvědčení, věcný dar) uděluje ředitel školy nebo třídní učitel dle 
pravidel uvedených ve vyhlášce o základním vzdělávání za příkladné chování, výraznou aktivitu 
při výuce, při akcích pořádaných školou, za reprezentaci školy při soutěžích a olympiádách. 
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18.2. Výchovná opatření 

Udělování výchovných opatření vychází z vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání, 
§ 17. 
Výchovná opatření jsou udělována při porušení ustanovení školního řádu. 
Žákovi je možné udělit: 

- napomenutí třídního učitele – za drobný kázeňský přestupek, který nelze přehlédnout, 
- důtka třídního učitele – za opakované drobné kázeňské přestupky méně závažné, 
- důtka ředitele školy – za přestupek proti školnímu řádu nebo opakované přestupky 

proti školnímu řádu, které ještě nejsou na hodnocení chování stupněm 2 – kdy se 
předpokládá, že žák bude přístupný domluvě a nápravě. 

Pokud ze strany žáka dochází k závažným porušením povinností, může škola navrhnout žákovo 
vyloučení (to platí pouze v případě, že žák splnil povinnou školní docházku).  
Dle školského zákona č. 561/2004 Sb., § 31 (o výchovných opatřeních) může v případě zvláště 
závažného zaviněného porušení povinností stanovených tímto zákonem ředitelka vyloučit 
žáka ze školy. 
Zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči zaměstnancům školy 
se vždy považují za závažné nebo vůči ostatním žákům se považují za zvláště závažné zaviněné 
porušení povinností stanovených tímto zákonem. 
Zvlášť závažné porušení povinností žáka (tj. zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické 
útoky vůči zaměstnancům nebo vůči ostatním žákům školy) oznámí ředitelka školy orgánu 
sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), jde-li o nezletilého a státnímu zastupitelství do 
následujícího pracovního dne poté, co se o tom dozvěděla. 
Žák bude následně ze školy vyloučen. 

18.3. Navržená opatření k prevenci záškoláctví 

- Za 1-2 hodiny neomluvené absence žáka – třídní důtka 
- Za 1 den (dle rozvrhu je to 5-8 hodin) – ředitelská důtka 
- Za 2 dny až 5 dnů – 2. stupeň z chování 
- Za více než týden – 3. stupeň 

Pedagogická rada si vyhrazuje možnost posuzovat jednotlivé případy individuálně. 

19. Organizace hodnocení žáků na vysvědčení 

- Žáci jsou hodnoceni ve všech vyučovacích předmětech uvedených v učebním plánu 
příslušného ročníku. 

- V předmětu, ve kterém vyučuje více učitelů, určí výsledné hodnocení učitelé vyučující 
daný předmět po vzájemné dohodě. 

- Výrazné zhoršení žáka je vyučující povinen řešit se zákonným zástupcem žáka 
okamžitě. 

- Vyučující ve spolupráci s třídním učitelem připraví na konci klasifikačního období 
případné návrhy na opravné zkoušky a na hodnocení v náhradním termínu. 

20.  Podávání informací o prospěchu a chování žáka 

- Zákonný zástupce žáka je informován průběžně prostřednictvím ŽK. 
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- Vyučující je povinen hodnocení zapisovat průběžně.  
- Informace jsou podávány kdykoliv při osobním jednání – pokud o to zákonný zástupce 

požádá vyučujícího, nebo vyučující zákonného zástupce, případně okamžitě při 
výrazném zhoršení prospěchu a chování. 

Projednáno a schváleno školskou radou dne 28. 8. 2018 

Platnost od 1. 9. 2018 

Seznámení žáků se školním řádem provedou třídní učitelé na začátku školního roku a provedou 
zápis do třídní knihy. 

Mgr. Michaela Pažoutová 
ředitelka školy 
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A. Přílohy: 

Řády odborných učeben – dílny, kuchyňka, informatika, TV 

PROVOZNÍ ŘÁD CVIČNÉ KUCHYŇKY 

 

A. Před začátkem pracovní činnosti umýt ruce, převléknout se do pracovního oděvu, 

upravit si vlasy. Ruce si žákyně myjí i po použití WC. 

B. Předložit potřeby k přípravě pokrmů ke kontrole. 

C. Elektrické spotřebiče (hlavní uzávěr) otvírá a zavírá pouze vyučující. 

D. Na pracovních místech udržují žákyně pořádek a čistotu. 

E. Znečištěnou podlahu je třeba okamžitě setřít, vysušit a umýt si ruce. 

F. Každá žákyně pracuje tak, aby nezranila sebe ani spolužačky. Případné zranění 

okamžitě ohlásí vyučujícímu. 

G. Při ochutnávce použít vždy zvláštní, čistý příbor, po použití ho omýt. 

H. Odpadky dávat do odpadkového koše. 

I. Úmyslně poškozené věci hradí ten, kdo škodu způsobil. 

J. Nádobí umývá a uklízí určená služba. 

K. Kuchyňku žákyně opouští po provedení úklidu a kontrole vyučujícím. 

Platnost od 1. 9. 2018 

Mgr. Michaela Pažoutová 

ředitelka školy 
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VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DÍLNY 

A. Vstup je do dílen žákům povolen pouze v přítomnosti učitele. 

B. Po příchodu do dílny zaujme žák místo, které mu vyučující určí. 

C. Při práci používá žák nářadí, které mu vyučující vydá. Manipulovat s nástroji, které 

vyučující neurčil, je zakázáno. 

D. Po skončení práce žák zkontroluje používané nářadí a uloží je podle pokynů 

vyučujícího. 

E. Každé poškození nářadí a inventáře hlásí žák ihned vyučujícímu. Úmyslně způsobené 

škody hradí zákonný zástupce žáka, který škodu způsobil. 

F. Každé poranění (i drobné) oznámí žák ihned vyučujícímu. 

G. Po skončení práce uloží každý nářadí a výrobky na určené místo a očistí pracovní stůl. 

Vyučující zkontroluje uložené nářadí a pořádek. Teprve na pokyn vyučujícího mohou 

žáci odejít do šatny. 

H. Poslední odchází z dílny vyučující, vypne el. proud, zkontroluje uzavření oken a 

vodovodních kohoutků v šatně. 

I. Do skladu a strojovny je vstup žákům i nepovolaným osobám zakázán. 

J. Na pracovní vyučování používá žák předepsaný pracovní oděv a obuv – boty 

s uzavřenou patou a špicí. 

Platnost od 1. 9. 2018 

Mgr. Michaela Pažoutová 

ředitelka školy 
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ZÁSADY LABORATORNÍHO ŘÁDU – učebny chemie 

Bezpečnostní pokyny 

Nejdříve prostuduj návod k práci. 

Prohlédni si pracovní místo a soupravu pomůcek, případné nedostatky oznam vyučujícímu. 

Pracuj podle návodu a pokynů vyučujícího. Se spolužáky se domlouvej jen polohlasně. 

Se zařízením a vybavením laboratoře zacházej šetrně a udržuj je v pořádku. Šetři el. proudem, 

vodou, chemikáliemi. 

Pracuj kulturně – udržuj čistotu a pořádek. Odpad odhazuj jen do určených nádob. 

O postupu a výsledcích veď písemný záznam. 

Po ukončení práce zkontroluj pořádek, uzávěr vody a elektrického proudu. 

Laboratoř smíš opustit jen se svolením vyučujícího. 

Při práci bezpodmínečně dodržuj bezpečnostní pokyny: 

 

B. Pracuj uvážlivě a soustředěně. 

C. Dodržuj pořádek a čistotu, jsou předpokladem bezpečné práce. 

D. Chemické látky, jedovaté rostliny a jejich plody neber do rukou a neochutnávej. 

E. V laboratoři nejez a nepij. 

F. Při pokusech se zápalnými a zdraví škodlivými plyny a s kapalnými žíravinami dodržuj 

všechna v návodu uvedená bezpečnostní opatření. 

G. Seznam se s protipožárními pomůckami. S hořlavinami nepracuj poblíž plamene. 

H. Ústí zahřívaných nádob neobracej nikdy proti sobě ani ke spolužákům. 

I. Nauč se správně provádět všechny hlavní laboratorní techniky, včetně prací 

přípravných. 

J. Zbytky nebezpečných látek odkládej jen do nádob k tomu určených. 

K. Při práci používej pomůcky osobní a protipožární ochrany. Měj přehled o umístění 

prostředků první pomoci a důležitých telefonních číslech. 
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První pomoc při zasažení žíravinou 

A/ Při zasažení očí: 

Co nejrychleji vypláchnout oči vodou. Mírným proudem je třeba vypláchnout i oční koutky a 

prostory pod horním a dolním víčkem. Oko důkladně rozevřít i přes odpor postiženého / víčka 

odtáhnout za řasy, případně horní víčko obrátit/. Oko je nutno vyplachovat několik minut. 

Po rychlém a důkladném vypláchnutí oko převázat a bezodkladně předat postiženého 

k odbornému ošetření. 

B/ Při zasažení kůže: 

Opláchnout co nejrychleji zasažené místo vodou. Odstranit nasáklý oděv a obuv. 

Po opláchnutí 15 až 20 minut trvající koupel zasaženého místa ve vlažné vodě. Teplotu vody 

zvyšujeme až k hranici nepříjemné teploty. 

Při zasažení k y s e l i n a m i používáme ke koupeli roztok uhličitanu sodného /užívací sody/. 

Při zasažení z á s a d a m i /louhy/ používáme ke koupeli roztok kyseliny citronové. 

Po koupeli nebo neutralizaci opláchnout místo co nejčistší vodou, přiložit čistou bílou látku a 

vyhledat lékaře. V těžších případech zařídit převoz do nemocnice. 

C/ Při požití: 

Ihned vyplachovat ústa, co nejdříve vypít asi ½ l vody. 

Při požití kyselin je nejlepší vypít zhruba litr studené vody. 

Při požití zásady /louhu/ vypít zhruba litr studené vody. 

Nevyvoláváme zvracení. 

Bezodkladně zařídit transport k odbornému ošetření. 

Platnost od 1. 9. 2018 

Mgr. Michaela Pažoutová 

ředitelka školy 
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PROVOZNÍ ŘÁD A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO UČEBNY S PC 

1. OBECNÉ POKYNY 

1. Žákům a vyučujícím je k dispozici učebna informatiky s 29 PC a projektorem 

2. Z učebny lze přistupovat k internetu a k výukovým programům. 

3. Výuka v ICT učebně probíhá v těchto formách: volitelný předmět informatika, výuka 

ostatních předmětů s podporou PC, náprava specifických poruch učení (SPU), kroužky 

informatiky a samostudium. 

4. Žáci a učitelé, kteří se účastní výuky v učebně informatiky, musejí být seznámeni 

s Provozním řádem učebny ICT a Bezpečnostními pokyny. Žáky seznámí s výše 

uvedenými dokumenty na počátku školního roku vyučující daného předmětu, učitele 

proškolí správce sítě. 

5. Stálé hodiny (výuka informatiky, kroužky, náprava SPU) mají učitelé předem 

rezervované v rozvrhu učebny. Pokud se vyučující rozhodne využít učebnu pro ostatní 

předměty, musí se zapsat do formuláře ve sborovně. 

2. PROVOZNÍ ŘÁD PRO UČEBNU ICT 

1. Žáci vstupují do učeben informatiky pouze s vyučujícím. Pobyt žáků v učebně je možný 

pouze za přítomnosti vyučujícího. O volných hodinách a přestávkách nesmějí žáci 

zůstávat v učebně sami. 

2. Projektor smí obsluhovat jen proškolený vyučující. K ovládání je dovoleno užít jen 

dálkového ovládání. Je zakázáno dotýkat se přístroje, měnit nastavení objektivu či 

vypínat projektor síťovým vypínačem. 

3. Učebna ICT je pro samostudium přístupná v odpoledních hodinách během kroužků 

informatiky (po domluvě s vyučujícím i v hodinách informatiky). Z prostorových a 

bezpečnostních důvodů smí být v učebně ICT maximálně tolik žáků, kolik je pracovních 

míst u počítačů. 

4. Učebna slouží hlavně ke studijním účelům a k práci s internetem. Hraní počítačových 

her není povoleno. 

5. Učebnu opouští jako poslední vyučující, který zodpovídá za stav učebny – vypnutý 

projektor, srovnané klávesnice, myši, sluchátka, atd. 

6. Na konci hodiny zapíše vyučující do formuláře třídu, předmět a stav učebny. 

3. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PRAVIDLA CHOVÁNÍ PRO UČEBNU ICT 

1. V hodinách se žáci řídí pokyny vyučujícího. 

2. Jestliže žáci při příchodu do učebny zjistí, že je poškozena jakákoliv součást počítače 

(klávesnice, myš, sluchátka, monitor, …) nebo jiné zařízení učebny, musí to ihned 

nahlásit vyučujícímu. Pokud tak neučiní, jsou za tuto škodu žáci odpovědni sami. 

3. Bez dovolení nesmí žáci manipulovat se zapojením PC, datových rozvodů a zasahovat 

do elektrického zapojení učebny. 

4. Bez dovolení nesmí žáci otevírat zadní dvířka prostoru, kde je umístěno PC. 
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5. Každý žák má přiděleno stálé pracovní místo, které mění jen se souhlasem vyučujícího. 

6. Případné poranění hlásí okamžitě vyučujícímu učiteli. 

7. Během samostudia se žáci chovají tak, aby nerušili ostatní. 

8. Je zakázáno pohybovat s počítači a měnit jejich hardwarovou i softwarovou konfiguraci 

(tzn. měnit sestavu: základní jednotka, klávesnice, myš, monitor, instalovat nové 

programy apod.) 

9. K ukládání souborů žáků slouží výlučně disk specifikovaný správcem sítě. 

10. V počítačové síti uživatel pracuje přihlášen výhradně pod uživatelským jménem, které 

mu přidělí správce sítě nebo učitel 

11. Je zakázáno měnit uživatelská práva ostatních uživatelů. 

12. Problémy s přihlašováním, heslem, elektronickou poštou je nutno řešit s pomocí 

správce sítě. 

13. Při práci v počítačové síti je třeba dodržovat zásady slušného chování – zejména 

nerozesílat spamy, řetězové e-maily, nestahovat velké soubory v době vyučování. 

14. Při vyhledávání informací na internetu se žáci nesmějí účastnit diskusních fór (chatu) a 

nesmějí otevírat stránky s nevhodným obsahem (erotické stránky apod.) 

15. Práci v počítačové síti je nutné ukončit odhlášením. 

16. U pracoviště PC je zakázáno jíst a pít. 

17. Před opuštěním učebny uklidí své pracovní místo, srovná klávesnici a myš. 

18. Určená služba zabezpečí úklid, smaže tabuli apod. Poslední odchází vyučující. 

Platnost od 1. 9. 2018 

Mgr. Michaela Pažoutová 

ředitelka školy 
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PROVOZNÍ ŘÁD TĚLOCVIČNY PRO ČINNOST ŠKOLY 

1. Na začátku nového školního roku seznámí vyučující žáka s provozním řádem a tuto 

skutečnost zapíše do třídní knihy. 

2. Žáci vstupují do prostorů tělocvičny z prostorů šaten při tělocvičně pouze v doprovodu 

učitele. Do příchodu učitele se žáci zdržují v šatnách a převléknou se do vhodného 

cvičebního úboru a vhodné obuvi. 

3. V šatnách se nesmí dokořán otvírat okna a přebíhat do vedlejší šatny. 

4. Žáci nesmí bez učitele otevírat zadní vchod a vycházet na hřiště. 

5. Vstup do tělocvičny a na hřiště je povolen pouze v doprovodu učitele, který zodpovídá za 

kázeň, pořádek a bezpečnost žáků. 

6. Do tělocvičny žáci vstupují jen v čisté obuvi s podrážkou, která žádným způsobem neničí 

podlahu. 

7. Po celou dobu činnosti v prostorách tělocvičny se žáci chovají ukázněně, dbají na 

bezpečnost svoji i svých spolužáků, neničí zařízení objektu. 

8. Jakákoliv sportovní činnost je povolena pouze v tělocvičně (zákaz házení míčů na 

chodbách). 

9. Do tělocvičny mají žáci povolen přístup pouze na pokyn vyučujícího, nesmí bez jeho 

souhlasu vstupovat do nářaďoven, manipulovat s nářadím, cvičit na jakémkoliv nářadí či 

používat sportovní náčiní. 

10. Žáci dodržují řádnou čistotu na hygienických zařízeních. 

11. Ve všech prostorách tělocvičny je zakázáno kouření, donášení jídla a pití, pití 

alkoholických nápojů, užívání všech omamných a psychotropních látek, jakákoliv 

manipulace s ohněm. 

12. Zákaz vstupu do tělocvičny se žvýkačkou. 

13. Bez povolení vyučujícího nesmí žák opustit cvičební prostor tělocvičny nebo školního 

hřiště. Vyučujícímu ohlásí návrat do tělocvičny (např. po použití WC). 

14. Každé i drobné zranění je povinen žák oznámit neprodleně vyučujícímu. 

15. V šatnách tělocvičny školy se doporučuje neponechávat cennosti /mobilní telefony, 

větší obnosy peněz, šperky, doklady atd./ a zde je odkládat. Tyto věci si žáci mohou nechat 

v kabinetě Tv a vyzvednout si je po hodině. 

16. Necvičící žáci přítomní výuce TV tráví vyučovací hodinu na lavicích v tělocvičně školy, 

nebo na hřišti, pokud tam probíhá výuka. Nesmí se pohybovat volně v nářaďovně a používat 

sportovní náčiní, především skákat, sedět a ležet na velkých žíněnkách. 

17. Žáci s momentálními zdravotními potížemi o nich informují vyučujícího na začátku 

hodiny nebo okamžitě v průběhu hodiny při jejich vzniku. 

18. Necvičící žáci nesmějí při vyučovací hodině používat mobilní telefon, ani jiné podobné 

zařízení (tablet, PSP apod.)  

19. Je zakázáno šplhat nebo se zavěšovat na ochrannou síť stejně jako na přenosné branky. 
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20. Žáci provádějí v tělocvičně jen činnosti určené vyučujícím. Při nich dodržují předně 

stanovené postupy a způsoby cvičení. Cvičící se chovají tak, aby neohrozili zdraví svoje, ani 

ostatních přítomných osob. 

21. S tělovýchovným nářadím a zařízením tělocvičny zacházejí šetrně, pokud zjistí závadu, 

která by mohla ohrozit bezpečnost cvičení, oznámí ji neprodleně vyučujícímu. 

22. Při cvičení nesmějí mít žáci na sobě hodinky, řetízky a jiné předměty, které by mohly 

způsobit úraz. Ukládají je na určené místo podle pokynů vyučujícího. 

23. Každý úraz hlásí žáci ihned vyučujícímu. Vyučující posoudí závažnost poranění. V 

případě vážnějšího úrazu postupuje vyučující následujícím způsobem: a) zavolá záchrannou 

službu b) informuje vedení školy c) oznámí rodičům telefonicky danou skutečnost, d) zapíše 

úraz do knihy úrazů.  

24. Vyučující při odchodu kontroluje uzavření oken, zhasnutí osvětlení a případně na 

počátku hodiny zjištěné nebo během hodiny vzniklé závady okamžitě oznámí vedení školy. 
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PROVOZNÍ ŘÁD TĚLOCVIČNY PRO MIMOŠKOLNÍ ČINNOST 

1. Provozní doba a ceník služeb jsou zveřejněny na internetových stránkách školy.  

2. Provozovatel tělocvičny školy si vyhrazuje právo tuto dobu a ceny v případě nutnosti 

kdykoliv změnit. 

− Prostory tělocvičny, nářaďovny, šaten, umýváren, sprch a WC jsou určeny pouze 

k danému účelu. 

− Vedoucí cvičební jednotky zodpovídá za: 

a. řádné přezouvání všech cvičenců – povolena je pouze čistá sportovní obuv s 

nebarvící podrážkou určenou do budovy, která nepoškozuje podlahu 

tělocvičny, 

b. správné používání a ukládání nářadí, 

c. zapínání a vypínání osvětlení,  

d. dodržování časového rozvrhu /přesně dodržovat hodiny dané smlouvou/,  

e. uzavření všech oken, 

f. za otevření a uzamčení budovy /během cvičení musí být budova uzamčena – 

klíč nenechávat v zámku/. 

3. Za případné ztráty cenných věcí uložených v šatně nenese provozovatel zodpovědnost. 

4. Na hrací ploše platí zákaz posunování sportovního vybavení (branky, sloupky apod.). 

Takové předměty je povoleno pouze přenášet, aby nedošlo k poničení podlahy. 

5. Pro vstup do tělocvičny školy se využívá zadní vchod. 

6. Pokud dojde ke ztrátě zapůjčeného klíče, je s touto skutečností třeba neprodleně 

seznámit ředitelství školy a dohodnout způsob náhrady. 

7. Ve všech prostorách je zakázáno požívat alkoholické nápoje a kouřit. Je přísně 

zakázáno kouření a užívání všech omamných a psychotropních látek a jakákoliv 

manipulace s ohněm. 

8. Věcné škody, vzniklé v průběhu užívání, je třeba ihned nahlásit ředitelství školy a 

dohodnout způsob a termín opravy. 

9. Pokud nebudou uživatelé provozní řád dodržovat, bude jejich pronájem tělocvičny 

ihned zrušen a smlouva bude vypovězena. 

Platnost od 1. 9. 2018 

Mgr. Michaela Pažoutová 

ředitelka školy  
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Dodatek 1 

 
Podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 
jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dle §  184 a, který 
stanovuje zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti dětí a žáků ve škole. 
§ 184 a  
(1) Pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu 
nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení 
karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny 
žáků z nejméně jedné třídy, rozvrhové skupiny nebo oddělení ve škole nebo dětí, pro které 
je předškolní vzdělávání povinné poskytuje škola dotčeným dětem a žákům vzdělávání 
distančním způsobem. 

(2) Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového 
vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem. 

(3) Děti a žáci jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem. Způsob poskytování 
vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola 
podmínkám dítěte a žáka pro toto vzdělávání. 

Na základě výše uvedeného paragrafu tedy stanovujeme následující pravidla: 

A. Komunikace se žáky: vyučující komunikují s žáky přes Google Učebnu, kam jsou žáci 
přihlášeni školními e-maily. Meety se zadávají přes Google Kalendář, kde se dětem také 
objevují. Google Učebna slouží k práci ve školních předmětech. 

B. Komunikace s rodiči: vyučující komunikují s rodiči Edookitem a podle nastavení třídního 
učitele. 

C. Organizace: na začátku distanční výuky mohou rodiče požádat o zapůjčení techniky na 
distanční výuku (tablety, notebooky) do vyčerpání zásob. Rodiče podepíší výpůjční 
smlouvu. Výuka probíhá online. Výuka časově kopíruje rozvrh, s přihlédnutím k 
potřebám jednotlivých ročníků. Část probíhá formou Meetů, část skrze samostatnou 
práci v Učebně. Dodržujeme požadavek maximálně tří Meetů za den.  Časové rozložení 
kopíruje školní rozvrh na 2. stupni, na 1. stupni dle domluvy s třídním učitelem. Výchovy 
a další předměty dle domluvy vedení nevyžadují Meety; učivo je zadáno formou 
dlouhodobého projektu. 

D. Absence: výuka je zapisována formou DV (distanční výuka), v případě neúčasti na Meetu 
vyučující zapíše A (absence), kterou omlouvá zákonný zástupce žáka. V případě neúčasti 
žáka na distanční výuce online či off-line z jakýchkoliv důvodů má zákonný zástupce tuto 
absenci omluvit do 3 kalendářních dnů stejně jako při prezenční výuce. 

E. Hodnocení výsledků vzdělávání: žáci jsou hodnoceni podle předchozího způsobu 
(známkou, procenty, slovně). I k sumativnímu hodnocení by měli dostávat slovní zpětnou 
vazbu, případně by mělo být upřednostněno hodnocení formativní. Doporučujeme do 
hodnocení zapojit zákonné zástupce i žáky formou sebereflexe. 
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Dodatek 2 

platný od 1.9.2021 
 
po dobu platnosti mimořádných opatření vztahujícími se na Covid 19. Při probíhající prezenční 

výuce je žák povinen pravidelně docházet do školy dle rozvrhu třídy, čímž se naplňuje jeho 

právo na vzdělání. V případě, že žák nebo jeho zákonný zástupce nesouhlasí s vládními 

nařízeními, která jsou školu závazná, a rozhodne se, že nebude do školy docházet, je rodič 

povinen zajistit dítěti vzdělávání a dítě musí řádně omluvit, a to neprodleně nebo nejpozději 

do 72 hodin. Škola v tomto případě nemá povinnost zajistit distanční formu vzdělávání.  

 
Platnost od 1. 9. 2021  

Mgr. Michaela Pažoutová  

ředitelka školy 


