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 Školní řád  

  

1. Školní řád upravuje:  

a) Školní řád je závazný pro všechny zaměstnance, žáky a jejich zákonné zástupce 

b)  podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a  

     podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky  

c)  provoz a vnitřní režim školy   

d)  podmínky  zajištění  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  žáků  a  jejich  ochrany  před     

     sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí  

e)  podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků   

2.  Školní řád obsahuje také pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků.  

3.  Školní řád zveřejní ředitelka školy na přístupném místě ve škole, prokazatelným způsobem   

     s ním seznámí zaměstnance a žáky a informuje o jeho vydání a obsahu zákonné zástupce  

     nezletilých žáků.  

  

Podrobnosti k výkonu práv žáků  

Žáci mají následující práva:  

1.  Na vzdělávání a školské služby   

2.  Na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání ve všech vyučovacích předmětech  

3.  Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí jejich vzdělávání,  

     vyjádření se ke své klasifikaci, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost  

     odpovídající jejich věku a stupni vývoje  

4.  Na  informace  a  poradenskou  pomoc  školy  nebo  školského  poradenského  zařízení  v  

     záležitostech týkajících se vzdělávání  

5.  Na využití konzultací s výchovnou poradkyní a školní metodičkou prevence (konzultační  

     hodiny jsou vyvěšeny ve vestibulu školy), využití možnosti schránky důvěry  

  

 



 

 

Podrobnosti k výkonu povinností žáků   

Žáci mají následující povinnosti:              

1.  Řádně docházet do školy podle rozvrhu pro daný školní rok a řádně se vzdělávat  

2.  Dodržovat školní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž  

      byli seznámeni na začátku školního roku  

3.  Plnit  pokyny pedagogických pracovníků a všech zaměstnanců školy  vydané v souladu s  

     právními předpisy a školním řádem  

4. Chovat se slušně ke všem zaměstnancům školy i jiným žákům  

5. Nepoškozovat majetek školy 

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

7. Účastnit se činností organizovaných školou v rámci výuky a dalších mimoškolních aktivit,  

    na které jsou přihlášeni 

  

Podrobnosti k výkonu práv zákonných zástupců  

Zákonní zástupci nezletilých žáků mají následující práva:  

1.  Volit a být voleni do školské rady  

2.  Na  informace  o  průběhu  a  výsledcích  vzdělávání  svého  dítěte ve  všech  vyučovacích  

    předmětech prostřednictvím třídních schůzek, v případě nutnosti i individuálně v době  

    konzultačních hodin 

3.  Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání jejich  

     dětí  

4.  Na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání svého  

    dítěte  

5.  Na využití konzultací s výchovnou poradkyní a školní metodičkou prevence (konzultační  

     hodiny jsou vyvěšeny ve vestibulu školy)  

6.  V případě pochybností o správnosti hodnocení na konci klasifikačních období může 

zákonný zástupce žáka do tří pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně 



dozvěděl, nejpozději však do tří pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele 

školy o komisionální přezkoušení žáka. 

  

Podrobnosti k výkonu povinností zákonných zástupců  

Zákonní zástupci mají následující povinnosti:  

1.  zajistit, aby žák docházel řádně do školy  podle rozvrhu 

2.  na  vyzvání  ředitele  školy a  ostatních  pedagogických  pracovníků  se  osobně  zúčastnit  

     projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka   

3.  informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích  žáka nebo jiných  

    závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání  

4.  dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými  

     tímto školním řádem  

5.  oznamovat škole nezbytné údaje a změny údajů, které jsou podstatné pro průběh  

     vzdělávání nebo bezpečnost žáka, oznámit neprodleně třídnímu učiteli. 

Nezbytnými údaji pro evidenci žáků jsou zejména: 

 Jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství, místo narození a místo trvalého 

pobytu 

 Údaje o předchozím vzdělávání 

 Datum zahájení nebo ukončení vzdělávání ve škole 

 Údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole, vyučovací jazyk 

 Údaje o tom, zda je žák zdravotně postižen (včetně údaje o druhu postižení) 

nebo zdravotně znevýhodněn; popřípadě údaje o tom, zda je žák sociálně 

znevýhodněn 

 Údaje o zdravotní způsobilosti žáka ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, 

které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání 

 Jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresa pro 

doručování písemností, telefonické spojení 

 

  

 



 

  

Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky 

1. Vzájemné vztahy žáků s pedagogickými pracovníky školy charakterizují následující  

           ustanovení: 

 žáci školy jsou ve vztahu ke všem pedagogickým pracovníkům školy povinni 

dodržovat pravidla slušného chování  

 pedagogičtí pracovníci školy jsou povinni respektovat práva žáků a zajišťovat 

jejich uplatňování v podmínkách své působnosti. 

2. Vzájemné vztahy zákonných zástupců žáků s pedagogickými pracovníky školy  

       upravují následující ustanovení: 

 vztahy zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky jsou založeny na 

vzájemném respektu, 

 pedagogičtí pracovníci pravidelně informují zákonné zástupce žáků o výsledcích 

vzdělávání a chování žáků (v souladu se zásadami hodnocení průběhu a výsledků 

vzdělávání a chování žáků ve škole a na akcích pořádaných školou) a kontrolují, 

zda byli zákonní zástupci s informacemi řádně seznámeni. 

 Pracovníci školy se nevměšují do jejich soukromí a korespondence 

3. Vzájemné vztahy mezi zaměstnanci:  

-  Vzájemné vztahy mezi zaměstnanci školy musí vycházet ze zásad vzájemné úcty, 

respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti.  

-  Všichni zaměstnanci školy se vzájemně respektují, dbají o vytváření partnerských 

vztahů podložených vzájemnou úctou, důvěrou a spravedlností.  

-  Všichni zaměstnanci školy dbají o dodržování základních společenských pravidel a 

pravidel slušné a zdvořilé komunikace.  

-   Všichni zaměstnanci se řídí  zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.  

 

 

 

 

 



Provoz a vnitřní režim školy  

  

Docházka do školy  

 

1. Zákonný zástupce žáka je povinen informovat školu o důvodech nepřítomnosti žáka ve 

vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka. V případě 

neoznámení bude absence neomluvena. 

2. Důvod nepřítomnosti dítěte ve vyučování mohou zákonní zástupci sdělit škole osobní 

návštěvou, telefonicky, písemně (též písemným vzkazem předaným jinému žákovi) 

nebo mailem. 

3. Nepřítomnost žáků je ve všech případech dokladována zápisem v žákovské knížce, 

kterou předloží žák třídnímu učiteli 1. den po návratu do školy, v ostatních případech 

bude absence neomluvena. 

4. Nepřítomnost žáků ve škole škola omlouvá pro nemoc nebo z jiných vážných důvodů 

hodných zřetele, v ostatních případech bude absence neomluvena. 

5. V případě častých jednodenních absencí ze zdravotních důvodů nebude třídní učitel 

omlouvat bez omluvenek s potvrzením lékaře. Absence z rodinných důvodů musí být 

ohlášena předem. V žákovské knížce musí být udán důvod absence. 

6. Jde-li o plánovanou nepřítomnost žáka ve vyučování, je žádoucí, aby rodiče školu 

informovali písemně předem (zejména v případě, že žák má v průběhu vyučování 

odcházet z vyučování, nebude se účastnit odpoledního vyučování nebo z jiných 

důvodů nebude školu po omezenou dobu navštěvovat). 

7. Žádost o uvolnění „předem“žáka na 1-2 dny napíše zákonný zástupce obvyklým 

způsobem do omluvného listu v žákovské knížce. V těchto případech omlouvá 

nepřítomnost žáků třídní učitel. 

8. Na delší dobu uvolňuje ředitel školy. 

9. Třídní učitel může ve výjimečných případech a po projednání s ředitelem školy 

požadovat omlouvání každé nepřítomnosti žáka lékařem. 

 

10. 1 – 10 hodin neomluvené absence –  

                                                              – žákovi udělena důtka třídního učitele 

11 – 24 hodin neomluvené absence -  

                                                              – žákovi udělena důtka ředitele školy 



      25 – 49 hodin neomluvené absence  -  

                                                                   - žákovi udělen druhý stupeň z chování 

                                                                   - oznámení příslušnému orgánu sociálně-právní 

                                                                      ochrany dětí 

     50 a více hodin neomluvené absence -  

                                                                       – žákovi udělen třetí stupeň z chování 

                                                                       - oznámení příslušnému orgánu sociálně-právní 

                                                                         ochrany dětí 

           Při zjištění neomluvené absence bude třídní učitel prokazatelně informovat rodiče žáka   

           a opětovně je prokazatelně poučí o způsobu omlouvání dítěte. 

                                                         

Chování žáka  

1. Aktivně se účastní vzdělávání. Nenarušují průběh vyučovacích hodin nebo jiných 

činností organizovaných školou, kterých se v rámci svého vzdělávání účastní. 

2. Dobu přestávek využívají žáci k odpočinku, k přechodu do dalších učeben a k přípravě 

      potřeb na další vyučovací hodinu. 

3. V průběhu přestávky si žáci připraví na lavici věci potřebné k dalšímu vyučování. 

Nestanovil-li vyučující jinak, mají nachystány učebnice, sešity a psací potřeby pro 

vyučovací hodinu. 

4. Žáci dbají na to, aby měli u sebe všechny věci potřebné k vyučování. Zapomene-li žák 

některou školní potřebu, domácí úkol nebo není-li jinak připraven na vyučování, řádně 

se omluví na začátku hodiny. 

5. V průběhu vyučování jsou žáci na svých místech, které jim určil třídní učitel nebo 

vyučující. 

6. Po celou dobu vyučování mají žáci u sebe žákovskou knížku a předloží ji kdykoliv na požádání 

učitele. Jedná se o doklad žáků 

 

Provoz školy  

1.  Žáci po otevření školy v 7:40 vstupují do prostoru šaten. V šatnách odkládají svrchní oděv  

a obuv. Po odchodu ze školy zůstávají šatny prázdné, škola neručí za odložené věci žáků po  

skončení vyučování. Žáci vstupují do prostor čisté chodby přezutí, k přezutí nesmí sloužit  



sportovní obuv a žádný druh obuvi s černou podešví.  

2.  Po příchodu do školy se žáci připravují na vyučování, které začíná v 8,00.   

 3.  Při vstupu učitele nebo jiné dospělé osoby do třídy žáci pozdraví tím, že tiše povstanou.  

4.   Nesplnění domácích úkolů a zapomenutí pomůcek hlásí žáci na začátku hodiny  

      vyučujícímu.  

5.   Žáci pozorně sledují a aktivně se účastní vyučování. Žáci dbají pokynů vyučujícího.  

6.   Po skončení vyučování zůstávají žáci na svých místech, své věci si skládají až na pokyn  

      vyučujícího.  

7. V době vyučování se žáci nezdržují na chodbách, v šatnách a na sociálních  

     zařízeních.  Před ukončením vyučování bez souhlasu vyučujícího neopouští žák školu.  

8. Svévolné opuštění školy je posuzováno jako závažné porušení školního řádu.  

 

9.  Přestávky mezi vyučovacími hodinami jsou desetiminutové, mezi 2. a 3. vyučovací   

             hodinou je přestávka 20 minut. Mezi dopoledním a odpoledním vyučováním je  

             přestávka 70 minut. O přestávce mezi dopoledním a odpoledním vyučováním je  

             žákům umožněn vstup a pobyt v budově školy, kde je zajištěn dohled nad žáky. O  

             přestávkách se žáci nezdržují na schodišti, nepřebíhají z poschodí do poschodí.  Do  

             sborovny nemají žáci přístup, do kabinetů mohou vstoupit pouze v doprovodu učitele.   

10.  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.  

 

11.   Učitel odvádí třídu po skončení vyučování do šatny. V šatnách a na chodbách se žáci  

 

  chovají ukázněně. V šatně po odchodu ze školy žáci nenechávají žádné osobní věci.   

 

12. Žák se v době mimo vyučování nezdržuje v prostorách školy. 

 

13.  Žáci, kteří se stravují ve školní jídelně, odcházejí do jídelny pod vedením   

 

vychovatelky nebo vyučujícího, který koná dohled nad žáky ve školní jídelně.  

 

Ve ŠJ si žáci odloží tašky na vyhrazené místo a provedou základní hygienu.   

 



V jídelně se žáci chovají ukázněně.  

 

14. Žáci dbají na čistotu a ochranu okolí školy, neodhazují odpadky, neničí zeleň.   

 

  

 

Podmínky zajištění bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  žáků  a  jejich  ochrany  před   

sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí  

1.  Žák se při všech školních činnostech chová tak, aby neohrozil zdraví své, svých spolužáků  

     či jiných osob.  

2.  Žák nenosí do školy předměty, kterými by mohl ohrozit zdraví své i ostatních. Škola  

     neručí za ztrátu předmětů, které bezprostředně nesouvisí s výukou (šperky, mobilní  

     telefony…).   

3.  Žák plně respektuje vnitřní řády odborných pracoven a učeben.  

4.  Každý úraz poranění či nehodu, k níž dojde během vyučování, žáci ihned ohlásí svému  

     vyučujícímu a následně TU.  

5.  Úrazy, ke kterým došlo při společné činnosti žáků mimo školu, musí žák ohlásit. Úrazy  

     žáků na mimoškolních akcích se okamžitě hlásí doprovodnému personálu a následně  

     vedení školy.   

6.  Před hodinou tělesné výchovy odloží žáci všechny ozdobné a nebezpečné předměty  

     (šperky, hodinky...) na místo určené vyučujícím tělesné výchovy.  

7.  Žáci jsou povinni používat cvičební úbor a obuv a to v řádném a nepoškozeném stavu.  

8.  Žákům je přísně zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči a vypínači. Z  

     bezpečnostních důvodů je žákům zakázáno otevírání oken a sezení na okenních  

     parapetech.  

9. Žák bez dohledu učitele nemanipuluje s žádným vybavením odborných pracoven. 

 

10. Vnášení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek je v prostorách školy a při  

     akcích pořádaných školou přísně zakázáno. Porušení tohoto zákazu bude klasifikováno  



     jako hrubý přestupek. Ředitel školy nebo jím pověřený pracovník bude o této záležitosti  

     informovat zákonné zástupce žáků. 

11. V budově školy a v jejím okolí platí přísný zákaz kouření. Také na všech mimoškolních  

   akcích je kouření přísně zakázáno. 

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

      jsou v prostorách školy a při školních akcích přísně zakázány a jsou považovány za hrubý  

      přestupek proti řádu školy. Podle okolností ředitel školy uváží možnost dalšího postihu  

      žáků, kteří tento zákaz přestoupí, a bude o svých zjištěních informovat jejich zákonné   

      zástupce.  

13.  Po celou dobu pobytu žáka ve škole a během školních akcí je zakázáno používat veškerá 

       mobilní zařízení (např. telefon, tablet, Ipad, notebook). Je zakázáno pořizování fotografií,  

       videí a hlasových záznamů bez povolení vyučujících.  Před vstupem do budovy školy 

       žák zařízení vypne a zapne jej teprve po odchodu ze školy. Žák smí použít mobilní zařízení  

       pouze se svolením vyučujících. Škola za mobilní zařízení žáků nenese žádnou    

        zodpovědnost. Porušení tohoto nařízení bude řešeno dle klasifikačního řádu. 

 

14. Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení  

      žákovi uložit:  

o napomenutí třídního učitele  

o důtku třídního učitele  

o důtku ředitele školy  

o snížení známky z chování  

o  

15. Při nevhodném chování žáka (sprosté nadávky, házení věcmi, ubližování 

apod.)znemožňující vzdělávání ostatních žáků dojde k organizační změně tak, aby bylo 

takovému chování zamezeno, po dobu trvání problému.  Žáku bude znemožněno vzdělávání 

v kolektivu, vzdělávat ho bude jiný pedagogický pracovník. 

  

 



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 škodu způsobil. 

  

 

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků  

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků vychází z posouzení míry dosažení výstupů pro  

jednotlivé předměty školního vzdělávacího programu. Hodnocení je pedagogicky  

zdůvodněné, odborně správné a doložitelné a respektuje individuální vzdělávací potřeby žáků  

a doporučení školského poradenského zařízení.  

Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení; za první pololetí lze místo vysvědčení vydat  

žákovi výpis z vysvědčení. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno  

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

Škola 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. U žáka se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel  

školy o použití slovního hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce žáka.   

  

Zásady a způsob hodnocení a sebehodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků, včetně  

získávání podkladů pro hodnocení:  

 

Obecné zásady  

Cílem a základem každého hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu, tj. co se naučil,  

zvládnul, v čem se zlepšil, v čem chybuje a doporučení, jak postupovat dále. Pracujeme   

s chybou či nedostatkem, žák se ji sám snaží odhalit a napravit.  



Hodnocení vede k pozitivnímu vyjádření a je pro žáky motivující. Nehodnotí se osoba žáka,  

ale konkrétní ověřovaný problém. Při hodnocení se soustředíme na individuální pokrok  

každého žáka, nedochází ke srovnávání žáků se spolužáky a rozdělování žáků na úspěšné a  

neúspěšné. Uplatňujeme přiměřenou náročnost vzhledem k možnostem a schopnostem  

každého žáka a pedagogický takt.  U průběžného hodnocení používáme různé formy, tj.   

klasifikace, bodové hodnocení, procentuální hodnocení, slovní hodnocení a sebehodnocení  

žáků.  

Cíleně vedeme žáky k sebehodnocení a k sebekontrole.  

   

Hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami  

Ve škole mohou být integrováni žáci se speciálními vzdělávacími potřebami.  Při hodnocení  

a klasifikaci vychází učitel z doporučení a závěrů školských poradenských zařízení.  

Hodnocení je vždy zcela individuální. Žák je hodnocen s ohledem na své možnosti a  

schopnosti, je posuzován jeho individuální pokrok. Žáci integrovaní na základě doporučení  

PPP nebo jiného SPC jsou vzděláváni i hodnoceni na základě plnění individuálního  

vzdělávacího plánu. Při doporučení poradenského zařízení mohou být hodnoceni slovně.  

Integrovaný žák úzce spolupracuje s asistentkou pedagoga.  

 

Základní pravidla hodnocení prospěchu klasifikačním stupněm  

Hodnocení prospěchu v jednotlivých vyučovacích předmětech je vyjádřeno klasifikačními  

stupni: 1, 2, 3, 4, 5. Známka z hodnocení vědomostí nezahrnuje hodnocení chování.  

Do klasifikace se promítá hodnocení úrovně dosažených vědomostí, dovedností, postup a  

práce s informacemi, úroveň komunikace a tvořivost žáka.   

Hodnocení probíhá průběžně v celém časovém období a výsledná známka je stanovena na  

základě dostatečného množství různých podkladů.   

V případě zhoršení prospěchu ihned písemně informujeme rodiče a konzultujeme s nimi   

daný problém.  



Klasifikuje se vždy jen dostatečně probrané a procvičené učivo. Všechny písemné práce,  

testy, diktáty aj. jsou vždy předem oznámeny žákům, aby měli dostatek času se na ně  

připravit.  

Formy ověřování vědomostí a dovedností žáků    

Nástroje hodnocení  

Čtenářský deník, písemná práce, portfolio, skupinové práce, doplňovací cvičení, slohový  

útvar, diktát, test, doplňovačky, tematický projekt, ústní zkoušení, vyprávění, opis, přepis, 

 slepá mapa, řízený rozhovor, referát, problémové úlohy, pracovní sešit, praktické předvedení                                                                                                                                                                                                                                     

  

Kritéria pro hodnocení:  

 zvládnutí výstupů jednotlivých vyučovacích předmětů v rámci individuálních 

možností dítěte  

 schopnost řešit problémové situace  

 úroveň komunikačních dovedností  

 schopnost vykonávat činnosti smysluplně, samostatně  

 míra zodpovědnosti a soustavné práce  

 konkrétně stanovená kritéria pro probraný okruh učiva  

 podrobně je rozpracována úroveň znalostí, která odpovídá danému klasifikačnímu 

stupni v klasifikačním řádu  

  Klasifikace výsledků vzdělávání a chování žáka  

Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou se v případě použití klasifikace hodnotí  

na vysvědčení stupni:  

    1 – velmi dobré,  

    2 – uspokojivé,  

    3 – neuspokojivé.  

Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených  

školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení  

stupni prospěchu:  



    1 – výborný,  

    2 – chvalitebný,  

    3 – dobrý,  

    4 – dostatečný,  

    5 – nedostatečný 

 

Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných předmětech jsou hodnoceny tak, aby  

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

jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, ke svým vzdělávacím a   

osobnostním předpokladům a věku. Klasifikace zahrnuje přístup žáka ke vzdělávání i v  

souvislostech, které ovlivňují jeho výkon. Klasifikaci výsledků vzdělávání žáka v  

jednotlivých předmětech a chování žáka lze doplnit slovním hodnocením, které bude  

obsahovat i hodnocení klíčových kompetencí vymezených Rámcovým vzdělávacím  

programem pro základní vzdělávání.  

Jestliže je žák z výuky některého předmětu v prvním nebo ve druhém pololetí uvolněn, uvádí  

se na vysvědčení místo hodnocení slovo „uvolněn(a)“.  

Nelze-li žáka z některého nebo ze všech předmětů v prvním nebo druhém pololetí hodnotit  

ani v náhradním termínu, uvádí se na vysvědčení místo hodnocení slovo „nehodnocen(a)“.  

  

Limit zameškaných hodin, při kterém žák nebude hodnocen a musí vykonat zkoušku z 

předmětu je stanoven na 70 %. 

Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni:  

a) prospěl(a) s vyznamenáním,  

b) prospěl(a),  

c) neprospěl(a),  

d) nehodnocen(a).  

  



Výchovná opatření  

Ředitel školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné právnické či  

fyzické osoby žákovi po projednání v pedagogické radě udělit pochvalu nebo jiné ocenění za  

mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo  

za mimořádně úspěšnou práci.  

Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních  

vyučujících žákovi po projednání s ředitelem školy udělit pochvalu nebo jiné ocenění za  

výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci.  

 

Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení  

žákovi uložit:  

a)  napomenutí třídního učitele,  

b)  důtku třídního učitele,  

c)  důtku ředitele školy.  

 

Pravidla pro udělování výchovných opatření  

Porušení školního řádu bude posouzeno dle závažnosti třídním učitelem, ředitelem školy nebo 

pedagogickou radou.  

Napomenutí třídního učitele zpravidla  

- za nevhodné a vulgární vyjadřování 

 - za vyrušování při vyučování a nekázeň  

 - za drobné přestupky proti školnímu řádu  

 

Důtka třídního učitele zpravidla  

- za hrubé a vulgární výrazy 

- za hrubé chování (dle závažnosti) 

- za vyrušování a nekázeň 

- za opakované porušování školního řádu 

- za 1 – 10 hodin neomluvené absence  

 

 



Důtka ředitele školy zpravidla  

- za svévolné opuštění školy v době vyučování včetně přestávek 

- za hrubé chování (dle závažnosti)  

- za spoluúčast na šikaně a zatajování důležitých skutečností 

- za lhaní nebo zatajování důležitých skutečností 

- za neomluvené hodiny (11 – 24 hodin) 

- za podvod 

- za krádež 

- za ničení školního majetku 

- za kouření ve škole, popř. během mimoškolních aktivit pořádaných školou 

- za hrubé a vulgární vyjadřování 

- za ohrožování bezpečnosti spolužáků, zaměstnanců školy i veřejnosti (obecně) 

- za používání mobilních zařízení (mobilní telefon, Ipad, tablet, notebook) v budově školy a 

   na školních akcích 

  

V případě, že se udělení kázeňského postihu mine účinkem, může být žákovi za opakované 

porušování pravidel udělen kázeňský postih o stupeň vyšší.   

Kázeňský postih může být udělen za další blíže nespecifikovaná porušení školního řádu a 

dalších platných řádů a dokumentů školy. Závažnost posoudí třídní učitel, ředitel a 

pedagogická rada.  

Třídní učitel neprodleně oznámí řediteli školy uložení důtky třídního učitele.  

Důtku ředitele školy lze žákovi uložit pouze po projednání v pedagogické radě.  

Ředitel školy nebo třídní učitel neprodleně oznámí pochvaly a jiného ocenění nebo   

uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho  

zákonnému zástupci.  

Udělení pochvaly a jiného ocenění a uložení napomenutí nebo důtky se zaznamenává do  

dokumentace školy. Udělení pochvaly ředitele školy se zaznamenává na vysvědčení za  

pololetí, v němž bylo uděleno.   

Tato novela školního řádu, včetně Přílohy č. 1. (Sankční řád) byla projednána na pedagogické radě 

dne: 28. 8.2017 

 a vstupuje v platnost po schválení školskou radou dne 1. 9.2017.  

Dnem přijetí této novely řádu se upravuje platnost řádu školy ze dne: 1. 9.2012 

  

V Oloví dne 14. 6.2018                                                               Mgr. Bc. Ivana Pečenková  

                                                                                                     ředitelka školy  



Příloha č. 1. 

Sankční řád 

V souladu s preventivním programem zabývajícím se rizikovými faktory chování žáků 

základní školy jsme vypracovali následující sankční řád, který je nedílnou součástí školního 

řádu. Je v něm stanoven procesní postup pro řešení porušování školního řádu žáky 

s následujícími pravidly: 

 o každém ústním jednání je sepsán záznam, který je podepsán všemi zúčastněnými 

 respektujeme v souladu s ustanovením §21 školského zákona práva žáků a jejich 

zákonných zástupců 

 neprodleně a prokazatelně informujeme zákonné zástupce o závažnosti porušení 

pravidel chování plynoucích ze školního řádu a možných následcích, jež v daném 

případě přicházejí v úvahu 

 podle okolností případu (při požití alkoholu a jiných omamných látek) informujeme 

zákonné zástupce, v závažných situacích je přivolán lékař, Policie ČR a informován 

orgán sociálně právní ochraně dětí (OSPOD). 

Celý sankční řád není vytvořen proto, abychom žáky trestali, ale abychom vytvořili jasná 

pravidla, která jak věříme, přispějí k příznivému klimatu ve škole. 

1. Kouření  

1. zjištění …………………………………………… DŘŠ  

2. zjištění …………………………………………… 2. stupeň  

3. zjištění …………………………………………… 3. stupeň  

2. Alkohol  

1. zjištění ………………………………………….. 2. stupeň  

2. zjištění ………………………………………….. 3. stupeň  

3. Jiné drogy  

1. zjištění ………………………………………….. 3. stupeň + oznámení ( PČR, …)  

4. Pozdní příchody do vyučování ( počítáno čtvrtletně)  

1 – 2 krát ………………………………………….. stane se  



3 krát ……………………………………………….. NTU  

4 krát ……………………………………………….. DTU  

5 krát ……………………………………………….. DŘŠ  

6 a více krát ……………………………………… 2 stupeň  

5. Zapomínání ŽK( počítáno čtvrtletně)  

1 – 2 krát ………………………………………….. stane se  

3 krát ……………………………………………….. NTU  

4 krát ……………………………………………….. DTU  

5 krát ……………………………………………….. DŘŠ  

6 a více krát ……………………………………… 2 stupeň  

6. Ztráta ŽK nebo Informační knížky  

1 krát ………………………………………………….. koupit novou  

2 krát …………………………………………………... DŘŠ  

3 krát …………………………………………………… 2. stupeň  

7. Krádež  

Dle důkladného a konzultovaného uvážení učitele, po projednání s ředitelkou školy, případně 

v pedagogické radě: DTU až 3. stupeň + oznámení PČR  

8. Zapomínání DÚ a pomůcek  

Vyučující si řeší sám v rámci svého předmětu. Zapomínání se promítne do známky, nebo 

vyučující navrhne třídnímu učiteli kázeňský postih.  

 

 

 

V Oloví dne 14. 6.2018                                                                Mgr. Bc. Ivana Pečenková  

                                                                                                      ředitelka školy  

 


