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Obecná ustanovení  
Na základě ustanovení § 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) v platném znění vydávám jako 
statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je součástí organizačního řádu školy. Součástí 
této směrnice je Příloha č. 1 – Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. 
 
 
I. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců a 
podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci 
 
Žáci mají právo: 

a) na vzdělávání podle školního vzdělávacího programu ŠVP ZV Škola zdravého stylu a 
školské služby dle zákona, 

b) na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání; žák se s dotazem obrací na 
vyučujícího daného předmětu, na svého třídního učitele, 

c) zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být voleni do třídní 
samosprávy, demokratická volba probíhá na počátku školního roku, zvolení členové 
mají právo zastupovat třídu při jednáních s vedením školy, s činností třídní samosprávy 
je žákům nápomocen třídní učitel, členové jednotlivých třídních samospráv si mohou 
zřídit radu žáků, která se bude řídit vlastní řádem; prostřednictvím samosprávních 
orgánů mají žáci právo obracet se na ředitele školy nebo školskou radu s tím, že ředitel 
školy nebo školská rada jsou povinni se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných 
orgánů zabývat a své stanovisko k nim odůvodnit,  

d) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí jejich 
vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich 
věku a stupni vývoje, v případě výhrad k hodnocení či výuce v některém předmětu se 
žák obrací nejprve na vyučujícího daného předmětu, poté na třídního učitele, a poté 
na ředitele školy, stejně žák postupuje, pokud se ocitne v osobním sporu s učitelem, 

e) na informace a poradenskou pomoc školy nebo školního poradenského pracoviště v 
záležitostech týkajících se vzdělávání, na poskytnutí pomoci v případě, že se ocitne 
v nesnázích nebo má nějaké problémy, ke svým vyjádřením může žák využít i schránku 
důvěry, 

f) všichni žáci mají právo nahlížet do elektronického informačního systému Edookit a 
průběžně sledovat vše, co se týká jejich vzdělávání, přístup obdrží od svého zákonného 
zástupce. 

 
Zákonní zástupci mají právo: 

a) právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte: jakmile zákonný 
zástupce oznámí svoji e-mailovou adresu řediteli školy, obdrží od něj jedinečné 
přístupové údaje pro vstup do školního elektronického informačního systému Edookit. 
Data uložená v systému jsou zákonným zástupcům dostupná odkudkoliv a kdykoliv na 
telefonu, tabletu či notebooku. Zákonný zástupce tak získá okamžitý přehled a 
informace zejména o plnění povinné školní docházky svého dítěte, o jeho prospěchu a 
chování, o rozvrhu hodin i přestávek, zákonný zástupce je informován ze strany školy 
a komunikuje se školou výhradně prostřednictvím systému Edookit; jakákoliv 
informace ze školy směrem k zákonnému zástupci a naopak se zveřejněním v systému 



Edookit považuje za předanou, dále je možné získat informace osobně na 
individuálních pohovorech ve škole vždy po předchozí domluvě s daným vyučujícím; 
výjimkou jsou třídní schůzky s rodiči se stanoveným časovým intervalem pro vstup do 
otevřené budovy školy, kdy se zákonný zástupce objednávat předem nemusí, bude-li 
vyučující nepřítomen na třídních schůzkách, zajistí, aby byli zákonní zástupci žáků o 
tomto informováni, a měli tak možnost dojednat si s vyučujícím náhradní termín 
schůzky,  

b) právo volit a být voleni do školské rady, 
c) právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí 

vzdělávání jejich dítěte, způsobem uvedeným v bodě a), zákonný zástupce se zpravidla 
nejprve obrací na příslušného vyučujícího, pak na třídního učitele, a pak na ředitele 
školy; komunikace ze strany školy probíhá v pracovní dny od 7:00 do 16:00 hodin,  

d) právo na informace a poradenskou pomoc školy nebo školního poradenského 
pracoviště v záležitostech týkajících se vzdělávání jejich dětí. 

 
Žáci mají povinnosti: 

a) řádně docházet do školy nebo školského zařízení a řádně se vzdělávat, řádně docházet 
do školy znamená, že žák je včas na svém místě dle rozvrhu hodin, nejpozději pět minut 
před začátkem dopoledního případně odpoledního vyučování, má připravené věci na 
výuku na lavici, čeká na zvonění a na příchod vyučujícího, 
 

b) dodržovat školní a vnitřní řád a předpisy a pokyny školy a školského zařízení k ochraně 
zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni,  

c) plnit pokyny pedagogických pracovníků škol a školských zařízení vydané v souladu s 
právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem. 

 
Zákonní zástupci mají povinnosti: 

a) zajistit, aby dítě a žák docházel řádně do školy nebo školského zařízení, zajistit řádnou 
(včasnou) docházku znamená, že žák bude vstupovat do budovy školy nejpozději 10 
minut před začátkem vyučování, 

b) na vyzvání ředitele školy nebo školského zařízení se osobně zúčastnit projednání 
závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte nebo žáka, 

c) informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních 
obtížích dítěte nebo žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv 
na průběh vzdělávání, 

d) dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka ve vyučování v souladu s podmínkami 
stanovenými školním řádem, 

e) oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 a 3 a další údaje, které 
jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a žáka, a změny v těchto 
údajích. 
 

Pravidla vzájemných vztahů žáků se zaměstnanci 
e) pracovníci školy a žáci školy se k sobě chovají v souladu s pravidly slušného chování, 

vzájemně se respektují, vytvářejí partnerské vztahy podložené vzájemnou úctou, 
důvěrou a spravedlností, jsou k sobě tolerantní, ohleduplní, vstřícní, nepřipouštějí 
jakoukoliv diskriminaci (rasovou nesnášenlivost, šikanu fyzickou a psychickou), zdržují 



se zvláště hrubých slovních a úmyslných fyzických útoků vůči svému okolí, dodržují 
pravidla hygieny a bezpečnosti, 

f) zaměstnanci školy chrání žáky před všemi formami špatného zacházení, 
sexuálním násilím, zneužíváním, dbají, aby žáci nepřicházeli do styku s materiály a 
informacemi pro ně nevhodnými, nevměšují se do jejich soukromí, chrání žáky před 
nezákonnými útoky na jejich pověst,  

g) zaměstnanci školy vydávají žákům pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisí s 
plněním školního vzdělávacího programu, školního řádu a dalších nezbytných 
organizačních opatření,  

h) po přestupu žáka z jiné školy poskytne třídní učitel zákonnému zástupci všechny 
potřebné informace ohledně zjištěných rozdílů ve školních vzdělávacích programech 
obou škol, zákonný zástupce v zájmu dítěte zajistí v dohodou stanovené 
reálné lhůtě dorovnání případných rozdílů, vyučující žákovi pomohou adaptovat se na 
nové prostředí, poskytnou konzultace dle individuálních potřeb žáka, 

i) v případě žáka, který by v době výuky vykazoval nezvladatelné chování, bude škola 
postupovat podle dokumentu Využití právních předpisů při řešení problémového 
chování žáků na školách, MŠMT, 2014. 

 
II. Provoz a vnitřní režim školy 
 

1. Vyučování začíná v 8:00 hodin. 
2. Od 7:00 do 7:40 hodin je nad vybranými žáky prvního stupně vykonáván dohled 

v určené učebně na určeném podlaží budovy. Jedná se o žáky 1. stupně, jejichž oba 
rodiče nemohou zajistit pozdější dovoz dětí, a to výhradně z pracovních důvodů. 
Zákonný zástupce požádá třídního učitele zprávou v systému Edookit o umístění dítěte 
pod ranní dohled a uvede stručný důvod. Žák, který se nebude chovat v souladu se 
školním řádem, může být z ranního dohledu vyloučen. 

3. Od 7:40 hodin mohou žáci vstupovat do těch podlaží budovy, kde bude probíhat jejich 
první vyuč. hodina.  

4. Dopolední vyučování: 
1. hodina: 8:00 – 8:45 hodin, přestávka: 10 minut, 
2. hodina: 8:55 – 9:40 hodin, přestávka: 15 minut, 
3. hodina: 9:55 – 10:40 hodin, přestávka: 10 minut, 
4. hodina: 10:50 – 11:35 hodin, přestávka: 10 minut, 
5. hodina: 11:45 – 12:30 hodin, přestávka 10 minut, 
6. hodina: 12:40 – 13:25 hodin, přestávka 10 minut, 
Odpolední vyučování:  
7. hodina: 13:35 – 14:20 hodin, přestávka 5 minut, 
8. hodina: 14:25 – 15:10 hodin. 

5. Žáci, kteří se nestravují ve školní jídelně, opustí bez prodlení školu po skončení 
dopoledního vyučování. Žáci, kteří obědvají ve školní jídelně, opustí bez prodlení školu 
po obědě. Tohle ustanovení neplatí pro žáky, kteří budou polední přestávku (tzv. 
volnou hodinu) trávit ve stanovené třídě pod ped. dohledem. 

6. V době volné hodiny mezi dopoledním a odpoledním vyučováním je žák buď pod 
předem stanoveným dohledem ve stanovené třídě – informaci kdy a kde obdrží na 
začátku školního roku od třídního učitele – nebo odchází mimo areál školy. Žák, který 



zůstává ve škole pod dohledem, jednoduše zaeviduje svoji přítomnost napsáním svého 
jména na tabuli. Žák, který se nebude chovat ve volné hodině v souladu se školním 
řádem, může být kázeňsky opatřen, případně z volné hodiny vykázán. 

7. Za žáky, kteří mají mezi dopoledním a odpoledním vyučováním volnou hodinu (5. nebo 
6. vyučovací), kteří nevyužijí možnosti být pod dohledem a kteří se rozhodnou opustit 
budovu školy, nenese škola odpovědnost, škola nad těmito žáky po tuto dobu 
nevykonává dohled, a neplatí pro tyto žáky po tuto dobu školní řád. Žáci se vrací zpět 
do budovy školy na odpolední vyučování nejdříve ve 12:20 hodin (v případě 5. vyuč. 
hod.) a 13:15 hodin (v případě 6. vyuč. hod.) a zvoní na tlačítko s nápisem „Sborovna“, 
nebude-li nikdo otvírat, zvoní na tlačítko „Ředitelna“, do budovy školy vstupují 
nejpozději ve 12:30 resp. 13:25 hodin. 

8. Po skončení odpoledního vyučování všichni žáci opustí bez prodlení budovu školy.  
9. Osoby (vyjma zaměstnanců a žáků) se nesmí bez vědomí vedoucích pracovníků 

svévolně pohybovat po budově školy, v areálu školy, včetně přilehlých sportovišť. 
Každý z pracovníků školy, který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod 
jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně po budově. 

10. Žáci mají zakázáno komukoliv otvírat vstup do budovy školy a mají povinnost za sebou 
pečlivě zavřít dveře při příchodu do školy nebo při odchodu ze školy. 

11. Rodiče žáků prvního ročníku smí doprovázet své děti pouze do šaten a pouze v 
měsíci září. 

12. Po poslední vyučovací hodině dopoledního a odpoledního vyučování vyučující předává 
žáky, kteří jsou přihlášeni do školní družiny, vychovatelce školní družiny. Ostatní žáky 
odvádí do šaten a stravující se žáky pak do školní jídelny. 

13. O přestávkách (mimo přestávky polední) a v době vyučování je zakázáno opouštět 
budovu školy bez souhlasu učitele; v případě zájmových činností jen se svým vedoucím.  

14. V šatnách a na toaletách se zdržují žáci jen po nezbytně nutnou dobu. 
15. Do jiných tříd přecházejí žáci ukázněně, na schodišti po pravé straně. 
16. Vstupovat do tělocvičny a dílny smějí žáci jen s učitelem, o polední přestávce (volné 

hodině) v nich nesmějí pobývat.  
17. Po vstupu do budovy se žáci přezouvají v šatnách. Do tělocvičny vstupují po přezutí do 

vhodné sportovní obuvi, která nezanechává na podlaze černé šmouhy.  
18. Žákům je zakázáno bez vědomí učitele manipulovat se zatemněním i otevírat okna.  
19. Při účasti na školních i mimoškolních akcích dodržují žáci ustanovení školního řádu.  

 
Režim při akcích mimo školu  

1. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při akcích a vzdělávání mimo místo, kde se 
uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje škola vždy nejméně jedním zaměstnancem školy – 
pedagogickým pracovníkem. Společně s ním může akci zajišťovat i zaměstnanec, který 
není pedagogickým pracovníkem, pokud je zletilý, způsobilý k právním úkonům a 
pokud absolvoval poučení o způsobu vykonávání dohledu nad žáky. 

2. Při organizaci výuky při akcích souvisejících s výchovně vzdělávací činností školy mimo 
místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví zařazení a délku přestávek pedagog 
pověřeným vedením akce, podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním 
fyziologickým potřebám žáků. 

3. Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, nesmí na jednu 
osobu zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví žáků připadnout více než 25 žáků. 



Výjimku z tohoto počtu může stanovit s ohledem na náročnost zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví žáků ředitel školy. Škola pro plánování těchto akcí stanovuje pravidla – 
každou plánovanou akci mimo budovu školy předem projedná organizující pedagog s 
vedením školy zejména s ohledem na zajištění BOZ. Akce se považuje za schválenou 
uvedením v plánu práce školy, kde zároveň s časovým rozpisem akce uvede ředitel 
školy jména doprovázejících osob. 

4. Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, kdy místem pro 
shromáždění žáků není místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje organizující 
pedagog bezpečnost a ochranu zdraví žáků na předem určeném místě 15 minut před 
dobou shromáždění. Po skončení akce končí zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví 
žáků na předem určeném místě a v předem určeném čase. Místo a čas shromáždění 
žáků a skončení akce oznámí organizující pedagog nejméně 2 dny předem zákonným 
zástupcům žáků, a to zápisem do systému Edookit. 

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

6. Pro společné zájezdy tříd, lyžařské kursy, školy v přírodě, platí zvláštní bezpečnostní 
předpisy, se kterými jsou žáci předem seznámeni. Při pobytu v ubytovacích zařízeních 
se žáci podřizují vnitřnímu řádu tohoto zařízení. Pro pořádání mimoškolních akcí platí 
zvláštní směrnice školy. 

7. Za dodržování předpisů o BOZ odpovídá vedoucí akce, který je určen ředitelem školy.  
8. Součástí výuky je také lyžařský výcvik v jednom z ročníků druhého stupně. Do výuky 

mohou být zařazeny také další aktivity jako bruslení, školy v přírodě, plavání atd.  
9. Chování žáka na mimoškolních akcích je součástí celkového hodnocení žáka. 
10. Akcí pořádaných mimo školu se účastní ten žák, kterému nebylo od začátku školního 

roku do data pořádání akce uloženo žádné kázeňské opatření v souvislosti se závažným 
zaviněným porušením školního řádu zejména násilným chováním. 

 
 
III. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, ochrany žáků před sociálně 
patologickými jevy, projevy nepřátelství a diskriminace 
 

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

2. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků v areálu školy v době 
vyučování nebo mimo areál školy na mimoškolní akci, žáci hlásí ihned, nejpozději před 
odchodem domů, vyučujícímu nebo pedagogickému dohledu. Příslušný pracovník 
bezodkladně oznámí úraz nadřízenému a provede evidenci úrazu do knihy úrazů. Úraz, 
který nebude žákem nahlášen v souladu s pravidly, nebude posuzován jako školní úraz. 

3. Školním úrazem není úraz, který se žákům stane ve volné hodině mezi dopoledním a 
odpoledním vyučováním, když nejsou přítomni ve škole pod dohledem, a dále úraz na 
cestě do školy a ze školy. 

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

5. Při výuce v tělocvičně, dílnách, na pozemcích, v laboratoři, zachovávají žáci specifické 
bezpečnostní předpisy pro tyto učebny, dané vnitřním řádem odborné učebny, a řídí 
se pokyny vyučujících. Vyučující daného předmětu provedou prokazatelné poučení 
žáků v první vyučovací hodině školního roku, dodatečné poučení žáků chybějících 



v první hodině, a dodatečné poučení žáků nově zapsaných v průběhu roku. O poučení 
žáků provede učitel záznam do třídní knihy. Poučení o BOZ a PO se provádí rovněž před 
každou akcí mimo školu. 

6. Pedagogičtí a provozní pracovníci školy nesmí žáky v době dané rozvrhem bez dohledu 
dospělé osoby uvolňovat k činnostem mimo budovu, nesmí je samotné posílat k lékaři 
atd. Škola odpovídá za žáky v době dané rozvrhem výuky žáka, včetně nepovinných 
předmětů, přestávek a stravování.  

7. Žák, který bude viditelně vykazovat známky nemoci při příchodu do školy (např. 
infekční onemocnění, rýma, kašel, malátnost, zvracení, vši atd.) nebude mu umožněn 
vstup do budovy školy a zákonný zástupce bude vyzván k zajištění jeho vyzvednutí. 
Budou-li příznaky nemoci patrné až v průběhu vzdělávání, bude žák vyčleněn a jeho 
zákonný zástupce bude vyzván k zajištění jeho vyzvednutí. Pokud zákonný zástupce 
bude chtít organizovat vyzvednutí dítěte jinou osobou, jiným způsobem, musí o tom 
informovat před vyzvednutím v systému Edookit: Docházka – Hlášení dopředu po 
hodinách – Odeslat avízo o absenci. Při samotném vyzvedávání zákonný zástupce zvoní 
na tlačítko „Sborovna“, převzetí dítěte stvrdí svým podpisem na formuláři, který mu 
bude předložen. 

8. Žákům je zakázáno nosit do školy věci, které nesouvisejí s vyučováním, zbraně a 
předměty, které mohou být za zbraně zaměnitelné, především nože. 

9. V areálu školy je žákům zakázáno žvýkat žvýkačky. 
10. Pokud žák zjistí ztrátu osobní věci, neprodleně hlásí tuto skutečnost vyučujícímu nebo 

učiteli, který koná dohled. Za mobil a jiné cennosti si žák zodpovídá sám. 
11. Je zakázán jakýkoliv druh diskriminace, nepřátelství, jakýkoliv druh násilného jednání 

nebo násilí vůči osobám pobývajících ve škole, vůči osobám pobývajících na školním 
pozemku nebo osobám účastnících se školních akcí. Chováme se k sobě s respektem. 

12. Je-li žákovi nějak ubližováno a ví si rady sám, pomůže si sám. Je-li žákovi ubližováno a 
neví s tím rady, oznámí to libovolným způsobem (např. třídnímu učiteli, výchovnému 
poradci, řediteli, Edookit – zpráva, MS Teams – zpráva, schránka důvěry, rodič). 
Podobně postupuje žák, který je svědkem ubližování, buď pomůže sám, nebo zařídí 
pomoc někoho jiného.  

13. Nošení, držení, distribuce návykových látek, pití alkoholických nápojů a kouření je 
žákům v celém areálu školy zakázáno.   

14. Žák (i zákonný zástupce) má právo využít služby školního poradenského pracoviště 
(dále jen ŠPP). ŠPP zajišťuje poskytování poradenských služeb v rozsahu odpovídajícím 
počtu a vzdělávacím potřebám žáků školy. ŠPP se řídí školním preventivním 
programem (minimálním). Běžnou komunikaci mezi školou a poradenským zařízením, 
mezi školou a OSPOD, zajišťuje vedoucí ŠPP ve spolupráci s ostatními zaměstnanci 
školy, a to výhradně prostřednictvím služebního e-mailu, ředitel školy je o záležitostech 
vyžadujících zvláštního zřetele, jejich evidenci, sledování i vyhodnocování neodkladně 
a průběžně informován vedoucí ŠPP.  

15. Mobil bude mít žák ve výuce vypnutý a mimo dosah. Žákům je ve výuce zakázána 
manipulace s chytrými hodinkami a obdobnými zařízeními (tzv. wearables). Jestliže žák 
svým zařízením naruší výuku, bude mu uloženo napomenutí třídního učitele v případě 
žáka prvního stupně, a důtka třídního učitele v případě žáka druhého stupně. 

1. Rozhodne-li se vyučující v dané hodině udělit žákům výjimku, nejprve jasně a 
srozumitelně vymezí, k jakému účelu bude zařízení používáno. Bude-li zařízení 
aktivně používáno ve výuce, žák bude mít možnost využít školní wifi. 



2. Výjimka může být udělena i ze zdravotních důvodů, a to i trvale.  
16. Prevence kyber-šikany a ochrana soukromí žáků a zaměstnanců školy 

a) Všem osobám pohybujícím se v objektu školy je zakázáno pořizování 
audiozáznamů, videozáznamů a fotografií, a to i přístroji, které mají primárně jiný 
účel použití, ale pořízení audiovizuálních záznamů umožňují (tablety, notebooky, 
mobilní telefony, přehrávače, webkamery apod.). Zákaz uvedený v předchozí 
větě se vztahuje i na žáky na mimoškolních akcích. 

1. Výjimku ze zákazu pořizování audiozáznamů, videozáznamů a fotografií může 
udělit pouze pedagogický pracovník, který jmenovitě určí osobu, které je výjimka 
udělena, a čas (období), po který bude výjimka platit.  

2. Výjimka ze zákazu nastane v případě, pokud žák použije zařízení a následně i 
záznam protiprávního či neetického jednání k ochraně svých práv, či práv někoho 
jiného. Takový žák jedná ve veřejném zájmu, tj. v zájmu zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví, jeho postup tak nelze posuzovat jako porušení školního řádu. 

b) Porušení zákazu uvedeného v odst. a) bude považováno za svévolné, závažné a 
záměrné, a dále bude považováno za útok na osobu, která by mohla být 
audiozáznamem nebo videozáznamem nebo fotografií identifikována (podle 
podoby, hlasu, části těla, stínu, nonverbální komunikace apod.).  

 
IV. Podmínky zacházení s majetkem školy 
 

1. Žák má právo šetrně užívat zařízení školy, pomůcky a učebnice v souvislosti s výukou. 
Je přitom povinen řídit se pokyny učitelů a jiných oprávněných osob.  

2. Žák je povinen udržovat v pořádku a nepoškozené všechny věci, které tvoří zařízení 
školy a třídy a také ty, které mu byly svěřeny v souvislosti s výukou.  

3. Zjistí-li žák po příchodu do třídy nebo učebny, že jeho lavice či židle vykazuje známky 
poškození, po začátku hodiny tuto skutečnost oznámí vyučujícímu. 

4. Za škodu na majetku školy, kterou způsobí žák svévolně nebo z nedbalosti nebo 
v souvislosti s porušením šk. řádu, mohou být vyžadovány odpovídající náhrada nebo 
uvedení věci do původního stavu.  

5. Žákům základních škol jsou bezplatně poskytovány učebnice a učební texty uvedené 
v seznamu podle školského zákona. Žáci jsou povinni řádně pečovat o takto propůjčený 
majetek školy, ochraňovat jej před ztrátou a poškozením. Je-li součástí poskytování 
digitálních studijních materiálů i licenční kód (nebo PIN apod.) žák jej bezpečně 
uchovává a používá výhradně pro vlastní potřebu. O způsobu používání digitálních 
učebnic jsou žáci poučeni vyučujícím. 

6. Žák je povinen uhradit v případě poškození, zničení či ztráty zapůjčených učebnic 
částku vycházející ze stavu učebnice z předchozího roku a ze zapsaných závad, za 
učebnice, které jsou v oběhu 

1. rok...až 80 % pořizovací ceny, 
2. rok...až 50 % pořizovací ceny, 
3. rok...až 25 % pořizovací ceny, 
4. rok...až 10 % pořizovací ceny, 
od 5. roku...bez náhrady 

 



V. Pravidla pro udělování a ukládání výchovných opatření 
 
Pro posílení pozitivního vzorce chování žáků udělujeme pochvaly a jiná ocenění: 

a) Každý žák má, úměrně svému věku, možnost za účast i umístění ve školních i 
mimoškolních soutěžích, za účast i přípravu akcí pořádaných školou, sbírat body. Tyto 
body získané žáky v průběhu roku pak slouží vedení školy jako podklad 
pro vyhodnocení práce žáků na konci školního roku i k samotnému rozdávání pochval 
a odměn. Toto ohodnocení žáků je plně v kompetenci vedení školy. 

b) Ředitel školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné 
právnické či fyzické osoby žákovi po projednání s pedagogickou radou udělit pochvalu 
nebo jiné ocenění za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, 
záslužný nebo statečný čin nebo za mimořádně úspěšnou práci. 

c) 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. 
 

Pro potlačení negativního vzorce chování ukládáme žákům kázeňská opatření: 
a) Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle míry intenzity tohoto 

porušení žákovi uložit napomenutí třídního učitele, důtku třídního učitele, důtku 
ředitele školy. 

b) Jedná-li se o méně závažná porušení povinností stanovených školním řádem (v menším 
rozsahu a bez opakování), ukládá se žákovi zpravidla důtka třídního učitele nebo 
napomenutí třídního učitele. 

c) V případě zvláště závažného zaviněného porušení povinností stanovených školním 
řádem, ředitel rozhodne o případném uložení důtky ředitele školy.  

d) Kázeňské opatření slouží jako jeden z podkladů pro hodnocení chování. Žák se učí 
chování tak, že  

1. jestliže po uložení kázeňského opatření dojde k potlačení negativního vzorce 
chování, pak není důvod toto opatření dále promítat do celkového hodnocení 
chování, 

2. jestliže k uložení kázeňského opatření dojde opakovaně, a i přesto toto nevede 
k potlačení negativního vzorce chování žáka, pak se četnost opakování 
promítne do celkového hodnocení chování žáka. Výjimka z promítnutí do 
celkového hodnocení chování se týká žáků, kteří mají diagnostikovanou 
poruchu chování. 

 
Ukončení vzdělávání žáka, který již má splněnou povinnou školní docházku 
Ředitel školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci žáka 
rozhodnout o ukončení vzdělávání, jestliže 

a) se žák bez omluvy zákonného zástupce neúčastní základního vzdělávání, 
b) žákův prospěch je v rámci čtvrtletního hodnocení nedostatečný alespoň z jednoho 

předmětu, 
c) žákovi bylo uloženo kázeňské opatření v souvislosti s porušením pravidel stanovených 

školním řádem, 
d) zákonný zástupce sám požádá o ukončení. 

 



VI. Podmínky pro uvolňování žáků z vyučování a omlouvání neúčasti žáků ve vyučování 
 

1) Neomluvená hodina je taková hodina, kdy žákova nepřítomnost není řádně doložena 
zákonným zástupcem. 

2) Nemůže-li se žák účastnit vyučování nebo části vyučování z předem známých důvodů, 
požádá jeho zákonný zástupce o jeho uvolnění. Uvolnění žáka je třeba provést s 
dostatečným předstihem (Edookit – Docházka – Hlášení dopředu po dnech nebo 
Hlášení dopředu po hodinách – Odeslat avízo o absenci).  

3) Jestliže bude zákonný zástupce žádat o uvolnění na poslední chvíli, avizuje to 
náhradním způsobem. Buď písemně, rukou psaným textem na volný list papíru podle 
uvedeného vzoru, nebo osobním vyzvednutím si žáka ve škole. V souvislosti 
s vyžádaným uvolněním žáka nesmí být narušována výuka. 

a) VZOR FORMULACE UVOLNĚNÍ: 
Uvolněte mého syna/dceru ………………………(celé jméno), žáka …………(třída), 
dne…………..(datum) z části vyučování z důvodu…….......................................... 
Syn/dcera odejde ze školy sám/sama v ................... hod (přesný časový údaj). 
Celé jméno oprávněné osoby – zákonného zástupce napsané hůlkovým 
písmem, podpis a datum vyhotovení. 

b) VZOR FORMULACE POVĚŘENÍ: 
Pověřuji ................ (celé jméno, příbuzenský vztah, datum narození a číslo OP) 
k převzetí dohledu nad mým synem/dcerou………………………. (celé jméno), 
žákem………….(třída). Syn/dcera dne………………………. (datum)………........(důvod 
absence). Odcházet bude v …………........hod. v doprovodu .................., 
která/který syna/dceru osobně vyzvedne ve škole v uvedený čas.  
Celé jméno oprávněné osoby (zákonného zástupce) napsané hůlkovým 
písmem, podpis a datum vyhotovení. 

4) Jestliže zákonný zástupce nepožádá o uvolnění žáka předepsaným způsobem, škola 
jeho žádosti nevyhoví. 

5) Žák, který nebude z vlastní vůle řádně docházet do školy, výuky dle rozvrhu hodin, 
bude mu v souladu s pravidly pro hodnocení výsledků vzdělávání uloženo kázeňské 
opatření. Pokud dojde k závažnému nebo opakovanému porušení školního řádu v 
souvislosti s řádnou docházkou do školy, může být toto promítnuto do celkového 
hodnocení chování na konci klasifikačního období.  

6) Zákonný zástupce při porušení své zákonné povinnosti zajistit řádnou docházku bude 
vyzván ředitelem školy dle § 22 odst. 3 pís. b) školského zákona 561/2004 Sb. k ústnímu 
jednání. Pokud by zákonný zástupce porušoval svoji povinnost opakovaně nebo ve 
velkém rozsahu, má škola povinnost podat podnět k řešení podezření ze spáchání 
přestupku orgánu sociálně-právní ochrany dětí. 

7) Jestliže bude chtít zákonný zástupce uvolnit žáka na 3 a více dnů, např. z důvodu 
rodinné rekreace, požádá písemně (formulář Žádost o uvolnění ke stažení na webu 
školy).  

8) 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.  

 
 



Dokládání důvodů nepřítomnosti zákonným zástupcem: 
1) Počátek nepřítomnosti je současně i první den nepřítomnosti. Jestliže zákonný 

zástupce do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka a stanoveným 
způsobem (Edookit – Docházka – Zpětné omlouvání – Omluvit vybrané) nedoloží 
důvody žákovy nepřítomnosti, budou hodiny evidovány jako neomluvené. 

2) Den předcházející návratu do školy je posledním dnem absence žáka. V den návratu 
žáka do školy zákonný zástupce ukončí absenci žáka (Edookit – Docházka – Zpětné 
omlouvání – Omluvit vybrané). 

3) V případech hodných zvláštního zřetele (častá nepřítomnost, nadměrná absence 100 a 
více hodin) bude škola po předchozím projednání pedagogickou radou požadovat dvojí 
autorizace nebo dvojí způsob doložení. Povinná osoba bude s postupem seznámena 
prokazatelným způsobem.  

 
VII. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 
 
Tato pravidla jsou uvedena v samostatné části – Příloha č. 1 
 
 
VIII. Školní družina 
 
Škola provozuje školní družinu. Evidence činností školní družiny se řídí řádem školní družiny. 
Provoz školní družiny je vyvěšen na nástěnce v přízemí budovy školy a na dveřích školní 
družiny.  
 
Ukončení vzdělávání žáka ve školní družině 
Ředitel školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci žáka 
rozhodnout o ukončení vzdělávání žáka ve školní družině, jestliže 

a) se žák opakovaně bez omluvy zákonného zástupce osobně neúčastní vzdělávání ve 
školní družině; omluvenka musí být doručena vedoucí školní družiny formou zprávy 
prostřednictvím systému Edookit v daný den nejpozději hodinu před začátkem 
vzdělávaní ve školní družině, 

b) žák se opakovaně chová v rozporu s řádem školní družiny nebo se opakovaně chová 
v rozporu se ŠŘ,  

c) žák se opakovaně odmítá vzdělávat dle ŠVP pro ŠD, 
d) zákonný zástupce opakovaně narušuje režim školní družiny, např. vyzvedáváním dítěte 

v časech, které zákonným zástupcem nebyly uvedeny v přihlášce do ŠD, nebo v časech, 
které narušují denní režim či program vzdělávání, 

e) zákonný zástupce opakovaně včas neuhradí úplatu za vzdělávání ve školní družině. 
 
IX. Školní jídelna 
 
Škola disponuje svou vlastní školní jídelnou, v níž se stravují žáci, zaměstnanci školy a cizí 
strávníci. Školní jídelna se řídí řádem školní jídelny. 
 



X. Podrobnosti k vynucené distanční formě vzdělávání (v případech popsaných v §184 
a školského zákona) 
 
Formy vzdělávání: 

1. Denní: opatření se vztahuje na omezený počtu žáků, který nepřekročí více jak 50 % 
žáků třídy. Výuka žáků docházejících do školy i těch, kteří chybějí, probíhá obvyklou 
formou. Škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem a 
postupuje jako tehdy, když jsou žáci běžně nemocní.  

2. Smíšená: opatření se vztahuje na více jak 50 % žáků třídy. Žáci, na které se opatření 
vztahuje (je jim zakázáno chodit do školy), se vzdělávají distančním způsobem. Škola je 
povinna je vzdělávat a žáci jsou povinni se vzdělávat. Ostatní žáci pokračují v denní 
docházce.  

3. Distanční: do školy nesmí chodit celá třída, více tříd nebo celá škola – vzdělávání těchto 
žáků probíhá pouze distanční formou. Jestliže do školy nesmí chodit nikdo, vzdělávají 
se distančně všichni a škola všem tento způsob vzdělávání poskytuje. Distanční způsob 
může probíhat nejrůznějšími formami, a to dle aktuálních možností školy i 
individuálních podmínek jednotlivých žáků. Škola vždy přizpůsobí distanční výuku jak 
individuálním podmínkám jednotlivých žáků, tak také personálním a technickým 
možnostem školy. Distanční způsob vzdělávání musí vždy respektovat aktuální 
zdravotní stav a individuální podmínky konkrétních žáků, jestliže s nimi byla škola 
seznámena. Zákonní zástupci nezletilých žáků nebo žáci sami seznámí třídního učitele 
s podmínkami, které žák pro vzdělávání má.  

 
a) Vyučující žákům zadávají úkoly povinné a dobrovolné a dle kritérií, která žákům 

dopředu oznámí, je hodnotí. Žáci jsou povinni odevzdávat dle pravidel stanovených 
vyučujícím pouze úkoly označené jako povinné. Během zadávání a hodnocení úkolů 
vyučující používají zpětnou vazbu a slovní hodnocení, a to především pomocí MS 
Teams, Edookit. Zpětná vazba a slovní hodnocení slouží na konci hodnotícího období 
jako podklad k pololetní klasifikaci. 

b) Nařízená distanční výuka je povinnou vzdělávací formou, a jestliže se jí žák neúčastní, 
doloží jeho zákonný zástupce důvody nepřítomnosti stejným způsobem a za stejných 
podmínek, jako při denní formě – Edookit.  

c) Základní platformou pro online výuku jsou nástroje MS Teams, MS Forms a Edookit pro 
žáky 1. – 9. ročníků, a to zejména aplikace MS Teams (online výukové lekce, skupinový 
a individuální chat, audio či videohovory, zadávání a odevzdávání úkolů, kalendář) a 
aplikace MS Forms pro testování a dotazníková šetření, dále je možno využít školní e-
mailové účty a další aplikace či ověřené relevantní zdroje.  

d) Kromě nástrojů MS Teams a dalších aplikací pro vlastní výuku bude využíván i Edookit 
a webové stránky školy, a to zejména pro předávání informací žákům a zákonným 
zástupcům ze strany školy a případnou vzájemnou komunikaci mezi zákonnými 
zástupci a školou. Hlavním komunikačním kanálem mezi zaměstnanci školy je MS 
Teams a pracovní e-mailové adresy ve formátu – x.yyyyyyy@zslodenice.cz.  

e) Škola v případě vynucené distanční formy výuky sestaví zvláštní rozvrh s určenými časy 
pro synchronní výuku hlavních a ostatních předmětů.  

f) Zadávané úkoly jsou evidovány prostřednictvím zápisu do třídní knihy v systému 
Edookit, zápis v třídní knize bude uváděn ve formě „Distanční výuka – a příslušné 
téma“.  



g) Vyučovací předměty se v rámci distanční výuky dělí na hlavní a vedlejší.  
h) Hlavními jsou český jazyk a literatura, matematika a anglický jazyk, tyto hlavní 

předměty budou zařazovány do rozvrhu alespoň 2x v týdnu.  
i) Vedlejší předměty kromě výchov budou zařazovány do rozvrhu 1 – 2x v týdnu.  
j) Výtvarná výchova, hudební výchova, pracovní činnosti… budou v období distanční 

výuky realizována pouze formou domácích úkolů, a to předáváním materiálů či návodů 
pro samostatné činnosti žáků.  

k) V případě online výuky – videokonference je zakázáno pořizovat fotografie, videa i 
zvukové záznamy (např. zesměšňování účastníků konference). Výroba i šíření výše 
uvedených materiálů po internetu bude považováno za hrubé porušení školního řádu 
a promítne se do celkového hodnocení chování v závěru klasifikačního období.  

 
Závěrečná ustanovení  
1. Směrnice nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2022  
2. Podle § 30 školského zákona č. 561/2004 Sb. zveřejňuje ředitel školy tento řád následujícím 
způsobem: vyvěšením v hale školy.  
3. Žáci školy budou s tímto řádem seznámeni třídními učiteli, seznámení bude zaznamenáno v 
třídních knihách.  
4. Zákonní zástupci žáků budou informováni o vydání i obsahu školního řádu informací v EŽK, 
na veřejné vývěsce na dveřích školy, v hale školy a na webových stránkách školy.  
5. Zaměstnanci školy budou se zněním ŠŘ seznámeni na nejbližší provozní poradě nebo 
pedagogické radě a zaměstnanci, kteří mají zřízenou el. schránku, jej obdrží i v elektronické 
podobě. Vedoucí pracovníci na všech stupních řízení zkontrolují, zda jejich podřízení byli s 
touto směrnicí dostatečně seznámeni.  
 
V Loděnicích dne 29. 6. 2022  
 
Mgr. Petr Machálek  
ředitel školy 


