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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 
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Ředitelka:    Ing. Jana Buršová 
Vedoucí učitelka MŠ:  Bc. Hana Malušková 
Vedoucí školní jídelny:  Ema Pechová 
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Článek 1 
 

Práva a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o 
pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky, 
 
  

1. Žáci mají právo na: 
a) vzdělávání a školské služby podle školského zákona, 
b) být informován o průběhu a výsledcích svého vzdělávání, 
c) na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se 

vzdělávání, 
d) využívání služeb a zařízení péče o děti, která jsou pro ně určena, 
e) svobodu projevu, 
f) na svobodu myšlení, svědomí a náboženství, 
g) na odpočinek a volný čas, právo věnovat se hrám a rekreační činnosti 

přiměřené jeho věku, 
h) ochranu před jakýmkoliv tělesným či duševním násilím, urážením nebo 

zneužíváním, 
i) životní úroveň nezbytnou pro jeho tělesný, duševní, mravní a sociální rozvoj, 
j) žák s tělesným postižením má právo žádat pedagogické pracovníky školy o 

pomoc při sebeobslužných prvcích a hygieně. 
k) na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, má právo vzdělání a 

na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a 
dodržování základních psychohygienických podmínek.  

 
 
2. Rodiče (zákonní zástupci) mají právo zejména na: 

a) svobodnou volbu školy pro své dítě, 
b) informace o průběhu a vzdělávání dítěte ve škole, 
c) informace o škole podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, 
d) nahlížet do výroční zprávy, pořizovat si z ní opisy a výpisy, 
e) právo na vzdělávání v jazyce národnostní menšiny, a to za podmínek 

stanovených v § 14 školského zákona, 
f) na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského 

zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona, 
g) u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vzdělávání, jehož 

obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, 
na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní, a na 
poradenskou pomoc školy a školského poradenského zařízení, 

h) volit a být voleni do školské rady, 
i) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí 

vzdělávání žáka, 
j) požádat o přezkoumání výsledků hodnocení žáka. 

 



3. Žáci jsou povinni: 
a) řádně docházet do školy nebo školského zařízení a řádně se vzdělávat, 
b) dodržovat školní a vnitřní řád a předpisy a pokyny školy a školského zařízení k 

ochraně zdraví a bezpečnosti 
c) plnit pokyny pedagogických pracovníků škol a školských zařízení vydané v 

souladu s právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem, 
d) chovat se ve škole slušně k dospělým i jiným žákům školy,  
e) chovat se tak, aby neohrozil zdraví svoje, ani jiných osob, 
f) chodit do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin a účastnit se činností 

organizovaných školou,  
g) účast na vyučování nepovinných předmětů je pro přihlášené žáky povinná, 

odhlásit se může vždy ke konci pololetí, 
h) chodit do školy vhodně a čistě upraveni a oblečeni, 
i) zacházet s učebnicemi a školními potřebami šetrně, udržovat své místo, třídu i 

ostatní školní prostory v čistotě a pořádku,  
j) chránit majetek před poškozením;  
k) nosit do školy učebnice a školní potřeby podle rozvrhu hodin a pokynů učitelů, 
l) před ukončením vyučování z bezpečnostních důvodů neopouštět školní 

budovu, přesun na stravování je pod dohledem pedagogického pracovníka, 
m) chránit své zdraví i zdraví spolužáků; žákům jsou zakázány všechny činnosti, 

které jsou zdraví škodlivé. 
n) řádně a systematicky se připravovat na vyučování, 
o) nenosit do školy předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zdraví 

a bezpečnost jeho nebo jiných osob, 
p) cenné předměty, včetně šperků a mobilních telefonů odkládá pouze na místa 

k tomu určená na pokyn vyučujících, kteří je po stanovenou dobu přeberou do 
úschovy a zajistí jejich bezpečnost. 

q) nedopouštět se hrubého slovního a úmyslného fyzického útoku vůči jinému 
žákovi,  

4. Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni: 
a) zajistit, aby dítě a žák docházel řádně do školy nebo školského zařízení, 
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 zdravotní způsobilosti žáka ke 

vzdělávání a případných změnách způsobilosti, 
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 

školského zákona č. 561/2004 Sb. další údaje, které jsou podstatné pro 
průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a žáka, a změny v těchto údajích. 

 
a. Při porušení povinností stanovených tímto školním řádem lze podle 

závažnosti porušení žákovi uložit: 
i. napomenutí třídního učitele, 
ii. důtku třídního učitele, 
iii.  důtku ředitele školy. 

Škola neprodleně oznámí uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody 
prokazatelným způsobem jeho zákonnému zástupci a zaznamená je do 
dokumentace školy. 

 



Článek 2 

Organizace vyučování a režim školy 

 
A. Režim činnosti ve škole  
1. Vyučování ve škole v průběhu celého školního roku je dáno organizací 

příslušného školního roku včetně období školního vyučování, vedlejších a 
hlavních prázdnin a týdenním rozvrhem jednotlivých tříd. 

2. Vyučování probíhá podle časového rozvržení vyučovacích hodin a přestávek, 
které je přílohou tohoto řádu. 

3. Volné dny, které vyhlašuje ředitel školy, oznamuje předem rodičům třídní učitel 
proti podpisu v žákovských knížkách, na školní nástěnce nebo na webových 
stránkách školy. Rovněž tak oznamují třídní učitelé jakoukoliv úpravu vyučovacích 
hodin během školního roku. 

4. Žáci přicházejí do školy nejpozději 10 minut před zahájením vyučování tak, aby 
se mohli včas připravit na výuku. 

5. Školní budova se otevírá vždy před zahájením vyučování, tj. v 7.20 hodin při 
zahájení první vyučovací hodinou, v zimním období v 7.15 hodin, v jinou dobu 
pouští žáky do školy pověřený zaměstnanec školy. 

6. Po příchodu do budovy školy si žáci odkládají obuv, svršky a jiné věci na místo 
určené, to je do šatny žáků, přezouvají se a odcházejí do tříd. V průběhu 
vyučování je žákům vstup do šaten povolen pouze se svolením vyučujícího. 

7. Vyučování začíná v 7:40 hodin. Vyučovací hodina trvá 45 minut. Přestávky mezi 
vyučovacími hodinami jsou desetiminutové. Po druhé vyučovací hodině se 
zařazuje přestávka v délce 20 minut. 

8. Dohled nad žáky je zajištěn po celou dobu jejich pobytu ve školní budově, přehled 
dohledů je vyvěšen na všech úsecích, kde probíhá výuka a jiná činnost žáků.  

9. Při organizaci výuky jinak než ve vyučovacích hodinách stanoví zařazení a délku 
přestávek pedagog, pověřený vedením akce.  

10. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků ve škole zajišťuje škola svými zaměstnanci, 
pedagogickými i nepedagogickými. Zaměstnance, který není pedagogickým 
pracovníkem, může ředitel školy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků 
určit pouze, pokud je zletilý a způsobilý k právním úkonům. 

11. Škola při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování 
školských služeb přihlíží k základním fyziologickým potřebám dětí a žáků a vytváří 
podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických 
jevů. 

12. Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí a žáků při vzdělávání a s ním 
přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb. 

13. Škola vede evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, k nimž došlo při činnostech 
uvedených v odstavci 12, vyhotovuje a zasílá záznam o úrazu stanoveným 
orgánům a institucím. 

14. O všech přestávkách je umožněn pohyb dětí mimo třídu. Velké přestávky jsou za 
příznivého počasí určeny k pobytu dětí mimo budovu školy. 

15. V období školního vyučování může ředitel školy ze závažných důvodů, zejména 
organizačních a technických, vyhlásit pro žáky nejvýše 5 volných dnů ve školním 
roce. 

 



B. Režim při akcích mimo školu 
1. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při akcích a vzdělávání mimo místo, kde se 

uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje škola vždy nejméně jedním zaměstnancem 
školy - pedagogickým pracovníkem. Společně s ním může akci zajišťovat i 
zaměstnanec, který není pedagogickým pracovníkem, pokud je zletilý a způsobilý 
k právním úkonům. 

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

3. Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, nesmí na 
jednu osobu zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví žáků připadnout více než 25 
žáků. Výjimku z tohoto počtu může stanovit s ohledem na náročnost zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ředitel školy.  

4. 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 poučí o bezpečnosti. Pro společné zájezdy tříd, 
lyžařské kursy, školy v přírodě platí zvláštní bezpečnostní předpisy. Při pobytu v 
ubytovacích zařízeních se účastníci akce řídí vnitřním řádem tohoto zařízení a 
pokyny pedagogického dozoru. 

5. Škola zařadila do školního vzdělávacího programu základní plaveckou výuku, 
která se uskutečňuje v rozsahu nejméně 40 vyučovacích hodin celkem během 
prvního stupně. 

6. Chování žáka na mimoškolních akcích je součástí celkového hodnocení žáka 
včetně hodnocení na vysvědčení.  

 

 
Článek 3 

Docházka do školy 
1. Zabezpečení plnění povinné školní docházky žáka je zákonnou povinností 

zákonného zástupce dítěte. 
2. Žák je povinen zúčastnit se vyučování podle rozvrhu hodin. 
3. Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve 

vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka - 
písemně nebo telefonicky. Po návratu žáka do školy písemně na omluvném listu v 
žákovské knížce. Omluvu podepisuje jeden ze zákonných zástupců žáka.  

4. Ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na 
žádost jeho zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučování některého 
předmětu; zároveň určí náhradní způsob vzdělávání žáka v době vyučování 
tohoto předmětu. 

5. Nepřítomnost ve škole může být omluvena pro nemoc nebo z jiných vážných 
důvodů. Uvolnění z vyučování poskytuje třídní učitel (dále jen TU). Nepřítomnost 
předem známou oznámí rodiče TU předem. 

6. Rodiče informují o nepřítomnosti žáka ve škole TU nejlépe tentýž den, nejpozději 
druhý den. Pokud tak neučiní, je TU povinen zjistit, kde se žák nachází. 

7. Základní škola může požadovat, pokud to považuje za nezbytné, a po dohodě s 
lékařem a zákonným zástupcem žáka, doložení nepřítomnosti žáka z důvodu 
nemoci ošetřujícím lékařem žáka.  



8. Ve zcela výjimečných případech (především v případě časté nepřítomnosti žáka 
nasvědčující zanedbávání školní docházky) může škola požadovat jako součást 
omluvenky potvrzení ošetřujícího lékaře, resp. registrujícího praktického lékaře 
pro děti a dorost, o nemoci žáka i v případě nepřítomnosti, která nedosahuje 
délky delší než tři dny školního vyučování. 

9. O neomluvené i zvýšené omluvené nepřítomnosti informuje třídní učitel ředitele 
školy. 

10. Ukončení vzdělávání - jelikož se jedná o 1. stupeň základního vzdělávání, 
odchází po ukončení 5. třídy žáci na 2. stupeň základní školy dle vlastního 
uvážení a volby zákonného zástupce. 

 

 
Článek 4 

Povinnosti a zásady chování žáků, hygiena a bezpečnost žáků ve škole 

1. Žák dbá ve škole i mimo školu pravidel hygieny a bezpečnosti. Při veškerém 
svém jednání má na paměti to, aby nezpůsobil zranění nebo škodu na majetku 
ani sobě, ani ostatním. Poruší-li toto pravidlo a dojde ve škole i mimo školu k 
šikanování, krádeži či jiné škodě na zdraví a majetku jiného, bude jeho chování 
hodnoceno podle klasifikačního řádu školy. 

2. Žáci zdraví ve škole všechny dospělé osoby, při setkání hlasitě, při vstupu 
dospělé osoby do třídy povstáním. 

3. Žák se chová slušně ke spolužákům, uctivě ke všem zaměstnancům a návštěvám 
školy. 

4. Pro vstup a odchod ze školy používá hlavní vchod, řídí se časovým režimem 
otvírání a zavírání. Během vyučování a o přestávkách je zakázáno svévolně 
opouštět školní budovu. 

5. Žák nenarušuje průběh vyučovací hodiny. O přestávce se pohybuje v podlaží své 
třídy – okna ve třídě jsou zavřena, dveře do třídy otevřené. Navrátit se musí před 
zahájením vyučovací hodiny. Žáci se řídí pokyny dozírajícího učitele. 

6. Je přísně zakázáno vylézat na parapety oken školy a vyhazovat předměty z oken 
školy. 

7. Používání mobilních telefonů není dovoleno, v době vyučování musí být mobilní 
telefony vypnuty. V případě, kdy si žák nemůže mobilní telefon opatrovat (např. v 
hodinách TV), předá tento telefon do úschovy příslušnému vyučujícímu. Pouze v 
tomto případě škola odpovídá za jeho ztrátu. 

8. Do tělocvičny je vstup žákům povolen pouze s vyučujícím. Do tělocvičny vstupuje 
žák v obuvi, která neznečistí podlahu tělocvičny. Žáci se řídí řádem tělocvičny. 

9. Žáci vstupují do kanceláří, kabinetů a sborovny školy pouze na vyzvání 
zaměstnance školy. 

10. Žáci se přezouvají a převlékají zásadně v šatnách, při hodinách tělocviku v šatně 
u tělocvičny. V šatně nesmí nechat peníze, drobné předměty. 

11. Žáci jsou povinni dbát na hygienu, zvlášť před a po jídle, po tělovýchovných 
činnostech a činnostech výtvarných a pracovních výchov, také po použití WC. 

12. Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým 
vedením a jiným zařízením či pomůckami bez dozoru učitele. 



13. Předměty, které bezprostředně nesouvisí s vyučováním, nesmí žák do školy 
přinášet. Do školy také nesmí přinášet předměty a věci, které by mohly ohrozit 
jeho zdraví, způsobit úraz nebo ohrozit mravní výchovu žáků.  

14. Žáci jsou povinni okamžitě oznámit kterémukoliv pedagogickému pracovníku 
šikanování sebe sama nebo jiných žáků. Je nepřípustné, aby žák napadl své 
spolužáky z důvodu rasismu. 

15. Všichni žáci i zaměstnanci školy dodržují ustanovení Úmluvy o právech dítěte. 

16. Zásady slušného chování žák dodržuje nejen ve škole, ale i při akcích 
pořádaných školou. 

17. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během vyučování ve třídě, na 
chodbě nebo při jiných školních činnostech, jsou žáci povinni ihned nahlásit 
svému třídnímu učiteli nebo někomu z pedagogického dozoru. 
 
Evidence úrazů.  
a) Záznam o úrazu provádí zaměstnanec školy, který v době vzniku úrazu 

vykonával nad žáky dohled. Pokud byl úraz ohlášen dodatečně žákem nebo 
jeho zákonnými zástupci, záznam provádí opět zaměstnanec, během jehož 
dohledu k úrazu údajně došlo, nebo třídní učitel. 

b) V knize úrazů se evidují všechny úrazy dětí, žáků a studentů (dále jen "úraz"), 
ke kterým došlo při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a to 
nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy se škola (školské zařízení) o úrazu 
dozví.  

c) Při úrazech smrtelných a úrazech, jejichž důsledkem byla nepřítomnost dítěte, 
žáka nebo studenta ve škole nebo školském zařízení, vyhotovuje škola 
obdobným postupem záznamy o úrazu na předepsaných formulářích. Pro 
účely školských předpisů se smrtelným úrazem rozumí takové poškození 
zdraví, které způsobilo smrt po úrazu nebo na jehož následky žák zemřel 
nejpozději do jednoho roku od vzniku úrazu. Záznam o jakémkoli úrazu, i 
evidovaném v knize úrazů se vyhotoví také na žádost zákonného zástupce 
žáka, zletilého žáka nebo zřizovatele, zdravotní pojišťovny žáka, příslušného 
inspektorátu České školní inspekce anebo místně příslušného útvaru Policie 
České republiky. Škola (školské zařízení) vyhotoví o úrazu, který nezpůsobí 
nepřítomnost žáka ve škole nebo školském zařízení, záznam, pokud je 
pravděpodobné, že žáku bude poskytnuta náhrada za bolest a ztížení 
společenského uplatnění způsobené úrazem. Jedno vyhotovení záznamu o 
úrazu předá škola nebo školské zařízení zletilému žákovi, v případě 
nezletilého žáka jeho zákonnému zástupci. 

d) Hlášení úrazu. O úrazu nezletilého žáka podá škola nebo školské zařízení bez 
zbytečného odkladu hlášení jeho zákonnému zástupci. Pokud nasvědčují 
zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s úrazem byl spáchán trestný čin 
nebo přestupek, nebo jedná-li se o smrtelný úraz, podá škola nebo školské 
zařízení bez zbytečného odkladu hlášení místně příslušnému útvaru Policie 
České republiky. Dále o úrazu podá škola nebo školské zařízení bez 
zbytečného odkladu hlášení pojišťovně, u které je škola nebo školské zařízení 
pojištěno pro případ své odpovědnosti za škodu vzniklou na životě a zdraví 
žáků, pokud škola nebo školské zařízení má takové pojištění sjednáno. 

e) Záznam o úrazu, jehož důsledkem byla nepřítomnost, nebo pokud je 
pravděpodobné, že žáku bude poskytnuta náhrada za bolest a ztížení 
společenského uplatnění způsobené úrazem, zasílá škola (školské zařízení) 
za uplynulý kalendářní měsíc, nejpozději do pátého dne následujícího měsíce 



- zřizovateli, zdravotní pojišťovně žáka a příslušnému inspektorátu České 
školní inspekce. 

f) Záznam o smrtelném úrazu zasílá škola (školské zařízení) navíc ještě místně 
příslušnému útvaru Policie České republiky a to do 5 pracovních dnů po 
podání hlášení podle předchozího odstavce. 

g) Osobní údaje, které jsou součástí knihy úrazů, mohou být zpracovávány 
pouze za účelem evidence úrazů, popřípadě jako podklad pro vyhotovení 
záznamu o úrazu, podléhají režimu ochrany osobních údajů podle planých 
právních předpisů. 

 

 
Článek 5 

Zacházení s učebnicemi, školními potřebami a školním majetkem 
1. U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy, majetku žáků, 

učitelů či jiných osob žákem je vyžadována úhrada od rodičů žáka, který 
poškození způsobil. Pokud byl vznik škody umožněn nedostatečným dozorem 
nad žákem, na náhradu škody od rodičů není právní nárok Při závažnější 
škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody s rodiči je vznik škody hlášen 
Policii ČR, případně orgánům sociální péče. Svévolné poškozování majetku 
školy žákem je chápáno jako porušení této normy a na tomto základě bude 
projednáno výchovné opatření žáka. 

2. Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně svému třídnímu učiteli. Žáci dbají na 
dostatečné zajištění svých věcí - uzamykání šaten, tříd. 

3. Do školy žáci nosí pouze věci potřebné k výuce, cenné věci do školy nenosí. 
Hodinky, šperky, mobilní telefony apod. mají neustále u sebe, mají zakázáno 
je odkládat, pouze z bezpečnostních důvodů a na výslovný pokyn vyučujícího, 
který zajistí jejich úschovu.  

4. Žáci, škola a zaměstnanci školy odkládají osobní majetek pouze na místa k 
tomu určená. 

5. Žákům základní školy jsou bezplatně poskytovány učebnice a učební texty 
uvedené v seznamu podle školského zákona. Žáci prvního ročníku základního 
vzdělávání a děti zařazené do přípravných tříd tyto učebnice a učební texty 
nevracejí, žáci ostatních ročníků základního vzdělávání jsou povinni učebnice 
a učební texty vrátit nejpozději do konce příslušného školního roku. Žáci jsou 
povinni řádně pečovat o takto propůjčený majetek školy, ochraňovat jej před 
ztrátou a poškozením, vrátit jej na konci roku v řádném stavu.  

6. Výpůjčky ve školní (obecní) knihovně jsou řádně evidovány. Žáci se před 
registrací seznámí se zásadami knihovního řádu.  

 
 
Článek 6 

Docházka žáků do školní družiny 

1. Provoz ve školní družině se řídí vnitřním řádem školní družiny. 

2. Provoz školní družiny (dále jen ŠD) je ráno od 06:30 do 07:25 a po vyučování od 
12:00 do 15:30 hod. 

3. Docházka žáků do školní družiny je sjednána se zákonnými zástupci žáka 
prostřednictvím přihlášky na začátku školního roku. 

4. Předávání žáků školy vychovatelce ŠD je záležitostí TU. 



5. Žáci odcházejí ze školní družiny po příchodu zákonných zástupců žáka nebo na 
základě jejich písemné žádosti o uvolnění ze školní družiny nebo na základě 
sjednané doby v přihlášce, který je trvale uložen u vychovatelky ŠD. 

6. Na telefonické žádosti o uvolnění z docházky ve ŠD nebude vychovatelka 
reagovat. Pobyt žáků v ŠD končí v 15:30 hodin. Žáci odcházejí z družiny domů 
nebo na autobus samostatně. 

 

Článek 7 

Vzájemná informace školy a zákonných zástupců žáků o prospěchu, chování a 
zdravotním stavu žáků 

1. Škola informuje všechny zákonné zástupce žáků na začátku školního roku 
(zpravidla v září) nebo na konci roku předchozího o: 

a. organizaci vyučování,  

b. způsobu stravování,  

c. mimoškolních aktivitách 

d. provozu školní družiny 

2. Škola informuje všechny zákonné zástupce žáků na začátku školního roku o 
všech podstatných údajích o škole, jako je např. adresa školy, telefonní číslo 
školy, e-mail. adresa školy, jména vedení školy a třídního učitele, výchovného 
poradce a metodika prevence atd. prostřednictvím žákovských knížek. 

3. Škola podává denně informace zákonným zástupcům prostřednictvím žákovských 
knížek o prospěchu a chování žáka či jiných velmi závažných sděleních týkajících 
se žáka. 

4. Zákonní zástupci žáka mohou denně žádat informace třídního učitele nebo jiného 
pedagogického pracovníka o prospěchu, chování a důležitých záležitostech, 
týkajících se žáka vždy před zahájením vyučování nebo po domluvě s těmito 
pedagogickými pracovníky v jinou dobu. 

5. Škola informuje nejméně každé čtvrtletí zákonné zástupce žáka o jeho prospěchu 
a chování, a to formou třídních schůzek nebo konzultačních hodin. V případě 
náhlého zhoršení prospěchu nebo chování žáka informuje učitel zákonné 
zástupce neprodleně. 

6. Škola informuje zákonné zástupce žáka o jeho prospěchu a chování za pololetí 
školního roku formou vysvědčení na předepsaných tiskopisech, případně výpisem 
z třídního výkazu. 

7. Zákonní zástupci žáků mají právo v určených hodinách daných organizací školy 
nebo po domluvě s výchovným poradcem a metodikem prevence žádat schůzku, 
podat informace, žádat radu atd.  

8. Rodiče žáků mají právo vznášet připomínky a podněty k práci školy u všech 
učitelů, vychovatelů nebo ředitele školy. 

9. Zákonný zástupce žáka neprodleně informuje třídního učitele o změně adresy 
bydliště, telefonického, popř. jiného kontaktu. 

10. V případě úrazu informuje ředitel školy nebo třídní učitel zákonného zástupce a 
dohodne s ním další postup (vyzvednutí žáka pro možné lékařské vyšetření, 
přivolání lékaře do školy, …). 

11. V případě akutního onemocnění se žák oddělí od ostatních dětí do jiné místnosti 
a ihned se informuje zákonný zástupce žáka k jeho vyzvednutí. 



 
 
Článek 9 

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 
Tato pravidla jsou pro svoji rozsáhlost uvedena v dílčí, samostatné části školního 
řádu - ve směrnici "Školní řád - pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a 
studentů" (klasifikačním řádu).  

 
Článek 10 

Pohyb osob v budově školy 
1. V prostorách školy a školských zařízení se mohou pohybovat pouze žáci, 

pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci školy. 
2. Vstup a pohyb ve škole je zákonným zástupcům žáků povolen pouze v doprovodu 

ředitele školy nebo jiného pedagogického pracovníky. 
3. Zákonný zástupce si (pokud je to možné) dohodne v předstihu schůzku 

s ředitelem školy, třídním učitelem nebo jiným pedagogickým pracovníkem. 
4. Pohyb osob, které zajišťují externě chod školy (údržba, správce sítě, …) je 

umožněn samostatně na základě smluvní dohody. Tyto osoby se musí při vstupu 
do školy nahlásit ředitelce školy, oznámit obsah své činnosti a po ukončení práce 
opět řediteli školy odhlásit. 

5. Škola disponuje domácím telefonem pro ohlášení návštěvy do ředitelny školy. 
Ředitel nebo pedagogický pracovník si jde vyzvednout návštěvu a zodpovídá za 
její pobyt po celou dobu přítomnosti ve škole. 

6. Vedoucí zájmových kroužků školy a obce vstupují do školy zvláštním vchodem a 
vyskytují se jen ve vymezených prostorech. 
  

 

 

 

V Podolí dne 28.08.2015 

 

Ing. Jana Buršová 
ředitelka školy 

 


