c) Práva žáků
Žák má právo :
1. Na svobodu projevu, myšlení a náboženství.
2. Na bezplatné základní vzdělání a účast ve výuce podle rozvrhu.
3. Na zabezpečení přístupu k informacím, zejména takovým, které podporují jeho duchovní,
morální a sociální rozvoj. Má právo na ochranu před informacemi, které škodí jeho
pozitivnímu vývoji a nevhodně ovlivňují jeho morálku.
4. Být informován o průběhu a výsledcích svého vzdělávání.
5. Zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat v
nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se
stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat.
6. Na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání.
7. Na vyjádření vlastního názoru. Svůj názor musí vyjadřovat přiměřenou formou, která
neodporuje zásadám slušnosti a dobrého občanského soužití. Žák má právo sdělit svůj názor
třídnímu učiteli, ostatním vyučujícím, výchovné poradkyni, ředitelce školy.
8. Na ochranu před fyzickým nebo psychickým násilím, nedbalým zacházením, před
sociálně patologickými jevy. Má právo na využití preventivních programů, které mu slouží k
poskytnutí potřebné podpory ve zmíněných oblastech.
9. Na poskytnutí pomoci v případě, že má nějaké problémy, že neporozuměl učivu nebo že
potřebuje doplnit své znalosti.
10. Na odpočinek a volný čas, na hru a oddechové činnosti odpovídající jeho věku.
11. Na život a práci ve zdravém životním prostředí.
12. Na ochranu před všemi formami sexuálního zneužívání a před kontaktem s narkotiky a
psychotropními látkami.

d) Povinnosti žáků
1. Žáci jsou povinni
a) řádně docházet do školy nebo školského zařízení a řádně se vzdělávat
b) dodržovat školní řád a předpisy a pokyny školy a školského zařízení k ochraně zdraví a
bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni
c) plnit pokyny pedagogických pracovníků školy a škol. zařízení vydané v souladu
s právními předpisy a školním řádem
2. Žáci dodržují pravidla bezpečnosti a hygieny ve škole / větrání tříd, ručníky, umývání
rukou…./ . Žáci jsou povinni chránit své zdraví i zdraví svých spolužáků a pracovníků školy.
Jsou zakázány všechny činnosti zdraví škodlivé - kouření, pití alkoholických nápojů, požívání
zdraví škodlivých látek.
3. Žáci dodržují zásady kulturního chování. Zdraví učitele, zaměstnance školy a jiné dospělé
osoby pozdravem " Dobrý den ". V budově školy jsou žáci vhodně oblečeni, nepoužívají
pokrývky hlavy ( kapuce, kšiltovky.....), nenosí tmavé sluneční brýle a další doplňky, které by
znemožňovaly identifikaci žáka.

4. Nepoužívají mezi sebou a vůči dospělým osobám hrubých slov, urážek a fyzického násilí.
Hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči jinému žákovi či vůči pracovníkům školy se
vždy považují za závažné porušení povinností stanovených tímto řádem.
Zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči zaměstnancům školy nebo
vůči ostatním žákům se považují za zvláště závažné zaviněné porušení povinností
stanovených tímto řádem.
Dopustí-li se žák takového chování, oznámí ředitel školy tuto skutečnost orgánu sociálně –
právní ochrany dětí do následujícího pracovního dne poté, co se o tom dozvěděl.
5. Žáci se aktivně účastní vyučování a nenarušují nevhodně průběh vyučování. Během malé
přestávky si žáci mohou zajít na WC, připraví si pomůcky na další vyučovací hodinu.
V průběhu velké přestávky žáci svačí, na chodbách pak musí dodržovat pravidla slušného
chování a bezpečnosti. Do jiných tříd žáci nevstupují. Neshromažďují se přede dveřmi ani ve
dveřích své nebo jiné třídy.
Ve třídě žáci nepobíhají, nehází předměty, nepoškozují nábytek a zařízení, nevyklání se z
oken, nevyhazují předměty z oken, nepokřikují z oken na kolemjdoucí, nesedají na tělesa
ústředního topení.
6. O přestávkách je zakázáno opouštět školní budovu. Musí-li žák odejít v nutném případě v
době vyučování, předloží třídnímu učiteli písemnou omluvenku od zákoných zástupců
zapsanou v žákovské knížce.
7. Žák je po zvonění na svém místě a má připravené pomůcky na vyučovací hodinu.
Žákovskou knížku má po celou dobu vyučování na lavici. Žáci neopisují, nenapovídají a
spolupracují dle pokynů učitelů.
8. Všechny omluvy přednesou žáci ihned po příchodu učitele před zahájením vyučování.
9. Do školy nesmí žáci nosit věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo
ohrožovat mravní výchovu žáků. Nesmí také nosit věci, které nepotřebují k výuce. Cenné
věci, peníze, mobilní telefony a další přístroje nenechávají žáci v šatně. Větší obnosy peněz
dávají do úschovy tř. učiteli nebo do ředitelny.
Před hodinou Tv, Pč, ČSP cenné věci, mobilní telefony..... odkládají na určené místo.
Během vyučování, v průběhu školních akcí, při přechodu z budovy na budovu a do školní
jídelny je zakázáno používat mobilní telefony, MP3 přehrávače a jiné přístroje. V průběhu
vyučovací hodiny musí být tyto přístroje vypnuty a uschovány.
Žáci nesmí pořizovat nahrávky / video, audio, foto / bez svolení nahrávané osoby.
Za ztráty či krádeže mobilních telefonů, přehrávačů a jiných přístrojů škola nenese
odpovědnost.
10. Žáci udržují pořádek v celé školní budově, na chodbách, schodištích, záchodech, v
šatnách, ve školní jídelně. Při odchodu ze třídy nechávají žáci svá místa v pořádku. Kontrolu
provádí tř. služba. Po skončení vyučování odcházejí žáci společně s vyučujícím do šatny.
11. V případě ztráty osobní věci musí žák o tom týž den uvědomit tř. učitele nebo jiného
učitele.
12. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků ve školní budově nebo
mimo budovu při akci pořádané školou žáci hlásí ihned vyučujícímu nebo pedagogickému
dohledu.

13. Žákům je zakázáno manipulovat se žaluziemi, s el. spotřebiči, vypínači a el. vedením bez
dozoru a pokynů učitele.
14. Je zakázáno nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek v areálu školy,
školského zařízení. Také šikanování nebude akceptováno. Šikanování je třeba hlásit třídnímu
učiteli, metodikovi sociálně - patologických jevů nebo ředitelce. Bude - li u žáka zjištěn
některý ze sociálně - patologických jevů
- drogová závislost, alkoholismus a kouření
- kriminalita a delikvence
- virtuální drogy
- patologické hráčství
- záškoláctví
- šikanování, vandalismus
- xenofobie, rasismus, intolerance a antisemitismus,
bude postupováno podle Met. pokynu MŠMT k primární prevenci soc. - patolog. jevů a podle
Met. pokynu MŠMT k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních. Bude svolána
výchovná komise, jsou informováni zákonní zástupci a dle platných zákonů má škola
ohlašovací povinnost vůči některým dalším institucím.
15. Při porušení povinností stanovených tímto školním řádem lze podle závažnosti porušení
žákovi uložit:
a) napomenutí třídního učitele,
b) důtku třídního učitele,
c) důtku ředitele školy.
Škola neprodleně oznámí uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným
způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci a zaznamená je do dokumentace školy.
16. Ve škole i mimo školu dodržují žáci pravidla slušného chování a dbají na dobré občanské
soužití. Žáci školy pomáhají slabším a postiženým spolužákům, projevují úctu ke starším
lidem. Žáci se chovají vždy tak, aby se za své jednání nemuseli stydět před spolužáky, rodiči,
učiteli a především sami před sebou, před svým svědomím. Za své jednání nesou plnou
zodpovědnost.

e/ Docházka do školy
1. Žák je povinen účastnit se výuky podle rozvrhu hodin. Na vyučovací hodiny přichází včas,
aby si stačil připravit potřebné pomůcky před jejich začátkem.
2. Účast na vyučování nepovinných předmětů, docházka do školní družiny je pro zařazené
žáky povinná.
3. Žáka z vyučování na dobu 1 – 3 dnů může uvolnit třídní učitel na základě písemné žádosti
zákonného zástupce žáka. Na dobu delší než 3 dny může uvolnit žáka z vyučování ředitelka
školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka.
Z výuky předmětu TV může ředitelka školy podle § 50, odst.2 ŠZ uvolnit žáka na základě
písemné žádosti zákonného zástupce žáka doloženého lékařským doporučením. Pokud je
předmět TV vyučován první nebo poslední hodinu, žák se výuky nezúčastní.
4. Při účasti na akcích, které organizuje škola, žáci dodržují ustanovení školního řádu.

f/ Zacházení se školním majetkem, učebnicemi a škol. potřebami
1. Žák má právo užívat zařízení školy, pomůcky a učebnice v souvislosti s výukou, je
povinen řídit se pokyny učitelů a jiných oprávněných osob.
2. Žák je povinen udržovat v pořádku a nepoškozené všechny věci, které tvoří zařízení třídy a
školy a také ty, které mu byly svěřeny v souvislosti s výukou. Všechny učebnice má žák
obaleny.
3. V případě nedbalého zacházení nebo úmyslného poškození školního majetku, majetku
žáků, učitelů či jiných osob bude s rodiči projednána náprava.
4. Žáci si po vyučování odnáší všechny pomůcky, učebnice a sešity v aktovce domů. Lavice
zůstává prázdná. Vyučující v poslední hodině třídu zkontroluje.

g/ Vnitřní režim školy
1. Škola se otevírá v 7,30 hod. Žáci přicházejí do školy nejméně 10 minut před vyučováním.
Přezouvají se v šatně do zdravotně vhodných přezůvek, obuv ukládají na určené místo.
Přezůvky ukládají do sáčků na obuv.
Šatny s odloženými svršky žáků jsou uzamčeny. Klíče od šaten mají žákovské služby třídy
určené třídním učitelem.Třídní učitelé určí služby žáků tak, aby bylo možno toto opatření
dodržovat i během dělené a odpolední výuky žáků.Uzamčení šaten je průběžně během dne
kontrolováno tř. učitelem.
2. Žáci vykonávají ve třídě služby a mohou být pověřeni dalšími dlouhodobými úkoly. Pro
pomůcky a sešity docházejí o přestávce zásadně jen žáci k tomu určení.
3. Do tělocvičny vstupují žáci po přezutí do vhodné sportovní obuvi, na výuku tělesné
výchovy mají podle pokynů vyučujících vhodné sportovní oblečení.
4. O přestávce mezi dopoledním a odpoledním vyučováním žáci mají možnost pobývat
v budově školy, kde nad žáky bude zajištěn dohled. Zákonní zástupci, kteří mají o pravidelný
pobyt dítěte ve škole, nahlásí tento zájem písemně třídnímu učiteli. Odhlášení z pobytu
s dohledem bude možné na základě písemné žádosti zákonného zástupce.
5. Žáci, kteří se nestravují ve školní jídelně, opustí školu ihned po skončení vyučování. Žáci,
kteří obědvají ve školní jídelně, odcházejí společně s určeným vyučujícím. Do školní jídelny
vstupují pouze ti žáci, kteří mají zaplacený oběd.
6. Pokud žák používá k dopravě do školy kolo, ukládá a uzamyká ho na určeném místě.
7. Do ředitelny a sborovny žáci přicházejí jen ve zvláštních případech. Se vším potřebným se
obracejí na učitele, který má dozor, nebo na vyučujícího po skončení hodiny.
8. Do pracovny, tělocvičny, školní dílny, kabinetů, ŠD, na vyučovací hodinu do jiných tříd
vcházejí žáci jen v doprovodu vyučujícího.
9. Škola si vyhrazuje právo aktualizovat výuku ( úpravu rozvrhu ) z organizačních důvodů
školy. V případě, že je odlišná doba ukončení vyučování od doby dané rozvrhem, je tato
skutečnost oznámena rodičům prostřednictvím žákovské knížky.

h/ Zákonní zástupci žáků
1. Zákonní zástupci žáků jsou povinni
a) zajistit, aby žák docházel řádně do školy nebo školského zařízení
b) na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se
vzdělávání žáka
c) informovat školu a školské zařízení o zdravotní způsobilosti žáka ke vzdělávání a
případným změnám způsobilosti, o zdravotních obtížích nebo jiných závažných
skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání; údaje o tom, zda je žák
zdravotně postižen, včetně údaje o druhu postižení, nebo zdravotně znevýhodněn
d) dokládat 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.
e) oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle§ 28 ods.2 a 3 školského zákona
č.561/2004 Sb. další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka,
a změny v těchto údajích.
2. Zákonní zástupci mají právo 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) 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,
f) 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,
g) volit a být voleni do školské rady,
h) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání žáka,
i) požádat o přezkoušení nebo komisionální přezkoušení žáka,

i) režim akcí 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 ped.
pracovníkem, pokud je zletilý a způsobilý k právním úkonům.
2. Při organizaci akcí souvisejících s výchovně vzdělávací činností školy konaných mimo
školu stanoví zařazení a délku přestávek pedagog pověřený vedením akce podle charakteru
činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků. Při akcích konaných
mimo školu nesmí na jednu osobu zajišťující bezpečnost a zdraví žáků připadnout více než 25
žáků. Výjimku z tohoto počtu může stanovit s ohledem na náročnost zajištění bezpečnosti

ředitel školy.
Každou plánovanou akci mimo budovu školy předem projedná organizující pedagog
s vedením školy.
3. Při mimoškolních akcích zajišťuje organizující pedagog bezpečnost a ochranu zdraví na
předem určeném místě 15 minut před dobou shromáždění. Po skončení akce končí zajišťování
bezpečnosti a ochrany zdraví žáků na předem určeném místě a určeném čase. Místo a čas
shromáždění žáků a skončení akce oznámí organizující pedagog nejméně 2 dny předem
zákonným zástupcům žáků a to zápisem do žákovské knížky nebo jinou písemnou informací,
která je doložitelná.
4. Při přecházení žáků na místa vyučování či při jiných akcích mimo budovu školy se žáci řídí
pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Před takovýmito akcemi
doprovázející učitel žáky prokazatelně poučí o bezpečnosti.
5. Pro společné zájezdy tříd, lyžařské kurzy platí zvláštní bezpečnostní předpisy. Při pobytu
v ubytovacích zařízeních se žáci podřizují vnitřnímu řádu tohoto zařízení a dbají všech
pokynů pracovníků tohoto zařízení. Zaměstnanci školy se řídí příslušnými vnitřními
směrnicemi.
6. Za dodržování předpisů o BOZP odpovídá vedoucí akce, který je určen ředitelem školy.
7. Při zapojení školy do soutěží bezpečnost a ochranu zdraví žáků po dobu dopravy na soutěže
a ze soutěží zajišťuje vysílající škola. V průběhu soutěže zajišťuje bezpečnost a ochranu
zdraví žáků organizátor.
8. Chování žáka na mimoškolních akcích je součástí celkového hodnocení žáka včetně
klasifikace na vysvědčení.

j)podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před
soc. patologickými jevy a před projevy diskriminace,nepřátelství nebo násilí
1. Všichni žáci se chovají ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví a majetek svůj ani
jiných osob.
2. Při výuce v tělocvičně, dílně, v odborných učebnách se žáci řídí vnitřním řádem odborné
učebny. Vyučující daného předmětu provedou prokazatelné poučení žáků v první vyučovací
hodině školního roku a dodatečné poučení žáků, kteří při první hodině chyběli.O poučení žáků
provede učitel zápis do třídní knihy. Poučení o bezpečnosti se provádí rovněž před každou
akcí mimo školu a před každými prázdninami.
3. Školní budova je volně přístupná zvenčí pouze v době, kdy je dozírajícími zaměstnanci
školy zajištěna kontrola přicházejících osob. Každý z pracovníků školy, který otevírá budovu
cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali
nekontrolovaně po budově. Během provozu školy jsou zevnitř volně otevíratelné dveře
hlavního vchodu i všech únikových východů.
4. V celém prostoru školy a škol. zařízení, na školních akcích platí přísný zákaz kouření,
požívání alkoholu a jakýchkoliv dalších návykových látek.
5. Všichni zaměstnanci jsou povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám žáků a
vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení soc. patologických jevů,

poskytovat žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
6. Zaměstnanci školy dodržují předpisy BOZP a PO; pokud zjistí závady a nedostatky
ohrožující zdraví a bezpečnost osob a jiné závady technického rázu, je jejich povinností
informovat o těchto skutečnostech nadřízeného nebo školníka.
7. Pedagogičtí pracovníci sledují zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění žáka
nebo jeho nevolnosti informují zákonného zástupce žáka, popřípadě vedení školy.
8. Pedagogičtí a provozní pracovníci školy nesmí žáky v době dané rozvrhem bez dozoru
dospělé osoby uvolňovat k činnostem mimo budovu školy.
9. Hlavní školní lékárna je umístěna ve sborovně. Pro akce mimo školu slouží cestovní
lékárny. Za vybavení lékárny odpovídá zdravotník, který též kontroluje záruční dobu léků a
zdravotnického materiálu.
10. Postup při úrazu :
- žák (žáci) neprodleně vyrozumí nejblíže přítomného učitele ( dozírajícího, třídního,
vyučujícího )
- učitel poskytne první pomoc a je-li to nutné, zajistí odborné ošetření
- učitel neprodleně vyrozumí o úrazu zákonného zástupce žáka a vedení školy
- dozírající učitel nebo učitel, který byl úrazu přítomen, provede záznam do Knihy úrazů
a sepíše záznam o úrazu, pokud jeho důsledkem byla nepřítomnost žáka ve škole zasahující
alespoň do 2 po sobě jdoucích vyučovacích dnů nebo bude poskytnuta náhrada za bolest.
Za školní úraz se považuje úraz, který vznikl v souvislosti se vzdělávacím procesem a na
všech akcích, kde byl zajištěn dohled.
Za školní úraz se nepovažuje úraz, který vznikl po odchodu ze šatny po poslední vyučovací
hodině, po odchodu ze školní jídelny, po odchodu ze školní družiny, v době volné hodiny.
Pokud bude požadována náhrada za bolest, zákonní zástupci jsou povinni doložit doklady
potřebné k odškodnění.
11. V celé budově školy je zakázáno jezdit na koloběžce, skateboardu a nelze je používat ani
při odvádění na oběd.
12. Pokud používá žák k dopravě do školy kolo, ukládá a uzamyká ho na určeném místě. Při
odvádění na oběd vede žák kolo na konci útvaru.

