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Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, žáků, studentů ve škole nebo
školském zařízení
I.Povinnosti žáků
Žáci mají povinnost:
- dodržovat školní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli na
začátku školního roku seznámeni
- plnit pokyny pedagogických pracovníků školy, popř. dalších zaměstnanců školy vydané v
souladu s právními předpisy a školním řádem
- vyjadřují-li své mínění a názory, činit tak vždy slušným způsobem

a) Obecné zásady chování
1. Žáci mají povinnost řádně docházet do školy a vzdělávat se, systematicky se připravovat na
vyučovací proces, účastnit se volitelných předmětů a mimoškolních aktivit.
2. Žáci nepoužívají hrubá a vulgární slova. Jsou ohleduplní k mladším a slabším spolužákům,
zvláště dbají, aby neohrozili jejich zdraví, případně životy.
3. Žáci jsou povinni chovat se ukázněně, poslouchat pokyny třídního učitele i ostatních
vyučujících, vzorně se připravovat na vyučování a dodržovat školní řád.
4. Vůči dospělým se chovají vždy taktně a zdvořile. V areálu školy zdraví dospělé osoby. Na
začátku i na konci hodiny, když učitel vchází do třídy nebo z ní odhází, vstávají.
5. Při přecházení žáků na akce konané mimo budovu školy se žáci řídí pravidly silničního
provozu a pokyny doprovázejících osob. Bez dovolení se nevzdalují od skupiny. Před
takovými akcemi doprovázející učitel žáky vždy poučí o bezpečnosti. 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 řídí vnitřním řádem tohoto
zařízení a dbají všech pokynů pracovníků.
6. Do školy chodí pravidelně a včas. Každé zpoždění se zapisuje do žákovské knížky.
Nepřítomnost žáka ve škole je třeba omluvit vždy písemně prostřednictvím omluvného listu
v žákovské knížce. Při absenci žáka je nutno neprodleně informovat třídního učitele osobně,
písemně nebo telefonicky a sdělit mu příčinu absence žáka.
Po opětovném nástupu do školy žák neprodleně předloží omluvenku třídnímu učiteli.
Omluvenku je potřeba přinést nejpozději do 3 dnů po skončení absence.

Třídní učitel může ve výjimečných případech a po projednání s ředitelem školy požadovat
omlouvání každé nepřítomnosti žáka lékařem.
Předem známou nepřítomnost žáka je třeba omluvit před jejím započetím (do 2 dnů může
být žákova absence omluvena třídním učitelem, od 3 dnů ředitelem školy).

7. Do školy chodí žáci čistě a vkusně oblečeni. Pokud se účastní kulturních akcí, vhodně se
obléknou, žáci nevhodně oblečeni zůstanou ve škole (dle rozhodnutí třídního učitele).
8. Žáci šetrně zacházejí se svěřenými učebnicemi, školními potřebami a školním majetkem.
Každé svévolné poškození nebo zničení majetku školy, spolužáků, učitelů či jiných osob hlásí
vyučujícímu. Veškeré škody hradí v plném rozsahu rodiče žáka, který poškození způsobil.
9. Žáci dbají na své zdraví i zdraví spolužáků, neběhají ve třídě ani na chodbě.
10. Školní pomůcky nosí do školy podle pokynů učitele.
11. Všechny informace zapsané v žákovské knize nebo v informačním sešitu nechává
podepsat rodičům.

b) Povinnosti žákovské služby ve třídě
Dbá na čistotu a pořádek ve třídě:
- po každé hodině umyje tabuli
- na každou hodinu připraví křídu nebo psací potřeby k psaní na tabuli
- je zodpovědný za třídní knihu
- během přestávek větrá ve třídě (okna dokořán otevírá
vyučujícího)
- pokud se do 5 min. po zvonění nedostaví vyučující,
oznámí jeho nepřítomnost v ředitelně
- po vyučování je zodpovědný za pořádek ve třídě
c) Povinnosti žákovské služby v šatně
Služba dbá na pořádek v šatně:
- ráno v šatně setrvává od 7.30 - 7.55
- po druhém zvonění šatnu zamkne a odchází do třídy
- po celý den zodpovídá za klíč od šatny
- odchází-li některý žák ze školy během vyučování,
jde spolu s ním do šatny, tuto otevírá a zamyká

jen v přítomnosti

- po skončení vyučování odemyká šatnu a klíč nechává
ve dveřích

II. Práva žáků
Žáci mají právo:
1. Aktivně se podílet na vzdělávání s využitím všech možností školy.
2. Obracet se na třídního učitele, ředitele školy nebo ostatní vyučující se svými problémy,
otázkami a pochybnostmi s cílem získat pomoc a vysvětlení.
3. Respektování vlastní důstojnosti ve věcech osobních, rodinných i kamarádských.
4. Vyjadřovat se slušně a zdvořile k záležitostem týkajícím se života školy.
5. Účastnit se mimoškolních činností, doložitelná mimoškolní činnost je hodnocena stejně
jako společensky prospěšná činnost ve škole.
6. Reprezentovat školu v soutěžích i společenských, sportovních a kulturních akcích
v souladu se svými možnostmi, dovednostmi a schopnostmi.
7. Na odpočinek během přestávek, na prázdniny a volné dny nejsou zadávány domácí úlohy
8. Na průběžné a otevřené hodnocení svých znalostí a dovedností v jednotlivých
předmětech, známkovány jsou pouze znalosti a dovednosti, chování se hodnotí zvláštní
známkou.
9. Na dodatečnou pomoc vyučujícího v případě obtíží se zvládáním učiva a opětovné ověření
znalostí v náhradním, společně dohodnutém termínu. Mají také právo na pomoc spolužáků.
10. Využívat služeb školní jídelny.
11. Na ochranu před fyzickým a psychickým násilím a nedbalým zacházením, na ochranu
před návykovými látkami, které ohrožují jejich tělesný a duševní vývoj.

III. Provoz a vnitřní režim školy nebo školského zařízení
1. Budova školy se otevírá v 7.30 hod. Žáci docházejí do školy od 7.30 do 7.50, do školní
budovy vstupují ukázněně, v šatnách se přezují do vhodné obuvi. Šatny se zamykají 10 min.
před zahájením vyučování. Začátek vyučování je v 8.00 hod.
2. Během přestávek není žákům dovoleno opustit školní budovu bez souhlasu třídního
učitele. Žák, kterému je nevolno, jde domů nebo k lékaři pouze v doprovodu rodičů nebo jiné
pověřené osoby. Nevolnost hlásí svému vyučujícímu, v případě nutnosti se obrátí na

kteréhokoliv zaměstnance školy. Pokud žák musí odejít ze školy před koncem vyučování,
předloží písemnou omluvu od rodičů třídnímu učiteli, případně jinému vyučujícímu.
3. Rozvrh hodin:
0. hodina

7.05 - 7.50

1. hodina

8.00 - 8.45

2. hodina

8.55 - 9.40

3. hodina

10.00 - 10.45

4. hodina

10.55 - 11.40

5. hodina

11.50 - 12.35

6. hodina

12.45 - 13.30

přestávka

13.30 - 14.00

7. hodina

14.00 - 14.45

8. hodina

14.50 - 15.35

4. Od 8.00 hod. je hlavní vchod budovy uzamčen. Po skončení vyučování se žák zdržuje v
šatně po dobu nezbytně nutnou, přezuje se, oblékne a odchází z budovy.
Žáci po vyučování opouštějí školní budovu hlavním východem (taktéž žáci odcházející před
koncem vyučování).
5. V době mimo vyučování se žáci smějí zdržovat ve školní budově pouze za přítomnosti
pedagogického dozoru.

IV. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků nebo studentů
a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace,
nepřátelství nebo násilí a podmínky zacházení s majetkem školy nebo
školského zařízení ze strany dětí, žáků a studentů
1. Žáci jsou povinni se přezouvat, dbát na osobní hygienu, mýt si ruce před jídlem a po
použití WC.
2. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během vyučování ve třídě, na chodbě, hřišti
apod., jsou žáci povinni hlásit ihned svému třídnímu učiteli nebo někomu z vyučujících.

3. Žákům je přísně zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči a vypínači. V případě
požáru jsou povinni okamžitě informovat vyučujícího, třídního učitele nebo nejbližší
dospělou osobu.
4. Žáci přijíždějící do školy na kole nechají kolo uzamčené na nádvoří školy v připravených
stojanech. Do školy vcházejí hlavním vchodem.
5. Žákům není v žádném případě dovoleno otevírat vstupní dveře cizím osobám.
6. Do učeben hudební, výtvarné výchovy a informatiky žáci přecházejí před zvoněním.
7. Během přestávky na oběd po jídle neprodleně odcházejí do třídy, nebo se zdržují na
chodbě před třídou.
8. Poznámky do knihy přání a stížností ve školní jídelně žáci zapisují pouze se souhlasem
pedagogického dozoru.
9. Žáci přijíždějící do školy na kolečkových bruslích jsou povinni je sundat před vchodem do
budovy. Při akcích konaných mimo školní budovu je zakázáno jejich používání.
10. Žáci mají zákaz jezdit po škole na koloběžkách, skateboardech, pennyboardech a
podobně.
11. Žáci mají přísný zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek v areálu
školy. Nedodržení tohoto zákazu je hrubým porušením školního řádu. Ředitel školy využije
všech možností daných mu příslušným zákonem, včetně možnosti dát podnět k zahájení
trestního stíhání osob, které se na porušení tohoto zákazu podílely.
12. Žákům není dovoleno ve večerních hodinách navštěvovat restaurační zařízení bez
doprovodu rodičů. Večerní představení navštěvují pouze s rodiči nebo jimi pověřenými
osobami.
13. Po vyučování žáci můžou používat školní hřiště pouze na vlastní zodpovědnost a s
vědomím rodičů.
14. Během vyučování mají žáci vypnuté mobilní telefony. Škola nezodpovídá za jejich ztrátu,
případně odcizení ve škole nebo na školních akcích.
15. Žáci přecházejí do vyučování na 3.patro schodištěm ze strany učebny biologie.
16.Žákům je zakázáno zdržovat se před knihovnou a na schodišti v 3.patře.
17. Žákům není dovoleno, bez povolení učitele, ve škole, na školních akcích a při
mimoškolních činnostech, fotografovat a filmovat z pomocí mobilních telefonů a jiných
přístrojů – žáci, kteří poruší toto nařízení můžou obdržet sníženou známku z chování.

18. Žáci nenosí na mimoškolní aktivity a školní akce (lyžařský kurz, výlety, škola v přírodě,
soutěže) drahé elektronické přístroje.
19. Žákům I. - IV. třídy není dovoleno vzít s sebou na 2 a více denní výjezdy (školy v přírodě,
výlety, lyžařské kurzy..) mobilní telefony.
20. Žákům není dovoleno používat od 7.50 do konce vyučování, nebo pobytu ve školní
družině mobilní telefony a jiné elektronické přístroje (tablety, iPady…)
21. V případě výskytu vší u dítěte škola ihned informuje rodiče. Žák je izolován od ostatních
žáků až do chvíle, než si ho rodiče (nebo právní zástupci) vyzvednout. Zbavit děti vší je
povinností rodičů. Pokud u dítěte dochází k opakovanému výskytu vší, může škola o této
skutečnosti informovat sociální úřad.
22. Zákaz spotřeby kávy, energetických nápojů a nealkoholického piva ve škole a během
školních akcí.
23. Žáci nenosí do školy nepotřebné či drahé věci, škola za jejich ztrátu, poškození nebo
odcizení nenese odpovědnost.
24. Žák nesmí přinést do školy skleněné, ostré a jiné nebezpečné předměty.

Marek Grycz
ředitel školy

