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Školní řád obsahuje následující části: 

 

1. část – ZÁKLADNÍ ŠKOLA  

I. Školní řád  

A. Práva a povinnosti žáků 

B. Práva a povinnosti zákonných zástupců 

C. Vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy  

D. Provoz a vnitřní režim školy 

E. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před 

sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 

F. Evidence úrazů 

G. Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany žáků 

 

II. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 

A. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na 

akcích pořádaných školou 

B. Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků 

C. Stupně hodnocení prospěchu a chování v případě použití klasifikace a jejich 

charakteristika, včetně předem stanovených kritériích 

D. Zásady pro používání slovního hodnocení v souladu s § 15 odst. 2 vyhlášky č. 

48/2005 Sb., o základním vzdělávání, včetně předem stanovených kritérií 

E. Zásady pro stanovení celkového hodnocení žáka na vysvědčení v případě 

použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace 

F. Způsob získávání podkladů pro hodnocení 

G. Podrobnosti o komisionálních a opravných zkouškách 

H. Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

CH. Přijímací řízení 

 

2. část – MATEŘSKÁ ŠKOLA  

   I.     Školní řád  

A. Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání 

B. Upřesnění podmínek pro přijetí a ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole 

C. Upřesnění výkonu práv a povinností zákonných zástupců při vzdělávání dětí a 

pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky 

mateřské školy 

D. Provoz a vnitřní režim mateřské školy 

E. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před    

rizikovým chováním, projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 

F. Zacházení s majetkem mateřské školy 
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1. ČÁST – ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
 

I. ŠKOLNÍ ŘÁD 
 
 

A. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ 

 

Žáci mají právo: 

a) na vzdělávání a školské služby podle školského zákona, 

b) být informováni o průběhu a výsledcích svého vzdělávání, 

c) 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, 

d) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, 

přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni 

vývoje, 

e) na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání 

f) vyjadřovat svobodně svůj názor ve všech věcech, které se jich týkají; tento názor má být 

vyjádřen adekvátní formou, přičemž tomuto musí být věnována patřičná pozornost; názory 

lze směřovat k třídnímu učiteli; 

g) být ochráněn před fyzickým nebo psychickým násilím a nedbalým zacházením; nikdo nemá 

právo druhému žádným způsobem ubližovat; 

h) požádat o pomoc nebo radu kohokoli z pracovníků školy – pokud se dítě cítí v jakékoli 

nepohodě nebo má nějaké trápení; pracovníci školy jsou povinni věnovat této skutečnosti 

náležitou pozornost; 

i) žák má právo 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, má právo být seznámen se všemi předpisy se 

vztahem k jeho pobytu a činnosti ve škole. Každý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo v 

souvislosti s činností školy, hlásí bez zbytečného odkladu vyučujícímu, třídnímu učiteli nebo 

jinému zaměstnanci školy. 

na rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností, respektování své 

jedinečnosti 

j) jedná-li se o žáky handicapované, s poruchami učení nebo chování, na speciální péči v rámci 

možností školy 

k) na ochranu před vlivy a informacemi, které by ohrožovaly jejich rozumovou a mravní 

výchovu a nevhodně ovlivňovaly jejich morálku 

l) na svobodu ve výběru kamarádů 

m) na svobodu pohybu ve školních prostorách, jež jsou k tomu určeny, využívat materiální 

vybavení školy a další dostupné prostředky, které škola vlastní ke vzdělávání dětí 

n) na to, aby byl respektován žákův soukromý život a život jeho rodiny 

o) na volný čas a přiměřený odpočinek a oddechovou činnost odpovídající jeho věku 

p) na ochranu před návykovými látkami, které ohrožují jeho tělesný a duševní vývoj 

q) v případě nejasností v učivu požádat o pomoc vyučujícího 



 5 

r) na rovnoměrné rozvržení písemných zkoušek 

 

 Žáci jsou povinni: 

a) Řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat, 

b) Dodržovat školní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli 

seznámeni, 

c) Plnit pokyny pedagogických pracovníků škol vydané v souladu s právními předpisy a 

školním řádem. 

d) Žák se ve škole chová slušně k dospělým i jiným žákům školy, dbá pokynů pedagogických a 

provozních pracovníků, dodržuje školní řád školy a další řády (provozní řád používání 

informačních technologií, provozní řád tělocvičny). Chová se tak, aby neohrozil zdraví svoje, 

ani jiných osob.       

e) Žák chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin a účastní se činností 

organizovaných školou.  

f) Žák chodí do školy vhodně a čistě upraven a oblečen.      

g) Žák zachází s učebnicemi a školními potřebami šetrně, udržuje své místo, třídu i ostatní 

školní prostory v čistotě a pořádku, chrání majetek před poškozením; nosí do školy učebnice 

a školní potřeby podle rozvrhu hodin a pokynů učitelů.       

h) Před ukončením vyučování žáci z bezpečnostních důvodů neopouštějí školní budovu bez 

vědomí vyučujících. V době mimo vyučování žáci zůstávají ve třídách jen se svolením 

vyučujících a pod jejich dohledem.       

i) Žáci chrání své zdraví i zdraví spolužáků; žákům jsou zakázány všechny činnosti, které jsou 

zdraví škodlivé (např. kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání návykových a zdraví 

škodlivých látek).       

j) Žák chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin nebo pokynů vyučujících. 

k) Odchod žáka z vyučování před jeho ukončením je možný pouze na základě písemné omluvy 

rodičů, kterou žák předloží vyučujícímu hodiny (při uvolnění na jednu hodinu), nebo 

třídnímu učiteli – při uvolnění na více hodin.  

l) Žák se řádně a systematicky připravuje na vyučování. 

m) Žák nenosí do školy předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zdraví a 

bezpečnost jeho nebo jiných osob. Cenné věci a peníze nenechávají odložené v oděvu ani v 

odložených aktovkách. Za ztrátu takto odložených cenností nenese škola právní odpovědnost. 

n) Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy považují 

za závažné zaviněné porušení povinností stanovených tímto zákonem. 

o) Během vyučování platí zákaz používání mobilních telefonů, MP3 přehrávačů, walkmanů, 

iPadů a ostatních technologií, které nesouvisí s výukou; žáci je mají ve stavu vypnutém 

uloženy v osobních taškách; v prostorách školy a na akcích pořádaných školou je zakázáno 

úmyslné, opakující se nepřátelské chování, jehož cílem je ublížit oběti, za použití 

informačních a komunikačních technologií – tzv. kyberšikana (např. posílání vulgárních a 

výhružných emailových zpráv oběti, výhružné telefonáty, esemesky, posílání obrázků a 

nahrávek nebo vytváření webových stránek s cílem zesměšnit oběť apod; prokázaná 

kyberšikana je závažné porušení školního řádu a je hodnoceno sníženou známkou z chování; 

p) Při porušení povinností stanovených tímto školním řádem lze podle závažnosti porušení 

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

q) Škola neprodleně oznámí uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným     

způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci a zaznamená je do dokumentace školy. 
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B. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ 

 

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) na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v 

záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona, 

f) u žáků 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) zakládat v rámci školy samosprávné orgány, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a 

jejich prostřednictvím se obracet 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 

i) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání žáka,  

j) požádat o přezkoumání výsledků hodnocení žáka, 

 

Rodiče (zákonní zástupci) žáka mají povinnost: 

a) přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce 

b) zajistit, aby žák docházel řádně do školy a akce školy, správně vybaven a připraven, nebyl 

infikován, nemocen nebo intoxikován 

c) na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se 

vzdělávání žáka 

d) informovat písemně školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo 

jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání 

e) dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými 

školním řádem 

f) oznamovat škole údaje nezbytné pro školní matriku (§ 28 odst. 2 a 3 školského zákona) a 

další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost a změny v těchto 

údajích 

Pozn.: V případě nedodržení povinností zákonného zástupce (neomluvená absence žáka, 

častá nepřítomnost apod.) je škola povinna informovat Odbor sociálních věcí Městského 

úřadu ve Svitavách, případně Policii ČR. Škola má oznamovací povinnost i v případě 

podezření ze spáchání přestupku nebo trestného činu. 

 

 

C. VZTAHY ŽÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ S PEDAGOGICKÝMI 

PRACOVNÍKY ŠKOLY 

 

a) Pedagogičtí pracovníci školy vydávají žákům a zákonným zástupcům žáků pouze takové 

pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu, školního 

řádu a dalších nezbytných organizačních opatření. 

b) Všichni zaměstnanci školy budou žáky chránit před všemi formami špatného zacházení, 

sexuálním násilím či využíváním. Budou dbát, aby nepřicházeli do styku s materiály a 

informacemi pro ně nevhodnými. Nebudou se vměšovat do jejich soukromí a jejich 

korespondence. Budou žáky chránit před nezákonnými útoky na jejich pověst. Zjistí-li, že 
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dítě je týráno, krutě trestáno nebo je s ním jinak špatně zacházeno, spojí se se všemi orgány 

na pomoc dítěti. Speciální pozornost budeme věnovat ochraně před návykovými látkami. 

c) Informace, které zákonný zástupce žáka poskytne do školní matriky nebo jiné důležité 

informace o žákovi (zdravotní způsobilost, atd.), jsou důvěrné a všichni pedagogičtí 

pracovníci se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. 

d) Vyzve-li ředitel školy nebo jiný pedagogický pracovník zákonného zástupce k osobnímu 

projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka, konzultuje termín schůzky se 

zákonným zástupcem žáka. 

e) Všichni pedagogičtí pracovníci se povinně zúčastňují třídních schůzek a konzultačních dnů, 

na kterých informují zákonné zástupce žáků o výsledcích výchovy a vzdělávání. V případě 

omluvené nepřítomnosti pedagogického pracovníka zajistí, aby zákonní zástupci byli 

informováni jiným způsobem. 

f) Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy považují 

za závažné porušení povinností stanovených zákonem č. 561/2005 Sb.            (§31 odst. 3). 

 

D. PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLY       

 

Režim činnosti ve škole  

a) Vyučování začíná v 7.45 ranním kruhem, první vyučovací hodina začíná v 8.30 hodin. 

Vyučování probíhá podle časového rozvržení vyučovacích hodin a přestávek, které je 

přílohou tohoto řádu. Tyto údaje mají žáci zapsány v žákovských knížkách. Vyučovací 

hodina trvá 45 minut.  

b) Školní budova se pro žáky otevírá v 6.45 hodin dopoledne. Žákům je umožněn vstup do 

budovy nejméně 20 minut před začátkem dopoledního vyučování. V jinou dobu vstupují žáci 

do školy pouze na vyzvání zaměstnanců školy, kteří nad nimi zajišťují pedagogický dozor. 

Dohled nad žáky je zajištěn po celou dobu jejich pobytu ve školní budově, přehled dohledů 

je vyvěšen na všech úsecích, kde dohled probíhá.     

c) Přestávky ve vyučování jsou desetiminutové, po první vyučovací hodině patnáctiminutové, 

po druhé hodině je venkovní dvacetipětiminutová přestávka. 

d) Po příchodu do budovy si žáci odkládají obuv a svršky na místa k tomu určená - v šatnách a 

ihned odcházejí do školní družiny. V průběhu vyučování je žákům vstup do šaten povolen 

pouze se svolením a doprovodem vyučujícího.       

e) 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. 

f) Škola při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských 

služeb přihlíží k základním fyziologickým potřebám žáků a vytváří podmínky pro jejich 

zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů. 

g) Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při vzdělávání a s ním přímo souvisejících 

činnostech a při poskytování školských služeb a poskytuje žákům nezbytné informace k 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. 

h) Škola vede evidenci úrazů žáků, k nimž došlo při činnostech uvedených v odstavci 7, 

vyhotovuje a zasílá záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím.  

i) O všech přestávkách je umožněn pohyb dětí mimo třídu.  

j) Provoz školy je od 6:45 do 16:00 hod., ve středu do 17:00 hod., v pátek do 15:00 hod. 

k) V období školního vyučování může ředitel školy ze závažných důvodů, zejména 

organizačních a technických, vyhlásit pro žáky nejvýše 5 volných dnů ve školním roce. 
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Příprava na vyučování  

a) Žák se po příchodu do třídy připravuje na vyučovací hodinu. 

b) Žák plní zadané domácí úkoly. Nesplnění domácích úkolů a zapomenutí pomůcek hlásí na 

počátku hodiny vyučujícímu. 

 

 

Vyučování  

a) Žák pozorně sleduje a aktivně se účastní vyučování. 

b) Dbá pokynů vyučujícího. 

c) V době vyučování se žáci nezdržují na chodbách, v šatnách a na sociálních zařízeních. 

d) Při vyučování se žáci hlásí mírným zvednutím ruky, nevykřikují z lavic. Žáci při vyučování 

nevyrušují a nezabývají se činnostmi, které nejsou předmětem vyučování. Během vyučovací 

hodiny nesmí žáci konzumovat potraviny. 

e) V zájmu ochrany vyučování před narušováním nelze žáky ani vyučující z vyučování volat 

k telefonu, pouze ve zvlášť závažných případech. Při vyučování mají učitelé i žáci vypnuté 

mobilní telefony.  

f) Žáci, kteří přišli pozdě do vyučovací hodiny, se omluví vyučujícímu. 

 

Přestávky a odchod ze školy 

a) Po skončení vyučování zůstávají žáci na svých místech, své věci si skládají až na pokyn 

vyučujícího. 

b) Do ředitelny a do kabinetů mohou žáci vstoupit pouze v doprovodu učitele. 

c) Okna se otevírají a zavírají jen na pokyn učitele. Žáci nemanipulují se žaluziemi.  

d) Po skončení vyučování odcházejí žáci do šatny - v šatnách a na chodbách se žáci chovají 

ukázněně, po převlečení a přezutí odchází z budovy i areálu školy. 

Okolí školy 

a) Žáci dbají na čistotu okolí školy, zabraňují znečištění stěn a fasády školní budovy. 

b) Papíry dávají do košů, nepoškozují keře a další zeleň. 

 

Režim při akcích mimo školu 

a) 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.  

b) 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.  

c) 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 takovýchto akcí stanoví tato pravidla – každou plánovanou 

akci mimo budovu školy předem projedná organizující pedagog s vedením školy zejména 

s ohledem na zajištění BOZP.  

d) 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 
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akce oznámí organizující pedagog nejméně 2 dny předem zákonným zástupcům žáků a to 

zápisem do žákovské knížky, nebo jinou písemnou informací. 

e) 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 prokazatelně 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 účastníci akce řídí vnitřním řádem 

tohoto zařízení.       

f) Do výuky mohou být zařazeny také další aktivity jako plavání, bruslení, školy v přírodě, atd. 

Těchto aktivit se mohou účastnit pouze žáci zdravotně způsobilí, jejichž rodiče o tom dodají 

škole písemné lékařské potvrzení ne starší jednoho roku.  

g) Chování žáka na mimoškolních akcích je součástí celkového hodnocení žáka včetně 

hodnocení na vysvědčení.  

 

Docházka do školy 

a) 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. Omluvenku předloží žák třídnímu učiteli bez zbytečného 

odkladu po návratu do školy. Absenci žáka omlouvají zákonní zástupci žáka. Z jedné 

vyučovací hodiny uvolňuje příslušný vyučující, na delší dobu uvolňuje třídní učitel.  

b) 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. 

 

 

E. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁKŮ A JEJICH 

OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY 

DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ 

 

a) Všichni žáci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví a majetek 

svůj ani jiných osob.    

b) Projevy šikanování mezi žáky, tj. fyzické násilí, omezování osobní svobody, ponižování, 

zneužívání informačních technologií k znevažování důstojnosti, apod., kterých by se 

dopouštěl kdokoli vůči komukoli (žáci i dospělí), jsou v prostorách školy a při všech školních 

akcích a aktivitách přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti školnímu 

řádu. V případě takovýchto projevů chování postupuje škola dle daného školního programu 

proti šikanování. Vždy je svolávána výchovná komise, jsou informováni zákonní zástupci 

žáka a dle platných zákonů má škola ohlašovací povinnost vůči některým dalším institucím 

(jako je např. orgán sociálně-právní ochrany dítěte, Policie ČR apod.) 

c) Žákům není v době mimo vyučování dovoleno zdržovat se v prostorách školy, pokud nad 

nimi není vykonáván dohled způsobilou osobou.        

d) 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 

dozoru. 

e) Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením 

bez dohledu pedagoga.  

f) Při výuce v tělocvičně, na školní zahradě, zachovávají žáci specifické bezpečnostní předpisy 

pro tyto učebny, dané řádem dané učebny. Vyučující daného předmětu provedou 

prokazatelné poučení žáků v první vyučovací hodině školního roku a dodatečné poučení 
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žáků, kteří při první hodině chyběli. O poučení žáků provede vyučující záznam do třídní 

knihy. Poučení o BOZP a PO se provádí rovněž před každou akcí mimo školu. 

g) 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. 

h) Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu školy povinni 

přihlížet k základním fyziologickým potřebám žáků a vytvářet podmínky pro jejich zdravý 

vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů, poskytovat žákům nezbytné 

informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. 

i) Všichni zaměstnanci školy jsou povinni oznamovat údaje související s úrazy žáků, 

poskytovat první pomoc a vést evidenci úrazů podle pokynů vedení školy.   

j) Po poslední vyučovací hodině dopoledního a odpoledního vyučování vyučující předává žáky, 

kteří jsou přihlášeni do školní družiny vychovatelkám školní družiny. Ostatní odvádí do šaten 

a stravující se žáky pak do školní jídelny. Dozor v šatnách nad žáky odcházející z budovy 

vykonává pedagog.      

k) Pedagogičtí zaměstnanci dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

a protipožární předpisy; pokud zjistí závady a nedostatky, ohrožující zdraví a bezpečnost 

osob, nebo jiné závady technického rázu, nebo nedostatečné zajištění budovy, je jejich 

povinností informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých schopností a 

možností zabránit vzniku škody. Sledují zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění 

žáka informují bez zbytečných průtahů vedení školy a rodiče postiženého žáka. Nemocný žák 

může být odeslán k lékařskému vyšetření či ošetření jen v doprovodu dospělé osoby. Třídní 

učitelé zajistí, aby každý žák měl zapsány v žákovské knížce tyto údaje: rodné číslo, adresu, 

telefonní čísla rodičů do zaměstnání a domů, adresu a jméno ošetřujícího lékaře.   

l) Při úrazu poskytnou žákovi nebo jiné osobě první pomoc, zajistí ošetření žáka lékařem. Úraz 

ihned hlásí vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů, případně vyplní předepsané 

formuláře. Ošetření a vyplnění záznamů zajišťuje ten pracovník, který byl jeho svědkem nebo 

který se o něm dověděl první.       

m) Pedagogičtí a provozní pracovníci školy nesmí žáky v době dané rozvrhem bez dozoru 

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.   

n) Ve vnitřních i vnějších prostorách všech typů škol je zakázáno kouřit. Kouřit zde nesmějí 

žádné osoby a není možné ani zřizovat kuřárny nebo místa pro kouření vyhrazená. 

Prostory školy je označen viditelným textem doplněným grafickou značkou zákazu 

kouření. Takto jsou označeny vnitřní i vnější prostory. Kouření v prostorách školy je 

zakázáno pod sankcemi uvedenými ve vyhlášce o základním vzdělávání. 

o) Prodej nebo podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let je v ČR zakázáno. 

Zakázáno je rovněž osobám mladším 18 let alkohol nabízet, anebo je v konzumaci 

alkoholu podporovat. Tímto školním řádem škola stanoví zákaz užívání alkoholu 

v prostorách školy v době školního vyučování i na všech akcích školou pořádaných. 

Podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let může být trestným činem nebo 

přestupkem. 

p) Zakázána je výroba, distribuce, přechovávání, šíření i propagace omamných a 

psychotropních látek, a to bez ohledu na věk žáka a prostředí, ve kterém by k tomu 

docházelo. Zakázáno je rovněž navádění k užívání těchto látek. 

 

F. EVIDENCE ÚRAZŮ  
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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 žáků (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 o úrazu dozví.  

c) Při úrazech smrtelných a úrazech, jejichž důsledkem byla nepřítomnost žáka ve škole, 

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 vyhotoví o úrazu, který nezpůsobí nepřítomnost žáka ve škole, 

záznam, pokud je pravděpodobné, že žáku bude poskytnuta náhrada za bolest a ztížení 

společenského uplatnění způsobené úrazem. Jedno vyhotovení záznamu o úrazu předá škola 

zletilému žákovi, v případě nezletilého žáka jeho zákonnému zástupci. 

d) Hlášení úrazu. O úrazu nezletilého žáka podá škola 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 bez 

zbytečného odkladu hlášení místně příslušnému útvaru Policie České republiky. Dále o úrazu 

podá škola bez zbytečného odkladu hlášení pojišťovně, u které je škola pojištěna pro případ 

své odpovědnosti za škodu vzniklou na životě a zdraví žáků, pokud škola 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 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 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. 

 

G. PODMÍNKY ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLY NEBO ŠKOLSKÉHO 

ZAŘÍZENÍN ZE STRANY ŽÁKŮ  
 

a) 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. 

b) Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně svému třídnímu učiteli. Žáci dbají na dostatečné zajištění 

svých věcí - uzamykání šaten, tříd.  

c) 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.       

d) Žáci školy a zaměstnanci školy odkládají osobní majetek pouze na místa k tomu určená. 

e) Žákům základních škol jsou bezplatně poskytovány učebnice a učební texty uvedené v 

seznamu podle školského zákona. Žáci prvního ročníku základního vzdělávání tyto učebnice 

a učební texty nevracejí, žáci ostatních ročníků základního vzdělávání jsou povinni učebnice 
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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.  

 

II. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ 

VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 

 

A. ZÁSADY HODNOCENÍ PRŮBĚHU A VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ VE 

ŠKOLE A NA AKCÍCH POŘÁDANÝCH ŠKOLOU 

 
Zásady hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání 

a) Hodnocení žáka je organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu a jeho řízení. 

b) Za první pololetí může vydat škola žákovi výpis z vysvědčení; za druhé pololetí vysvědčení. 

c) Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm, 

slovně nebo kombinací obou způsobů. O způsobu hodnocení rozhoduje ředitel školy se 

souhlasem školské rady a po projednání na pedagogické radě. 

d) Je-li žák hodnocen pouze slovně, převede třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních 

předmětů slovní hodnocení do klasifikace pro účely přijímacího řízení ke střednímu 

vzdělávání. 

e) Klasifikace je jednou z forem hodnocení, její výsledky se vyjadřují stanovenou stupnicí. 

f) Ve výchovně vzdělávacím procesu se uskutečňuje klasifikace průběžná a celková. 

g) Průběžná klasifikace se uplatňuje při hodnocení dílčích výsledků a projevů žáka. V průběhu 

školního roku žák obdrží za každé čtvrtletí informativní slovní hodnocení.  

h) Klasifikace souhrnného prospěchu se provádí na konci každého pololetí a není aritmetickým 

průměrem běžné klasifikace. 

i) Při hodnocení žáka klasifikací jsou výsledky vzdělávání žáka a chování žáka ve škole a na 

akcích pořádaných školou hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl 

zejména vzhledem k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách 

jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním 

předpokladům a k věku žáka. Klasifikace zahrnuje ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke 

vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon. 

j) Chování neovlivňuje klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech. 

k) Při hodnocení a při průběžné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník uplatňuje 

přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi. 

l) Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušný předmět. 

m) Ohodnocením výkonu žáka klasifikačním stupněm posuzuje učitel výsledky práce objektivně 

a přiměřeně. 

n) Pro určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se 

hodnotí učební výsledky, kterých žák dosáhl za celé klasifikační období. Při celkové 

klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl v průběhu 

klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici. Přihlíží se i ke 

snaze a pečlivosti žáka, k jeho individuálním schopnostem a zájmům. Stupeň prospěchu se 

neurčuje na základě průměru a klasifikace za příslušné období. 

o) Ředitel školy je povinen působit na sjednocování klasifikačních měřítek všech učitelů. 

p) Zákonní zástupci jsou o prospěchu žáka informováni třídním učitelem a učiteli jednotlivých 

předmětů: 

- průběžně prostřednictvím tištěné žákovské knížky 

- na konci každého pololetí prostřednictvím tištěného informativního slovního hodnocení 
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- případně kdykoliv na požádání zákonných zástupců žáka 

q) V případě mimořádného zhoršení prospěchu informuje učitel zákonné zástupce žáka 

bezprostředně a prokazatelným způsobem. Případy zaostávání žáků v učení se projednají na 

pedagogické radě. 

r) Žáci školy, kteří po dobu nemoci nejméně tři měsíce před koncem klasifikačního období 

navštěvovali školu při zdravotnickém zařízení a byli tam klasifikováni za pololetí ze všech,  

popřípadě jen z některých předmětů, se po návratu do kmenové školy znovu  nezkoušejí a 

neklasifikují. Jejich klasifikace ze školy při zdravotnickém zařízení v předmětech, ve kterých 

byli klasifikováni, je závazná. V předmětech, ve kterých nebyli vyučováni, se neklasifikují. 

s) Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných 

předmětů stanovených školním vzdělávacím programem s výjimkou předmětů výchovného 

zaměření stanovených rámcovým vzdělávacím programem a předmětů, z nichž byl uvolněn, 

pokud mu nebylo povoleno opakování ročníku. Do vyššího ročníku postoupí i žák prvního 

stupně základní školy, který již v rámci prvního stupně opakoval ročník, a žák druhého 

stupně základní školy, který již v rámci druhého stupně opakoval ročník, a to bez ohledu na 

prospěch tohoto žáka. 

t) Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení 

náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou 

měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák se 

za první pololetí nehodnotí. 

u) Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení 

náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do 

konce září následujícího školního roku. V období měsíce září do doby hodnocení navštěvuje 

žák nejbližší vyšší ročník, popřípadě znovu devátý ročník. 

v) Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo 

druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně 

dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele školy 

o přezkoumání výsledků hodnocení žáka, je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel 

školy, krajský úřad. Pokud není dále stanoveno jinak, ředitel školy nebo krajský úřad nařídí 

komisionální přezkoušení žáka, které se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo 

v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka. 

w) Žák, který plní povinnou školní docházku, opakuje ročník, pokud na konci druhého pololetí 

neprospěl nebo nemohl být hodnocen. To neplatí o žákovi, který na daném stupni základní 

školy již jednou ročník opakoval. Ředitel školy může povolit žákovi na žádost jeho 

zákonného zástupce a na základě doporučujícího vyjádření odborného lékaře opakování 

ročníku z vážných zdravotních důvodů, a to bez ohledu na to, zda žák na daném stupni již 

opakoval ročník. 

 

Zásady pro hodnocení chování ve škole 

a) Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují, a 

s ostatními učiteli a rozhoduje o ní ředitel po projednání na pedagogické radě. 

b) Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel slušného chování a dodržování 

vnitřního řádu školy během klasifikačního období. 

c) Při klasifikaci chování se přihlíží k věku, morální a rozumové vyspělosti žáka; k uděleným 

opatřením k posílení kázně se přihlíží pouze tehdy, jestliže tato opatření byla neúčinná. 

d) Škola hodnotí a klasifikuje žáky za jejich chování ve škole a při akcích organizovaných 

školou.   

e) Nedostatky v chování žáků se projednávají na pedagogické radě. 

f) Zákonní zástupci žáka jsou o chování žáka informováni třídním učitelem a učiteli 

jednotlivých předmětů: 

      -     průběžně prostřednictvím žákovské knížky 
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      -     na konci  každého  čtvrtletí prostřednictvím tištěného informativního slovního hodnocení 

      -     okamžitě v případně mimořádného porušení školního řádu 

 

B. ZÁSADY A PRAVIDLA PRO SEBEHODNOCENÍ ŽÁKŮ 

 

a) Sebehodnocení je důležitou součástí hodnocení žáků. 

b) Sebehodnocením se posiluje sebeúcta a sebevědomí žáků. 

c) Chybu je potřeba chápat jako přirozenou věc v procesu učení. Pedagogičtí pracovníci se o 

chybě se žáky baví, žáci mohou některé práce sami opravovat. Chyba je důležitý prostředek 

učení. 

d) Při sebehodnocení se žák snaží popsat: 

co se mu daří 

co mu ještě nejde 

jak bude pokračovat dál 

e) Při školní práci vedeme žáka, aby komentoval svoje výkony a výsledky. 

f) Známky nejsou jediným zdrojem motivace. 

 

 
C. STUPNĚ HODNOCENÍ PROSPĚCHU A CHOVÁNÍ V PŘÍPADĚ POUŽITÍ 

KLASIFIKACE A JEJICH CHARAKTERISTIKA, VČETNĚ PŘEDEM 

STANOVENÝCH KRITÉRIÍ 

 

Stupně hodnocení prospěchu 

a) 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 

b) Pro potřeby klasifikace se předměty dělí do tří skupin:  

předměty s převahou teoretického zaměření 

předměty s převahou praktických činností   

předměty s převahou výchovného a uměleckého odborného zaměření  

c) Kritéria pro jednotlivé klasifikační stupně jsou formulována především pro celkovou 

klasifikaci. Učitel však nepřeceňuje žádné z uvedených kritérií, posuzuje žákovy výkony 

komplexně, v souladu se specifikou předmětu.  

d) Písemný projev je u všech žáků školy klasifikován podle jednotné procentuální stupnice: 

  100% - 90% = 1 

    89% - 75% = 2 

    74% - 45% = 3 

    44% - 25% = 4 

    24% -   0% = 5 

 

Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření 

Převahu teoretického zaměření mají jazykové, společenskovědní, přírodovědné předměty a 

matematika. 

Při klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření se v 

souladu s požadavky ŠVP hodnotí:  
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a) ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic, 

zákonitostí a vztahů, kvalita a rozsah získaných dovedností vykonávat požadované 

intelektuální a motorické činnosti 

b) schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických 

úkolů, při výkladu a hodnocení společenských a přírodních jevů a zákonitostí 

c) kvalita myšlení, především logika, samostatnost a tvořivost 

d) aktivita v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim 

e) přesnost, výstižnost a odborná i jazyková správnost ústního a písemného projevu 

f) kvalita výsledků činností 

g) osvojení účinných metod samostatného studia 

 

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií: 

Stupeň 1 (výborný) 

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a úplně a 

chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. 

Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a 

praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí logicky správně, zřetelně se 

u něho projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný a 

výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, pouze s 

menšími nedostatky. Je schopen samostatně studovat vhodné texty. 

Stupeň 2 (chvalitebný) 

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně 

a úplně. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a 

produktivně nebo s pomocí menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti 

při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí 

správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný projev mívá menší 

nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez 

podstatných nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. Je schopen 

samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty. 

Stupeň 3 (dobrý) 

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků, faktů, pojmů, 

definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných intelektuálních a 

motorických činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci 

učitele korigovat. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a 

praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů a zákonitostí 

podle podnětů učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se 

vyskytují chyby. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a 

výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují častější nedostatky, grafický projev je 

méně estetický a má menší nedostatky. Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele. 

Stupeň 4 (dostatečný) 

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků závažné mezery. 

Při provádění požadovaných intelektuálních a motorických činností je málo pohotový a má větší 

nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a 

praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení 

jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho 

ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě 

výsledků jeho činnosti a v grafickém projevu se projevují nedostatky, grafický projev je málo 

estetický. Závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném 

studiu má velké těžkosti. 

Stupeň 5 (nedostatečný) 

Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné 

mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti má velmi 



 16 

podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických a 

praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí 

nedovede své vědomosti uplatnit ani s pomocí učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení, 

vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má závažné 

nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický projev 

mají vážné nedostatky. Závažné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. 

Nedovede samostatně studovat. 

 

Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou praktického zaměření 

Převahu praktické činnosti mají na základní škole pracovní vyučování, praktika, základy 

techniky. 

Při klasifikaci v uvedených předmětech v souladu s požadavky ŠVP se hodnotí: 

a) vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem 

b) osvojení praktických dovedností a návyků, zvládnutí účelných způsobů práce 

c) využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech 

d) aktivita, samostatnost, tvořivost, iniciativa v praktických činnostech 

e) kvalita výsledků činností 

f) organizace vlastní práce a pracoviště, udržování pořádku na pracovišti 

g) dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a péče o životní prostředí 

h) hospodárné využívání surovin, materiálů, energie, překonávání překážek v práci 

i) obsluha a údržba laboratorních zařízení a pomůcek, nástrojů, nářadí a měřidel 

 

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií: 

Stupeň 1 (výborný) 

Žák soustavně projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. 

Pohotově, samostatně a tvořivě využívá získané teoretické poznatky při praktické činnosti. 

Praktické činnosti vykonává pohotově, samostatně uplatňuje získané dovednosti a návyky. 

Bezpečně ovládá postupy a způsoby práce; dopouští se jen menších chyb, výsledky jeho práce 

jsou bez závažnějších nedostatků. Účelně si organizuje vlastní práci, udržuje pracoviště v 

pořádku. Uvědoměle dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a aktivně se 

stará o životní prostředí. Hospodárně využívá suroviny, materiál, energii. Vzorně obsluhuje a 

udržuje laboratorní zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla. Aktivně překonává 

vyskytující se překážky. 

Stupeň 2 (chvalitebný) 

Žák projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. 

Samostatně, ale méně tvořivě a s menší jistotou využívá získané teoretické poznatky při 

praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává samostatně, v postupech a způsobech práce se 

nevyskytují podstatné chyby. Výsledky jeho práce mají drobné nedostatky. Účelně si organizuje 

vlastní práci, pracoviště udržuje v pořádku. Uvědoměle udržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně 

zdraví při práci a stará se o životní prostředí. Při hospodárném využívání surovin, materiálů a 

energie se dopouští malých chyb. Laboratorní zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla 

obsluhuje a udržuje s drobnými nedostatky. Překážky v práci překonává s občasnou pomocí 

učitele. 

Stupeň 3 (dobrý) 

Žák projevuje vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem s menšími 

výkyvy. Za pomocí učitele uplatňuje získané teoretické poznatky při praktické činnosti. V 

praktických činnostech se dopouští chyb a při postupech a způsobech práce potřebuje občasnou 

pomoc učitele. Výsledky práce mají nedostatky. Vlastní práci organizuje méně účelně, udržuje 

pracoviště v pořádku. Dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a v malé míře 

přispívá k tvorbě a ochraně životního prostředí. Na podněty učitele je schopen hospodárně 

využívat suroviny, materiály a energii. K údržbě laboratorních zařízení, přístrojů, nářadí a 

měřidel musí být částečně podněcován. Překážky v práci překonává jen s častou pomocí učitele. 
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Stupeň 4 (dostatečný) 

Žák pracuje bez zájmu a vztahu k práci, k pracovnímu kolektivu a praktickým činnostem. 

Získané teoretické poznatky dovede využít při praktické činnosti jen za soustavné pomoci 

učitele. V praktických činnostech, dovednostech a návycích se dopouští větších chyb. Při volbě 

postupů a způsobů práce potřebuje soustavnou pomoc učitele. Ve výsledcích práce má závažné 

nedostatky. Práci dovede organizovat za soustavné pomoci učitele, méně dbá o pořádek na 

pracovišti. Méně dbá na dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o životní 

prostředí. Porušuje zásady hospodárnosti využívání surovin, materiálů a energie. V obsluze a 

údržbě laboratorních zařízení a pomůcek, přístrojů, nářadí a měřidel se dopouští závažných 

nedostatků. Překážky v práci překonává jen s pomocí učitele. 

Stupeň 5 (nedostatečný) 

Žák neprojevuje zájem o práci a vztah k ní, ani k pracovnímu kolektivu a k praktickým 

činnostem. Nedokáže ani s pomocí učitele uplatnit získané teoretické poznatky při praktické 

činnosti. V praktických činnostech, dovednostech a návycích má podstatné nedostatky. Nedokáže 

postupovat při práci ani s pomocí učitele. Výsledky jeho práce jsou nedokončené, neúplné, 

nepřesné, nedosahují předepsané ukazatele. Práci na pracovišti si nedokáže zorganizovat, nedbá 

na pořádek na pracovišti. Neovládá předpisy o ochraně zdraví při práci a nedbá na ochranu 

životního prostředí. Nevyužívá hospodárně surovin, materiálů a energie. V obsluze a údržbě 

laboratorních zařízení a pomůcek, přístrojů a nářadí, nástrojů a měřidel se dopouští závažných 

nedostatků. 

Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření 

Převahu výchovného zaměření mají: výtvarná výchova, hudební výchova a zpěv, tělesná a 

sportovní výchova, rodinná výchova a občanská výchova. 

Žák zařazený do zvláštní tělesné výchovy se při částečném uvolnění nebo úlevách doporučených 

lékařem klasifikuje s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu. 

Při klasifikaci v předmětech s převahou výchovného zaměření se v souladu s požadavky ŠVP 

hodnotí: 

a) stupeň tvořivosti a samostatnosti projevu 

b) osvojení potřebných vědomostí, zkušeností, činností a jejich tvořivá aplikace 

c) poznání zákonitostí daných činností a jejich uplatňování ve vlastní činnosti 

d) kvalita projevu 

e) vztah žáka k činnostem a zájem o ně 

f) estetické vnímání, přístup k uměleckému dílu a k estetice ostatní společnosti 

g) v tělesné výchově s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu žáka všeobecná, tělesná zdatnost, 

výkonnost a jeho péče o vlastní zdraví 

 

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií: 

Stupeň 1 (výborný) 

Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní 

předpoklady a velmi úspěšně podle požadavků osnov je rozvíjí v individuálních a kolektivních 

projevech. Jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný, v hudební a tělesné výchově 

přesný. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě. Má výrazně aktivní zájem o 

umění, estetiku, brannost a tělesnou kulturu a projevuje k nim aktivní vztah. Úspěšně rozvíjí svůj 

estetický vkus a tělesnou zdatnost. 

Stupeň 2 (chvalitebný) 

Žák je v činnostech aktivní, tvořivý, převážně samostatný na základě využívání svých osobních 

předpokladů, které úspěšně rozvíjí v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je 

esteticky působivý a má jen menší nedostatky z hlediska požadavků osnov. Žák tvořivě aplikuje 

osvojené vědomosti, dovednosti a návyky v nových úkolech. Má aktivní zájem o umění, o 

estetiku a tělesnou zdatnost. Rozvíjí si v požadované míře estetický vkus, brannost a tělesnou 

zdatnost. 
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Stupeň 3 (dobrý) 

Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyužívá dostatečně své 

schopnosti v individuální a kolektivním projevu. Jeho projev je málo působivý, dopouští se v 

něm chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje 

pomoc učitele. Nemá dostatečný aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu. Nerozvíjí v 

požadované míře svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost. 

Stupeň 4 (dostatečný) 

Žák je v činnostech málo aktivní a tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo 

uspokojivé. Úkoly řeší s častými chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se značnou 

pomocí učitele. Projevuje velmi malou snahu a zájem o činnosti, nerozvíjí dostatečně svůj 

estetický vkus a tělesnou zdatnost. 

Stupeň 5 (nedostatečný) 

Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho projev je 

povětšině chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti 

nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o práci a nevyvíjí úsilí rozvíjet svůj estetický vkus a 

tělesnou zdatnost. 

 

Stupně hodnocení chování 

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 

  

Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace chování jsou následující: 

Stupeň 1 (velmi dobré) 

Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení vnitřního řádu školy. Méně závažných 

přestupků se dopouští ojediněle. Žák je však přístupný výchovnému působení a snaží se své 

chyby napravit. 

Stupeň 2 (uspokojivé) 

Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními vnitřního řádu školy. Žák se 

dopustí závažného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo vnitřnímu řádu školy; nebo 

se opakovaně dopustí méně závažných přestupků. Zpravidla se přes důtku třídního učitele školy 

dopouští dalších přestupků, narušuje výchovně vzdělávací činnost školy. Ohrožuje bezpečnost a 

zdraví svoje nebo jiných osob. Při neomluvené absenci v rozmezí 9 – 24 vyučovacích hodin. 

Stupeň 3 (neuspokojivé) 

Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování. Dopustí se takových 

závažných přestupků proti školnímu řádu nebo provinění, že je jimi vážně ohrožena výchova 

nebo bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací 

činnost školy. Zpravidla se přes důtku ředitele školy dopouští dalších přestupků. Při neomluvené 

absenci větší než 24 vyučovacích hodin. 

 

Výchovná opatření 

a) Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. 

b) Kázeňským opatřením je podmíněné vyloučení žáka ze školy, vyloučení žáka ze školy, a 

další kázeňská opatření, která nemají právní důsledky pro žáka. Pochvaly, jiná ocenění a další 

kázeňská opatření může udělit či uložit ředitel školy nebo třídní učitel. 

c) 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 dlouhodobou úspěšnou práci. 
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d) 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. 

e) Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení 

žákovi uložit: 

 

Závažnost porušení 

 

Výchovné opatření 

méně závažné (např. chybějící 

pomůcky) 
napomenutí třídního učitele 

závažné (např. vulgární 

vyjadřování) 
důtka třídního učitele 

ohrožující porušení (např. 

ohrožení bezpečnosti) 
důtka ředitele školy 

opakované porušování 

(agresivní projevy) 
2. stupeň z chování 

opakované závažné porušování 

(např. šikana) 
3. stupeň z chování 

f) Třídní učitel neprodleně oznámí uložení důtky ředitelce školy. 

g) Ředitelka školy nebo třídní učitel neprodleně oznámí udělení pochvaly a jiného ocenění nebo 

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

zástupci nezletilého žáka. O udělení pochvaly ředitele, důtky ředitele, o podmínečném 

vyloučení a vyloučení žáka ze studia uvědomí doporučeným dopisem ředitelka školy rodiče 

či zákonného zástupce žáka. O ostatních výchovných opatřeních informuje doporučeným 

dopisem třídní učitel. 

h) Každé výchovné opatření zaznamenává třídní učitel do dokumentace školy. Na konci 

každého měsíce třídní učitel informuje zákonné zástupce žáků, u kterých došlo ke zhoršení 

chování. 

i) Výchovná opatření a hodnocení chování v případě neomluvené absence žáka: 

Počet neomluvených 

vyučovacích hodin 

 

Výchovné opatření 

 

1 hodina důtka třídního učitele 

2 – 8 hodin důtka ředitele školy 

9 – 24 hodin 2. stupeň z chování 

25 a více hodin 3. stupeň z chování 

 

D. ZÁSADY PRO POUŽÍVÁNÍ SLOVNÍHO HODNOCENÍ V SOULADU S § 15 odst. 2 

vyhlášky č. 48/2005 Sb., O ZÁKLADNÍM VZDĚLÁVÁNÍ, VČETNĚ PŘEDEM 

STANOVENÝCH KRITÉRIÍ 

 

a) Třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů 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.  

b) Je-li žák hodnocen slovně, převede třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních 

předmětů slovní hodnocení do klasifikace pro účely přijímacího řízení ke střednímu 

vzdělávání. 

c) U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení na 

základě žádosti zákonného zástupce žáka.  

d) Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených 

školním vzdělávacím programem a chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou 
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jsou v případě použití slovního hodnocení popsány tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání 

žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům formulovaným u  jednotlivých 

předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům 

a k věku žáka. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka v jejich 

vývoji, ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují 

jeho výkon, a naznačení dalšího rozvoje žáka. Obsahuje také zdůvodnění hodnocení a 

doporučení, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat. 

 

 
E. ZÁSADY PRO STANOVENÍ CELKOVÉHO HODNOCENÍ ŽÁKA NA VYSVĚDČENÍ 

V PŘÍPADĚ POUŽITÍ SLOVNÍHO HODNOCENÍ NEBO KOMBINACE SLOVNÍHO 

HODNOCENÍ A KLASIFIKACE 

 

Zásady pro převedení slovního hodnocení do klasifikace nebo klasifikace do slovního hodnocení 

pro stanovení celkového hodnocení žáka na vysvědčení. 

Prospěch 

Ovládnutí učiva předepsaného ŠVP 

1 – výborný ovládá bezpečně  

2 – chvalitebný ovládá 

3 – dobrý v podstatě ovládá 

4 – dostatečný ovládá se značnými mezerami 

5 - nedostatečný neovládá 

Úroveň myšlení 

1 – výborný pohotový, bystrý, dobře chápe souvislosti  

2 – chvalitebný uvažuje celkem samostatně 

3 – dobrý menší samostatnost v myšlení 

4 – dostatečný nesamostatné myšlení 

5 - nedostatečný odpovídá nesprávně i na návodné otázky 

Úroveň vyjadřování 

1 – výborný výstižné a poměrně přesné  

2 – chvalitebný celkem výstižné 

3 – dobrý myšlenky vyjadřuje ne dost přesně 

4 – dostatečný myšlenky vyjadřuje se značnými obtížemi 

5 - nedostatečný i na návodné otázky odpovídá nesprávně 

Celková aplikace vědomostí, řešení úkolů, chyby, jichž se žák dopouští 

1 – výborný užívá vědomostí a spolehlivě a uvědoměle dovedností ,pracuje 

samostatně, přesně a s jistotou  

2 – chvalitebný dovede používat vědomosti a dovednosti při řešení úkolů, 

dopouští se jen menších chyb 

3 – dobrý řeší úkoly s pomocí učitele a s touto pomocí snadno překonává 

potíže a odstraňuje chyby 

4 – dostatečný dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává 

5 - nedostatečný praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí 

Píle a zájem o učení 

1 – výborný aktivní, učí se svědomitě a se zájmem 

2 – chvalitebný učí se svědomitě 

3 – dobrý k učení a práci nepotřebuje větších podnětů 

4 – dostatečný malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty 

5 - nedostatečný pomoc a pobízení k učení jsou zatím neúčinné 
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Chování 

1 – velmi dobré Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení 

vnitřního řádu školy. Méně závažných přestupků se dopouští 

ojediněle. Žák je však přístupný výchovnému působení a snaží 

se své chyby napravit. 

2 - uspokojivé Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními 

vnitřního řádu školy. Žák se dopustí závažného přestupku proti 

pravidlům slušného chování nebo vnitřnímu řádu školy; nebo 

se opakovaně dopustí méně závažných přestupků. Zpravidla se 

přes důtku třídního učitele školy dopouští dalších přestupků, 

narušuje výchovně vzdělávací činnost školy. Ohrožuje 

bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob. 

3 - neuspokojivé Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného 

chování. Dopustí se takových závažných přestupků proti 

školnímu řádu nebo provinění, že je jimi vážně ohrožena 

výchova nebo bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně 

narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnost školy. 

Zpravidla se přes důtku ředitele školy dopouští dalších 

přestupků. 
 

 

 

F. ZPŮSOB ZÍSKÁVÁNÍ PODKLADŮ PRO HODNOCENÍ 
 

a) Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků a chování žáka 

získává učitel zejména těmito metodami, formami a prostředky: 

       -    soustavným diagnostickým pozorováním žáka 

       -    soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování 

       -    různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, didaktickými testy) 

       -    kontrolními písemnými pracemi a praktickými zkouškami předepsanými ŠVP 

       -    analýzou různých činností žáka 

       -    konzultacemi s ostatními učiteli a podle potřeby s dalšími odborníky (PPP) 

       -    rozhovory se žákem a zákonnými zástupci žáka 

b) Žák 2. až 5. ročníku základní školy musí mít z každého předmětu, alespoň tři známky za 

každé pololetí. Známky získávají vyučující průběžně během celého klasifikačního období. 

Není přípustné ústně přezkušovat žáky koncem klasifikačního období z látky celého tohoto 

období. Výjimku tvoří vědomosti nutné k zvládnutí zkoušené látky. Zkoušení je prováděno 

zásadně před kolektivem třídy, nepřípustné je individuální přezkušování po vyučování v 

kabinetech. Výjimka je možná jen při diagnostikované vývojové poruše, kdy je tento způsob 

doporučen ve zprávě psychologa. 

c) Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace, klasifikaci zdůvodňuje a poukazuje na 

klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů, výtvorů. Po ústním vyzkoušení oznámí 

učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě. Výsledky hodnocení písemných zkoušek a prací 

a praktických činností oznámí žákovi nejpozději do 14 dnů. Učitel sděluje všechny známky, 

které bere v úvahu při celkové klasifikaci, zástupcům žáka a to zejména prostřednictvím 

zápisů do elektronické žákovské knížky - současně se sdělováním známek žákům. Při 

hodnocení využívá i sebehodnocení žáka. 

d) Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní 

rok, aby se nadměrně nenahromadily v určitých obdobích. 

e) O termínu písemné zkoušky, která má trvat více než 25 minut, informuje vyučující žáky 

dostatečně dlouhou dobu předem. Ostatní vyučující o tom informuje ústně. V jednom dni 

mohou žáci konat jen jednu zkoušku uvedeného charakteru. 
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f) Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka průkazným způsobem 

tak, aby mohl vždy doložit správnost celkové klasifikace žáka i způsob získání známek (ústní 

zkoušení, písemné,…). V případě dlouhodobé nepřítomnosti nebo rozvázání pracovního 

poměru v průběhu klasifikačního období předá tento klasifikační přehled zastupujícímu 

učiteli nebo vedení školy. 

g) Pokud je klasifikace žáka stanovena na základě písemných nebo grafických prací, vyučující 

tyto práce uschovávají po dobu, během které se klasifikace žáka určuje nebo ve které se k ní 

mohou zákonní zástupci žáka odvolat - tzn. celý školní rok včetně hlavních prázdnin, v 

případě žáků s odloženou klasifikací nebo opravnými zkouškami až do 30. 10. dalšího 

školního roku. Opravené písemné práce musí být předloženy všem žákům a na požádání ve 

škole také zákonným zástupcům. 

h) Vyučující dodržují zásady pedagogického taktu, zejména: 

       -    neklasifikují žáky ihned po jejich návratu do školy po delší nepřítomnosti  

       -    žáci nemusí dopisovat do sešitů látku za dobu nepřítomnosti 

       -    účelem zkoušení není nacházet mezery ve vědomostech žáka, ale hodnotit to, co umí 

       -    učitel klasifikuje jen probrané učivo 

       -    před prověřováním znalostí musí mít žáci dostatek času k naučení a procvičení učiva 

i) Třídní učitelé ve spolupráci s výchovným poradcem jsou povinni seznamovat ostatní 

vyučující s doporučením psychologických vyšetření, které mají vztah ke způsobu hodnocení 

a klasifikace žáka a způsobu získávání podkladů. Údaje o nových vyšetřeních jsou součástí 

zpráv učitelů a výchovného poradce na pedagogické radě. 

 

G. PODROBOSTI O KOMISIONÁLNÍCH ZKOUŠKÁCH 

 

Komisionální zkouška 

a) Komisionální zkouška se koná v těchto případech: 

- má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci 

prvního nebo druhého pololetí  

- při konání opravné zkoušky 

b) Komisi pro komisionální přezkoušení jmenuje ředitel školy; v případě, že je vyučujícím 

daného předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad. 

c) Komise je tříčlenná a tvoří ji: 

- předsedkyně, kterou je ředitelka školy, popřípadě jím pověřený učitel, nebo 

v případě, že vyučujícím daného předmětu je ředitelka školy, krajským úřadem 

jmenovaný jiný pedagogický pracovník školy 

- zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák 

zařazen, popřípadě jiný vyučující daného předmětu 

- přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné 

vzdělávací oblasti stanovené Rámcovým vzdělávacím programem pro základní 

vzdělávání 

d) Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení. Výsledek 

přezkoušení stanoví komise hlasováním. Výsledek přezkoušení se vyjádří slovním 

hodnocením nebo stupněm prospěchu. Ředitelka školy sdělí výsledek přezkoušení 

prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému zástupci žáka. V případě změny hodnocení na 

konci prvního nebo druhého pololetí se žákovi vydá nové vysvědčení. 

e) O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy. Za řádné 

vyplnění protokolu odpovídá předseda komise, protokol podepíší všichni členové komise. 

f) Žák může v jednom dni vykonat přezkoušení pouze z jednoho předmětu. Není-li možné žáka 

ze závažných důvodů ve stanoveném termínu přezkoušet, stanoví orgán jmenující komisi 

náhradní termín přezkoušení. 
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g) Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví učitel předmětu se souhlasem ředitelky školy v 

souladu se školním vzdělávacím programem. 

h) Vykonáním přezkoušení není dotčena možnost vykonat opravnou zkoušku. 

i) Třídní učitel zapíše do třídního výkazu poznámku o vykonaných zkouškách, doplní celkový 

prospěch a vydá žákovi vysvědčení s datem poslední zkoušky. 

 

Opravná zkouška 

a) Opravné zkoušky konají žáci, kteří mají nejvýše dvě nedostatečné z povinných předmětů a 

zároveň dosud neopakovali ročník na daném stupni základní školy, 

b) Žáci nekonají opravné zkoušky, jestliže neprospěli z předmětu s výchovným zaměřením. 

c) Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku, tj. do 31. srpna. 

Termín opravných zkoušek a konzultací žáků s příslušnými pedagogickými pracovníky 

stanoví ředitel školy na červnové pedagogické radě. Žák může v jednom dni skládat pouze 

jednu opravnou zkoušku. Opravné zkoušky jsou komisionální. 

d) Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, 

neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín opravné 

zkoušky nejpozději do 15. září následujícího školního roku. Do té doby je žák zařazen do 

nejbližšího vyššího ročníku, popřípadě znovu do devátého ročníku. 

e) Žákovi, který konal opravnou zkoušku, se na vysvědčení uvede datum poslední opravné 

zkoušky v daném pololetí. 

f) Třídní učitel zapíše do třídního výkazu žákovi, který koná opravnou zkoušku: 

 

 

Vykonání opravné zkoušky (třídní výkaz – poznámka) 

Žák vykonal dne …… opravnou zkoušku z předmětu ………s prospěchem ……… . 

 

Nedostavení se k opravné zkoušce (třídní výkaz – poznámka) 

Žák se bez řádné omluvy nedostavil k vykonání opravné zkoušky, čímž jeho prospěch 

v předmětu ……… zůstává nedostatečný 

 

H. ZPŮSOB HODNOCENÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI 

 

a) Způsob hodnocení a klasifikace žáka vychází ze znalosti příznaků postižení a uplatňuje se ve 

všech vyučovacích předmětech, ve kterých se projevuje postižení žáka, a na obou stupních 

základní školy. 

b) Při způsobu hodnocení a klasifikaci žáků pedagogičtí pracovníci zvýrazňují motivační složku 

hodnocení, hodnotí jevy, které žák zvládl. Při hodnocení se doporučuje užívat různých forem 

hodnocení, např. bodové ohodnocení, hodnocení s uvedením počtu chyb apod. 

c) Při klasifikaci žáků se doporučuje upřednostnit širší slovní hodnocení. Způsob hodnocení 

projedná třídní učitel a výchovný poradce s ostatními vyučujícími. 

d) Třídní učitel sdělí vhodným způsobem ostatním žákům ve třídě podstatu individuálního 

přístupu a způsobu hodnocení a klasifikace žáka. 

e) Žák zařazený do zdravotní tělesné výchovy při částečném osvobození nebo při úlevách 

doporučených lékařem se klasifikuje v tělesné výchově s přihlédnutím k druhu a stupni 

postižení i k jeho celkovému zdravotnímu stavu. 

 

CH. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 

a) V prvním kole přijímacích zkoušek může žák podat dvě přihlášky. 

b) Přihlášky je nutné doručit přímo řediteli střední školy. 

c) Každý žák se zájmem o studium na střední škole obdrží zdarma jeden zápisový lístek. Pro 

potvrzení zájmu o studium na střední škole je nutné doručit zápisový lístek řediteli střední 



 24 

školy v termínu do deseti pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči doručeno rozhodnutí o 

přijetí. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. 

d) Při ztrátě zápisového lístku vydává na základě písemné žádosti náhradní zápisový lístek 

ředitel základní školy. Součástí žádosti je čestné prohlášení zákonného zástupce, že zápisový 

lístek neuplatnil ani neuplatní ve střední škole. Součástí čestného prohlášení zákonného 

zástupce je podpis uchazeče.  

 

 

2. ČÁST – MATEŘSKÁ ŠKOLA 
 

I. ŠKOLNÍ ŘÁD 
 

 

A. PRÁVA A POVINNOSTÍ ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 

 
Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní 

vzdělávací program 

a) Mateřská škola v rámci předškolní výchovy a vzdělávání (dále jen „vzdělávání“) 

- podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, 

- podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji, 

- podílí se na osvojování základních pravidel chování dítětem, 

- podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte, 

- vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání, 

- napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před jejich vstupem do základního 

vzdělávání, 

 -poskytuje speciální pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami,  

- vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí 

b) Školní vzdělávací program upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle 

konkrétních podmínek uplatněných v mateřské škole. 

c) Při plnění základních cílů vzdělávání a školního vzdělávacího programu mateřská škola 

postupuje v souladu se zásadami uvedenými v § 2 odst. 1 školského zákona a řídí se platnými 

právními předpisy, zejména pak ustanoveními Školského zákona a ustanoveními vyhlášky č. 

14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání (dále jen „Vyhláška o MŠ“) v platném znění.  

 

Základní práva dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání 

Každé přijaté dítě (dále jen „dítě“) má právo 

a) na kvalitní předškolní vzdělávání v rozsahu uvedeném v bodě 1. tohoto školního řádu, 

zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti, 

b) na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v rozsahu 

stanoveném ve školském zákoně, 

c) na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole; 

d) vyjadřovat svobodně svůj názor ve všech věcech, které se ho týkají; tento názor má být 

vyjádřen adekvátní formou, přičemž tomuto musí být věnována patřičná pozornost; názory 

lze směřovat k učitelům MŠ; 

e) být ochráněn před fyzickým nebo psychickým násilím a nedbalým zacházením; nikdo nemá 

právo druhému žádným způsobem ubližovat; 

f) požádat o pomoc nebo radu kohokoli z pracovníků MŠ – pokud se dítě cítí v jakékoli 

nepohodě nebo má nějaké trápení; pracovníci MŠ jsou povinni věnovat této skutečnosti 

náležitou pozornost;  
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Každé dítě je povinno 

a) dodržovat společně dohodnutá pravidla (v závislosti na věku)  

b) neubližovat si 

c) konflikty se učit řešit ústně, vzájemnou domluvou 

d) uklízet po sobě hračky a pomůcky na určené místo 

e) neskákat si do řeči, naslouchat si 

f) dodržovat společenské a hygienické návyky (pozdravit, poděkovat, poprosit, omluvit se, 

chování u stolování, používání toalety, mytí rukou, používání kapesníku.) 

g) dodržovat pravidla bezpečnosti (např. při cvičení na nářadí jsou  dohodnutá opatření,     

nehonit se na určených místech.) 

h) neničit práci druhých, neničit pomůcky, hračky a zařízení školy 

 

Základní práva zákonných zástupců při předškolním vzdělávání dětí 

a) Rodiče dětí, popřípadě jiné osoby jako opatrovníci nebo osvojitelé dětí (dále jen „zákonní 

zástupci“) mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí, vyjadřovat se ke 

všem rozhodnutím mateřské školy týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání dětí, na 

poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech 

týkajících se vzdělávání dětí. 

b) Konkretizace práv zákonných zástupců při vzdělávání dětí a podrobnosti k jejich výkonu jsou 

uvedeny v Čl. III  „Upřesnění výkonu práv a povinností zákonných zástupců při vzdělávání 

dětí a pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky 

mateřské školy“ tohoto školního řádu. 

 

Povinnosti zákonných zástupců  

Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni  

a) zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy, pří příchodu do mateřské školy bylo         

vhodně a čistě upraveno,  

b) na vyzvání ředitelky mateřské školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek      

týkajících se vzdělávání dítěte, 

c) informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo 

jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte, 

d) dokládat důvody nepřítomnosti dítěte 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 změny v těchto údajích (např. údaje pro vedení školní matriky), 

f) ve stanoveném termínu hradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné. 

 

B. UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ A UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

DÍTĚTE V MATEŘSKÉ ŠKOLE 
 

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání  

a) Do mateřské školy jsou přijímány děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však děti od 2      

let, toto ustanovení platí do 31. 8. 2020. 

b) Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které dosáhly od počátku školního roku, který 

následuje po dni, kdy dítě dosáhlo pátého roku věku. 

c) Přijímání dětí do mateřské školy se provádí formou zápisu k předškolnímu vzdělávání. 

Termín a místo zápisu stanoví ředitelka mateřské školy v dohodě se zřizovatelem (od 2. 

května do 16. května) a zveřejní je způsobem v místě obvyklým (webové stránky školy). 

d) Ředitelka školy stanoví pro zápis dětí do mateřské školy kritéria, která jsou zveřejněna 

současně se zveřejněním termínu a místa zápisu. 
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Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 

a)  Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předkládá zákonný zástupce dítěte: 

- žádost zákonného zástupce o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání – příloha č. 1 

- evidenční list dítěte potvrzený pediatrem a podepsaný zákonným zástupcem  

- oznámení rodičů – vyzvedávání dítěte  

- přihlášku ke stravování  

- potvrzení o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, 

že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. 

b)  Při přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání může ředitelka školy sjednat se zákonným   

zástupcem zkušební pobyt dítěte v mateřské škole v délce nejvýše 3 měsíce.  

 

Rozhodnutí ředitelky mateřské školy o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 

Na základě žádosti zákonného zástupce vydává ředitelka mateřské školy Rozhodnutí o přijetí 

dítěte k předškolnímu vzdělávání v souladu se zákonem 500/2004 Sb., správní řád a zákonem 

561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(Školský zákon)  

 

Povinné předškolní vzdělávání  

a) Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v            

kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. 

b) Pokud nepřihlásí zákonný zástupce dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání, dopustí se 

přestupku podle § 182a školského zákona. 

c) Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává ve spádové mateřské škole,  

pokud se zákonný zástupce nerozhodl pro jinou mateřskou školu nebo pro individuální 

vzdělávání dítěte. 

d) Zákonný zástupce je povinen zajistit povinné předškolní vzdělávání formu pravidelné denní 

docházky v pracovních dnech. Rozsah povinného předškolního vzdělávání je stanoven na 4 

hodiny denně. Začátek vzdělávání stanoví ředitelka školy, a to v rozmezí od 7 hod. do 9 hod.  

e) Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních 

prázdnin, viz organizace školního roku v základních a středních školách. 

f) Zůstává ale právo dítěte vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu, v němž je 

vzděláváno. 

g) Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, 

h) docházelo řádně do školy.  

i) Zanedbává-li péči o povinné předškolní vzdělávání, dopustí se tím přestupku podle 182a  

j) školského zákona.  
 

Omlouvání nepřítomnosti dítěte 

Nepřítomného dítěte omlouvá zákonný zástupce dítěte. Ředitel mateřské školy je oprávněn 

požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte. Zákonný zástupce je povinen doložit důvody 

nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy. 

 

Oznámení nepřítomnosti je možné provést: 

a) telefonicky do mateřské školy 

b) písemně učitelkám MŠ 

c) osobně učitelkám MŠ 

d) mailem učitelkám z MŠ 

 

Učitelky v MŠ evidují školní docházku. V případě neomluvené absence nebo zvýšené omluvené 

absence informují ředitelku školy.  
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Neomluvenou absenci dítěte řeší ředitelka školy pohovorem, na který je zákonný zástupce 

pozván. Při pokračující absenci ředitelka školy zašle oznámení o pokračující nepřítomnosti dítěte 

orgánu sociálně-právní ochrany dětí. 

 

 

 

 

Individuální vzdělávání dítěte 

Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání individuálním 

vzděláváním dítěte, je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy. 

Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná 

povinnost předškolního vzdělávání dítěte. 

 

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat 

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě     

    cizince místo pobytu dítěte, 

b) uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno, 

c) důvody pro individuální vzdělávání dítěte. 

 

Ředitelka mateřské školy předá zákonnému zástupci dítěte přehled oblastí, v nichž má být dítě 

vzděláváno. 

 

Ředitelka mateřské školy dohodne se zákonným zástupcem dítěte: 

- způsob ověření (přezkoušení dítěte v mateřské škole); 

- termíny ověření, včetně náhradních termínů (ověří v období od 3. do 4. měsíce od začátku 

školního roku). 

Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítěte u ověření. 

 

Ředitelka mateřské školy ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte 

nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu. 

 

Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte, s výjimkou 

speciálních kompenzačních pomůcek a výdajů na činnost mateřské školy, do níž bylo dítě přijato 

k předškolnímu vzdělávání. 

 

Ukončení vzdělávání z důvodu neúčasti dítěte na vzdělávání 

Ředitelka mateřské školy může rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte, pokud se nepřetržitě 

neúčastnilo vzdělávání po dobu delší než dva týdny a nebylo omluveno zákonným zástupcem 

podle stanovených pravidel uvedených v bodech 16. 1. až 16. 3. tohoto školního řádu.  

  

Ukončení vzdělávání dítěte z důvodu narušování provozu mateřské školy ze strany 

zákonných zástupců 

V případě, že zákonní zástupci dítěte závažným způsobem nebo opakovaně porušují pravidla 

stanovená v bodě 18. tohoto školního řádu, může ředitelka rozhodnout o ukončení vzdělávání 

dítěte v mateřské škole z důvodu narušování provozu mateřské školy. 

 

Ukončení vzdělávání dítěte ve zkušební době 

Pokud při přijetí dítěte ke vzdělávání v mateřské škole byla stanovena zkušební doba pobytu a 

lékař nebo školské poradenské zařízení v průběhu této zkušební doby doporučí nezatěžovat dítě 

dalším vzděláváním, může ředitelka mateřské školy na základě písemného oznámení – žádosti 

zákonných zástupců rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole. - Příloha č. 2 
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Ukončení vzdělávání z důvodu nehrazení úplaty za vzdělání nebo stravného 

V případě, že zákonní zástupci dítěte opakovaně nedodržují podmínky stanovené pro úhradu 

úplaty za vzdělávání nebo stravného uvedené v tomto školním řádu, může ředitelka rozhodnout o 

ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole z důvodu nehrazení stanovených úplat. 

 

Přístup ke vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané České 

republiky mají také občané jiného členského státu Evropské unie a jejich rodinní 

příslušníci 

Cizinci ze třetích států sice mají přístup k předškolnímu vzdělávání, zákonem však není 

zaručeno, že za stejných podmínek jako občané České republiky. Pod tímto pojmem "cizinec ze 

třetího státu“ se rozumí osoba, která nemá občanství České republiky, ani jiného členského státu 

Evropské unie, pobývá však oprávněně na území České republiky. Pokud bude přístup 

k předškolnímu vzdělávání odepřen cizinci ze třetího státu, nemusí to být ještě v rozporu se 

školským zákonem č. 561/2004 Sb. nebo prováděcími právními předpisy. 

 

Někteří cizinci ze třetích států však mohou takovéto oprávnění získat, např. pokud je rodinným 

příslušníkem občana jiného členského státu Evropské unie, nebo pokud má Policií ČR přiznáno 

postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta na území ČR, nebo bylo mu přiznáno postavení 

dlouhodobě pobývajícího rezidenta v jiném členském státě Evropské unie a na území České 

republiky mu bylo uděleno povolení k pobytu)  

 

C. UPŘESNĚNÍ VÝKONU PRÁV A POVINNOSTÍ  ZÁKONNÝCH  

ZÁSTUPCŮ PŘI VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ, PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH 

VZTAHŮ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ S PEDAGOGICKÝMI 

PRACOVNÍKY MATEŘSKÉ ŠKOLY 

 

Změna stanovených podmínek pobytu dítěte, způsobu a rozsahu jeho stravování 

a) Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka mateřské školy po dohodě se zákonnými 

zástupci dítěte dny docházky dítěte do mateřské školy a délku jeho pobytu v těchto dnech 

v mateřské škole a zároveň dohodne se zákonnými zástupci dítěte způsob a rozsah jeho 

stravování po dobu pobytu v mateřské škole. 

b) Pokud zákonní zástupci budou požadovat změnu těchto sjednaných podmínek, je nutno tuto 

změnu opět dohodnout s ředitelkou mateřské školy. 

 

Upřesnění podmínek pro přebírání dětí od zákonných zástupců ke vzdělávání v mateřské 

škole a pro jejich předávání zákonným zástupcům po ukončení vzdělávání 

a) Zákonní zástupci v době určené pro příchod dětí do mateřské školy předávají dítě po jeho 

převlečení v šatně pedagogickým pracovnicím ve třídě MŠ. 

b) Zákonní zástupci si přebírají dítě po skončení jeho vzdělávání od pedagogického pracovníka 

mateřské školy přímo ve třídě, do které dítě dochází, popřípadě na zahradě mateřské školy a 

to v době určené mateřskou školou k přebírání dětí zákonnými zástupci. 

c) V případě, že je se zákonnými zástupci dítěte dohodnuta individuální délka jeho pobytu 

v mateřské škole, bude s nimi i samostatně dohodnut způsob přebírání dítěte ke vzdělávání a 

jeho předávání po ukončení vzdělávání.   

d) Zákonní zástupci dítěte mohou pověřit jinou osobu pro jeho přebírání a předávání při 

vzdělávání v mateřské škole. Vystavené písemné pověření podepsané zákonnými zástupci 

dítěte předají zákonní zástupci ředitelce mateřské školy. 
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e) Pokud si pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby, příslušný pedagogický 

pracovník 

- pokusí se pověřené osoby kontaktovat telefonicky 

- informuje telefonicky ředitelku školy, 

- řídí se postupem doporučeným MŠMT  - obrátí se na obecní úřad, který je podle § 15 - 

zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí povinen zajistit dítěti 

neodkladnou péči, případně se obrátí na Policii ČR - podle § 43 zákona č. 283/1991 Sb., 

o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, má každý právo obrátit se na 

policistu a policejní útvary se žádostí o pomoc. 

 

Konkretizace způsobu informování zákonných zástupců dětí o průběhu jejich vzdělávání a 

dosažených výsledcích 

a) Zákonní zástupci dítěte se mohou informovat o cílech, zaměření, formách a obsahu 

vzdělávání konkretizovaných podle podmínek uplatněných v mateřské škole ve školním 

vzdělávacím programu, který je volně přístupný na webových stránkách školy. 

b) Zákonní zástupci dítěte se mohou průběžně během roku v době určené pro příchod dětí do 

mateřské školy a jejich předání ke vzdělávání informovat u pedagogického pracovníka 

vykonávajícího pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází, o průběhu a výsledcích 

vzdělávání dítěte. 

c) Ředitelka mateřské školy nejméně dvakrát za školní rok svolává třídní schůzky, na kterých 

jsou zákonní zástupci dětí informováni o všech rozhodnutích mateřské školy týkajících se 

podstatných záležitostí vzdělávání dětí. V případě nezbytné potřeby může být svolána i 

mimořádná schůzka rodičů s vedením mateřské školy, a to zejména z provozních důvodů.  

d) Zákonní zástupci dítěte si mohou domluvit s ředitelkou mateřské školy nebo s pedagogickým 

pracovníkem školy vykonávajícím pedagogickou činnost ve třídě, individuální pohovor, na 

kterém budou projednány podstatné připomínky zákonných zástupců ke vzdělávání dítěte. 

e) Ředitelka mateřské školy nebo pedagogický pracovník vykonávající pedagogickou činnost ve 

třídě, do které dítě dochází, mohou vyzvat zákonné zástupce, aby se osobně dostavili k 

projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte. 

 

Informování zákonných zástupců dětí o mimořádných školních a mimoškolních akcích 

a) Pokud mateřská škola organizuje a pořádá akce, jako jsou výlety, exkurse, divadelní a 

filmová představení pro děti, besídky, dětské dny apod., informuje o tom v dostatečném 

předstihu zákonné zástupce dětí prostřednictvím sdělení pedagogickým pracovníkem při 

předávání dítěte zákonnému zástupci po ukončení denního vzdělávání, popřípadě písemným 

upozorněním umístěným na nástěnkách v šatně a webových stránkách školy. 

b) V případě, že součástí akcí uvedený v bodě 15. 1. bude i finanční příspěvek rodičů, vyžádá si 

mateřská škola souhlas zákonných zástupců s účastí dítěte na takovéto akci a pro děti, jejichž 

zákonní zástupci nesouhlasí s jejich účastí, zajistí po dobu konání takovéto akce dozor 

pracovníkem školy. 

 

Konkretizace způsobu omlouvání dětí zákonnými zástupci z každodenního vzdělávání a 

způsobu informování o jejich zdravotním stavu 

a) Pokud je zákonnému zástupci dopředu známá krátkodobá nepřítomnost dítěte při vzdělávání 

v mateřské škole, oznámí tuto skutečnost včetně uvedení důvodu a doby nepřítomnosti dítěte 

v dostatečném předstihu telefonickou formou nebo osobně mateřské škole.  

b) V případě, že dítě onemocní nebo se mu stane úraz a nemůže se z tohoto důvodu účastnit 

vzdělávání, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu zákonný zástupce mateřské škole 

a to včetně předpokládané doby nepřítomnosti dítěte v mateřské škole. Oznámení této 

nepředvídané nepřítomnosti dítěte je možné i telefonicky. 
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c) Při předávání dítěte ke každodennímu vzdělávání v mateřské škole informuje zákonný 

zástupce dítěte přejímajícího pedagogického pracovníka o případných menších zdravotních 

obtížích dítěte, které by mohly mít vliv na omezení jeho činnosti při vzdělávání.  

d) Zákonní zástupci dítěte informují mateřskou školu o každé změně zdravotní způsobilosti 

dítěte, o větších zdravotních potížích a dalších závažných skutečnostech, které by mohly mít 

vliv na průběh vzdělávání dítěte. 

 

Stanovení podmínek pro úhradu úplaty za předškolní vzdělávání a stravného v mateřské 

škole 

a) Úhrada úplaty za vzdělávání 

Zákonní zástupci dodržují při úhradě úplaty za předškolní vzdělávání podmínky stanovené 

ve směrnici o úplatě v MŠ 

b) Úhrada stravného   

Zákonní zástupci dodržují při úhradě stravného podmínky stanovené ve směrnici o úhradě 

stravného. 

 

Základní pravidla chování zákonných zástupců dětí při vzájemném styku se zaměstnanci 

mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a s ostatními zákonnými 

zástupci 

Při pobytu v mateřské škole zákonní zástupci dětí 

a) dodržují stanovenou organizaci provozu mateřské školy a vnitřní režim mateřské školy, 

b) řídí se školním řádem mateřské školy, 

c) dodržují při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími 

do mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci dětí pravidla slušnosti a vzájemné 

ohleduplnosti. 

 

D. PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY 

 

Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole  

a) Mateřská škola je zřízena jako škola, s celodenním provozem s určenou dobou pobytu od 

7,00 do 16,00 hod. Pracoviště MŠ je na adrese: Zadní 44/295, Svitavy – Lačnov, 56802. 

Počet tříd: I. a II. třída. Scházení a vyzvedávání dětí probíhá v I. třídě.  

b) V měsících červenci a srpnu může ředitelka mateřské školy po dohodě se zřizovatelem 

stanovený provoz v bodě 19.1 tohoto školního řádu omezit nebo přerušit a to zejména 

z důvodu stavebních úprav, předpokládaného nízkého počtu dětí v tomto období, nedostatku 

pedagogického personálu apod. Rozsah omezení nebo přerušení oznámí ředitelka mateřské 

školy zákonným zástupcům dětí nejméně 1 měsíc předem. 

c) Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo 

přerušit i v jiném období než stanoveném v odstavci 19.2. Za závažné důvody se považují 

organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního 

vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka mateřské školy na 

přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne. 

d) Mateřská škola může organizovat zotavovací pobyty ve zdravotně příznivém prostředí bez 

přerušení vzdělávání, školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností 

školy. O uskutečnění těchto pobytů, výletů a dalších akcí informuje mateřská škola zákonné 

zástupce dětí nejméně týden před jejich zahájením.  

 

Vnitřní denní režim při vzdělávání dětí 

Předškolní vzdělávání dětí podle stanoveného školního vzdělávacího (rámcového) programu 

probíhá v základním denním režimu. Časové údaje jsou orientační, v průběhu dne je možno 

přizpůsobit organizaci činností dětí jejich potřebám  a aktuální situaci. Zachovány zůstávají vždy 
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přiměřené intervaly mezi jídly, dostatečný pobyt venku. Režim dne může být upraven pro každou 

třídu dětí zvlášť, podle programu a aktuálních potřeb dětí. Od příchodu dětí do MŠ  probíhají 

individuální a skupinové činnosti dětí, podle zájmu. Při tom je dbáno na soukromí dětí, pokud 

projeví potřebu samostatné práce. Dětem v období adaptace je umožněn individuální 

režim. Didakticky cílené individuální, spontánní a řízené činnosti vedené učitelkou probíhají 

v průběhu celého dne, vycházejí ze zájmu a potřeb dětí. Pobyt venku je přizpůsoben podle počasí 

přibližně 2 hodiny. 

 

Organizace dne – I. třída 

 

7.00 - 8.10 
scházení dětí (I. a II. třída); spontánní činnosti (námětové, konstruktivní, 

didaktické, pracovní, výtvarné apod.); centra aktivit; úklid třídy 

8.10 - 8.35 zdravotně pohybové aktivity  

8.35 - 9.00 přechod do jídelny na svačinu, hygiena, svačina 

 9.00 - 10.00 spontánní a řízené vzdělávací aktivity (centra aktivit); evaluace v centrech 

 10.00 - 12.00 pobyt venku, hygiena 

 12.00 - 12.30 hygiena, oběd 

 12.30 - 13.15 

 

čištění zubů, čtená pohádka nebo relaxační chvilka s poslechem relaxační 

hudby, klidové aktivity (stolní a deskové hry, spontánní hry, námětové hry 

dětí, kreslení, stavebnice…) 

 13.15 - 13.45 

předškolní dětí  se společně s učitelkou a asistentkou pedagoga věnují 

předškolní přípravě (např. rozvoj předčtenářské gramotnosti, slovní zásoby, 

logického myšlení, rytmizaci slov, určování první hlásky ve slově, 

protiklady, nejrůznější hry zaměřené např. na rozvoj komunikativních 

dovedností, na postřeh, trpělivost, rozvoj zrakové percepce a sluchového i 

hmatového vnímání, zručnosti, pozornosti, procvičují grafomotoriku, 

matematickou představivost, správný úchop psacího náčiní, logopedická 

prevence, vzdělávací programy na IT apod.) 

 14.00 - 14.30 hygiena, svačina 

 14.30 - 16.00 volná hra (I. a II. třída), pobyt venku či ve třídě 

 

Organizace dne – II. třída 

 

7.00 - 8.10 scházení dětí v I. třídě - aktivity viz. I. třída 

8.10 - 8.35 aktivity viz. I. třída 

8.35 - 9.00 činnosti viz. I. třída 

9.00 - 9.30 spontánní a řízené vzdělávací aktivity 

  9.30 - 11.30 pobyt venku 

11.30 - 12.00 hygiena, oběd 

12.00 - 12.30 čištění zubů, uložení k odpočinku, čtená pohádka, klidové aktivity 

14.00 - 14.30 svačina 

14.30 - 16.00 aktivity viz. I. třída 

 

Doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci 

a) Děti se přijímají v době od 7.00 hod do 8.30 hod. Poté se MŠ až do 12.00 hodin, 

z bezpečnostních důvodů uzamyká. Po předchozí dohodě s rodiči se lze dostavit s dítětem i 

v jiné době (nutnost nahlásit změny ve stravování).  

b) Přivádění a převlékání dětí: 

Rodiče převlékají děti v šatně. Věci dětí ukládají podle značek dítěte do označených boxů. 

Věci dětí jsou označeny tak, aby nemohlo dojít k záměně. 

c) Předávání a vyzvedávání dětí: 
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Rodiče jsou povinni děti přivádět až ke třídě, osobně je předat učitelce a informovat ji o 

zdravotním stavu dítěte. Rodiče za děti zodpovídají až do předání učitelce.  

Rodiče neponechávají děti v šatně nikdy samotné.  

- děti do MŠ nebudou přebírány před zahájením provozu tj. před 7.00 hod (pouze ve 

výjimečných případech mohou děti přijít do MŠ před sedmou hodinou po domluvě 

s pedagogy) 

                 - děti z MŠ smí vyzvedávat pouze zákonní zástupci dětí a osoby jimi pověřené 

                 - rodiče si pro děti chodí až ke dveřím třídy nebo na školní zahradu 

     - v případě, že dítě odchází po obědě, rodiče čekají v prostorách šatny  

     - po chodbách ke třídám jsou rodiče povinni se přezouvat 

d) Čas – doba vyzvedávání dětí z MŠ: 

      Děti, které chodí domů po obědě, si vyzvedávají rodiče mezi 12.15 a 12.30 hod. 

Ostatní děti se rozcházejí mezi 14.30 hod a 16.00 hod. V případě, že si rodiče dítěte 

s celodenním pobytem potřebují výjimečně vyzvednout dítě před odpolední svačinou, oznámí 

tuto skutečnost ráno při předávání dítěte do třídy. Při odchodu dostanou děti náhradní svačinu 

– pokud to umožňují hygienické normy.  

 

Délka pobytu dětí v MŠ: 

Délka pobytu dítěte se řídí podle individuálních potřeb rodičů. Dítě může chodit do MŠ na celý 

den, nebo jen na dopoledne s obědem. Děti přichází do MŠ do 8:30 hod. Pozdější příchody, 

dohodnou rodiče s učitelkami předem. 

 

Pobyt venku: 

Za příznivého počasí tráví děti venku přibližně dvě hodiny.  

Důvodem vynechání pobytu venku jsou: silný vítr, déšť, mlha, znečištěné ovzduší nebo teplota 

pod – 10°C, stejně tak vysoké teploty v letních měsících. 

 

Změna režimu 

Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze školního 

vzdělávacího (rámcového) programu a v případě výletů, exkursí, divadelních a filmových 

představení pro děti, besídek, dětských dnů a jiných akcí.  

 

Způsob omlouvání dětí, které neplní povinnou předškolní docházku: 

Rodiče mohou omluvit nepřítomnost dítěte: 

- písemně, na nástěnce v šatně a to na následující den /dny 

- telefonicky do mateřské školy 

- písemně učitelkám mateřské školy 

- osobně učitelkám mateřské školy 

- mailem učitelkám z mateřské školy 

 

Odhlašování a přihlašování obědů: 

Obědy je možné odhlásit nebo přihlásit v době od 7 do 13.00 a to vždy den předem (např.: 

páteční oběd je nutné odhlásit nebo přihlásit nejpozději ve čtvrtek).  

Neodhlášený oběd (v případě náhlého onemocnění) si mohou rodiče vyzvednout a odnést ve 

vlastních nádobách v době vydávání obědů do 12.30 (platí pouze v první den nepřítomnosti).  

 

Platby v MŠ  

Všechny platby probíhají bezhotovostním převodem na číslo účtu: 101308071/0800. 

Vzdělání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně 1 rok od počátku školního roku, který 

následuje pod ni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku. 

Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do 25. dne předchozího kalendářního měsíce. 
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E. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ A JEJICH 

OCHRANY PŘED RIZIKOVÝM CHOVÁNÍM, PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, 

NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ 

 

Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání  

a) Mateřská škola vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je učitelka mateřské školy 

převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je učitelka 

mateřské školy předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě 

pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem 

dítěte. 

b) K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo území mateřské školy stanoví ředitelka 

mateřské školy počet pedagogických pracovníků tak, aby na jednoho pedagogického 

pracovníka připadlo nejvýše 

- 20 dětí z běžných tříd, nebo 

                  - 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti se zdravotním postižením. 

c) Výjimečně může ředitelka mateřské školy zvýšit počty dětí uvedené 

                  - v odstavci 2 písm. a), nejvýše však o 8 dětí, nebo 

                  - v odstavci 2 písm. b), nejvýše však o 11 dětí. 

d) Při zvýšení počtu dětí podle odstavce 3 nebo při specifických činnostech, například 

sportovních činnostech, nebo při pobytu dětí v prostředí náročném na bezpečnost určí 

ředitelka mateřské školy k zajištění bezpečnosti dětí dalšího pedagogického pracovníka, ve 

výjimečných případech jinou zletilou osobu, která je způsobilá k právním úkonům a která je 

v pracovněprávním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost mateřské školy. 

e) Při zajišťování zotavovacích pobytů, popřípadě výletů pro děti určí ředitelka mateřské školy 

počet pedagogických pracovníků tak, aby byla zajištěna výchova dětí, včetně dětí se 

zdravotním postižením, jejich bezpečnost a ochrana zdraví. 

f) Při vzdělávání dětí dodržují pedagogičtí pracovníci pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovněprávní legislativa. 

g) Zejména vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí může pedagogický pracovník, pokud má 

při přebírání dítěte od zákonného zástupce nebo jim pověřené osoby podezření, že dítě není 

zdravé, požádat zákonného zástupce o doložení zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání 

formou předložení potvrzení od ošetřujícího lékaře. 

h) Také při nástupu dítěte po jeho onemocnění si může vyžádat pedagogický pracovník od 

zákonného zástupce dítěte písemné potvrzení od ošetřujícího lékaře, že dítě je zdravé a může 

být v kolektivu ostatních dětí.     

i) Zejména při dále uvedených specifických činnostech, které vyžadují zvýšený dohled na 

bezpečnost dětí, dodržují pedagogičtí pracovníci i ostatní zaměstnanci následující zásady, 

podrobněji popsané v dalších směrnicích školy, zejména směrnicí k výletům, školám 

v přírodě a BOZP: 

- Při přesunech dětí při pobytu mimo území mateřské školy po pozemních 

komunikacích se pedagogický dozor řídí pravidly silničního provozu, zejména  

kde není chodník nebo je-li neschůdný, chodí se po levé krajnici, a kde není 

krajnice nebo je-li neschůdná, chodí se co nejblíže při levém okraji vozovky.  

- Chodci smějí jít po krajnici nebo při okraji vozovky nejvýše dva vedle sebe.  

- Při snížené viditelnosti, zvýšeném provozu na pozemních komunikacích nebo v 

nebezpečných a nepřehledných úsecích smějí jít chodci pouze za sebou. 

pobyt dětí v přírodě 
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- využívají se pouze známá bezpečná místa, pedagogičtí pracovníci dbají, aby děti 

neopustily vymezené prostranství 

- pedagogičtí pracovníci před pobytem dětí zkontrolují prostor a odstraní všechny 

nebezpečné věci a překážky (sklo, hřebíky, plechovky, ostré velké kameny apod.) 

sportovní činnosti a pohybové aktivity 

- před cvičením dětí a dalšími pohybovými aktivitami, které probíhají ve třídách, 

popřípadě v jiných vyčleněných prostorách v objektu budovy mateřské školy nebo 

probíhají na venkovních prostorách areálu mateřské školy, kontrolují pedagogičtí 

pracovníci školy, zda prostory jsou k těmto aktivitám dostatečně připraveny, 

odstraňují všechny překážky, které by mohly vést ke zranění dítěte a při použití 

tělocvičného načiní a nářadí kontrolují jeho funkčnost a bezpečnost 

- pedagogičtí pracovníci dále dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly 

přiměřené věku dětí a podle toho přizpůsobují intenzitu a obtížnost těchto aktivit 

individuálním schopnostem jednotlivých dětí 

pracovní a výtvarné činnosti 

- při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých je 

nezbytné použít nástroje, jako jsou nůžky, nože, kladívka apod., vykonávají děti 

práci s těmito nástroji za zvýšené opatrnosti a výhradně pod dohledem 

pedagogického pracovníka školy, nástroje jsou zvlášť upravené (nůžky nesmí mít 

ostré hroty apod.)  

j) V ostatních otázkách BOZP se škola řídí svojí směrnicí k BOZP, která je součástí školního 

řádu a metodicky vychází z Metodického pokynu MŠMT k zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem 

školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 22. 12. 2005, čj. 37014/2005-25.  

k) Každý úraz je nutno zapsat do knihy úrazů a nahlásit ředitelce ZŠ a MŠ. Škola zajistí v 

souladu se zněním vyhlášky MŠMT č.64/2005 Sb. zpracování záznamu ve stanoveném 

termínu (do 24 hodin od úrazu). 

V knize úrazů se uvede: 

- pořadové číslo úrazu 

- jméno, příjmení a datum narození zraněného 

- popis úrazu 

- popis události, při které k úrazu došlo, datum a místo události 

zda a kým byl úraz ošetřen    

 

Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo 

násilí 

a) Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací 

působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života.  V rámci školního 

vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejímu věku a 

schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamovány s nebezpečím drogové 

závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video) patologického 

hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim 

vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu. 

b) V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí 

pracovníci mateřské školy monitoring a screening vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivech 

s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích a to ve spolupráci 

se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízeních. 

c) Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi 

dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky 

a zákonnými zástupci dětí. 

 



 35 

F. ZACHÁZENÍ S MAJETKEM MATEŘSKÉ ŠKOLY 

 

Chování dětí při zacházení s majetkem mateřské školy v rámci vzdělávání.  

Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují pedagogičtí pracovníci, aby děti 

zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a 

nepoškozovaly ostatní majetek mateřské školy. 

 

Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem mateřské školy při jejich pobytu 

v mateřské škole. 

a) Zákonní zástupci pobývají v mateřské škole jen po dobu nezbytně nutnou pro převlečení 

dítěte do oblečení určenému ke vzdělávání a předání dítěte pedagogickému pracovníkovi 

mateřské školy a pro převzetí dítěte a převlečení do šatů, v kterých dítě přišlo do mateřské 

školy a po dobu jednání s pedagogickými zaměstnanci školy týkajícího se vzdělávání dítěte, 

popřípadě po dobu jednání s vedoucí školní jídelny týkajícího se stravovaní dítěte. 

b) Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby 

nepoškozovali majetek mateřské školy a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto 

skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi školy. 

 

Zabezpečení budovy MŠ 

Školní budova je volně přístupná zvenčí pouze v době, stanovené pro přijímání dětí, nebo 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. 

 

Další bezpečnostní opatření 

Ve všech budovách a prostorách školy platí přísný zákaz požívání alkoholu, používání 

nepovolených elektrických spotřebičů, odkládání osobních věcí zaměstnanců na místa, která k 

tomu nejsou určena.      

 

G. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

a) Směrnice nabývá účinnosti dnem: 2. 9. 2013 

b) Aktualizace provedena dne 30. 8. 2017 

c) Podle § 30 školského zákona č. 561/2004 Sb. zveřejňuje ředitelka školy tento řád 

následujícím způsobem: vyvěšením v hale školy a na webových stránkách školy. 

d) Zaměstnanci školy s tímto řádem byli seznámeni na provozní poradě dne 30. 8. 2017. 

e) Žáci školy byli s tímto řádem seznámeni třídními učiteli ve dnech 4.-8 9. 2017, seznámení je 

zaznamenáno v třídních knihách.  

f) Zákonní zástupci žáků byli informováni o vydání řádu školy informací v dopisech o 

organizaci školního roku 2017/2018 v jednotlivých ročnících, řád je pro ně zpřístupněn v 

hale školy a na webových stránkách školy. 

 

 

V Svitavách dne 30. 8. 2017 

 

Mgr. Radoslava Renzová, DiS. 

ředitelka školy 


