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Obecná ustanovení 

 

Na základě ustanovení § 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako 

statutární orgán školy tuto směrnici.  

Školní řád zohledňuje také Úmluvu o právech dítěte. 

Úmluva o právech dítěte: 

Čl. 2. ochrana před jakoukoliv formou diskriminace 

Čl. 5. respektovat práva a povinnosti rodičů, vést dítě způsobem, který odpovídá rozvoji jeho 

schopností 

Čl. 14. právo na svobodu myšlení, svědomí, náboženství 

Čl. 16. ochrana před vměšováním do soukromí dítěte, do jeho korespondence, ochrana před 

nezákonnými útoky na jeho čest a pověst 

Čl. 18. odpovědnost obou rodičů za výchovu a vývoj dítěte 

Čl. 23. právo duševně nebo tělesně postižených dětí požívat plného a řádného života 

v podmínkách zabezpečujících důstojnost, podporujících sebedůvěru a umožňujících aktivní 

účast dítěte ve společnosti.. 

Školní řád stanovuje vhodné podmínky pro výchovu a vzdělávání, a to v souladu s vědeckým 

poznáním v duchu zásad mravnosti, humanity a demokracie. 

Dobrovolným rozhodnutím studovat na střední škole se žák zavazuje řádně chodit do školy, 

osvojovat si znalosti, jednat, chovat se a vystupovat jako kultivovaný člověk. Pro žáka jsou 

závazné základní právní normy, zakotvené v právním řádu naší republiky, a proto je žák 

povinen dbát toho, aby neničil hodnoty vytvořené prací druhých, aby svým chováním 

nepoškozoval kohokoli druhého. Žák se podílí na zodpovědnosti za své studium a 

výsledky. 
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I. Práva a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech 

vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky, 
 

  

A. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ 

 

1. Žáci mají právo 

 

a) na vzdělávání a školské služby podle školského zákona, 

b) být informován o průběhu a výsledcích svého vzdělávání, 

c) volit a být voleni do školské rady, jsou-li zletilí,  

d) zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, 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, 

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

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

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

g) opustit budovu školy ve volných hodinách a v době trvání hlavní přestávky po 2. vyučovací 

hodině, v případě nezletilých žáků s písemným souhlasem  zákonných zástupců -  viz příloha č. 1 

školního řádu 

h) na konzultaci po předchozí dohodě s vyučujícím  

ch) obrátit se s námitkou na příslušného pedagoga nebo na třídního učitele či ředitele školy, 

pokud jsou přesvědčeni, že jsou jejich práva porušována ze strany vyučujícího  

i) na spravedlivé a zdůvodněné hodnocení  

j) na slušné chování ze strany pedagogů, kteří jsou povinni respektovat důstojnost žáka  

k) využívat služeb, které škola nabízí jako například: školní knihovnu, kopírovací centrum, 

školní stravování. 

 

 

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) 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, 

f) volit a být voleni do školské rady, 

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

h) požádat o přezkoumání výsledků hodnocení žáka 

 

 

2. 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, 
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c) plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a školním 

řádem. 

3. Zletilí žáci jsou dále povinni 

 

a) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných 

skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, 

b) dokládat důvody své nepřítomnosti ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými 

školním řádem, 

c) oznamovat škole údaje podle § 28 odst. 2 a 3  Školského zákona a další údaje, které jsou 

podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a změny v těchto údajích. 

 

 

4. Žák se ve škole chová slušně k dospělým i jiným žákům školy, dbá pokynů zaměstnanců 

školy, dodržuje školní řád školy a řády odborných učeben. Chová se tak, aby neohrozil zdraví 

svoje, ani jiných osob.       

 

5. Žák chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin a účastní se činností 

organizovaných školou. Účast na vyučování nepovinných předmětů je pro přihlášené žáky 

povinná.  

 

6. Žák chodí do školy vhodně a čistě upraven a oblečen.      

 

7. 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.       

 

8. Před ukončením vyučování žáci z bezpečnostních důvodů neopouštějí školní budovu bez 

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

a pod jejich dohledem.       

 

9. 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).     

   

10. Zletilý žák a zákonný zástupce nezletilého žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti 

žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka – písemně, 

elektronicky nebo telefonicky. Po návratu žáka do školy písemně na omluvném listu v žákovské 

knížce nebo studijním průkaze. Omluvu podepisuje jeden ze zákonných zástupců  nezletilého 

žáka. Omluvenku předloží žák třídnímu učiteli bez zbytečného odkladu po návratu do školy. 

Absenci nezletilého žáka omlouvají zákonní zástupci žáka. Z jedné vyučovací hodiny uvolňuje 

příslušný vyučující, na delší dobu uvolňuje třídní učitel.  

Pokud se žák, cizinec, který nemá trvalý pobyt na území České republiky, neúčastní vyučování 

nepřetržitě po dobu nejméně 60 vyučovacích dnů a nedoloží důvody své nepřítomnosti v souladu 

s podmínkami stanovenými školním řádem, přestává být dnem následujícím po uplynutí této 

doby žákem školy. 

 

11. Žák se řádně a systematicky připravuje na vyučování. 

 

12. Žák má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, má právo na vzdělání 

a na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování 

základních psychohygienických podmínek, má právo být seznámen se všemi předpisy se vztahem 
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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. 

 

13. Žák nenosí do školy předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zdraví a 

bezpečnost jeho nebo jiných osob. Cenné předměty, včetně šperků a mobilních telefonů odkládá 

pouze na místa k tomu určená, to znamená pouze do osobních uzamykatelných skříněk, případně 

na pokyn vyučujících, kteří je po stanovenou dobu přeberou do úschovy a zajistí jejich 

bezpečnost.  

 

14. Při porušení povinností stanovených tímto školním řádem lze podle závažnosti porušení 

žákovi uložit: 

a) napomenutí třídního učitele, 

b) důtku třídního učitele, 

c) důtku ředitele školy. 

Pravidla pro udělování pochval a jiných ocenění a ukládání napomenutí a důtek jsou součástí 

školního řádu. V případě, že žák poruší školní řád, třídní učitel bezprostředně informuje o tomto 

porušení zákonné zástupce. Součástí o tomto porušení je písemný zápis s podpisem třídního 

učitele, výchovného poradce a žáka. Tento zápis je součástí informace zákonného zástupce. 

Třídní učitel neprodleně oznámí uložení důtky řediteli školy. Ředitel 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. Udělení 

pochvaly a jiného ocenění a uložení napomenutí nebo důtky se zaznamenává do dokumentace 

školy. 

Napomenutí a důtky lze uložit kdykoliv během klasifikačního období. 

 

 

II. Provoz a vnitřní režim školy       

 

A. Režim činnosti ve škole  

 

1. Vyučování začíná v 7:55 hodin, vyučování výjimečně zařazené na dřívější dobu nesmí začínat 

dříve než v 7 hodin. Vyučování probíhá podle časového rozvržení vyučovacích hodin a 

přestávek, které je přílohou č. 2 tohoto řádu. Po druhé vyučovací hodině se zařazuje přestávka v 

délce 20 minut. Mezi ostatní vyučovací hodiny se zařazuje přestávka  pětiminutová. 

Vyučování končí nejpozději v 15:35 hodin. Vyučovací hodina trvá 45 minut. V odůvodněných 

případech lze vyučovací hodiny dělit a spojovat, v tomto případě je odlišná doba ukončení 

vyučování podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků. 

Prostor školy, včetně školního dvora, je monitorován kamerovým systémem se záznamem. 

2. Školní budova se otevírá v 6.30 hodin.  

3. Žák ke vstupu používá magnetického čipu,  který je povinen si zakoupit v kanceláři školy. 

Škola je otevřena nejdéle do 16:00 hodin. 

4. Žáci mohou trávit přestávky a volné hodiny ve dvorním prostoru školy, pokud jsou k tomu 

vhodné podmínky a žáci jsou přezuti. 

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

ihned odcházejí do učeben.  Pro své věci má každý žák vyhrazené místo v šatně. Uživatelé 

skříněk odpovídají za jejich zajištění a udržování pořádku. Skříňky v šatnách slouží jen k 

odkládání oděvu a obuvi. Žákům se nedoporučuje nosit do školy cenné věci nebo větší finanční 

částky.  

 Přezůvky nesmí být zaměnitelné se sportovní obuví.  

V případě, že žák nemá přezůvky, je povinen si v kanceláři školy zakoupit jednorázové návleky. 
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6. Při výuce tělesné výchovy používají žáci sportovní úbor a obuv podle pokynu vyučujícího. 

7. Při vstupu pedagogického pracovníka do učebny a při jeho odchodu zdraví žáci povstáním.  

8. Není-li žák z objektivních příčin připraven na vyučovací hodinu, omlouvá se vyučujícímu na 

začátku hodiny.  

9. Během vyučovací hodiny smí žák opustit své místo v učebně jen se souhlasem vyučujícího. 

10. Mobilní telefon je při vyučování vypnutý a uložený v tašce. Výjimky je možné domluvit s 

vyučujícím. Porušení tohoto pravidla je porušením školního řádu. 

11. V celém prostoru školy a při všech akcích školou pořádaných je přísně zakázáno pořizovat 

jakékoliv fotografie, audio, video nebo kombinované nahrávky bez předchozí domluvy s 

vyučujícícm. 

12. Pořízení a následné zveřejnění nebo jiné šíření takové nahrávky je považováno za hrubé 

porušení školního řádu. Za porušení školního řádu bude toto jednání považováno i tehdy, jestliže 

s nahráváním a zveřejněním osoba, která je na nahrávce zachycena, údajně souhlasila. 

13. Jestliže je na zveřejněné nebo jinak šířené nahrávce zachyceno ponižování, ubližování nebo 

jiná forma útoku vůči spolužákům nebo zaměstnancům školy, případně jejím zjevným cílem je 

někoho zesměšnit, je toto jednání považováno za závažné zaviněné porušení školního řádu. 

14. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči zaměstnancům školy se vždy 

považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených školním řádem. 

15. Odchod ze školy během vyučování je nutno předem hlásit třídnímu učiteli nebo jeho 

zástupci.  

16. Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při vzdělávání a s ním přímo souvisejících 

činnostech a poskytuje žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. 

17. 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. 

18. Nejvyšší počet žáků ve třídě je obecně 30, škola má podle § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 

Sb., školského zákona zřizovatelem schválenou výjimku a maximální počet žáků ve třídě školy 

je 34, při zachování bezpečnostních a hygienických předpisů. 

19. Při výuce některých předmětů, zejména nepovinných a volitelných, jsou děleny třídy na 

skupiny, vytvářeny skupiny žáků ze stejných nebo různých ročníků nebo spojovány třídy, počet 

skupin a počet žáků ve skupině se určí rozvrhem na začátku školního roku, zejména podle 

prostorových, personálních a finančních podmínek školy, podle charakteru činnosti žáků, v 

souladu s požadavky na jejich bezpečnost a ochranu zdraví a s ohledem na didaktickou a 

metodickou náročnost předmětu. 

20. Při výuce cizích jazyků je nejvyšší počet žáků ve skupině 23. 

21. Škola při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech přihlíží k základním 

fyziologickým potřebám žáků a vytváří podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení 

vzniku sociálně patologických jevů. 

22. Škola vede evidenci úrazů žáků, k nimž došlo při činnostech uvedených v odstavci 11, 

vyhotovuje a zasílá záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím.  

23. O všech přestávkách je umožněn pohyb žáků mimo třídu. Velké přestávky jsou za příznivého 

počasí určeny k pobytu žáků mimo budovu školy.       

24. Provoz školy probíhá ve všedních dnech od 6:00 do16:00 hodin. Úřední hodiny pro 

zaměstnance školy jsou od 7:00 do 15:00, pro žáky od 13:00 do 15:00.       

25. V období školního vyučování může ředitel školy ze závažných důvodů, zejména 

organizačních a technických, vyhlásit pro žáky nejvýše 5 volných dnů ve školním roce po 

předchozím souhlasu zřizovatele. 

26. Cestou na oběd do školní jídelny a z oběda dodržují žáci pravidla silničního provozu. 

27. Pokud nemá žák zakoupený oběd, není mu dovolen vstup do školní jídelny.  

28. Je zakázáno odnášet z jídelny jídlo a konzumovat je mimo jídelnu.  
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Práva pedagogických pracovníků: 

 Na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na 

ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany dětí, žáků nebo 

zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu 

s pedagogickým pracovníkem ve škole, 

 aby nebylo do jejich přímé pedagogické činnosti zasahováno v rozporu s právními 

předpisy, 

 na využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se zásadami a 

cíli vzdělávání při přímé vyučovací, výchovné, speciálně-pedagogické a pedagogicko-

psychologické činnosti, 

 volit a být voleni do školské rady, 

 na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti 

 

Povinnosti pedagogických pracovníků: 

 Vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání, 

 chránit a respektovat práva dítěte, žáka, 

 chránit bezpečí a zdraví dítěte, žáka a předcházet všem formám rizikového chování ve 

škole, 

 svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve školním 

prostředí a podporovat jeho rozvoj, 

 zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním 

stavu dětí, žáků a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a 

školního poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku, 

 poskytovat dítěti, žáku nebo zákonnému zástupci nezletilého dítěte nebo žáka informace 

spojené s výchovou a vzděláváním (osobně nebo písemně prokazatelným způsobem). 

 

 

B. Režim při akcích mimo školu 

 

1. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při akcích a vzdělávání mimo místo, kde se uskutečňuje 

vzdělávání, zajišťuje škola vždy nejméně jedním zaměstnancem školy - pedagogickým 

pracovníkem. Společně s ním může akci zajišťovat i zaměstnanec, který není pedagogickým 

pracovníkem, pokud je zletilý a způsobilý k právním úkonům.  

2. Při organizaci výuky při akcích souvisejících s výchovně vzdělávací činností školy mimo 

místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví zařazení a délku přestávek pedagog pověřený 

vedením akce, podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám 

žáků.  

3. Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, nesmí na jednu osobu 

zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví žáků připadnout více než 25 žáků. Výjimku z tohoto 

počtu může stanovit s ohledem na náročnost zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ředitel 

školy. Škola pro plánování takovýchto akcí stanoví tato pravidla – každou plánovanou akci mimo 

budovu školy předem projedná organizující pedagog s vedením školy zejména s ohledem na 

zajištění BOZ. Akce se považuje za schválenou uvedením v plánu práce školy, kde zároveň 

s časovým rozpisem uvede ředitel školy jména doprovázejících osob. 

4. Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, kdy místem pro 

shromáždění žáků není místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje organizující pedagog 

bezpečnost a ochranu zdraví žáků na předem určeném místě 15 minut před dobou shromáždění. 

Po skončení akce končí zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků na předem určeném místě 

a v předem určeném čase. Místo a čas shromáždění žáků a skončení akce oznámí organizující 
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pedagog nejméně 2 dny předem zákonným zástupcům žáků a to zápisem do žákovské knížky, 

nebo jinou písemnou informací. 

5. 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, platí zvláštní 

bezpečnostní předpisy, se kterými jsou žáci předem seznámeni. Při pobytu v ubytovacích 

zařízeních se účastníci akce řídí vnitřním řádem tohoto zařízení.       

6.. Do výuky mohou být zařazeny také další aktivity jako bruslení, plavání, motýlí výlety, atd. 

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

škole písemné lékařské potvrzení ne starší jednoho roku.  

7. Chování žáka na mimoškolních akcích je součástí celkového hodnocení žáka včetně 

hodnocení na vysvědčení.  

8. Při zapojení školy do soutěží bezpečnost a ochranu zdraví žáků po dobu dopravy na soutěže a 

ze soutěží zajišťuje vysílající škola, pokud se zákonným zástupcem žáka nedohodne jinak. V 

průběhu soutěže zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků organizátor. 

 

 

C. Docházka do školy 

 

1. Zletilý žák a zákonný zástupce nezletilého žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka 

ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka – písemně, 

elektronicky nebo telefonicky. Po návratu žáka do školy písemně na omluvném listu v žákovské 

knížce nebo studijním průkaze. Omluvu podepisuje jeden ze zákonných zástupců  nezletilého 

žáka. Omluvenku předloží žák třídnímu učiteli bez zbytečného odkladu po návratu do školy. 

Absenci nezletilého žáka omlouvají zákonní zástupci žáka. Z jedné vyučovací hodiny uvolňuje 

příslušný vyučující, na delší dobu uvolňuje třídní učitel.  

2. 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. 

3. Zletilý žák se chová jako zákonný zástupce nezletilého žáka 

4. V individuálně stanovených případech může škola, po dohodě se zákonným zástupcem a 

lékařem,  požadovat jako součást omluvy i potvrzení ošetřujícího lékaře. 

5. V období školního vyučování, kdy je ukončena výuka v posledním ročníku vzdělávání, již žák 

školu nenavštěvuje, pokud nemá školou stanovené aktivity. 

 

 

 

D. Zákonní zástupci žáků  

 

1. Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni:  

 

a) zajistit, aby žák docházel řádně do školy, 

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

vzdělávání žáka, 

c) informovat školu o zdravotní způsobilosti žáka ke vzdělávání a případných změnách 

způsobilosti, o zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít 

vliv na průběh vzdělávání, údaje o tom, zda je žák zdravotně postižen, včetně údaje o druhu 

postižení, nebo zdravotně znevýhodněn; 

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

školním řádem, 
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e) oznamovat škole údaje podle § 28 odst. 2 a 3  Školského zákona č. 561/2004 Sb. a další údaje, 

které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích. 

 

 

          

III. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně 

patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 

 

A) Bezpečnost a ochrana zdraví žáků 

 

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

svůj ani jiných osob.    

2. Žákům není v době mimo vyučování dovoleno zdržovat se v prostorách školy, pokud nad nimi 

není vykonáván dohled způsobilou osobou.        

3. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků ve školní budově nebo mimo 

budovu při akci pořádané školou žáci hlásí ihned vyučujícímu nebo pedagogickému dohledu. 

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

bez dohledu pedagoga.  

5. Při výuce v tělocvičně, v odborných učebnách, v laboratoři zachovávají žáci specifické 

bezpečnostní předpisy pro tyto učebny, dané řádem učebny. Vyučující daného předmětu 

provedou prokazatelné poučení žáků v první vyučovací hodině školního roku a dodatečné 

poučení žáků, kteří při první hodině chyběli. O poučení žáků provede vyučující záznam do třídní 

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

6. Školní budova je volně přístupná zvenčí pouze v době, kdy je dozírajícími zaměstnanci školy 

zajištěna kontrola přicházejících osob; při odchodu žáků z budovy pedagogové podle plánu 

dohledů. 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 vchodu na školní dvůr. 

7. Žákům není dovoleno pouštět do budovy školy cizí osoby. K tomuto účelu slouží tlačítkový 

systém doplněný kamerou na vedení školy a do kanceláře školy.        

8. Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu školy povinni 

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

pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů, poskytovat žákům nezbytné informace k 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. 

9. Všichni zaměstnanci školy jsou povinni oznamovat údaje související s úrazy žáků, poskytovat 

první pomoc a úraz nahlásit zástupkyni ředitele školy k evidenci úrazů podle pokynů. 

10. 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: jméno a příjmení, adresu, telefonní čísla rodičů 

do zaměstnání a domů, adresu a jméno ošetřujícího lékaře.   

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.       
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11. 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 a přestávek.   

12. Ve škole a na akcích pořádaných školou je zakázána propagace všech hnutí potlačujících 

lidská práva. 

 

B) Oblast prevence užívání návykových látek (omamné a psychotropní látky - OPL) 

1. Všem osobám je v prostorách školy zakázáno držet a užívat návykové látky, ve škole s nimi 

manipulovat a současně není z důvodu ochrany zdraví a bezpečnosti osob dovoleno do školy 

vstupovat pod jejich vlivem. To neplatí pro případy, kdy osoba užívá léky s obsahem OPL v 

rámci léčebného procesu, který jí byl stanoven zdravotnickým zařízením. 

2. Ten, kdo se hodnověrným způsobem dozví, že jiný připravuje nebo páchá trestný čin 

nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 a 188 a 

spáchání nebo dokončení takového trestného činu nepřekazí, se sám vystavuje trestnímu stíhání. 

Překazit takový čin lze tím, že ho včas oznámí orgánům Policie ČR nebo státnímu zástupci. 

3. Požívání omamných a psychotropních látek (OPL) dětmi je v České republice považováno za 

rizikové chování. Každý, kdo se ho dopouští, má nárok na pomoc odborných poradenských 

institucí a na pomoc orgánů sociálně-právní ochrany dětí. 

4. V případě, kdy se škola o takovém chování dozví, bude tuto skutečnost hlásit zákonnému 

zástupci dítěte. 

5. Škola je povinna oznámit orgánu sociálně-právní ochrany dětí obecního úřadu obce s 

rozšířenou působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, že dítě požívá návykové látky. 

6. Distribuce omamných a psychotropních látek a jedů dle § 283 trestního zákoníku je v ČR 

zakázána a takové jednání je trestným činem, resp. Proviněním v případě dítěte. Škola je povinna 

v takovém případě tento skutek překazit včasným oznámením věci policejnímu orgánu. 

7. V případě výskytu látky v prostorách školy, u níž je podezření, že se jedná o OPL nebo jed, 

nebo v případě přechovávání takovéto látky žákem bude škola postupovat jako v bodu 5. 

8. Testování na přítomnost návykové látky v organismu u žáků bude prováděno pouze v 

případech důvodného podezření na užití návykové látky žákem na základě předem získaného 

písemného souhlasného stanoviska zákonného zástupce nezletilého žáka nebo souhlasného 

stanoviska zletilého žáka. Vylučuje se plošné nebo namátkové orientační testování na přítomnost 

návykové látky v organismu u žáků –viz příloha 3 školního řádu.. 

9. Pokud se v případě existence písemného souhlasného stanoviska zákonného zástupce 

nezletilého žáka nebo souhlasného stanoviska zletilého žáka a zároveň existence důvodného 

podezření na užití návykové látky, žák na výzvu pedagoga odmítne orientačnímu testu podrobit, 

hledí se na něj jako by návykovou látku užil. 

10. Bude-li žáku prokázána konzumace omamných a psychotropních látek, bude potrestán 

sníženou známkou z chování a podmíněným vyloučením ze školy v případě, že žák neplní 

povinnou školní docházku.. O přestupku škola informuje prokazatelně zákonného zástupce žáka.  
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Distribuce OPL ve škole  

1. Distribuce OPL je v České republice považována za protiprávní jednání. Je proto zakázána a 

může být kvalifikována jako trestný čin. Množství, které žák distribuuje, není nijak 

rozhodující. 

2  Přechovávání OPL je také vždy protiprávním jednáním. Množství, které u sebe žák v danou 

chvíli má, je rozhodující pro to, aby toto protiprávní jednání bylo blíže specifikováno buď jako 

přestupek nebo v případě množství většího než malého jako trestný čin, ale toto množství 

nemusí mít žádný vliv na kázeňský postih, který je stanovený školním řádem. 

3 Jestliže má pracovník školy důvodné podezření, že ve škole došlo k distribuci OPL, musí o 

této skutečnosti škola vždy vyrozumět místně příslušné oddělení Policie ČR, protože se jedná 

o podezření ze spáchání trestného činu. 

4. Jestliže se tohoto jednání dopustila osoba mladší 18 let nebo bylo namířeno proti osobě 

mladší 18 let, vyrozumí škola také zákonného zástupce a orgán sociálně-právní ochrany obce 

s rozšířenou působností. 

5. Pokud v rámci tohoto podezření zajistí pracovníci školy nějakou látku, postupují způsobem 

popsaným níže. 

 

Nález OPL ve škole  

 

a)  V případě, kdy pracovníci školy naleznou v prostorách školy látku, kterou považují 

za omamnou nebo psychotropní, postupují takto: 

 

Látku nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury. 

O nálezu ihned uvědomí vedení školy. 

Za přítomnosti dalšího pracovníka školy vloží látku do obálky, napíší datum, čas a místo nálezu. 

Obálku přelepí, přelep opatří razítkem školy a svým podpisem a uschovají ji do školního trezoru. 

O nálezu vyrozumí Policii ČR, která provede identifikaci a zajištění podezřelé látky. 

 

b) V případě, kdy pracovníci školy zadrží u některého žáka látku, kterou považují 

za omamnou nebo psychotropní, postupují takto: 

 

1.  Zabavenou látku nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury. 

2. O nálezu ihned uvědomí vedení školy. 

3. O nálezu sepíší stručný záznam s vyjádřením žáka, u kterého byla látka nalezena, datum, místo 

a čas nálezu a jméno žáka. Zápis podepíše i žák, u kterého byla látka nalezena (nebo který látku 

odevzdal). V případě, že podepsat odmítá, uvede pracovník tuto skutečnost do zápisu. Zápisu 

a rozhovoru se žákem je přítomen ředitel školy nebo jeho zástupce. 

4. O nálezu vyrozumí Policii ČR, která provede identifikaci a zajištění podezřelé látky a 

informuje zákonného zástupce žáka. 

5. V případě, že je látka nalezena u žáka, který se jí intoxikoval, předají látku zajištěnou výše 

uvedeným postupem, přivolanému lékaři. Může to usnadnit léčbu, neboť u řady jedů jsou známy 

protijedy. Další postup nutný k identifikaci látky pak zajistí Policie ČR. 

 

c)  V případě, kdy pracovníci školy mají podezření, že některý z žáků má nějakou OPL u 

sebe, postupují takto: 

 

1. Jedná se o podezření ze spáchání trestného činu nebo přestupku, a proto řešení této situace 

spadá do kompetence Policie ČR. 
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2. Bezodkladně vyrozumí Policii ČR, zkonzultují s ní další postup a informují zákonného 

zástupce žáka. 

3. Žáka izolují od ostatních a do příjezdu Policie ČR je nutné mít ho pod dohledem. U žáka 

v žádném případě neprovádějí osobní prohlídku nebo prohlídku jeho věcí.  

 

C. Tabákové výrobky 

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. 

1. Prostory školy jsou označeny viditelným textem doplněným grafickou značkou zákazu 

kouření. Takto jsou označeny vnitřní i vnější prostory.  

2. Kouření v prostorách školy je zakázáno pod sankcemi uvedenými ve vyhlášce pro 

příslušný stupeň vzdělávání. 

 

a) Konzumace tabákových výrobků ve škole  

1. V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci tabákových výrobků v prostorách školy nebo 

v době školního vyučování, či v rámci akcí školou pořádaných, je primárně nutné mu 

v další konzumaci zabránit. 

2. Tabákový výrobek je třeba žákovi odebrat a zajistit, aby nemohl v konzumaci pokračovat. 

3. Pedagogický pracovník dále postupuje podle školního řádu školy: o události sepíše stručný 

záznam s vyjádřením žáka, (zejména odkud, od koho má tabákový výrobek), který založí 

školní metodik prevence do své agendy.  

4. V případě porušení zákazu kouření informuje třídní učitel zákonného zástupce nezletilého 

žáka. 

5. V závažných případech (zejména s ohledem na věk nebo chování žáka) a jestliže se jednání 

opakuje, vyrozumí škola orgán-sociálně právní ochrany obce s rozšířenou působností. 

Škola může od orgánu sociálně-právní ochrany obce vyžadovat pomoc. 

6. Z konzumace tabákových výrobků ve škole je třeba vyvodit sankce tímto stanovené 

školním řádem - postupuje se podle vyhlášky pro příslušný stupeň vzdělávání.  

 

 

D. Alkohol 

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.  

1. Tímto školním řádem škola stanoví zákaz užívání alkoholu v prostorách školy v době 

školního vyučování i na všech akcích školou pořádaných.  

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

přestupkem. 
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a) Konzumace alkoholu ve škole  

 

1. V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci alkoholu v prostorách školy nebo v době 

školního vyučování, či v rámci akcí školou pořádaných, je primárně nutné mu v další 

konzumaci zabránit. 

2. Alkohol je třeba žákovi odebrat a zajistit, aby nemohl v konzumaci pokračovat. 

3. Podle závažnosti momentálního stavu žáka, případně dalších okolností pedagogický 

pracovník posoudí, jestli mu nehrozí nějaké nebezpečí. 

4. V případě, kdy je žák pod vlivem alkoholu do té míry, že je ohrožen na zdraví a životě, 

zajistí škola nezbytnou pomoc a péči a volá lékařskou službu první pomoci. 

5. Jestliže akutní nebezpečí nehrozí, postupuje pedagogický pracovník podle školního řádu 

školy: O události sepíše stručný záznam s vyjádřením žáka (zejména odkud, od koho má 

alkohol), který založí školní metodik prevence do své agendy a vyrozumí vedení školy. 

6. V případě, že žák není schopný pokračovat ve vyučování, vyrozumí škola ihned 

zákonného zástupce a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, protože není zdravotně způsobilý 

k pobytu ve škole. 

7. Jestliže není zákonný zástupce dostupný, vyrozumí škola orgán sociálně právní ochrany 

dítěte obce s rozšířenou působností a vyčká jeho pokynů. Škola může od orgánu 

sociálně-právní ochrany dítěte obce s rozšířenou působností vyžadovat pomoc. 

8. Zákonnému zástupci ohlásí škola skutečnost, že žák konzumoval alkohol ve škole i 

v případě, kdy je žák schopen výuky. 

9. Jestliže se situace opakuje, splní škola oznamovací povinnost k orgánu sociálně-právní 

ochrany dítěte.  Oznamovacím místem je příslušný odbor obecního úřadu obce 

s rozšířenou působností podle místa bydliště dítěte.      

10. V případě uživatelova zájmu nebo zájmu jeho zákonných zástupců, poskytne škola 

potřebné informace o možnostech odborné pomoci při řešení takové situace. 

11. Z konzumace alkoholu ve škole je třeba vyvodit sankce stanovené školním řádem. 

Za nebezpečné a protiprávní jednání je rovněž považováno navádění jiných žáků 

k užívání alkoholických nápojů. 

12. V případě podezření na intoxikaci žáka může pedagogický pracovník provést orientační 

test na přítomnost alkoholu (dechová zkouška), ale pouze na základě předem získaného 

souhlasu zákonného zástupce nebo zletilého žáka s orientačním testováním žáka na 

přítomnost alkoholu. Pokud je výsledek testu pozitivní, postupuje pedagogický pracovník 

obdobným postupem jako je uvedeno od bodu 3. O události sepíše pedagogický 

pracovník stručný záznam s vyjádřením žáka. 

13. Obdobný postup zvolí pedagogický pracovník i v případě příchodu žáka do školy pod 

vlivem alkoholu, resp. kdy nelze prokázat, že se žák intoxikoval ve škole. 

 

 

b) Nález alkoholu ve škole  

 

1. V případě, kdy pracovníci školy naleznou v prostorách školy alkohol, postupují takto: 

a) Tekutinu nepodrobují žádnému testu ke zjištění jeho chemické struktury.  
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b) O nálezu ihned uvědomí vedení školy. 

c) Nalezenou tekutinu uloží u vedení školy pro případ usvědčujícího důkazu. 

d) Zpracují stručný záznam o události.  

2. V případě, kdy pracovníci školy zadrží u některého žáka alkohol, postupují takto: 

a) Zabavenou tekutinu nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury. 

b) O nálezu ihned uvědomí vedení školy. 

c) O nálezu sepíší stručný záznam, s vyjádřením žáka, u kterého byl alkohol nalezen, 

datum, místo a čas nálezu a jméno žáka. Zápis podepíše i žák, u kterého byl alkohol 

nalezen (nebo který jej odevzdal). V případě, že podepsat odmítá, uvede pracovník 

tuto skutečnost do zápisu. Zápisu a rozhovoru se žákem je přítomen/na ředitel/ka 

školy nebo její/jeho zástupce. Zápis záznamu založí školní metodik prevence do své 

agendy.  

d) O nálezu vyrozumí zákonného zástupce žáka, a v případě, že se jedná o opakovaný 

nález u téhož žáka, i orgán sociálně-právní ochrany dítěte, kterým je obecní úřad 

obce s rozšířenou působností.  

e) V případě podezření, že alkohol obsahuje i jiné příměsi a byl nalezen u žáka, který 

se jím intoxikoval, předají zajištěnou tekutinu přivolanému lékaři. 

 

E. Krádeže, vandalizmus 

Krádeže, zejména mobilních telefonů, tabletů, notebooků a ničení školního majetku, jsou 

nejčastějšími formami protiprávního jednání, se kterými se lze v  prostředí škol setkat.  

 

Preventivní postup proti krádežím 

 

Krádeže jsou protiprávním jednáním a jakmile se škola o takovém jednání dozví, bude tuto 

skutečnost hlásit orgánům činným v trestním řízení, nebo doporučí poškozenému (jeho 

zákonnému zástupci), aby se na tyto orgány obrátil. 

Nošení cenných věcí (zejména věcí malých rozměrů) do školy je rizikové chování, které 

může vést k jejich odcizení. Škola žákům nedoporučuje cenné věci, které nesouvisí 

s vyučováním a vzděláváním, do školy nosit, případně je mohou odkládat na místa k tomu 

určená.  

 

 

Postup při nahlášení krádeže žákem 

 

O události pořídit záznam na základě výpovědi poškozeného. Věc předat orgánům činným 

v trestním řízení (ohlásit na místní nebo obvodní oddělení Policie ČR), nebo poučit poškozeného 

žáka (jeho zákonného zástupce), že má tuto možnost.V případě, že je znám pachatel, je třeba 

nahlásit věc orgánu sociálně-právní ochrany (byl-li pachatel mladší 18 let) a současně věc předat 

orgánům činným v trestním řízení. 

 

 

Preventivní postup proti vandalismu 

 

Každý je odpovědný za škody, které svým jednáním způsobil, a proto po něm bude škola 

požadovat náhradu, jestliže škodu způsobil úmyslně nebo z nedbalosti. 
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Postup při vzniku škody 

Jakmile vznikne škoda na školním majetku, je třeba o celé záležitosti vyhotovit záznam a pokusit 

se odhalit viníka. V případě, že viníka škola zná, může na něm (jeho zákonném zástupci) 

vymáhat náhradu škody. V případě, že nedojde mezi zákonnými zástupci nezletilého žáka a 

školou k dohodě o náhradě škody, může škola vymáhat náhradu soudní cestou. 

 

F) Prevence šikany 

 

1. Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka, 

případně skupinu žáků. Spočívá v cílených a opakovaných fyzických a psychických útocích 

jedincem nebo skupinou vůči jedinci či skupině žáků, kteří se neumí nebo z nejrůznějších 

důvodů nemohou bránit. Zahrnuje jak fyzické útoky v podobě bití, vydírání, loupeží, 

poškozování věcí, tak i útoky slovní v podobě nadávek, pomluv, vyhrožování či ponižování. 

Může mít i formu sexuálního obtěžování až zneužívání. Nově se může realizovat i 

prostřednictvím elektronické komunikace, jedná se o tzv. kyberšikanu. Ta zahrnuje útoky 

pomocí e-mailů, SMS zpráv, vyvěšování urážlivých materiálů na internetové stránky apod. 

Šikana se projevuje i v nepřímé podobě jako demonstrativní přehlížení a ignorování žáka či 

žáků třídní nebo jinou skupinou spolužáků. Nebezpečnost působení šikany spočívá zvláště 

v závažnosti, dlouhodobosti a nezřídka v celoživotních následcích na duševní a tělesné zdraví 

oběti. 

 

2. Škola má jednoznačnou odpovědnost za žáky. V souladu s ustanovením § 29 zákona č. 

5651/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsou školy povinny zajišťovat bezpečnost a 

ochranu zdraví žáků v průběhu všech vzdělávacích a souvisejících aktivit, a současně vytvářet 

podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku rizikového chování (sociálně 

patologických jevů). Z tohoto důvodu musí pedagogický pracovník šikanování mezi žáky 

předcházet, jeho projevy neprodleně řešit a každé jeho oběti poskytnout okamžitou pomoc.  

3. Z hlediska trestního zákona může šikanování žáků naplňovat skutkovou podstatu trestných 

činů či provinění (dále jen trestných činů) vydírání (§ 235), omezování osobní svobody (§ 

213), útisku (§ 237), ublížení na zdraví (§ 221-224), loupeže (§ 234), násilí proti skupině 

obyvatel a proti jednotlivci (zvláště § 197a), poškozování cizí věci (§ 257), znásilnění (§ 241), 

kuplířství (§ 204) apod. 

 

4. Pro potrestání agresorů lze užít i následující běžná výchovná opatření: 

 Napomenutí a důtka třídního učitele, důtka ředitele, podmíněné vyloučení a 

vyloučení ze studia na střední škole po ukončení povinné školní docházky. 

 Snížení známky z chování. 

 

5. V mimořádných případech se užijí další opatření: 

 Ředitel školy doporučí rodičům dobrovolné umístění dítěte do pobytového oddělení 

Střediska výchovné péče, případně doporučí realizovat dobrovolný diagnostický 

pobyt žáka v místně příslušném diagnostickém ústavu. 

 Ředitel školy podá návrh orgánu sociálně právní ochrany dítěte k zahájení práce 

s rodinou, případně k zahájení řízení o nařízení předběžného opatření či ústavní 

výchovy s následným umístěním v diagnostickém ústavu. 

G) Evidence úrazů.  

a) Záznam o úrazu provádí zaměstnanec školy, který v době vzniku úrazu vykonával nad žáky 

dohled. Pokud byl úraz ohlášen dodatečně žákem nebo jeho zákonnými zástupci, záznam 

provádí opět zaměstnanec, během jehož dohledu k úrazu údajně došlo, nebo třídní učitel. 
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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. 

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. 

 

IV. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků . 
 

 

1. U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy, majetku žáků, učitelů či jiných 

osob žákem je vyžadována úhrada od rodičů žáka, který poškození způsobil. Pokud byl vznik 

škody umožněn nedostatečným dozorem nad žákem, na náhradu škody od rodičů není právní 

nárok. Při závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody s rodiči je vznik škody 

hlášen Policii ČR, případně orgánům sociální péče. 

 

2. Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně svému třídnímu učiteli a v kanceláři školy. Žáci dbají na 

dostatečné zajištění svých věcí - uzamykání šatních skříněk.  

 

3. Do školy žáci nosí pouze věci potřebné k výuce, cenné věci do školy nenosí. Hodinky, šperky, 

mobilní telefony apod. mají neustále u sebe, mají zakázáno je odkládat, pouze z bezpečnostních 

důvodů a na výslovný pokyn vyučujícího, který zajistí jejich úschovu.       
 

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

5. Žákům plnících povinnou školní docházku jsou bezplatně poskytovány učebnice. Žáci plnící 

povinnou školní docházku získávají učebnice po vymezenou dobu (zpravidla školní rok) pouze 

do bezplatného užívání. Učebnice tak zůstávají majetkem právnické osoby vykonávající činnost 

školy, přičemž ve vztahu k žákům jde o určitou formu výpůjčky vyplývající přímo ze školského 
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zákona. Vypůjčitel je odpovědný za nadměrné poškození, ztrátu nebo zničení a vrátit jej na konci 

roku v řádném stavu. V opačném případě je povinen uhradit plnou výši  učebnice. 

 

 

V. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků: 

 

A) Zásady klasifikace 

Klasifikace studijních výkonů žáků je prováděna podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění (Školský zákon). 

1.  Hodnocení a klasifikaci žáků provádějí učitelé v průběhu celého klasifikačního období. Na 

jeho počátku seznámí žáky se způsoby a kritérii hodnocení. 

2. Při hodnocení, průběžné i celkové klasifikace pedagogický pracovník uplatňuje přiměřenou 

náročnost a pedagogický takt vůči žákovi. 

3. Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáků i k tomu, že žák mohl v 

průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici. 

4. Učitel klasifikuje jen probrané učivo. Před prověřováním znalostí musí mít žáci dostatek času 

k naučení, procvičení a zažití učiva. Účelem zkoušení je hodnotit úroveň toho, co žák umí, 

nikoliv pouze vyhledávat mezery v jeho vědomostech. 

5. Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace, klasifikaci zdůvodňuje a poukazuje na 

klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů a výtvorů. 

6.  Po ústním zkoušení oznámí učitel výsledek žákovi okamžitě, výsledky hodnocení písemných 

zkoušek do deseti pracovních dnů, slohových prací a prací praktických činností nejpozději do 15 

kalendářních dnů. Opravené písemné a praktické práce musí být předloženy žákům k nahlédnutí. 

Učitel sděluje všechny známky, které bere v úvahu při celkové klasifikaci. Tyto známky zapíše 

učitel nejpozději do 10 pracovních dnů po jejich udělení do elektronické žákovské knížky. 

7. Žáci se klasifikují ve všech vyučovacích předmětech uvedených v učebním plánu příslušného 

ročníku. 

8. Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušný předmět. 

9. V předmětu, ve kterém vyučuje více vyučujících, určí výsledný stupeň za klasifikační období 

příslušní učitelé po vzájemné dohodě. Nedojde-li k dohodě, stanoví se výsledný klasifikační 

stupeň rozhodnutím ředitele školy. 

10. Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se 

hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období.  

11. Při určování klasifikačního stupně posuzuje učitel výsledky práce objektivně,nesmí podléhat 

žádnému vlivu subjektivnímu ani vnějšímu. 

12. Případy zaostávání žáků v učení a nedostatky v jejich chování se projednávají při 

pedagogických radách. 

13. Na konci klasifikačního období, v termínu, který určí ředitel školy, zapíší učitelé příslušných 

předmětů výsledky celkové klasifikace do třídního výkazu a osobního listu žáka v elektronické 

podobě a připraví návrhy na opravné zkoušky a klasifikaci v náhradním termínu. 
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14. Pokud žák nejedná v souladu se školním řádem, jsou uplatňována následující kázeňská 

opatření – napomenutí třídního učitele, důtka třídního učitele, důtka ředitele školy,  2. stupeň z 

chování, 3. stupeň z chování. Napomenutí a důtky lze uložit kdykoliv během klasifikačního 

období. 

15. Závažné přestupky a trestné činy vedou k podmínečnému vyloučení nebo k vyloučení žáka ze 

školy v případě, že žák ukončil povinnou školní docházku.  

16. Nepředloží-li žák omluvu absence od návratu do školy do tří pracovních dnů, budou hodiny 

považovány za neomluvené. 1 neomluvená hodina znamená napomenutí třídního učitele, 2 – 4 

neomluvené hodiny znamenají důtku třídního učitele, 5 – 8 neomluvených hodin znamená důtku 

ředitele školy, 9 – 12 neomluvených hodin znamená 2. stupeň z chování, 13 – 20 neomluvených 

hodin znamená 3. stupeň z chování, 21 a více neomluvených hodin znamená  podmínečné 

vyloučení nebo vyloučení žáka ze školy, který neplní povinnou školní docházku. 

Uvedení důvodu nepřítomnosti žáka musí být přiměřeně (dostatečně) konkrétní. Nestačí uvést 

např. rodinné důvody, vyžaduje se upřesnit. Důvodem uvedené podmínky dokládání důvodů 

nepřítomnosti žáka je snaha školy eliminovat skryté záškoláctví. 

 V případě žáků konajících základní školní docházku je nutno při neomluvené absenci nad 25 

hodin informovat OSPOD. 

17. Při opakované nebo dlouhodobé nepřítomnosti žáka (20 % vyučovacích hodin a vice daného 

předmětu) může ředitel školy, na návrh příslušného vyučujícího,  nařídit  přezkoušení žáka.  

18. Na počátku klasifikačního období oznámí vyučující žákům podmínky studia a klasifikace 

(písemné práce, ústní zkoušení, opakování, domácí úkoly, laboratorní práce atd.) a jejich vliv na 

celkové hodnocení žáka.   

19. V případě radikálního zhoršení studijních výsledků je vyučující povinen informovat třídního 

učitele a ten prokazatelným způsobem informuje rodiče (zákonné zástupce).  

20. Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků a chování žáka získá 

učitel zejména těmito metodami: 

·  soustavným diagnostickým pozorováním žáka 

·  soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování 

·  různými druhy zkoušek (písemné, ústní, praktické, pohybové) 

·  kontrolními písemnými pracemi a praktickými zkouškami 

·  analýzou činnosti žáka 

· konzultacemi s ostatními učiteli a podle potřeby i s pracovníky pedagogicko-

            psychologických poraden a zdravotnických služeb 

· rozhovory se žákem a zákonnými zástupci žáka 

21. Pro potřeby klasifikace se předměty dělí do dvou skupin: 

a) předměty s převahou teoretického zaměření  

b)  předměty s převahou výchovného a odborného zaměření. 
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B) Klasifikace ve vyučovacích předmětech teoretického zaměření a praktických činností 

Stupeň 1 (výborný) 

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

chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykovává požadované intelektuální a praktické 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 něj projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný, 

výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činností jsou kvalitní. Je schopen 

samostatně studovat vhodné texty. 

Stupeň 2 (chvalitebný) 

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

úplně. Pohotově vykovává požadované intelektuální a praktické činnosti. Samostatně a 

produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při 

řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů i 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 požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic 

a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných intelektuálních a praktických 

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

korigovat. V uplatňování osvojovaných poznatků a dovedností při řešení teoretických a 

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

učitele. Jeho myšlení je v celku 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 požadovaných poznatků závažné mezery. Při 

provádění požadovaných intelektuálních a praktických 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 projevují 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 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 praktické činnosti má velmi 

podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí, 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 podněty učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení, 
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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 a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. 

 

C) Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného působení 

Žák zařazený do zvláštní tělesné výchovy se při úlevách doporučených lékařem klasifikuje s 

přihlédnutím ke zdravotnímu stavu. 

Stupeň 1 (výborný) 

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

a velmi úspěšně je rozvíjí. Jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný, přesný. 

Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě. 

Stupeň 2 (chvalitebný) 

Žák je v činnostech aktivní, převážně samostatný, využívá své osobní předpoklady, které úspěšně 

rozvíjí. Jeho projev je esteticky působivý, originální a má jen menší nedostatky. Žák tvořivě 

aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti a návyky. Má zájem o umění, estetiku, tělesnou 

zdatnost. 

Stupeň 3 (dobrý) 

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

schopnosti v individuálním 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 aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu. 

Stupeň 4 (dostatečný) 

Žák je v činnostech málo aktivní i 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 malý zájem a snahu. 

 

Stupeň 5 (nedostatečný) 

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

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

nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o práci.   

D) Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 

1. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných, volitelných a nepovinných předmětech 

stanovených školním vzdělávacím programem se hodnotí na vysvědčení  stupni prospěchu: 

1 - výborný 

2 - chvalitebný 

3 - dobrý 

4 - dostatečný 

5 – nedostatečný 
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1 a) Není – li možné žáka hodnotit z některého předmětu, uvede se na vysvědčení u  příslušného 

předmětu místo stupně prospěchu slovo “nehodnocen (a)” 

1 b) Pokud je žák z vyučování některého předmětu zcela uvolněn, uvede se na vysvědčení u 

příslušného předmětu místo stupně prospěchu slovo “uvolněn (a)”. 

 

2. Chování žáka: 

V denní formě vzdělávání se chování žáka hodnotí stupni hodnocení: 

1 - velmi dobré 

2 - uspokojivé 

3 - neuspokojivé 

Klasifikace chování: 

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

ostatními učiteli a rozhoduje o ní ředitel školy po projednání v pedagogické radě. 

b) Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel chování  včetně dodržování školního 

řádu 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. 

  

Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace chování : 

Stupeň 1 (velmi dobré) 

Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a aktivně prosazuje ustanovení školního řádu. Má 

kladný vztah ke kolektivu třídy a školy, přispívá k jeho upevňování a k utváření pracovních 

podmínek pro vyučování a pro výchovu mimo vyučování. Méně závažných přestupků se 

dopouští ojediněle. 

Stupeň 2 (uspokojivé) 

Chování žáka je v podstatě v souladu s pravidly chování a s ustanoveními školního řádu. 

Dopouští se závažnějšího přestupku, nebo se opakovaně dopustí méně závažných přestupků. 

Nepřispívá aktivně k upevňování kolektivu. Žák je však přístupný výchovnému působení a snaží 

se své chyby napravit. 

Stupeň 3 (neuspokojivé) 

Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům chování nebo školního řádu ; zpravidla se 

přes důtku ředitele školy dopouští dalších přestupků, narušuje činnost kolektivu nebo se dopouští 

poklesků v mravném chování. 
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3. Celkové hodnocení žáka 

Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni: 

prospěl s vyznamenáním, není-li v žádném povinném předmětu hodnocen při celkové 

klasifikaci stupněm horším než stupeň 2 - chvalitebný a průměrný prospěch z povinných 

předmětů nemá horší než 1,50 a chování je hodnoceno jako velmi dobré 

prospěl, není-li v žádném povinném předmětu hodnocen při celkové klasifikaci stupněm 5 -  

nedostatečný. 

neprospěl, je-li v některém povinném předmětu hodnocen při celkové klasifikaci stupněm 5 -  

nedostatečný nebo není – li žák hodnocen z některého předmětu na konci druhého pololetí ( § 69 

odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb.). 

Žák je nehodnocen, pokud ho není možné hodnotit z některého předmětu na konci prvního 

pololetí ani v náhradním termínu ( § 69 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb.). 

Na konci prvního pololetí je žákovi vydán výpis z vysvědčení, na konci druhého pololetí 

vysvědčení. 

Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí příslušného ročníku prospěl ze 

všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem, s vyjímkou předmětů, 

z nichž se žák nehodnotí. 

Celkový prospěch žáka zahrnuje výsledky klasifikace z povinných předmětů, povinně volitelných 

předmětů a chování, nezahrnuje klasifikaci nepovinných předmětů. Stupeň celkového prospěchu 

se uvádí na vysvědčení. 

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 konce června. 

Není-li možné žáka hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí. 

 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. Do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník. Není-li 

žák hodnocen ani v tomto termínu, neprospěl. 

Má-li zletilý žák nebo  zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení  na konci 

prvního nebo druhého pololetí, může do tří pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení 

prakazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne vydání vysvědčení, požádat 

ředitele školy o přezkoumání výsledků hodnocení. Je-li vyučujícím daného předmětu ředitel 

školy,krajský úřad. Přezkoumání výsledků hodnocení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení 

žádosti nebo v termínu dohodnutém se zletilým žákem nebo zákonným zástupcem nezletilého 

žáka. 

 Komisi pro přezkoušení žáka jmenuje ředitel školy. V případě, že je vyučujícím ředitel školy, 

jmenuje komisi krajský úřad. Komise je tříčlenná a tvoří jí předseda, který je zpravidla ředitel 

školy nebo jím pověřený učitel, který je zpravidla vyučujícím daného předmětu, a přísedící, který 

má aprobaci pro týž nebo příbuzný předmět. Klasifikační stupeň určí komise většinou hlasů. O 

komisionální zkoušce se pořizuje protokol. 
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Opravné zkoušky 

Žákovi primy až kvarty, který je na konci druhého pololetí klasifikován nejvýše ve dvou 

předmětech stupněm "nedostatečný", ředitel školy umožní vykonat opravné zkoušky. 

Žák koná opravné zkoušky nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném 

ředitelem školy. Nemůže-li se žák z vážných důvodů dostavit k opravným zkouškám, umožní mu 

ředitel školy vykonání opravných zkoušek nejpozději do konce září následujícícho školního roku. 

Do té doby je žák zařazen do nejbližšího vyššího ročníku, popřípadě znovu do kvarty. Žák může 

v jednom dni skládat pouze jednu opravnou zkoušku. 

Nedostaví-li se žák k opravným zkouškám ve stanoveném termínu bez odůvodněné omluvy, 

klasifikuje se v předmětu, z něhož měl vykonat opravnou zkoušku, stupněm nedostatečný. 

Opravné zkoušky jsou zkoušky komisionální. 

Komisionální zkoušky 

Komisionální zkoušku koná žák v těchto případech: 

b) Koná-li opravné zkoušky 

c) Požádá-li zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka o jeho přezkoušení z 

důvodů pochybností o správnost hodnocení 

d) Ředitel školy nařídí komisionální přezkoušení žáka, jestliže zjistí, že vyučující porušil 

pravidla hodnocení. Termín komisionálního přezkoušení stanoví ředitel školy bez 

zbytečného odkladu. 

V případě pochybnosti o správnosti hodnocení žáka může být žák v příslušném pololetí z daného 

předmětu komisionálně zkoušen pouze jednou . Komisionální zkoušku může žák konat  v 

jednom dni nejvýše jednu. 

E) Výchovná opatření 

1. Pravidla vzájemných vztahů žáků se zaměstnanci školy musí vycházet ze zásady vzájemné 

úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti všech účastníků vzdělávání. 

Nevhodné chování žáků namířené vůči pracovníkům školy může být důvodem pro udělení 

kázeňského opatření. 

2.Zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči zaměstnancům školy nebo 

vůči ostatním žákům se považují za zvláště závažné. 

3. Dopustí–li se žák jednání podle předešlého odstavce tohoto školního řádu, oznámí ředitel 

školy tuto skutečnost orgánu sociálně–právní ochrany dětí, jde-li o nezletilého, a státnímu 

zastupitelství do následujícího pracovního dne poté, co se o tom dozvěděl. 

4. Ředitel školy může v případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených tímto 

školním řádem rozhodnout o podmínečném vyloučení nebo o vyloučení žáka ze školy. V případě 

zvláště závažného zaviněného porušení povinností stanovených tímto školním řádem ředitel 

vyloučí žáka ze školy. V rozhodnutí o podmínečném vyloučení stanoví ředitel školy zkušební 

lhůtu, a to nejdéle na dobu jednoho roku. Dopustíli se žák v průběhu zkušební lhůty dalšího 

zaviněného porušení povinností stanovených tímto školním řádem, může ředitel školy rozhodnout 

o jeho vyloučení. Žáka lze podmínečně vyloučit nebo vyloučit ze školy pouze v případě, že splnil 

povinnou školní docházku. 
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5. Třídní učitel, ředitel školy, zástupce zřizovatele může žákovi po projednání v pedagogické 

radě udělit za mimořádný projev humánnosti, občanské, sportovní a školní iniciativy, za záslužný 

nebo statečný čin, za dlouhodobou úspěšnou práci pochvalu nebo jiné ocenění. 

6. Třídní učitel může podle závažnosti provinění udělit napomenutí nebo důtku. Udělení důtky 

neprodleně oznámí řediteli školy. Ředitel školy může po projednání v pedagogické radě udělit 

důtku. 

7. Třídní učitel oznámí důvody udělení výchovného opatření prokazatelným způsobem zástupci 

žáka.  

8. Třídní učitel zaznamená udělení výchovného opatření do třídního výkazu žáka a elektronické 

evidence žáka. 

 

F) Klasifikace žáků se specifickými vývojovými poruchami 

U žáků s vývojovou poruchou klade učitel důraz na ten druh projevu žáka (písemný nebo ústní), 

ve kterém má předpoklady podat lepší výkon. Při klasifikaci nevychází učitel z prostého počtu 

chyb, ale z počtu jevů, které žák zvládl.  

1 Specifické vývojové poruchy učení 

Do této skupiny patří specifické poruchy:  

a)  ve čtení (dyslexie),  

b)  v psaní (dysgrafie),  

c)  v pravopise (dysortografie),  

d)  v počítání (dyskalkulie),  

e)  ve vývoji motoriky (dyspraxie),  

f)  ve vývoji řeči a jazyka (vývojová dystázie, artikulační neobratnost a specifická asimilace),  

g)  některé další vzácněji se vyskytující poruchy.  

Základní charakteristikou těchto poruch je nepoměr mezi sníženou aktuální školní výkonností a 

úrovní rozumových schopností, které jsou lepší, pohybují se v pásmu průměru, někdy i nad 

průměrem. Z tohoto vyplývá, že školní zdatnost žáka se specifickou vývojovou poruchou učení 

je snižována dílčí neschopností, třebaže rozumové schopnosti žáka dávají předpoklad ke 

zvládnutí požadavků základní školy a přes odpovídající výukovou příležitost.  

Mezi symptomy vývojových poruch učení patří snížená schopnost pracovat se symboly (v 

českém jazyce, v matematice i dalších předmětech), snížená schopnost vyjadřovat se, snížená 

analyticko-syntetická schopnost, bizarní a nepochopitelné chyby při psaní ( záměny písmen, 

zkomoleniny slov apod.). Příznačné jsou dílčí nerovnoměrnosti ve vývoji, oslabení v některých 

funkcích a schopnostech, především v oblasti zrakového a sluchového vnímání, jemné pohybové 

koordinace, řeči a nedostatky v harmonické souhře schopnosti a jejich řízení. Je třeba vzít v 

úvahu i možný nepříznivý vliv sekundární neurotizace.  

Všechny uvedené poruchy prakticky nereagují na běžné doučování, vyžadují specifický nácvik. 

Proto selhávají běžné pedagogické postupy, jako např. prodloužení doby věnované učení, 
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mnohonásobné čtení stejného textu, opis mnoha stránek, případně dlouhé diktáty. Poruchu nelze 

v žádném případě vysvětlovat neochotou nebo nedbalým přístupem dítěte nebo nedostatečnou 

péčí rodičů,i když úroveň péče ze strany rodiny může výrazně ovlivnit stav a vývoj poruchy.   

2 Specifické vývojové poruchy chování 

Zatímco u specifických poruch učení jde o oslabení ve specifických schopnostech a funkcích, u 

specifických poruch chování je základ problému v regulačních a integračních funkcích 

centrálního nervového systému. Podobně jako u specifických poruch učení se nejedná primárně o 

poruchu vývoje rozumových schopností.  

Základní podoby této poruchy jsou:  

1.  hyperaktivita - nadměrný neklid, impulsívnost, nedostatek sebekontroly,  

2.  hypoaktivita - nápadná utlumenost, zdlouhavost reakcí, zpomalení psychomotorického 

tempa, těžkopádnost. 

Postižené dítě se nedovede zdržet bezprostředních netlumených projevů, bývá neklidné, reaguje 

bez rozmyslu na všechny podněty, jeho pozornost se záhy unaví. Jindy je zase postižena 

dynamika základních nervových procesů tak, že dítě, ač schopné přesného myšlení a správného 

splnění úkolů, je nestačí splnit v daném čase, protože pracuje nápadně zdlouhavě a těžkopádně. Z 

uvedených důvodů dochází u těchto dětí k častějšímu porušování pravidel školního řádu. Obtíže 

plynoucí z prvotního oslabení centrálního nervového systému nelze posuzovat jako prostou 

nekázeň nebo nevychovanost. Dítě trpící vývojovou poruchou chování dokáže rozlišit správné a 

nesprávné, ale pod tlakem obtíží není schopno vždy správnému vzoru chování vyhovět.  

Vzhledem k tomu, že porucha je pedagogicky ovlivnitelná jen částečně, je třeba k této 

skutečnosti přihlížet jak při průběžném, tak i celkovém hodnocení chování. Je žádoucí brát ohled 

na ty projevy, které vyplývají z poruchy.  

3 Postup při hodnocení a klasifikaci 

Je nutné nezaměňovat nebo neztotožňovat pojmy - hodnocení a klasifikace.Klasifikace je jednou 

z forem hodnocení, která převádí hodnocení na kvantifikující stupeň, umožňující snadnější 

srovnání výkonů. Vyžaduje se, aby i klasifikace byla provázena hodnocením, tj. vyjádřením 

pozitivních stránek výkonu, objasněním podstaty neúspěchu, návodem, jak mezery a nedostatky 

překonávat, jak dále prohlubovat úspěšnost apod.  

4 Zjišťování vědomostí a dovedností žáka 

Pro zjišťování úrovně žákových vědomostí a dovedností volí učitel takové formy a druhy 

zkoušení, které odpovídají schopnostem žáka a na něž nemá porucha negativní vliv. Kontrolní 

práce a diktáty píší tito žáci po předchozí přípravě. Pokud je to možné, nebude dítě s vývojovou 

poruchou vystavováno úkolům, v nichž vzhledem k poruše nemůže přiměřeně pracovat a 

podávat výkony odpovídající jeho předpokladům. Jde např. o hlasité čtení před celou třídou nebo 

přemíru psaní (přepisování) u dysgrafiků. Jindy můžeme posuzovat výkon, který dítě podalo v 

daném časovém limitu, a to co nestačilo, nehodnotíme - např. v diktátu nebo pětiminutovce u 

dyspraktického dysgrafika.  

U žáků s vývojovou poruchou je žádoucí klást důraz na ten druh projevu (písemný nebo ústní), 

ve kterém má předpoklady podávat lepší výkony. Za obecně platnou je třeba pokládat zásadu, že 

při klasifikaci nevycházíme z prostého počtu chyb, ale z počtu jevů, které žák zvládl. V 

některých případech nás nesmí mýlit zjištění, že žák sice určitou dovednost zvládl (např. analýzu 
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slov), přesto při zkoušce selhává. Každá zkouška totiž představuje komplexní situaci, při které se 

vždy uplatňují obavy, strach, vyšší tempo, nutnost soustředit se na větší počet jevů - např.kvalita 

písma, aplikace pravidel; nepříznivě působí minulé selhání, obava z případného trestu apod.  

  

 
 
 
 
 

 

VI. Závěrečná ustanovení 

 

1. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen 

zaměstnanec: RNDr. Jaroslava Veselá 

2. Zrušuje se předchozí znění školního řádu  ze dne 1.9.2016. Uložení směrnice v archivu 

školy se řídí Spisovým a skartačním řádem školy.  

3. Směrnice nabývá účinnosti dnem : 1. září 2017. 

4. Podle § 30 školského zákona č. 561/2004 Sb. zveřejňuje ředitel školy tento řád 

následujícím způsobem: vyvěšením v každém podlaží školy, v klubovně školy a na webu 

školy. 

5. Zaměstnanci školy s tímto řádem byli seznámeni na pedagogické radě dne 31.8.2017. 

6. Žáci školy byli s tímto řádem seznámeni třídními učiteli 4.9.2017, seznámení je 

zaznamenáno v třídních knihách.  

7. Zákonní zástupci žáků byli informováni o vydání nového školního řádu školy informací 

prostřednictvím žáků a na webových stránkách školy. 

 

 

V Hustopečích dne 31.8.2017 
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Příloha č. 1 školního řádu 
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OPUŠTĚNÍ   BUDOVY   ŠKOLY 

 

 

 
Souhlasím s tím, aby moje dcera/ můj syn ………………………………………….. 

 

 

Žákyně/ žák ……………..třídy mohl opustit budovu školy ve volných hodinách a v  

 

 

době trvání hlavní přestávky po 2. vyučovací hodině v průběhu školní docházky na  

 

 

naší škole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V ………………………………………..dne …………….201…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ……………………………………. 

        podpis zákonného zástupce  
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Gymnázium T. G. Masaryka, Hustopeče, Dukelské náměstí 7, příspěvková organizace 

 

Příloha č. 2 školního řádu 

 

 

 

 Začátky a konce vyučovacích hodin: 

  0. hod. 7:05 – 7:50    5. hod. 11:30 – 12:15 

  1. hod. 7:55 – 8:40    6. hod. 12:20 – 13:05 

  2. hod. 8:45 – 9:30    7. hod. 13:10 – 13:55 

  3. hod. 9:50 – 10:35    8. hod. 14:00 – 14:45 

  4. hod. 10:40 – 11:25   9. hod. 14:50 – 15:35 
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Příloha č. 3  Školního řádu 

 

Gymnázium T.G.Masaryka, Hustopeče, Dukelské náměstí 7, příspěvková organizace 

 

 

 

Souhlas zákonného zástupce žáka nebo zletilého žáka 

s orientačním testováním žáka na přítomnost 

návykové látky
1
 v organismu 

 

 Souhlasné prohlášení zákonného zástupce žáka nebo zletilého žáka k možnosti 

orientačního testování přítomnosti návykových látek v lidském organismu v průběhu školní 

docházky na naší škole. 

Způsob testování: 

Testování na přítomnost alkoholu pomocí dechové zkoušky, na přítomnost ostatních 

návykových látek pomocí zkoušky z potu nebo ze slin. 

 

Jméno žáka:  ……………………………………………………, třída…………………….. 

 

 Souhlasím s možností orientačního testování přítomnosti návykových látek u sebe (zletilý 

žák) nebo u mého syna/dcery, existuje-li důvodné podezření
2
 na požití návykové látky. 

 Beru na vědomí, že v případě pozitivního nálezu orientačního testu, mám jako zákonný 

zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák právo požadovat provedení lékařského laboratorního 

vyšetření, jehož náklady se v případě jeho pozitivního výsledku zavazuji uhradit. 

 Zároveň beru na vědomí, že v případě pozitivního nálezu orientačního testu na návykové 

látky budou v níže uvedených konkrétních případech uplatňována  sankční opatření: 

- příchod do školy nebo na akci pořádanou školou pod vlivem návykové látky 

- opakovaný příchod do školy nebo na akci pořádanou školou pod vlivem návykové 

látky 

- požití návykové látky ve škole nebo na akci pořádané školou 

- opakované požití návykové látky ve škole nebo na akci pořádané školou 

 

 

V ……………… dne…………201… 

 

       podpis zákonného zástupce 

       nebo zletilého žáka  

_____________________________________ 
1
 Návykovou látkou se rozumí alkohol, omamné látky, psychotropní látky a ostatní látky způsobilé nepříznivě 

ovlivnit psychiku  člověka nebo jeho ovládací nebo rozpoznávací schopnosti nebo sociální chování. § 130 z.č. 

40/2009 Sb. Trestní zákoník 

 
2
 Tedy nikoliv jako celoplošnou nebo namátkovou aktivitu ze strany školy, ale v rámci možného ohrožení života, 

zdraví žáka, popř. v rámci možného poškození majetku, které by mohlo být způsobeeno pod vlivem návykové látky. 
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Příloha č.4 Školního řádu 
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Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů 

 
 

V souladu s ustanovením § 4 písm. n) a § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů a o změně některých zákonů, v platné, znění, svobodně a vědomě 

uděluji Gymnáziu T.G.Masaryka, Hustopeče, Dukelské náměstí 7, příspěvková 

organiazce (dále jen „škola“) souhlas se zpracováním obrazových záznamů, 

videozáznamů a audiozáznamů mé dcery/ mého syna …………………………….., 

nar. …………….., bytem…………………………………….., pro účel prezentace 

školy v budově školy, na webových stránkách školy, prezentačních materiálech 

školy a masových médiích (noviny, časopisy, televize, rozhlas, internet), a to na 

období vzdělávání mé dcery/mého syna ve škole a následně na období 1 roku po 

ukončení jejího/jeho vzdělávání ve škole. 

 

Byla/byl jsem poučena o právech podle zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění, 

zejména o svém právu souhlas kdykoliv odvolat, o to i bez udání důvodu, o právu 

přístupu k těmto údajům, právu na jejich opravu. 

 

Potvrzuji, že jsem byla poučena o tom, že pokud zjistím nebo se budu domnívat, 

že škola provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou 

soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, mohu 

požádat školu o vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu.   

 

 

 

 

 

V ……………………………dne ……………… 

 

 

 

Jméno, příjmení a podpis: 
 


