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1. Docházka do školy
a. Žák je povinen do školy řádně docházet a řádně se vzdělávat.
b. Vyučování začíná v 7.55 hodin. Žák je povinen dostavit se do školy tak, aby byl již v 7.50
hod. na svém místě.
c. Začíná-li žákům vyučování další hodinu, vcházejí do budovy se zvoněním na přestávku.
d. Žáci přicházejí do školy vchodem příslušné šatny, pozdní příchody vždy hlavním vchodem.
e. Žáci do školy chodí čistě a slušně oblečeni. Žáci šatny 1. stupně zavěsí oděv na určený háček a
boty odloží do police. Při odchodu domů odkládají přezůvky do sáčků na svůj háček. Žáci
šatny 2. stupně odkládají oděv a obuv do přidělené skříňky, kterou uzamknou.
f. Žáci se přezouvají do zdravotně nezávadné obuvi. Není dovoleno používat obuv, která
poškozuje podlahy.
g. V šatnách se žáci zbytečně nezdržují. Během vyučování je vstup do šaten povolen se
souhlasem vyučujícího, během přestávek za přítomnosti dozoru.
h. Žákům není v době mimo vyučování povoleno zdržovat se v budově školy bez dozoru učitele.
2. Absence
a. V případě náhlé nevolnosti jde žák domů nebo k lékaři pouze v doprovodu rodičů nebo jiné
pověřené dospělé osoby
b. Očekávaná absence
i. Z vyučovací hodiny – omlouvá příslušný učitel na základě formuláře Uvolnění z výuky
podepsaného zákonným zástupce. Odcházet lze pouze během přestávek.
ii. 1 – 3 dny omlouvá třídní učitel
iii. více jak 3 dny – písemná žádost řediteli školy prostřednictvím třídního učitele
iv. o tom, zda bude žádost schválena rozhoduje zejména účel, rozsah a četnost žádosti
c. Neočekávaná absence (nemoc)
i. Rodiče oznámí škole důvod nepřítomnosti a očekávaný příchod žáka. Nejlépe
telefonicky a s ohledem na bezpečnost žáka týž den, nejpozději však do 3 dnů. Při delší
absenci domluví předávání učiva.
d. Veškerá absence musí být do 3 pracovních dnů po návratu zapsána zákonnými zástupci
v omluvném listě žákovské knížky. V opačném případě může být považována za
neomluvenou.
e. Školní docházku (omluvenou a neomluvenou nepřítomnost) žáků své třídy eviduje třídní
učitel.
f. Na prevenci záškoláctví se podílí třídní učitel, výchovný poradce a školní metodik
prevence ve spolupráci s ostatními učiteli a zákonnými zástupci žáka.
g. Škola má právo v odůvodněných případech si vyžádat lékařské potvrzení
3. Chování žáků
a. Žáci jsou povinni dodržovat pokyny vyučujících, dozoru a ostatních pracovníků školy.
b. Žáci dbají ve škole i mimo školu všech obecných pravidel bezpečnosti, hygieny a dobrých
mravů.
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c. Při veškerém svém počínání budou mít na paměti nebezpečí úrazu. Každý úraz popř.
nevolnost během vyučování a akcích souvisejících se školou neprodleně ohlásí nejbližšímu
zaměstnanci školy.
d. Žáci jsou povinni dodržovat zásady kulturního chování. Zdraví učitele, zaměstnance školy a
všechny hosty pozdravem "Dobrý den". Ve třídě pozdraví na začátku a na konci hodiny
povstáním.
e. Žákům není dovoleno vstupovat do sborovny, kabinetů a kanceláří bez vyzvání zaměstnanců
školy.
f. Do školy žáci nosí jen ty věci, které souvisejí s vyučováním. Škola neodpovídá za ztráty věcí,
které nesouvisejí s výukou. Např. mobilní telefony nejsou věci související s výukou a škola za
ně neručí.
g. Používání mobilních telefonů je po celou dobu vyučování (to je od příchodu žáka do školy do
jeho odchodu) zakázáno. Pokud mají žáci mobilní telefon, je vypnutý a uložený ve školní
tašce. O časově omezené výjimce rozhoduje vyučující dané hodiny nebo třídní učitel.
h. Žákům je zakázáno:
i. v době vyučování opouštět budovu školy bez souhlasu vyučujícího
ii. vpouštět do objektu jiné osoby; do školy smí vpouštět jiné osoby pouze zaměstnanec
školy
iii. manipulovat s ovládáním elektroinstalace, AV techniky, plynu, vodovodního rozvodu
a ústředního topení. Žáci sami nesmí otvírat a zavírat okna, regulovat žaluzie.
iv. v prostorách školy, jejím bezprostředním okolí a na školních akcích nosit, držet,
distribuovat a užívat návykové látky (alkohol, cigarety, drogy, omamné látky…), dále
zbraně či obdobné předměty (nože, boxery…), které by mohly ohrozit zdraví
spolužáků a dalších osob.
v. projevy hrubosti, vandalismu, intolerance, rasismu a šikanování, včetně kyberšikany
vi. počínat si takovým způsobem, aby úmyslně nebo nedbalostí ohrozili zdraví svoje nebo
spolužáků či dalších osob. Zejména je zakázáno házení jakýmikoliv předměty,
vystupování na židle, stoly, parapety, vystupování do výšek, běhání po třídě, chodbách
a skákání ze schodů.
vii. bez svolení vyučujícího nebo vedení školy pořizovat ve škole audio nebo video
záznamy, včetně záznamů mobilním telefonem.
viii. provádět peněžní a směnné obchody, účastnit se hazardních her
ix. bez svolení spouštět počítače a další vybavení. Na počítačích žáci nesmí navštěvovat
stránky s nevhodným a rizikovým obsahem, zejména stránky obsahující erotiku,
pornografii, násilí, rasismus, gamblerství, nelegální stahování apod. Na školních
počítačích je žákům striktně zakázáno samostatně cokoli stahovat a instalovat.
i. Při vyučovací hodině
i. Při zvonění na začátku každé vyučovací hodiny je žák povinen být v učebně na svém
místě a mít připravené všechny pomůcky na vyučování.
ii. Pokud žák nemá své úkoly a pomůcky v pořádku, omluví se na začátku hodiny
dohodnutým způsobem příslušnému vyučujícímu.
iii. Žáci a žákyně zaujímají při vyučování místo podle trvalého zasedacího pořádku či
podle pokynů vyučujícího příslušného předmětu.
iv. Žáci nenarušují průběh vyučovací hodiny, při vyučování sedí klidně na svém místě,
plně se soustředí na průběh vyučovací hodiny, o slovo se hlásit zvednutím ruky.
v. Žákům není dovoleno při vyučování jíst a žvýkat.
vi. Žáci a žákyně udržují své místo v čistotě, při opuštění učebny uvedou do pořádku svoji
lavici.
vii. V odborných učebnách a pracovnách se řídí provozními řády těchto učeben a
bezpečnostními pravidly, s nimiž je seznámí vyučující vždy na počátku školního roku.
j. O přestávce
i. V průběhu přestávky žáci pobývají ve třídě nebo v prostorách nejbližší chodby.
Chovají se ukázněně, bezpečně, respektují pokyny dozírajícího učitele. Nezdržují se
v prostorách dveří, šaten, schodiště a na chodbách mimo určený prostor.
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ii. Stolní tenis a jiné hry na chodbách hrají žáci pouze o velké přestávce a až se svolením
příslušného dozírajícího učitele
iii. K automatům na nápoje a potraviny chodí žáci:
1. do prvního zvonění před 1. vyučovací hodinou
2. o velké přestávce
iv. Žáci nenosí na WC svačinu a nápoje, pečlivě si myjí ruce.
v. V období pěkného počasí vedení školy určí pravidla chození ven na školní dvůr.
vi. Všichni žáci jsou povinni dbát pokynů dozírajících učitelů, který zodpovídá za jejich
bezpečnost.
vii. Třídy se do jiné učebny stěhují na začátku přestávky. Při přecházení ze třídy do třídy
žáci zkontrolují stav nové učebny. Zjistí-li jakoukoliv závadu nebo nepořádek, ihned to
služba ohlásí dozírajícímu učiteli.
viii. Na konci dopoledního vyučování odvádí třídu do šaten vyučující poslední hodiny.
Pedagogický dozor v šatnách provádí určený pracovník.
ix. V době polední přestávky může žák zůstat v budově školy, pokud se do velké
přestávky zapíše na určeném místě (kancelář školy). Žáka mohou dlouhodobě přihlásit
písemně i rodiče. Povinností žáka je po obědě se ohlásit u určeného dozírajícího
zaměstnance, plnit jeho pokyny a do konce polední přestávky setrvat na určeném
místě.
k. Při akcích mimo školu
i. Před každou akcí mimo budovu školy doprovázející učitel zvlášť poučí žáky o
bezpečnosti.
ii. Vyučující určí dále předem místo a čas srazu, způsob dopravy a čas a způsob návratu.
iii. Žák, který nestihne stanovený odjezd se bezpodmínečně dostaví do školy a oznámí
svůj příchod vedení školy.
iv. při těchto akcích dbají žáci zvýšené opatrnosti, zejména:
1. dbají pokynů vyučujícího nebo dozoru
2. dodržují pravidla silničního provozu a přepravní řády osob příslušných
dopravních prostředků
3. bez svolení se v žádném případě nevzdalují od skupiny
4. nepřecházejí sami silnici
5. nekázní nebo nepozorností neohrožují bezpečnost svoji i druhých osob
v. Při pohybu po veřejných komunikacích zajistí vyučující pro žáky 1. stupně používání
reflexních vest
l. Další povinnosti žáků určují ostatní platné vnitřní směrnice. V písemné podobě jsou
k dispozici na vyžádání u vedení školy, některé jsou také zveřejněny na webových stránkách
školy. Jedná se zejména o:
i. Pravidla hodnocení a klasifikace žáka
ii. Vnitřní řád školy
iii. Řád školní jídelny
iv. Řád školní družiny
v. Řády odborných učeben
vi. Řád zájmových kroužků a nepovinných předmětů
vii. Řád školní akce
viii. Řád školy v přírodě a Řád lyžařského kurzu
ix. Traumatologický plán
x. Minimální preventivní program

4. Zacházení se školním majetkem
a. Žák je povinen udržovat v pořádku a nepoškozené všechny věci, které tvoří zařízení školy a
třídy, a dále ty, které mu byly svěřeny do osobního užívání.
b. Nekázní poškození majetku, učebních pomůcek, učebnic apod. žák uhradí
c. Každá třída má přidělenou kmenovou učebnu, žáci průběžně kontrolují její stav a zjištěné
závady hlásí třídnímu učiteli.
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5. Služby ve třídě
a. Určuje třídní učitel
b. Služba na tabuli
i. zajištění čistoty tabule, hlášení absence žáků, oznámení vedení školy nepřítomnost
vyučujícího, pokud se nedostaví do 5 minut po zvonění, ověření uzavření oken po
skončení vyučování, úklid učebny, hlášení závad.
6. Práva dítěte. Žáci mají právo na:
a. vzdělávání a rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností
b. informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání
c. výchovu, která směřuje k rozvoji jeho osobnosti, při zdůraznění respektu k lidským právům,
ke vzájemnému porozumění, toleranci a prevenci před rizikovým chováním
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. svobodné vyjadřování svých názorů, a to ve všech záležitostech, které se ho týkají, při
dodržení pravidel slušné komunikace. Jeho názorům musí být věnována patřičná pozornost
f. ochranu před jakoukoliv formou diskriminace
g. ochranu před jakýmkoliv tělesným a duševním násilím, urážením, ponižováním či
zneužíváním
h. ochranu před svévolným zasahováním do soukromého života, rodiny, domova, korespondence
i. ochranu před všemi návykovými látkami, které ohrožují jeho tělesný a duševní vývoj(alkohol,
drogy)
j. získání a rozšiřování informací, pokud neohrožují jeho tělesný a duševní vývoj
k. spravedlivé hodnocení s přihlédnutím k individuálním zvláštnostem žáka a na včasné
seznámení s hodnocením, na zdůvodnění a vysvětlení jeho hodnocení
l. pozitivní klima ve třídě
m. má právo přicházet s nápady, podněty a návrhy, které se týkají činnosti školy nebo třídy, a to
buď přímo k třídnímu učiteli nebo řediteli školy
n. kdykoliv se obrátit na pedagogického pracovníka školy s žádostí o pomoc, radu či informaci
o. účastnit se soutěží a prezentace svých výrobků a nápadů
p. využívání všech zařízení a služeb školy, které jsou žákům určeny
q. zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků a studentů, 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,
r. na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v
záležitostech týkajících se vzdělávání podle tohoto zákona.
7. Základní práva a povinnosti zákonných zástupců
a. Rodiče mají právo se vyjadřovat ke všem výukovým a vzdělávacím aspektům působení školy.
Jejich povinností je uplatňovat toto právo občansky slušným způsobem.
b. Rodiče mají právo být včas a prokazatelně informováni o výukových a výchovných výsledcích
svého dítěte. Jejich povinností je spolupracovat se školou, stanovit po dohodě s třídním
učitelem způsob a častost vzájemného kontaktu (účast na třídních schůzkách, písemný kontakt
apod.). Za chování žáka mimo školu plně odpovídají rodiče.
c. Volit a být volen do školské rady.
d. Povinnost zajistit, aby žáci docházeli řádně do školy.
e. Na vyzvání vedení školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se
vzdělávání žáka.
f. Informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných
závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.
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g. Řádně dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami
stanovenými školním řádem.
h. Oznamovat škole údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a
změny v těchto údajích.

8. Základní práva a povinnosti školy
a. Povinností školy je poskytovat kvalitní základní vzdělávání všem žákům, na které se vztahuje
povinná školní docházka.Škola přednostně přijímá žáky ze svého spádového obvodu.
b. Právem školy je v odůvodněných případech - zdravotně postižený žák, specifické výukové
potřeby, projevy obtížné výchovné zvladatelnosti - vyžadovat prostřednictvím rodičů odborný
posudek, vyjadřující se k možnosti vzdělání a výchovy žáka v podmínkách základní školy.
c. Povinností každého pedagogického pracovníka je respektovat práva žáka a jeho rodičů v
rozsahu, které vymezují základní ústavní listiny a další právní normy. Právem učitele je
požadovat od žáka a jeho zákonných zástupců, aby svá práva uplatňovali způsobem, který by
neohrožoval jeho lidskou a profesionální důstojnost a čest.
d. Povinností školy ze zákona je její povinnost vůči orgánům sociálně právní ochrany dětí, ev.
Policie ČR, a to zejména v těchto případech:
i. nedodržování rodičovské zodpovědnosti
ii. trestné činnosti páchané na dětech a podezření na ni
iii. záškoláctví
iv. dealerství a zneužívání všech návykových látek dítětem a podezření na ně
v. šikany
vi. činnosti, páchané dítětem, která vyhrazuje znaky přestupku nebo trestného činu.
e. Právem školy je v nezbytně nutném rozsahu prostřednictvím zákonných zástupců nebo
pracovníků sociálně právní ochrany dětí znát výsledky sociálně právního, trestního šetření či
soudního rozhodnutí, mající vztah k plnění povinné školní docházky a k dalšímu výchovnému
působení na žáka.
f. Tím není dotčena povinnost školy a dalších orgánů chránit osobní údaje žáka.
9. Ostatní
a. První pomoc se řídí traumatologickým plánem, hlavní lékárnička je umístěna ve sborovně.
b. Ohlašovna mimořádných událostí je v kanceláři školy.
c. Návštěvy vstupují do školy hlavním vchodem. Každá návštěva školy se musí před vstupem do
budovy nejprve ohlásit zaměstnanci školy, vyčkat na doprovod a zapsat do knihy návštěv. Z
bezpečnostních důvodů jsou vnitřní prostory vstupů do školy trvale monitorovány kamerou s
časovým záznamem.
d. Nalezené věci se odevzdávají školníkovi nebo do kanceláře školy.
e. Úřední hodiny v kanceláři jsou pro žáky v době hlavní přestávky.
f. Mimo školu se žák chová v souladu s pravidly slušného chování tak, aby nepoškozoval pověst
školy.
g. Škola nebude tolerovat závadové chování žáků např. kouření, pití alkoholu, šikana atd. i když
se nebude dít v době vyučování.
h. Každý má povinnost bezodkladně oznámit porušení školního řádu a to příslušnému
vyučujícímu, dozoru, třídnímu učiteli nebo přímo vedení školy. Při řešení případu bude
postupováno v souladu s hodnotícím řádem, který je přílohou tohoto školního řádu.
10. Součástí školního řádu jsou Pravidla hodnocení a klasifikace žáka (Směrnice ZŠ02) v aktuálním znění
11. Každý má možnost podat vedení školy písemné připomínky k tomuto školnímu řádu.
V Praze – Běchovicích dne 11. února 2020
Jaroslav Svátek
Ředitel školy
5

ZŠ 01 - Školní řád

6

