Výtah ze školního řádu pro žáky
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. Směrnice je součástí organizačního řádu školy.
I. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech
vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky
1. Žáci mají právo
a) na vzdělávání a školské služby podle školského zákona,
b) být informováni o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,
c) zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich
prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními
těchto samosprávných orgánů zabývat,
d) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich
vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje,
e) na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání,
f) na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, na vzdělání a na svobodu myšlení, projevu,
shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek, být
seznámeni se všemi předpisy vztahujícími se k jejich pobytu a činnosti ve škole,
g) využívat vybavení školy a nabízených aktivit pro své vzdělávání a výchovu,
h) na volný pohyb po celé škole v době hlavního vyučování daného rozvrhem mimo tělovýchovného areálu,
i) na slušné, spravedlivé a partnerské jednání ze strany spolužáků a zaměstnanců školy,
j) domáhat se svých práv u třídního učitele a ředitele školy,
k) v případě, že se cítí jakýmkoliv způsobem poškozováni ze strany spolužáků nebo zaměstnanců školy a
skutečnost řádně nahlásí třídnímu učiteli, zástupci ředitele nebo řediteli, na řádné prošetření případu a
informaci o přijatých opatřeních.
2. Rodiče (zákonní zástupci) mají právo zejména
a) na svobodnou volbu školy pro své dítě,
b) na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte ve škole,
c) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání jejich dětí, přičemž
jejich vyjádřením musí být věnována pozornost,
d) na informace o škole podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
e) nahlížet do výroční zprávy, pořizovat si z ní opisy a výpisy,
f) na vzdělávání v jazyce národnostní menšiny, a to za podmínek stanovených v § 14 školského zákona,
g) na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících
se vzdělávání podle školského zákona,
h) u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 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,
i) volit a být voleni do školské rady,
j) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání žáka,
k) požádat o přezkoušení nebo komisionální přezkoušení žáka.
3. Žáci jsou povinni
a) řádně docházet do školy a školských zařízení, řádně se vzdělávat a slušně se chovat k dospělým i jiným
dětem tak, aby neohrozili zdraví svoje ani jiných osob,
b) dodržovat školní řád a vnitřní řády, předpisy a pokyny školy a školských zařízení k ochraně zdraví a
bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni,
c) plnit pokyny pedagogických i nepedagogických pracovníků školy a školských zařízení vydané v souladu s
právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem,
d) chodit do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin nebo pokynů pedagogických pracovníků a účastnit se
činností organizovaných školou. Účast ve vyučování nepovinných předmětů a docházka do zájmových
kroužků DDM, školní družiny a školního klubu je pro přihlášené žáky povinná. Odhlásit je může rodič nebo
zákonný zástupce vždy ke konci pololetí.
e) chodit do školy vhodně a čistě upraveni a oblečeni,
f) vždy a všude kladně reprezentovat naši školu,
g) zacházet s učebnicemi a školními potřebami a pomůckami šetrně, udržovat svoje místo, třídu i ostatní
školní prostory v čistotě a pořádku, chránit majetek před poškozením. Případné škody způsobené úmyslně
nebo z nedbalosti jsou povinni odstranit nebo odstranění uhradit zákonní zástupci.

h) po příchodu do školy před ukončením vyučování dle rozvrhu neopouštět z bezpečnostních důvodů školní
budovu bez vědomí některého pedagogického pracovníka. V době mimo vyučování žáci zůstávají ve škole jen
se svolením pedagogických pracovníků a pod jejich dohledem.
i) chránit své zdraví i zdraví spolužáků; žákům jsou zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé
(např. kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání návykových a zdraví škodlivých látek),
j) řádně a systematicky se připravovat na vyučování, do školy nosit učebnice, školní potřeby a splněné úkoly
podle rozvrhu hodin a pokynů pedagogických pracovníků,
k) každý úraz nebo vznik škody, ke kterým došlo v souvislosti s činností školy, hlásit bez zbytečného odkladu
vyučujícímu, třídnímu učiteli nebo jinému zaměstnanci školy,
l) nenosit do školy předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost vlastní nebo
jiných osob. Cenné předměty včetně šperků, mobilních telefonů a vyšších částek peněz nosí stále u sebe a
odkládají je pouze z bezpečnostních důvodů (např. v hodinách tělesné výchovy) do úschovy příslušnému
vyučujícímu nebo na delší dobu třídnímu učiteli, který je po stanovenou dobu přebere do úschovy a zajistí
jejich bezpečné uložení. Je zakázáno šikanování a projevy rasizmu.
4. Rodiče (zákonní zástupci) jsou povinni
a) zajistit, aby dítě a žák docházel řádně do školy nebo školského zařízení,
b) na vyzvání ředitele školy nebo školského zařízení (nebo jím pověřeného zaměstnance) se osobně zúčastnit
projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání jejich dítěte nebo žáka,
c) informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo žáka
nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
d) dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka ve vyučování podle § 22 odst. 3 písm. d) školského
zákona prostřednictvím elektronického systému Edookit,
e) oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 a 3 a další údaje, které jsou podstatné pro
průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích.
5. Pravidla vzájemných vztahů žáků a pedagogických pracovníků
a) Veškeré vztahy účastníků výchovně vzdělávacího procesu ve škole jsou založeny na slušném,
spravedlivém a partnerském jednání při dodržování zásad slušného chování a respektování postavení osoby
ve vztahu podřízenosti, nadřízenosti a zodpovědnosti při dané činnosti.
b) Pedagogičtí pracovníci školy vydávají žákům a zákonným zástupcům žáků pouze takové pokyny, které
souvisí s životem v naší organizaci, vztahují se k plnění školního vzdělávacího programu a zajišťují dodržování
příslušných předpisů, školního řádu a ovlivňují kladně kvalitu celého výchovně vzdělávacího procesu.
c) Všichni zaměstnanci školy budou žáky chránit před všemi formami špatného zacházení, násilím,
zneužíváním. Budou dbát, aby nepřicházeli do styku s materiály a informacemi pro ně nevhodnými. Nebudou
se vměšovat do jejich soukromí. Budou žáky chránit před nezákonnými útoky na jejich pověst. Zjistí-li, že dítě
je týráno, krutě trestáno nebo je s ním jinak špatně zacházeno, oznámí skutečnost výchovnému poradci.
Speciální pozornost budeme věnovat ochraně před návykovými látkami.
d) Informace, které zákonný zástupce žáka poskytne do školní matriky nebo jiné důležité informace o žákovi
(zdravotní způsobilost…), jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů.
e) Žák zdraví v budově a na školních akcích pracovníky školy srozumitelným pozdravem. Pracovník školy
žákovi na pozdrav odpoví. V budově školy se zdravíme všichni (i hosté).
f) Žáci nesmí ve škole pořizovat obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy, s výjimkou materiálů
potřebných do výuky a se svolením učitele. Jednání v rozporu s tímto ustanovením bude trestáno podle
školního řádu.
6. Poznámka
V návaznosti na § 31 jsou školním řádem stanovena tato kázeňská opatření:
a) napomenutí třídního učitele, b) důtka třídního učitele, c) důtka ředitele školy. Při porušení povinností
stanovených tímto školním řádem nebo vnitřním řádem školského zařízení lze podle závažnosti žákovi uložit
některé z těchto opatření. Hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči ostatním spolužákům, pracovníkům
školy nebo školského zařízení a jeho návštěvníkům se vždy považují za závažná porušení povinností. Třídní
učitel nejpozději do 5 kalendářních dnů oznámí uložení daného kázeňského opatření a jeho důvody
prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci a zaznamená ho do dokumentace školy.
V případě hodnocení žáka sníženým stupněm z chování pozve třídní učitel zákonného zástupce na osobní
pohovor do školy. Jednání je přítomen výchovný poradce.

Celé znění Školního řádu najdete na www stránkách školy na adrese www.zshavl.cz a v tištěné
podobě je uložen ve sborovně školy.

