
 

 

Školní řád 

Č.j.: ZSMS/308/2019  

Vypracovala: Mgr. Jindřiška Trčálková, ředitelka školy 

Schválila: Mgr. Jindřiška Trčálková, ředitelka školy 

Pedagogická rada projednala dne: 12. 9. 2019  

Školská rada schválila dne:   7.10.2019  

Účinnost od:   7. 10. 2019  

Spisový znak: 1.2  

Skartační znak: A5  

 

 

 

 

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. 
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I Školní řád pro ZŠ 

 

1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s 

pedagogickými pracovníky školy 

 

1.1 Práva žáků 

1. Mám právo na vzdělání podle školního vzdělávacího programu.  
2. Mám právo na rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností, na 

speciální péči v rámci možností školy, jsem-li žák handicapovaný, s poruchami učení nebo 
chování.  

3. Mám právo na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání, včetně oznámení o 
klasifikaci a hodnocení před vydáním vysvědčení.  

4. Mám právo na poskytnutí pomoci od jakéhokoliv pedagogického pracovníka, ke kterému mám 
důvěru, v případě, že se ocitnu v nesnázích, v tísni nebo mám nějaké problémy.  

5. Mám právo na pomoc vyučujícího v případě, že jsem neporozuměl učivu nebo potřebuji doplnit 
své znalosti.  

6. Mám právo zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich volen, 

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.  

7. Mám právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání, 

přičemž mému vyjádření musí být věnována pozornost odpovídající věku a stupni vývoje, své 
připomínky mohu vznést prostřednictvím zákonných zástupců nebo přímo řediteli školy.  

8. Mám právo vznášet připomínky, výhrady, ale i náměty k činnosti školy. Svůj názor však musím 

vyjadřovat přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušnosti. Obracet se mohu na 
pracovníky školy osobně nebo prostřednictvím schránky důvěry na internetu. Připomínky a 

výhrady budou považovány za zprávu důvěrnou.  
9. Mám právo na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání 

podle školního vzdělávacího programu.  
10. Mám právo na ochranu před vlivy a informacemi, které by ohrožovaly rozumovou a mravní 

výchovu a nevhodně ovlivňovaly morálku.  
11. Mám právo na ochranu před fyzickým a psychickým násilím a nedbalým zacházením. 

12. Mám právo na svobodu pohybu ve školních prostorách, jež jsou k tomu určeny. 

13. Mám právo na to, aby byl respektován můj soukromý život a život mé rodiny.  
14. Mám právo na ochranu před všemi formami sexuálního zneužívání, před kontaktem s narkotiky 

a psychotropními látkami, před fyzickým a psychickým týráním, před rasovou nenávistí a 
xenofobií.  

15. Mám právo na svobodu projevu, ale řídím se pravidly společenského chování a jednání. Ve 
škole neužívám pokrývku hlavy, vyjma případů, kdy je pokrývka hlavy projevem náboženského 

přesvědčení či víry, ke které se hlásím, nebo kdy je odůvodněna zdravotním stavem. 

 

1.2 Povinnosti žáků 

1. Mám povinnost řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat. 

2. Mám povinnost účastnit se mimoškolních aktivit, na které jsem se přihlásil. 
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3. Mám povinnost docházet do školy čistě, slušně a vhodně oblečen.  
Mám povinnost být přítomen ve škole včas dle rozvrhu hodin (nejpozději 5 min. před začátkem 

vyučování) nebo pokynů vyučujících a účastnit se činností organizovaných školou. 

 

5. Mám povinnost dodržovat školní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s 
nimiž jsem byl seznámen.  

6. Mám povinnost dodržovat zásady slušného a kulturního chování, ke všem zaměstnancům školy.  
7. Mám povinnost chovat se ve škole sexuálně zdrženlivě.  
8. Mám povinnost před ukončením vyučování z bezpečnostních důvodů neopouštět školní budovu 

bez vědomí vyučujících.  
9. Mám povinnost po příchodu do budovy odložit obuv a svršky na místa k tomu určená. 

10. Mám povinnost nezdržovat se v prostoru šaten.  
11. Mám povinnost při setkání s dospělými v areálu školy vždy první zdravit pozdravem „dobrý 

den“.  
12. Mám povinnost zachovávat úctu ke všem zaměstnancům školy i všem spolužákům.  
13. Mám povinnost nepoužívat vulgární výrazy, hrubé slovní vyjadřování. Vím, že zvlášť hrubé 

opakované slovní a úmyslné fyzické útoky vůči zaměstnancům školy nebo vůči ostatním žákům 

se považují za zvláště závažné zaviněné porušení povinností stanovených zákonem č. 561/2004 
Sb. § 31 písm. 3, v platném znění.  

14. Mám povinnost plnit pokyny pedagogických pracovníků školy popř. dalších zaměstnanců 
školy.  

15. Mám povinnost své mínění a názory vyjadřovat slušným způsobem. 

16. Mám povinnost nepoškozovat majetek školy a spolužáků.  
17. Mám povinnost nosit do školy věci, které jsou určené k výuce. Věci, které by mohly ohrozit 

zdraví, nebo způsobit škodu do školy nenosím.  
18. Mám povinnost mít mobilní zařízení po celou dobu vyučování vypnuté a uložené v aktovce (i 

během přestávek). Mobilní zařízení smím použít pouze se souhlasem vyučujícího. Po celou 

dobu pobytu žáků ve škole je zakázáno jakékoli fotografování a natáčení na mobilní telefony i 
jiná soukromá elektronická zařízení.  

19. Mám povinnost řídit se řády odborných učeben, řádem tělocvičny, školní jídelny, školního 
hřiště, které byly vypracovány pro tyto prostory.  

20. Mám povinnost chránit zdraví své i zdraví svých spolužáků.  
21. Mám povinnost v zájmu svého zdravého vývoje neužívat, nevnášet a nedržet návykové látky, a 

to jak v areálu školy, tak i v rámci akcí pořádaných školou.  
22. Mám povinnost veškeré ztráty hlásit neprodleně třídnímu učiteli. 

 

1.3 Práva zákonných zástupců žáků 

Zákonní zástupci žáků mají právo:  
1. na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte, 

2. volit a být voleni do školské rady,  
3. vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich dětí, přičemž 

jejich vyjádřením musí být věnována pozornost,  
4. na informace a poradenskou pomoc školy pro jejich děti v záležitostech týkajících se vzdělávání 

podle školního vzdělávacího programu. 
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1.4 Povinnosti zákonných zástupců žáků 

Zákonní zástupci žáků mají povinnost:  
1. zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce. Pokud nepřihlásí 

dítě k zápisu k povinné školní docházce, dopustí se tím přestupku podle § 182a školského 
zákona.  

2. zajistit, aby žák docházel řádně do školy. Zanedbává-li péči o povinnou školní docházku žáka, 
dopustí se tím přestupku podle §182a školského zákona. 

3. na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se 
vzdělávání a chování žáka,  

4. informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných 
závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,  

5. dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými 
školním řádem,  

6. nahradit škodu, kterou žák způsobil svým nevhodným chováním a úmyslným ničením školního 
majetku,  

7. průběžně kontrolovat žákovskou knížku  (papírovou nebo elektronickou),  
8. oznamovat škole údaje nezbytné pro školní matriku (§ 28 odst. 2 a 3 školského zákona) a další 

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

údajích,  
9. řídit se školním řádem a respektovat další vnitřní předpisy školy. 

 

1.5 Vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy  
1. Pedagogičtí pracovníci školy vydávají žákům a zákonným zástupcům žáků pouze takové 

pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu, školního řádu 
a dalších nezbytných organizačních opatření.  

2. Všichni zaměstnanci školy budou žáky chránit před všemi formami špatného zacházení, 

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

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

korespondence. Zjistí-li, že dítě je týráno, krutě trestáno nebo je s ním jinak špatně zacházeno, 

spojí se s orgány na pomoc dítěti. Speciální pozornost budou věnovat ochraně před návykovými 

látkami.  
3. 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 se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.  

4. Vyzve-li ředitel školy nebo jiný pedagogický pracovník zákonného zástupce k osobnímu 
projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka, konzultuje termín schůzky se 
zákonným zástupcem žáka.  

5. Žák zdraví v budově a na školních akcích pracovníky školy srozumitelným pozdravem. 
Pracovník školy žákovi na pozdrav odpoví.  

6. Všichni pedagogičtí pracovníci se povinně zúčastňují třídních schůzek a konzultačních hodin, 
na kterých informují zákonné zástupce žáků o výsledcích výchovy a vzdělávání. V případě 

omluvené nepřítomnosti pedagogického pracovníka zajistí, aby zákonní zástupci byli 
informováni jiným způsobem.  
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7. Pokud se žák nemůže dostavit na domluvenou konzultaci, reedukaci, doučování omluví se 
vyučujícímu.  

8. O opakované neomluvené nepřítomnosti žáka na stanovených reedukacích, pedagogických 
intervencích aj. dle požadavků PPP, SPC informuje vyučující zákonného zástupce. 

 

1.6 Práva pedagogických pracovníků 
 

Pedagogičtí pracovníci mají při výkonu své pedagogické činnosti právo  
a) na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na ochranu 
před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany dětí, žáků, studentů nebo zákonných 

zástupců dětí a žáků a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s pedagogickým pracovníkem ve 

škole,  
b) aby nebylo do jejich přímé pedagogické činnosti zasahováno v rozporu s právními předpisy, 
c) na využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se zásadami a cíli 
vzdělávání při přímé vyučovací, výchovné, speciálněpedagogické a pedagogicko-psychologické 
činnosti,  
d) volit a být voleni do školské rady, 

e) na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti. 

 

1.7 Povinnosti pedagogických pracovníků 
 

Pedagogický pracovník je povinen 

a) vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání, 

b) chránit a respektovat práva dítěte, žáka nebo studenta,  
c) chránit bezpečí a zdraví dítěte, žáka a studenta a předcházet všem formám rizikového chování ve 
školách a školských zařízeních,  
d) svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve školním 
prostředí a podporovat jeho rozvoj,  
e) ve smyslu evropského nařízení ke GDPR zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím data, 

údaje a osobní údaje a zaměstnanců školy, citlivé osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí, 

žáků a studentů a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního 

poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku, shromažďovat pouze nezbytné údaje a osobní 

údaje, bezpečně je ukládat a chránit před neoprávněným přístupem, neposkytovat je subjektům, 

které na ně nemají zákonný nárok, nepotřebné údaje vyřazovat a dál nezpracovávat.  
f) poskytovat dítěti, žáku, studentovi nebo zákonnému zástupci nezletilého dítěte nebo žáka 
informace spojené s výchovou a vzděláváním. 
 

 

2. Provoz a vnitřní režim školy 

 

2.1 Režim činnosti ve škole 

1. Vyučování začíná pravidelně v 8.00 hod. 

2. Vchod do šaten se otevírá v obou budovách školy (I. a II. stupeň.) v 7.40.  
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3. Žáci vstupují do šaten, bez koloběžek a kol aj., kde si odloží oblečení, přezují se a odchází 
do tříd. Koloběžky, kola, aj. si odloží před budovou školy na místě k tomu určeném. Škola 
nenese odpovědnost za tyto odložené věci.  

4. V jinou dobu vstupují žáci do školy pouze na vyzvání zaměstnanců školy, kteří nad nimi 
zajišťují pedagogický dohled. Dohled nad žáky je zajištěn po celou dobu jejich pobytu ve 

školní budově, přehled dohledů je vyvěšen na všech úsecích, kde dohled probíhá.  
5. Po příchodu do třídy se žáci připravují na vyučování.  
6. Po zvonění sedí všichni žáci v lavicích. Pokud se nedostaví vyučující do 5 minut po 

zvonění, oznámí jeho nepřítomnost služba třídy v ředitelně.  
7. Žáci II. stupně, kteří přijdou do školy později, se hlásí domácím telefonem do sborovny 

školy nebo ředitelny školy, popřípadě se hlásí pedagogickému zaměstnanci, který koná 
dohled. Žáci se na chodbě přezují a boty si vezmou do třídy. Následující přestávku boty a 
svrchní oděv uloží do šatny.  

8. Žáci I. stupně, kteří přijdou do školy později, se hlásí domácím telefonem kanceláře 
hospodářky školy, popřípadě se hlásí pedagogickému zaměstnanci, který koná dohled. Žáci 

se na chodbě přezují a boty si vezmou do třídy. Následující přestávku boty a svrchní oděv 
uloží do šatny.  

9. Provoz školní družiny (školské zařízení) pro žáky I. stupně 6.00 - 16.30 hod. 
 

10. V 7.40 hodin, popřípadě v 8.45 (půlené vyučování) odvádí vychovatelky žáky ze  
školní družiny do příslušných tříd. Pro žáky zapsané do ŠD je docházka povinná, je za 
úplatu stanovenou ředitelem školy. Žák odchází ze ŠD pouze s vědomím vychovatelky. 

Způsob odchodu ze školní družiny stanovuje zákonný zástupce v Zápisovém lístku do ŠD. 
Mimořádné uvolnění, jiné než je stanovené Zápisovým lístkem, je možné pouze na 

písemnou žádost zákonných zástupců.  
11. Vstup do budov je 20 min. před začátkem odpoledního vyučování - žáci vstupují do šaten, 

kde si odloží oblečení, přezují se a odchází do tříd. 
12. Přestávky mezi dopoledním a odpoledním vyučováním tráví žáci mimo prostory školy 

(venku), pokud si zákonní zástupci písemně o zajištění dohledu nezažádají. 
        Za žáky, kteří opustí budovu školy, nenese škola odpovědnost. 

13. Po skončení vyučování odchází žáci do šaten pod vedením učitele, který ve třídě vyučoval 
poslední hodinu.  
a) Žáci, jejichž výuka probíhá na budově 2. stupně školy odejdou s vyučujícím do šaten, 
počkají na pedagogický dohled, který je převede na oběd do budovy 1. stupně. Žáci, kteří 
se nestravují ve školní jídelně, odcházejí ze šaten samostatně.  
b) Žáci, jejichž výuka probíhá na budově 1. stupně školy odejdou s vyučujícím do školní 
jídelny. Žáci, kteří se nestravují ve školní jídelně a nejsou zapsáni do školní družiny, 
odcházejí ze šaten samostatně.  

14. Žáci nesmí vstupovat do jídelny bez přítomnosti dohlížejícího učitele.  
15. Žák má právo na dotovaný oběd pouze, pokud se účastní výuky. V případě nemoci má nárok 

na dotovaný oběd pouze v první den absence. Na další dny je povinen oběd odhlásit, nebo 
zaplatit plnou cenu oběda.  

16. Po skončení vyučování žáci bez prodlení opouštějí prostor školy a prostor před školou, 
školní hřiště.  
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17. Vstup cizích osob do prostor školy je možný pouze po ohlášení se telefonem do sborovny 
školy, ředitelny školy nebo kanceláře školy. Bez ohlášení cizí osoby do budov školy 
nevstupují.  

18. Zákonní zástupci nevstupují do šaten a ostatních prostorů školy bez vědomí zaměstnance 
školy.  

19. Žák, kterého uvolní vyučující z důvodu nevolnosti, odchází domů nebo k lékaři pouze 

v doprovodu zákonného zástupce nebo jiné pověřené osoby.  
20. Dojde-li ve vyučovací hodině nebo o přestávce k úrazu, ohlásí to žák neprodleně vyučujícímu 

nebo učiteli konajícímu dohled, který zajistí neprodleně dle závažnosti ošetření nebo lékařskou 
pomoc. Poté učitel řádně informuje rodiče žáka.  

21. Žák zachovává čistotu ve škole i v jejím okolí, školní jídelně a v areálu školního hřiště. Mimo 
školu se žák chová v souladu s pravidly slušného chování tak, aby nepoškozoval pověst školy. 

22. Režim výuky a přestávek: I. + II. stupeň: 
 

Hodina   Přestávka 

1. 8.00 - 8.45 8.45 - 8.55 

2. 8.55 - 9.40 9.40 - 10.00 

3. 10.00 - 10.45 10.45 - 10.55 

4. 10.55 - 11:40 11.40 - 11.50 

5. 11.50 - 12.35 12.35 - 12.40 

6. 12.40 -13.25 13.25 - 13.30 
    

7. 13.30 -14.15  

8. 14.15 - 15.00  

 
  
23. Na hodinu tělesné výchovy čekají žáci (převlečeni do cvičebního úboru) ve třídě na 

vyučujícího. Do šaten odchází společně s vyučujícím. V šatnách se žáci přezují a společně s 

vyučujícím odchází na hodinu tělesné výchovy.  
24. O malých přestávkách, žáci zůstávají ve svých třídách. V případě změny učebny se do ní 

přesunou za dohledu učitele vykonávajícího dohled. Velkou přestávku žáci tráví v budově 

školy, nebo na školním dvoře, dle počasí. O tom, kde bude velká přestávka strávena, rozhodne 

vždy dohled konající učitel. Pokud žáci na přestávku vychází na školní dvůr, přezují se a 

oblečou ve školní šatně. Po ukončení přestávky se opět v šatnách přezují, případně odloží 

svrchní oblečení a odchází do tříd.  
25. Škola (školské zařízení) při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování 

školských služeb přihlíží k základním fyziologickým potřebám dětí, žáků a studentů a vytváří 
podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů.  

26. Škola vede evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, k nimž došlo při činnostech uvedených v 
odstavci 16, vyhotovuje a zasílá záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím.  

27. V období školního vyučování může ředitel školy ze závažných důvodů, zejména organizačních 
a technických, vyhlásit pro žáky nejvýše 5 volných dnů ve školním roce. 

 

2.2 Režim při akcích mimo školu  
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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 pověřeným 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 BOZP. Organizující pedagog podá žádost o povolení mimoškolní akce řediteli 

školy. Schválením žádosti se akce považuje za povolenou. 
4. Pro pořádání mimoškolních akcí platí zvláštní směrnice školy zahrnující i oblast bezpečnosti a 

ochrany zdraví žáků: směrnice pro školy v přírodě, lyžařské výcvikové kurzy, zahraniční 
výjezdy, školní výlety.  

5. Za dodržování předpisů o BOZP odpovídá vedoucí akce, který je určen ředitelem školy. 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 pedagog 

nejméně 2 dny předem zákonným zástupcům žáků a to zápisem do žákovské knížky, nebo jinou 

písemnou informací.  
6. Při přecházení žáků na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy se žáci řídí pravidly 

silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Před takovýmito akcemi doprovázející 
učitel žáky prokazatelně poučí o bezpečnosti. Pro společné zájezdy tříd, lyžařské kursy, školy v 
přírodě platí zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými jsou žáci předem seznámeni. Při pobytu 
v ubytovacích zařízeních se účastníci akce řídí vnitřním řádem tohoto zařízení.  

7. Součástí výuky je také základní plavecká výuka, která se uskutečňuje v rozsahu nejméně 40 

vyučovacích hodin celkem během prvního stupně. Dále také lyžařský výcvik zařazen do výuky 

během druhého stupně. Do výuky mohou být zařazeny také další aktivity jako bruslení, školy v 

přírodě, atd. Těchto aktivit se mohou účastnit pouze žáci zdravotně způsobilí, jejichž rodiče o 

tom dodají škole písemné lékařské potvrzení ne staršího dvou let. 

8. Chování žáka na mimoškolních akcích je součástí celkového hodnocení žáka včetně hodnocení 
na vysvědčení. Chování žáka na mimoškolních akcích se řídí školním řádem. Při porušení 

povinností stanovených tímto školním řádem lze podle závažnosti porušení žákovi uložit 
výchovné opatření:  
a) napomenutí třídního učitele, 

b) důtku třídního učitele, 

c) důtku ředitele školy, 

d) snížený stupeň z chování.  
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Škola neprodleně oznámí uložení výchovného opatření a jeho důvody prokazatelným způsobem 
žákovi a jeho zákonnému zástupci a zaznamená je do dokumentace školy.  

9. 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. 

 

2.3 Docházka do školy (zásady omlouvání nepřítomnosti ve škole) 

1. Absenci žáka omlouvají zákonní zástupci žáka.  
2. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z nepředvídaných důvodů, zákonný zástupce žáka je 

povinen oznámit škole důvod nepřítomnosti žáka nejpozději do tří školních dnů od počátku 

nepřítomnosti.  
3. Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v 

omluvném listě žákovské knížky nebo v elektronické žákovské knížce v oddílu „Omluvenky“, a 
to bezprostředně po návratu žáka do školy, nejpozději do 3 kalendářních dnů.  

4. Při podezření na neomluvenou absenci, při opakované krátkodobé absenci, při nepřesvědčivém 
omlouvání si třídní učitel, zastupující třídní učitel, vedení školy může vyžádat prostřednictvím 
zástupců žáka lékařské potvrzení.  

5. Zákonný zástupce musí vždy řádně omluvit každou nepřítomnost žáka v omluvném listě,  
a to bezprostředně po návratu žáka do školy. Jestliže není absence omluvena podle výše 

uvedených pravidel, je považována za neomluvenou. Neomluvené hodiny budou dále řešeny 

opatřením posílení kázně podle Pravidel hodnocení žáků. Bude-li počet neomluvených hodin 

nižší než 10, pozve třídní učitel žáka a zákonného zástupce k projednání neomluvené absence, 

bude-li počet neomluvených hodin větší než 10, svolává ředitel školy výchovnou komisi, na 

kterou přizve i zástupce oddělení sociálně-právní ochrany dítěte Magistrátu města Liberce. V 

případě, že neomluvená nepřítomnost žáka přesáhne 25 hodin, ředitel školy zašle bezodkladně 

oznámení o záškoláctví oddělení sociálně-právní ochrany dítěte Magistrátu města Liberce.  
6. Předem známou nepřítomnost oznámí zákonný zástupce písemnou formou třídnímu učiteli.  
7. Uvolnit žáka během vyučování lze pouze na písemnou žádost zákonného zástupce, kterou žák 

odevzdá třídnímu učiteli. V tomto případě přebírá zodpovědnost za žáka ten, kdo si 
uvolnění vyžádal. V případě úrazu či nevolnosti, kdy škola tuto skutečnost oznamuje zákonným 
zástupcům telefonicky, je třeba si dítě vyzvednout osobně ve škole.  

8. O uvolnění žáka na dva dny pro známou překážku požádá zákonný zástupce písemně třídního 
učitele, na více dní ředitele školy, prostřednictvím třídního učitele (formulář stránkách školy). 
Zameškané učivo si dítě doplní individuálně.  

9. Zákonný zástupce má právo uvolnit žáka z hodiny tělesné výchovy bezprostředně po nemoci. 
Tento žák však zůstává na hodině přítomen.  

10. V případě doporučení lékaře neúčastnit se dlouhodobě hodin tělesné výchovy může být dítě z 

těchto hodin uvolněno. Zákonný zástupce je povinen písemně požádat o tuto výjimku ředitele 
školy. 

 

 

3. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně 

patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 
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3.1 Bezpečnost a ochrana zdraví žáků 

 

Úrazy žáků  
1. Žák se při všech školních činnostech chová tak, aby neohrozil zdraví své, svých spolužáků či 

jiných osob.  
2. Žák nenosí do školy předměty, kterými by mohl ohrozit zdraví své i ostatních.  
3. Každý úraz či nevolnost má žák povinnost neprodleně hlásit dozírajícímu, případně jinému 

pedagogickému pracovníkovi nebo vedení školy.  
4. Škola vede evidenci úrazů žáků, k nimž došlo při činnostech souvisejících s výukou, 

vyhotovuje a zasílá záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím.  
5. Každý zaměstnanec školy je povinen poskytnout zraněnému žákovi první pomoc podle 

závažnosti a s ohledem na věk postiženého žáka, případně na další okolnosti. O události a 
provedených opatřeních informuje neprodleně zákonného zástupce žáka.  

6. Vyučující, jemuž byl úraz nahlášen či byl svědkem úrazu, oznámí úraz vedení školy a zajistí do 
24 hodin evidenci úrazu v knize úrazů, která je uložena v ředitelně školy.  

7. Jde-li o úraz, který způsobil, že se žák neúčastní činnosti školy alespoň dva dny, kromě dne, kdy 
k úrazu došlo, je nutno sepsat záznam o školním úrazu. Vyučující, kterému byl úraz nahlášen a 

úraz zaevidoval do knihy úrazů je povinen informaci o této nepřítomnosti nahlásit vedení školy.  
Bezpečnost a ochrana zdraví  
1. Žákům není v době mimo vyučování povoleno zdržovat se v prostorách školy, pokud nad nimi 

není vykonáván dohled způsobilou osobou.  
2. Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením bez 

dohledu pedagoga.  
3. Při výuce v tělocvičně, dílnách, na pozemcích, v laboratoři zachovávají žáci specifické 

bezpečnostní předpisy pro tyto učebny, dané řádem odborné 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 BOZP a PO se provádí rovněž před každou akcí mimo školu.  
4. Školní budova je volně přístupná zvenčí pouze v době, kdy je dozírajícími zaměstnanci školy 

zajištěna kontrola přicházejících osob. Každý z pracovníků školy, který otevírá budovu cizím 

příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovaly 

nekontrolovaně po budově. Během provozu školy jsou zevnitř volně otevíratelné dveře hlavního 
vchodu i všech únikových východů. 

5. Šatny s odloženými svršky žáků jsou uzamčeny, klíče od šaten mají žákovské služby třídy 
určené třídním učitelem. Třídní učitelé určí služby žáků tak, aby bylo možno toto opatření 

dodržovat i během dělené a odpolední výuky žáků. Uzamčení všech šaten průběžně kontroluje 
školník.  

6. Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu školy povinni 
přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí, žáků a studentů a vytvářet podmínky pro 

jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů, poskytovat žákům a 
studentům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.  

7. Po poslední vyučovací hodině dopoledního a odpoledního vyučování vyučující předává žáky, 

kteří jsou přihlášeni do školní družiny vychovatelkám školní družiny. Ostatní odvádí do šaten a 
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stravující se žáky pak do školní jídelny. Dozor v šatnách nad žáky odcházející z budovy 

vykonává další dohlížející pedagog.  
8. 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.  

9. Pedagogičtí zaměstnanci sledují zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění žáka 
informují bez zbytečných průtahů vedení školy a rodiče postiženého žáka. Žáka, který vykazuje 

známky akutního onemocnění (vysoká horečka, zvracení, průjem), oddělí od ostatních žáků a 
zajistí pro něj dohled zletilé fyzické osoby (§ 7 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 

veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,  
v platném znění).  

10. Třídní učitelé zajistí, aby každý žák měl zapsány v žákovské knížce tyto údaje: rodné číslo, 
adresu, telefonní čísla rodičů do zaměstnání a domů, adresu a jméno ošetřujícího lékaře.  

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. Za zvlášť nebezpečné se považuje vyhazování jakýchkoli předmětů z oken a bude vždy 
postihováno. 

 

3.2 Ochrana před sociálně patologickými jevy 

 

Postup školy při výskytu podezřelé látky a při podezření na užití omamné látky žákem  
1. Vytvořit podmínky pro předcházení výskytu případů užívání návykových látek v prostorách 

školy v době školního vyučování, včetně všech školních akcí i mimoškolní činnosti.  
2. Zajistit bezpečnost a ochranu zdraví žáků před škodlivými účinky návykových látek v 

prostorách školy v době školního vyučování, včetně veškerých školních akcí.  
3. Školním řádem školy a vnitřním řádem školského zařízení (dále jen „školní řád“) jasně vymezit 

zákaz užívání návykových látek ve škole, jejich nošení do školy.  
4. Poskytovat žákům a zákonným zástupcům nezbytné informace nutné k zajištění jejich ochrany 

před tímto jevem.  
5. Poskytovat žákům věcné a pravdivé informace o návykových látkách formou, která je 

přiměřená jejich rozumovému a osobnostnímu vývoji.  
6. Působit na žáky v oblasti primární prevence užívání návykových látek. 
 

7. Do veškerých poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví zakotvit informace o nebezpečnosti 
užívání návykových látek a zákazu jejich užívání při všech činnostech souvisejících se školními 
aktivitami.  

8. Poskytovat žákům, kteří mají s užíváním návykových látek problémy, jakož i jejich zákonným 
zástupcům, informace o pomáhajících institucích a možnostech řešení situace.  
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9. Při řešení případů souvisejících s užíváním návykových látek nebo distribucí OPL je třeba 
spolupracovat s dalšími zainteresovanými institucemi – Policie ČR, orgány sociálně-právní 
ochrany dětí, školská poradenská zařízení apod.  

10. V případech, které stanoví zákon, plnit ohlašovací povinnost směrem k orgánům činným v 
trestním řízení, orgánům sociálně-právní ochrany obce s rozšířenou působností a zákonným 
zástupcům žáka. 

 

A. Tabákové výrobky 
 

Ve vnitřních i vnějších prostorách školy je zakázáno kouřit. Kouřit zde nesmějí žádné osoby a není 
možné ani zřizovat kuřárny nebo místa pro kouření vyhrazená.  
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 dítěte) 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 stanovené školním řádem – 
Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 
 
 
 
 

 

B. 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 stanovuje 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.  
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. 
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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 - Pravidla 

pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. 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 či studenta 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.  
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. 

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 ředitelka školy nebo její/jeho 

zástupce. Zápis záznamu založí školní metodik prevence do své agendy.  
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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. 

C. Omamné a psychotropní látky 

 

Zakázána je výroba, distribuce, přechovávání, šíření i propagace omamných a psychotropních látek, 
a to bez ohledu na věk žáka a prostředí, ve kterém by k tomu docházelo. Zakázáno je rovněž 
navádění k užívání těchto látek.  
1. Tímto školním řádem škola stanovuje zákaz užívání OPL a jejich distribuci a přechovávání. 

Současně stanovuje zákaz vstupu do školy pod jejich vlivem. Školním řádem - Pravidla pro 
hodnocení výsledků vzdělávání žáků se stanovují rovněž tyto sankce za porušení zákazu. Porušení 

zákazu bude vždy projednáváno na pedagogické radě za účelem hodnocení klasifikace chování 
žáka.  
2. Ten, kdo se hodnověrným způsobem dozví, že jiný připravuje nebo páchá trestný čin nedovolené 

výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů 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.  
Konzumace OPL ve škole  
1. V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci OPL v prostorách školy nebo v době školního 
vyučování, či v rámci akcí školou pořádaných, je primárně nutné mu v další konzumaci zabránit.  
2. Návykovou látku je třeba žákovi odebrat a zajistit ji, 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 OPL 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. 
Především ihned zajistí vyjádření žáka a vyrozumí vedení školy.  
6. V případě, že žák není schopen pokračovat ve vyučování, vyrozumí škola ihned zákonného zástupce 

a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, protože není zdravotně způsobilý k pobytu ve škole.  
7. V případě, že žák není schopný dbát pokynů zaměstnanců školy, vyrozumí škola ihned 
zákonného zástupce a vyzve jej, aby si žáka vyzvedl, protože není zdravotně způsobilý k pobytu ve 
škole.  
8. Jestliže není zákonný zástupce dostupný, vyrozumí škola orgán sociálně právní ochrany a vyčká 
jeho pokynů. Škola může od orgánu sociálně-právní ochrany obce vyžadovat pomoc.  
9. Zákonnému zástupci ohlásí škola skutečnost, že žák konzumoval OPL ve škole i v případě, kdy 
je žák schopen výuky (dbát pokynů pracovníků školy).  
10. Současně splní oznamovací povinnost k orgánu sociálně-právní ochrany dítěte. Oznamovacím 
místem je příslušný odbor obce s rozšířenou působností podle místa bydliště dítěte.  
11. V případě uživatelova zájmu nebo zájmu jeho zákonných zástupců, poskytne škola informace o 
možnostech odborné pomoci při řešení takové situace.  
12. Z konzumace OPL ve škole je třeba vyvodit sankce stanovené školním řádem – Pravidla pro 

hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Nicméně je nutné rozlišovat distributora od uživatele. 
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Uživatel je nebezpečný pouze sobě, distributor všem. Distribuce je trestným činem, užívání OPL je 

porušením školního řádu.  
13. Navádění jiných žáků k užívání návykových látek je považováno rovněž za nebezpečné a 
protiprávní jednání.  
14. V případě podezření na intoxikaci žáka může pedagogický pracovník ve spolupráci s Policií ČR 

provést orientační test na přítomnost OPL (zkouška ze slin). 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. 
15. Obdobný postup zvolí pedagogický pracovník i v případě příchodu žáka do školy pod vlivem 
OPL, resp. kdy nelze prokázat, že se žák intoxikoval ve škole.  
 

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:  
1) Látku nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury. 

2) nálezu ihned uvědomí vedení školy.  
3) 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.  

4) 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 
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který látku odevzdal). V případě, že podepsat odmítá, uvede pracovník tuto skutečnost do 

zápisu. Zápisu a rozhovoru se žákem je přítomna ředitelka školy nebo její 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.  
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. 

 

 

D. Krádeže, vandalizmus  

Krádeže, zejména mobilních telefonů, a ničení školního majetku, jsou nejčastějšími formami 
protiprávního jednáním, se kterými se lze v prostředí škol setkat. 

 

Jak postupovat preventivně 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 doporučuje, aby cenné věci, které nesouvisí s vyučováním a 
vzděláváním, nenosili do školy nebo školského zařízení. Žáci nemají určeno místo k odkládání 

těchto věcí, platí pro ně zákaz odkládání těchto věcí.  
I v případě, že bude žákům doporučeno nenosit do školy věci nesouvisející s vyučováním, nelze se 

odpovědnosti za škodu způsobenou na vnesených nebo odložených věcech jednostranně zprostit a 
za klenoty, peníze a jiné cennosti se odpovídá do výše 5 000 Kč (§ 1 nařízení vlády č. 258/1995 

Sb., kterým se provádí občanský zákoník); pokud budou věci převzaty do úschovy, hradí se škoda 

bez omezení.  
Pedagogové vedou žáky k tomu, aby dokázali protiprávní jednání rozpoznat, byli všímaví vůči 
svému okolí a v případě, kdy budou svědky takového jednání, ohlásili věc pedagogickému 
pracovníkovi školy. 

 

Jak postupovat při nahlášení krádeže žákem  
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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. 

 

Jak postupovat preventivně 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. V poučeních o bezpečnosti a ochraně 

zdraví je třeba se problematice vzniklých škod věnovat a žáky opakovaně upozorňovat na jednání, 

které k poškození majetku vede a jak se takovému jednání vyhnout. 

 

Jak postupovat 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 dítěte a školou k 
dohodě o náhradu škody, může škola vymáhat náhradu soudní cestou. 

 

E. Oblast prevence užívání návykových látek 
 

Všem osobám je v prostorách školy zakázáno užívat návykové látky, ve škole s nimi manipulovat. 
To neplatí pro případy, kdy osoba užívá návykové látky v rámci léčebného procesu, který jí byl 
stanoven zdravotnickým zařízením.  
Požívání omamných a psychotropních látek (dále jen „OPL“) osobami mladšími 18 let je v České 
republice považováno za nebezpečné chování. Každý, kdo se ho dopouští, má nárok na pomoc 
orgánů sociálně-právní ochrany dětí. 
 

1) V případě, kdy se škola o takovém chování dozví, bude tuto skutečnost hlásit zákonnému 
zástupci žáka.  

2) Škola je povinna oznámit orgánu sociálně-právní ochrany dětí obecního úřadu obce s 
rozšířenou působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, že žák požívá návykové látky.  

3) Distribuce návykových látek je v ČR zakázána a takové jednání je trestným činem nebo 
proviněním. Škola je povinna v takovém případě takový trestný čin překazit a učiní tak v 

každém případě včasným oznámením věci policejnímu orgánu.  
4) V případě výskytu látky, u níž je podezření, že se jedná o omamnou a psychotropní látku v 

prostorách školy, nebo v případě přechovávání takové látky žákem bude škola postupovat 
stejně jako v bodu (3). 

 

F. Oblast prevence šikany  
Šikanování je mimořádně nebezpečná forma násilí (agrese), která ohrožuje naplňování zásad a cílů 

vzdělávání ve škole a školském zařízení (dále jen „škola“). V místech jejího výskytu dochází ke 

ztrátě pocitu bezpečí žáků, který je nezbytný pro harmonický rozvoj osobnosti a efektivní výuku. 

Na rozdíl od jiných druhů násilí, se kterými se setkáváme ve školním prostředí, je šikana zvlášť 

zákeřná, protože často zůstává dlouho skrytá. Tak i při relativně malé intenzitě šikany může u jejích 

obětí docházet k závažným psychickým traumatům s dlouhodobými následky a k postupné 
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deformaci vztahů v kolektivu. Vzhledem k tomu, že šikana se v zárodečných stádiích více či méně 

vyskytuje téměř v každé škole, je potřeba věnovat tomuto jevu zvláštní pozornost. Důraz je třeba 

klást na budování otevřených, kamarádských a bezpečných vztahů mezi žáky ve třídě a samozřejmě 

i mezi všemi členy společenství školy. Je důležité, aby pedagogové uměli rozpoznat a řešit 

počáteční stadia šikanování. V případě rozvinutí pokročilé šikany je nutná spolupráce školy s 

odborníky ze specializovaných zařízení (podrobněji viz kapitolu II., čl. 7.4.). Zajištění ochrany dětí 

před šikanou vyžaduje další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti problematiky 

šikanování, neboť běžné pedagogické postupy selhávají. 

 

Projevy šikanování mezi žáky, tj. fyzické násilí, omezování osobní svobody, ponižování, 
zneužívání informačních technologií k znevažování důstojnosti, apod., kterých by se dopouštěl 

kdokoli vůči komukoli (žáci i dospělí), jsou v prostorách školy a při všech školních akcích a 
aktivitách přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti školnímu řádu. 

 

V případě takovýchto projevů chování postupuje škola dle Minimálního preventivního programu a 
Směrnice řešení šikany. Vždy je svolávána výchovná komise, jsou informováni zákonní zástupci a 

dle platných zákonů má škola ohlašovací povinnost vůči některým dalším institucím (jako je např. 

orgán sociálně-právní ochrany dítěte, Policie ČR apod.) 
 
 

4. Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany dětí, žáků. 

 

1. Žák šetrně zachází se svěřenými učebnicemi, školními potřebami a školním majetkem. Každé 
svévolné poškození nebo zničení majetku školy, žáků, učitelů či jiných osob hradí v plném 
rozsahu zákonní zástupci žáka, který poškození způsobil.  

2. Každé poškození nebo závadu v učebně hlásí žák vyučujícímu, třídnímu učiteli nebo vedení 
školy. 

 

3. Požaduje-li škola náhradu škody po žákovi, musí poškození věci vždy prošetřit třídní učitel a 
zvážit i pedagogickou stránku.  

4. Každý žák odpovídá za čistotu a pořádek svého pracovního místa a nejbližšího okolí.  
5. Před odchodem ze třídy každý žák uklidí své pracovní místo a jeho okolí. Služba odpovídá za 

čistotu prostoru kolem tabule a za pořádek v celé třídě a šatně.  
6. Žákům je přísně zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči a vypínači. Z bezpečnostních 

důvodů se žákům zakazuje otevírání oken o přestávkách, manipulace se žaluziemi a sezení na 
okenních parapetech.  

7. Žák nemanipuluje s rozvody elektro a plynu v laboratořích, s vybavením odborných pracoven, s 
uloženými exponáty a modely.  

8. Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně svému třídnímu učiteli. Žáci dbají na dostatečné zajištění 
svých věcí - uzamykání šaten, tříd.  

9. 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.  

10. Žáci a zaměstnanci školy odkládají cenné věci pouze na místa k tomu určená – trezor v ředitelně 
školy, uzamykatelný šuplík u stolu každého učitele.  
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11. Žákům základních škol a dětem zařazeným do přípravných tříd (§ 47) jsou bezplatně 

poskytovány učebnice a učební texty uvedené v seznamu podle školského zákona. Žáci prvního 

ročníku základního vzdělávání a děti zařazené do přípravných tříd tyto učebnice a učební texty 

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

vrátit nejpozději do konce příslušného školního roku. Žáci jsou povinni řádně pečovat o takto 

propůjčený majetek školy, ochraňovat jej před ztrátou a poškozením, vrátit jej na konci roku v 

řádném stavu. 
 
 
 

II Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 

 

1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích 

pořádaných školou. 

 

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ZŠ se řídí Zákonem 561/2004 Sb. o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění. 

 

Klasifikační řád řídí po stránce pedagogické a didaktické postup při hodnocení a klasifikaci žáků a 
uvádí požadavky na vědomosti, dovednosti a návyky pro určené stupně hodnocení a klasifikace ve 
vyučovacích předmětech i v chování včetně výchovných opatření. 

 

1.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání 

 

1. Hodnocení žáka je součástí výchovně vzdělávacího procesu a jeho řízení. 

2. Za první pololetí se vydává výpis vysvědčení, za druhé vysvědčení. 
 

3. Klasifikace je jednou z forem hodnocení, její výsledky se vyjadřují stanovenou stupnicí.  
4. U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení na 

základě žádosti zákonného zástupce žáka.  
5. Ve výchovně vzdělávacím procesu se uskutečňuje klasifikace průběžná a celková. 

6. Průběžná klasifikace se uplatňuje při hodnocení dílčích výsledků a projevů žáka.  
7. Klasifikace souhrnného prospěchu se provádí na konci každého pololetí a není aritmetickým 

průměrem běžné klasifikace.  
8. Při hodnocení žáka klasifikací jsou výsledky vzdělávání žáka a chování žáka ve škole a na 

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

zejména vzhledem k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých 

předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a 

k věku žáka. Klasifikace zahrnuje ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v 

souvislostech, které ovlivňují jeho výkon.  
9. Chování neovlivňuje klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech.  
10. Při hodnocení a při průběžné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník uplatňuje přiměřenou 

náročnost a pedagogický takt vůči žákovi.  
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11. Klasifikační stupeň určí učitel vyučující příslušný předmět. Váha jednotlivých známek se 

v elektronické žákovské knížce projeví velikostí známky, např. desetiminutovka – nejmenší 

váha, slohová práce – střední váha, čtvrtletní písemná práce – největší váha.  
12. V předmětu, ve kterém vyučuje více učitelů, určí výsledný klasifikační stupeň za klasifikační 

období příslušní učitelé po vzájemné dohodě.  
13. Ohodnocením výkonu žáka klasifikačním stupněm posuzuje učitel výsledky práce objektivně a 

přiměřeně náročně.  
14. Pro určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se 

hodnotí učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období. Při celkové klasifikaci 
přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl v průběhu klasifikačního 

období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici. Přihlíží se i ke snaživosti a 
pečlivosti žáka, k jeho individuálním schopnostem a zájmům.  

15. Ředitel školy je povinen působit na sjednocování klasifikačních měřítek všech učitelů.  
16. Zákonní zástupci žáka jsou o prospěchu žáka informováni třídním učitelem a učiteli 

jednotlivých předmětů:  

 průběžně prostřednictvím žákovské knížky (papírové nebo elektronické),

 před koncem každého čtvrtletí (klasifikační období),

 případně kdykoliv na požádání zákonných zástupců žáka. 
V případě mimořádného zhoršení prospěchu informuje učitel zákonné zástupce žáka bezprostředně 
a prokazatelným způsobem.  
17. Žáci školy, kteří po dobu nemoci nejméně tři měsíce před koncem klasifikačního období 

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

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

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

byli klasifikováni, je závazná a bere se v úvahu při konečné klasifikaci.  
18. Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných 

předmětů stanovených školním vzdělávacím programem s výjimkou předmětů výchovného 

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

vyššího ročníku postoupí i žák prvního stupně základní školy, který již v rámci prvního stupně 

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

opakoval ročník, a to bez ohledu na prospěch tohoto žáka.  
19. Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní 

termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po 
skončení prvního pololetí. Není-li možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první 
pololetí nehodnotí. 

 

20. Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní 

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

následujícího školního roku. V období měsíce září do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší 
vyšší ročník, popřípadě znovu devátý ročník.  

21. Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo 

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

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

komisionální přezkoušení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, požádá 
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krajský úřad. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo 

v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka.  
22. Žák, který plní povinnou školní docházku, opakuje ročník, pokud na konci druhého pololetí 

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

školy již jednou ročník opakoval; tomuto žákovi může ředitel školy na žádost jeho zákonného 
zástupce povolit opakování ročníku pouze z vážných zdravotních důvodů (doložit lékařskou 

zprávou).  
23. Ředitel školy může žákovi, který splnil povinnou školní docházku a na konci druhého pololetí 

neprospěl nebo nemohl být hodnocen, povolit na žádost jeho zákonného zástupce opakování 
ročníku po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků a důvodů uvedených v žádosti. 

 

1.2 Zásady pro hodnocení chování ve škole 

 

1. Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s ostatními učiteli a rozhoduje o ní 
ředitel po projednání v pedagogické radě.  
2. Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel slušného chování a dodržování školního 
řádu během klasifikačního období.  
3. Při klasifikaci chování se přihlíží k věku, morální a rozumové vyspělosti žáka.  
4. Škola hodnotí a klasifikuje žáky za jejich chování ve škole a při akcích organizovaných školou.  
5. Nedostatky v chování žáků se projednávají v pedagogické radě.  
6. Zákonní zástupci žáka jsou o chování žáka informování třídním učitelem a učiteli jednotlivých 
předmětů:  
  průběžně prostřednictvím žákovské knížky (papírové nebo elektronické), 

  před koncem každého čtvrtletí (klasifikační období), 

  okamžitě v případě mimořádného porušení školního řádu. 

 

2. Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků 

 

1. Sebehodnocení žáka je nedílnou součástí procesu hodnocení a je současně považováno za jednu 
z významných kompetencí.  

2. Žáci jsou úměrně ke svému věku postupně vedeni k vlastnímu hodnocení své práce ve smyslu 
zdravého sociálního a psychického rozvoje.  

3. Využívá se především vlastní zhodnocení práce v hodině, zhodnocení práce za delší časový 
úsek, hodnocení podílu na práci ve skupině, na projektech apod.  

4. K sebehodnocení jsou využívána též žákovská portfolia.  
5. Žáci jsou navykáni na situace, kdy hodnocení učitelem, skupinou či jiným žákem bude 

předcházet sebehodnocení, s nímž bude vnější hodnocení konfrontováno.  
6. Vyhodnocování žákovských sebehodnocení provádí učitel podle povahy sebehodnocení osobně 

se žákem nebo společně s celou třídou. Při rozebírání sebehodnocení přihlíží učitel k žákově 
osobnosti, dodržuje pedagogický takt. 

 

 

7. Sebehodnocení provádí žák na základě kritérií stanovených k jednotlivým vzdělávacím 

úkolům a cílům. 
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Žák při sebehodnocení reflektuje zejména:  

 co se naučil, v čem se zdokonalil
 jak je schopen aplikovat získané znalosti a dovednosti

 kde jsou příčiny jeho neúspěchu a jaká je cesta k odstranění chyb

 co by chtěl zlepšit

 schopnost prosadit se v třídním kolektivu při řešení týmového úkolu

 přístup k výuce, zájem o předmět

 slovní hodnocení (posouzení, zdůvodnění, obhajoba, argumentace, zhodnocení, ocenění 
nejlépe technikou volného psaní)

 klasifikace – známky, body, procenta

 zobrazení – symboly, obrázky

 

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

charakteristika, včetně předem stanovených kritérií 

 

3.1 Stupně hodnocení prospěchu  
1. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených 
školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni 
prospěchu:  
1 – výborný, 

2 – chvalitebný, 

3 – dobrý, 

4 – dostatečný, 

5 – nedostatečný.  

 
2. Pro potřeby klasifikace se předměty dělí do tří skupin:  

 předměty s převahou teoretického zaměření,

 předměty s převahou praktických činností a

 předměty s převahou výchovného a uměleckého odborného zaměření. 
Kritéria pro jednotlivé klasifikační stupně jsou formulována především pro celkovou klasifikaci. 
Učitel však nepřeceňuje žádné z uvedených kritérií, posuzuje žákovy výkony komplexně, v souladu 
se specifikou předmětu. 

 

3.1.1 Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření 

 

Převahu teoretického zaměření mají jazykové, společenskovědní, přírodovědné předměty a 
matematika.  
Při klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření se v souladu 
s požadavky učebních osnov hodnotí:  

 ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic, 
zákonitostí a vztahů, kvalita a rozsah získaných dovedností vykonávat požadované intelektuální 
a motorické činnosti,
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 schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických 
úkolů, při výkladu a hodnocení společenských a přírodních jevů a zákonitostí,

 kvalita myšlení, především jeho logika, samostatnost a tvořivost,
 aktivita v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim,

 přesnost, výstižnost a odborná i jazyková správnost ústního a písemného projevu,
 kvalita výsledků činností,

 osvojení účinných metod samostatného studia.

 

Stupeň 1 (výborný)  
Získané znalosti, fakta, pojmy, definice a zákonitosti žák zvládá přesně, chápe jejich souvztažnost. 

Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené znalosti a dovednosti při řešení úkolů. Bez problémů 

vykonává vzdělávací činnost. Dokáže si zorganizovat vlastní práci, je samostatný, pilný, prokazuje 

snahu a vzdělávací aktivitu. V jeho projevu je zřetelná originalita a tvořivost. Přesně a výstižně se 

dokáže ústně i písemně vyjadřovat. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho vzdělávání 

jsou kvalitní, mohou mít pouze menší nedostatky. Ty dovede využívat ke svému zlepšení. Je 

schopen sebekontroly. Dokáže pracovat s informacemi a spolupracovat s ostatními. Dokáže 

samostatně studovat vhodné texty – učit se. 

 

Stupeň 2 (chvalitebný)  
Získané znalosti, fakta, pojmy, definice a zákonitosti žák zvládá v podstatě přesně, chápe jejich 

vzájemné vztahy. Samostatně a tvořivě, popř. s menší pomocí učitele, uplatňuje osvojené znalosti a 

dovednosti při řešení úkolů. K výkonu vzdělávacích činností někdy žádá drobnou pomoc učitele. 

Dokáže si zorganizovat vlastní práci, je zpravidla samostatný, pilný, většinou prokazuje snahu a 

vzdělávací aktivitu. V jeho projevu je často zřetelná originalita a tvořivost. Mívá menší nedostatky 

ve správnosti, přesnosti a výstižnosti ústního a písemného projevu. Grafický projev je estetický, bez 

větších nepřesností. Kvalita vzdělávání je bez podstatných nedostatků. Při práci s informacemi má 

drobné problémy, zvláště v jejich zpracování a uplatnění. Při spolupráci s ostatními vyžaduje pouze 

drobnou podporu nebo pomoc. Dokáže se učit s malou dopomocí. 

 

Stupeň 3 (dobrý)  
V získaných znalostech, faktech, pojmech, definicích a zákonitostech má žák mezery. Vyžaduje 

pomoc při řešení úkolů, kde uplatňuje osvojené znalosti a dovednosti. Při řešení teoretických a 

praktických úkolů se dopouští chyb. K výkonu vzdělávacích činností žádá pomoc učitele. Má 

problémy si zorganizovat vlastní práci, je méně samostatný, pilný, někdy prokazuje píli, snahu a 

vzdělávací aktivitu. Jeho projev je často ovlivněn okolím nebo podnětem učitele. Jeho myšlení je 

vcelku správné, ale málo tvořivé, neoriginální, v jeho logice se vyskytují chyby. Má nedostatky ve 

správnosti, přesnosti a výstižnosti ústního a písemného projevu. Grafický projev je méně estetický a 

má menší nedostatky. V kvalitě vzdělávání se projevují častější nedostatky. Je schopen samostatně 

studovat podle návodu učitele. Při práci s informacemi má častější problémy, nejen při jejich 

získávání a třídění, ale zvláště v jejich zpracování a uplatnění. Při spolupráci s ostatními vyžaduje 

podporu nebo pomoc. 

 

Stupeň 4 (dostatečný)  
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V úplnosti a přesnosti osvojení požadovaných znalostí má žák závažné mezery. Ve vzdělávacích 
činnostech je málo pohotový a má větší nedostatky. Osvojené znalosti a dovednosti uplatňuje se 
závažnými chybami. Jedině s pomocí učitele je schopen zorganizovat vlastní práci. Je 
nesamostatný, málokdy prokazuje píli, snahu a vzdělávací aktivitu. Napodobuje ostatní, často i 
chybně, není tvořivý. Jeho ústní a písemný projev není výstižný, má vážné nedostatky v jejich 
správnosti a přesnosti. Grafický projev je málo estetický. V kvalitě výsledků vzdělávání se 
projevují nedostatky. Některé závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při 
samostatném studiu má velké těžkosti. Při práci s informacemi má zásadní problémy, často 
informace nedovede zpracovat. Při spolupráci s ostatními vyžaduje výraznou podporu nebo pomoc 
ostatních, nebo je při ní pasívní. 

 

Stupeň 5 (nedostatečný)  
Ve znalostech, faktech, pojmech, definicích a zákonitostech má žák zásadní mezery. Má velmi 

podstatné nedostatky v dovednosti vykonávat požadované vzdělávací činnosti. Zpravidla 

neprokazuje píli, jeho snaha je minimální nebo krátkodobá. Znalosti a dovednosti nedokáže 

uplatňovat, případně se při jejich aplikaci vyskytují velmi závažné chyby. Není samostatný v 

myšlení, vyskytují se u něj časté logické nedostatky. Má závažné nedostatky ve správnosti, 

přesnosti i výstižnosti ústního a písemného projevu. Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický 

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

Nedovede pracovat s informacemi, a to ani při jejich vyhledávání. Nedokáže spolupracovat s 

ostatními i přes pomoc a podporu. Nedovede se samostatně učit. 
 

 

3.1.2 Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou praktického zaměření. 

 

Převahu praktické činnosti mají v základní škole pracovní vyučování, praktika, základy techniky, 
domácí nauky.  
Při klasifikaci v předmětech s převahou praktického zaměření v souladu s požadavky učebních 
osnov se hodnotí:  

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

 osvojení praktických dovedností a návyků, zvládnutí účelných způsobů práce,
 využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech,

 aktivita, samostatnost, tvořivost, iniciativa v praktických činnostech,

 kvalita výsledků činností,

 organizace vlastní práce a pracoviště, udržování pořádku na pracovišti,

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

 hospodárné využívání surovin, materiálů, energie, překonávání překážek v práci,
 obsluha a údržba laboratorních zařízení a pomůcek, nástrojů, nářadí a měřidel. 
Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:
 

 

Stupeň 1 (výborný)  
Žák soustavně projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. 

Pohotově, samostatně a tvořivě využívá získané teoretické poznatky při praktické činnosti. 
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Praktické činnosti vykonává pohotově, samostatně uplatňuje získané dovednosti a návyky. 

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

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

Uvědoměle dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a aktivně se stará o životní 

prostředí. Hospodárně využívá suroviny, materiál, energii. Vzorně obsluhuje a udržuje laboratorní 

zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla. Aktivně překonává vyskytující se překážky. 

 

Stupeň 2 (chvalitebný)  
Žák projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. Samostatně, 
ale méně tvořivě a s menší jistotou využívá získané teoretické poznatky při praktické činnosti. 

Praktické činnosti vykonává samostatně, v postupech a způsobech práce se nevyskytují podstatné 

chyby. Výsledky jeho práce mají drobné nedostatky. Účelně si organizuje vlastní práci, pracoviště 
udržuje v pořádku. Uvědoměle udržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a stará se 

o životní prostředí. Při hospodárném využívání surovin, materiálů a energie se dopouští malých 
chyb. Laboratorní zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla obsluhuje a udržuje s drobnými 

nedostatky. Překážky v práci překonává s občasnou pomocí učitele. 

 

Stupeň 3 (dobrý)  
Žák projevuje vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem s menšími výkyvy. 

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

činnostech se dopouští chyb a při postupech a způsobech práce potřebuje občasnou pomoc učitele. 

Výsledky práce mají nedostatky. Vlastní práci organizuje méně účelně, udržuje pracoviště v 

pořádku. Dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a v malé míře přispívá k tvorbě 

a ochraně životního prostředí. Na podněty učitele je schopen hospodárně využívat suroviny, 

materiály a energii. K údržbě laboratorních zařízení, přístrojů, nářadí a měřidel musí být částečně 

podněcován. Překážky v práci překonává jen s častou pomocí učitele. 

 

Stupeň 4 (dostatečný)  
Žák pracuje bez zájmu a vztahu k práci, k pracovnímu kolektivu a praktickým činnostem. Získané 

teoretické poznatky dovede využít při praktické činnosti jen za soustavné pomoci učitele. V 

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

způsobů práce potřebuje soustavnou pomoc učitele. Ve výsledcích práce má závažné nedostatky. 

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

na dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o životní prostředí. Porušuje 

zásady hospodárnosti využívání surovin, materiálů a energie. Při obsluze a údržbě laboratorních 

zařízení a pomůcek, přístrojů, nářadí a měřidel se dopouští závažných nedostatků. Překážky v práci 

překonává jen s pomocí učitele. 

 

Stupeň 5 (nedostatečný)  
Žák neprojevuje zájem o práci a vztah k ní, ani k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. 

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

praktických činnostech, dovednostech a návycích má podstatné nedostatky. Nedokáže postupovat 

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

nedosahují předepsané ukazatele. Práci na pracovišti si nedokáže zorganizovat, nedbá na pořádek 
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na pracovišti. Neovládá předpisy o ochraně zdraví při práci a nedbá na ochranu životního prostředí. 

Nevyužívá hospodárně surovin, materiálů a energie. Při obsluze a údržbě laboratorních zařízení a 

pomůcek, přístrojů a nářadí, nástrojů a měřidel se dopouští závažných nedostatků. 

 

3.1.3 Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření 

 

Převahu výchovného zaměření mají: výtvarná výchova, hudební výchova, tělesná a sportovní 
výchova.  
Žák zařazený do zvláštní tělesné výchovy se při částečném uvolnění nebo úlevách doporučených 
lékařem klasifikuje s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu.  
Při klasifikaci v předmětech s převahou výchovného zaměření se v souladu s požadavky učebních 
osnov hodnotí:  

 stupeň tvořivosti a samostatnosti projevu,

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

 poznání zákonitostí daných činností a jejich uplatňování ve vlastní činnosti,

 kvalita projevu,

 vztah žáka k činnostem a zájem o ně,
 estetické vnímání, přístup k uměleckému dílu a k estetice ostatní společnosti,
 v tělesné výchově s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu žáka všeobecná, tělesná zdatnost, 

výkonnost a jeho péče o vlastní zdraví.

 

Stupeň 1 (výborný)  
Žák ovládá požadované poznatky, fakta a pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a 
úplně. Projevuje se u něho samostatnost, pohotovost a tvořivost. Může mít i drobné mezery ve 

vědomostech, ale prokazuje trvale zájem o daný předmět, samostatně a velmi aktivně plní další 
úkoly, je svědomitý v přípravě. 

 

Stupeň 2 (chvalitebný)  
Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků větší mezery. 
Nedostatky se však snaží sám aktivně odstranit a o daný předmět projevuje zájem. V přípravě je 
svědomitý. 

 

Stupeň 3 (dobrý)  
Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků závažnější mezery. 
Nedostatky se snaží odstraňovat, o daný předmět neprojevuje příliš aktivní zájem, v přípravě na 

vyučování je nesvědomitý. 

 

Stupeň 4 (dostatečný)  
Žák si požadované poznatky neosvojil. Nedostatky se nesnaží odstraňovat, o daný předmět nemá 

zájem, v přípravě na vyučování je nesvědomitý. Při řešení teoretických i praktických úkolů se 
dopouští závažných chyb, přičemž je nedovede opravit ani s pomocí učitele. U předmětů s 

výchovným zaměřením se tímto stupněm žáci klasifikují výjimečně. Podmínkou pro klasifikaci je 
zcela negativní vztah a nezájem o daný předmět. 
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Stupeň 5 (nedostatečný) 

V předmětech s výchovným zaměřením se žáci zpravidla tímto stupněm neklasifikují. 
 
 

 

3.2 Celkové hodnocení žáka na vysvědčení 

 

Celkové hodnocení žáka na vysvědčení se vyjadřuje stupni: 

a) prospěl(a) s vyznamenáním 

b) prospěl(a) 

c) neprospěl(a) 

d) nehodnocen(a) 

 

Prospěl(a) s vyznamenáním, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním 

vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu horším než 2 - chvalitebný, 

průměr stupňů prospěchu ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím 

programem není vyšší než 1,5 a jeho chování je hodnoceno stupněm velmi dobré Prospěl(a), není v 

žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na 

vysvědčení stupněm prospěchu 5 – nedostatečný  
Neprospěl(a), je-li v některém z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím 

programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 – nedostatečný nebo není-li z něho 
hodnocen na konci druhého pololetí. 
Nehodnocen(a) není-li možné žáka hodnotit z některého z povinných předmětů stanovených školním 
vzdělávacím programem na konci prvního pololetí. 

 

3.2.1 Podmínky postupu do vyššího ročníku 

 

Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných 
předmětů stanovených ŠVP ZV s výjimkou předmětů výchovného zaměření a předmětů, z nichž 
byl uvolněn.  
Do vyššího ročníku postoupí i žák prvního stupně základní školy, který již v rámci prvního stupně 

některý ročník opakoval a žák druhého stupně základní školy, který již v rámci druhého stupně 
některý ročník opakoval, a to bez ohledu na prospěch tohoto žáka. Ředitel školy může tomuto 

žákovi povolit opakování ročníku pouze na žádost zákonného zástupce z vážných zdravotních 

důvodů. 

 

3.2.2 Prodloužené klasifikační období 

 

Nelze-li žáka klasifikovat na konci prvního pololetí pro závažné objektivní příčiny, určí ředitel 
školy pro jeho klasifikaci náhradní termín, a to tak, aby klasifikace žáka mohla být provedena 

nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné klasifikovat žáka ani v 
náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí.  
Nelze-li žáka klasifikovat na konci druhého pololetí pro závažné objektivní příčiny, určí ředitel 
školy pro jeho klasifikaci náhradní termín, a to tak, aby klasifikace žáka mohla být provedena 
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nejpozději do konce září následujícího školního roku. Do té doby žák navštěvuje nejbližší vyšší 

ročník.  
Žák, který je z některého předmětu nehodnocen, obdrží od příslušného vyučujícího podmínky, na 
základě kterých hodnocen bude, včetně termínu náhradního hodnocení. 

 

3.2.3 Uvolnění žáka z předmětu 

 

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.  
V předmětu tělesná výchova ředitel školy uvolní žáka z vyučování na základě posudku vydaného 
registrujícím lékařem, pokud má být žák uvolněn na pololetí školního roku nebo na školní rok. Na 
první nebo poslední vyučovací hodinu může být žák uvolněn se souhlasem zákonného zástupce bez 
náhrady. 
 

 

4. Výchovná opatření 

 

1. Ředitel školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné právnické či 
fyzické osoby žákovi po projednání v pedagogické radě udělit pochvalu nebo jiné ocenění za 

mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo 
za dlouhodobou úspěšnou práci.  

2. Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních 
vyučujících žákovi po projednání s ředitelem školy udělit pochvalu nebo jiné ocenění za 
výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci.  

3. Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení 
žákovi uložit:  
a) napomenutí třídního učitele,  
b) důtku třídního učitele,  
c) důtku ředitele školy.  

4. Třídní učit neprodleně oznámí řediteli školy uložení důtky třídního učitele. 

5. Důtku ředitele školy lze žákovi uložit pouze po projednání v pedagogické radě.  
6. Ředitel školy nebo třídní učitel neprodleně oznámí udělení pochvaly a jiného ocenění nebo 

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

7. Udělení pochvaly a jiného ocenění a uložení napomenutí nebo důtky se zaznamená do 
dokumentace školy. Udělení pochvaly a jiného ocenění se zaznamená na vysvědčení za pololetí, 
v němž bylo uděleno.  

8. Na obou stupních školy se pedagogický sbor sjednotil v postupech hodnocení plnění povinností 
žáka. Systém je založen na evidování kladných (za nadstandardní plnění) či záporných bodů 
(neplnění povinností).  

9. Smyslem je: objektivní, přehledný, jednotný přístup všech učitelů s důrazem na výchovu vlastní 
odpovědnosti žáků za své chování, s pochopením pozitivních i negativních důsledků.  

10. Systém evidence je založen na možnosti zisku 
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+ kladných bodů za nadstandardní aktivity a plnění žákovských povinností 

- záporných bodů za neplnění žákovských povinností, nekázeň  
11. 1. třída – má vlastní systém hodnocení v rámci třídy. Při plnění žákovských povinností je kladen 

důraz na efektivní spolupráci rodiny a školy. 1. třída se považuje za adaptační období žáka na 
školní prostředí.  

12. Ve 2. třídě – je i nadále žádoucí efektivní spolupráce rodiny a školy, zároveň je nutné zvyšovat 
u žáka pocit zodpovědnosti za plnění svých žákovských povinností. Systém hodnocení vytvářejí 
třídní učitelky v rámci své třídy.  

13. Zavedení Evidenčních sešitů od 3. třídy  
14. Září každého školního roku považujeme za adaptační měsíc, proto systém evidence zahajujeme 

od října.  
15. Do Evidenčního sešitu zapisují třídní učitelé, ostatní vyučující v dané třídě, učitelé vykonávající 

dohled, organizující nadstandardní aktivity nebo učitelé přítomni danému problému.  
16. Učitelé udělují kladné a záporné body všem žákům dle stejných kritérií, tak aby byl bodový 

systém spravedlivý a pro žáky motivující.  
17. Průběžné vyhodnocení kladných bodů je v kompetenci třídních učitelů. Vyhodnocení bodů se 

provádí vždy na konci měsíce.  
18. V průběhu každého měsíce třídní učitelé sledují počet zápisů v Evidenčním sešitě a v ŽK. V 

případě dosažení hraničního počtu bodů ihned udělují výchovné opatření. Koncem měsíce 
provedou třídní učitelé vyhodnocení zápisem do ŽK, kde bude rodič informován o tom, jak si 
žák vedl v plnění svých povinností včetně počtu získaných kladných či záporných bodů.  

19. O udělených výchovných opatření, která jsou v kompetenci třídních učitelů (napomenutí 
třídního učitele, třídní důtka, pochvala třídního učitele), informují třídní učitelé na nejbližší 
pedagogické radě.  

20. Při zapomenutí více pomůcek na jednu hodinu bude udělen pouze jeden záporný bod.  
21. Zohledněni jsou žáci se speciálními vzdělávacími potřebami dle platných posudků 

poradenských zařízení.  
22. Závažnější přestupky proti školnímu řádu jako školní násilí, záškoláctví, svévolné ničení 

školního majetku, krádeže, podvody, vulgární jednání k dospělým či spolužákům, projevy 

šikany, přinesení či požití návykových látek v areálu školy včetně cigaret apod. považujeme za 

závažné porušení pravidel školního řádu, po kterém bude dle závažnosti přímo následovat 

odpovídající stupeň kázeňské sankce (i bez dosažení limitu záporných bodů).  
23. V případě zvláště závažného zaviněného porušení povinností stanovených zákonem č. 561/2004 

Sb. § 31 písm. 3, v platném znění ředitel vyloučí žáka ze školy nebo školského zařízení. To 

neplatí pro zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a zařízení pro preventivně 

výchovnou péči podle zákona upravujícího ústavní a ochrannou výchovu a preventivně 
výchovnou péči. (3)  

24. Zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči zaměstnancům školy nebo 
školského zařízení se vždy považují za závažné nebo vůči ostatním žákům se považují za 

zvláště závažné zaviněné porušení povinností stanovených zákonem č. 561/2004 Sb. § 31 písm. 
3, v platném znění.  

25. Dopustí-li se žák nebo student jednání podle odstavce „23“ a „24“ oznámí ředitel školy nebo 

školského zařízení tuto skutečnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí, jde-li o nezletilého, a 
státnímu zastupitelství do následujícího pracovního dne poté, co se o tom dozvěděl. 
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26. Tabulka přidělování bodů   
KLADNÉ BODY 

 

Týden bez zápisu v Evidenčním sešitě a bez zápisu v ŽK + 2b 
 

  
 

Vzorné plnění žákovské služby + 2b 
 

  
 

Nadstandardní aktivita žáka dle náročnosti + 1 až +10b 
 

  
 

Reprezentace školy dle náročnosti + 1 až +15b 
 

  
 


 účast ve vědomostních soutěžích školní kolo + 2b 

 


 účast ve vědomostních soutěžích okresní kolo + 4b 

 


 účast ve vědomostních soutěžích okresní kolo – úspěšný 

+ 8b  

řešitel, umístění 1. – 5. místo 
 

 
 


 účast ve vědomostních soutěžích krajské kolo + 10b 

 


 účast ve vědomostních soutěžích krajské kolo – úspěšný 

+ 13b  

řešitel, umístění 1. – 5. místo 
 

 
 


 účast ve vědomostních soutěžích celostátní kolo + 15b 

 


 účast ve sportovních soutěžích – základní kolo + 1b 

 


 účast ve sportovních soutěžích – okresní kolo + 3b 

 


 účast ve sportovních soutěžích – krajské kolo + 5b 
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 účast ve sportovních soutěžích –celostátní kolo + 10b 

 

  
 

ZÁPORNÉ BODY  
 

  
 

Nepřipravenost na vyučování, neplnění žákovských povinností 
- 1b  

(zapomenutí pomůcek)  

 
 

Zapomenutí žákovské knížky  - 2b 
 

  
 

Nevhodné chování v hodinách či o přestávkách  
 

(které neodpovídá přímo výchovnému opatření vyššího stupně) 
- 1 až -5b 

 

 
 

  
 

Ztráta žákovské knížky  - 3b 
 

  
 

Soustavné narušování vyučovací hodiny - 5b 
 

  
 

Nedostavení se na individuální vzdělávání po vyučování - 5b 
 

  
 

 
 

27. Tabulka výchovných opatření pro žáky 1. stupně   
Tabulka výchovných opatření pro 1. stupeň 

 

15 záporných bodů - 15b napomenutí třídního učitele 

    

+ 15 záporných bodů - 30b třídní důtka 

    

+ 15 záporných bodů - 45b ředitelská důtka po projednání 

   na pedagogické radě a schválení 

   ředitelem školy 

+ 15 záporných bodů - 60b snížený stupeň z chování 2 po 

   projednání na pedagogické radě 

   a schválení ředitelem školy 

+ 15 záporných bodů - 75b snížený stupeň z chování 3 po 

   projednání na pedagogické radě 

   a schválení ředitelem školy 

20 kladných bodů  + 20b pochvala třídního učitele 

    

+ 20 kladných bodů  + 40b pochvala ředitele školy 

   do ŽK 

+ 20 kladných bodů  + 60b návrh na pochvalu ředitele školy 

   na vysvědčení 

 

28. Tabulka výchovných opatření pro žáky 2. stupně   
Tabulka výchovných opatření pro 2. stupeň 

 

20 záporných bodů - 20b napomenutí třídního učitele 
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+ 20 záporných bodů - 40b třídní důtka 

    

+ 20 záporných bodů - 60b ředitelská důtka po projednání 

   na pedagogické radě a schválení 

   ředitelem školy 

+ 20 záporných bodů - 80b snížený stupeň z chování 2 po 

   projednání na pedagogické radě 

   a schválení ředitelem školy 

+ 20 záporných bodů - 100b snížený stupeň z chování 3 po 

   projednání na pedagogické radě 

   a schválení ředitelem školy 

20 kladných bodů  + 20b pochvala třídního učitele 

    

+ 20 kladných bodů  + 40b pochvala ředitele školy 

   do ŽK 

+ 20 kladných bodů  + 60b návrh na pochvalu ředitele školy 

   na vysvědčení 

 

1-3 neomluvené hodiny třídní důtka 

4-8 neomluvených hodin ředitelská důtka 

9-32 neomluvených hodin druhý stupeň z chování  

33 a více neomluvených hodin třetí stupeň z chování 

 

4.1 Individuální výchovný program v rámci řešení rizikového chování žáků 

 

Individuální výchovný program (dále jen IVýP) je forma spolupráce mezi školou, žákem a 
zákonným zástupcem. Cílem IVýP je odstranit rizikové chování žáka a zároveň předejít tak 
důsledkům z tohoto chování vycházejícím.  
Při řešení problému se škola obrací k zákonnému zástupci žáka jako k partnerovi, s nímž pracuje na 

dosažení stejného cíle – odstranění rizikového chování žáka. IVýP nabízí prostor pro vzájemný 
dialog a možnost vyhledat a nastavit vhodnou podporu pro žáka/zákonného zástupce k získání 

potřebných kompetencí směřujících k odstranění rizikového chování.  
Zákonnému zástupci i žákovi je poskytována potřebná podpora za účelem dosažení poskytované 
změny. Tato forma spolupráce se nikdy nepřesouvá k pouhé represi.  
Řešení rizikového chování žáka v rámci školy se odvíjí dle strukturovaného postupu, jehož je IVýP 
součástí.  
1. stupeň: Pohovor se žákem (rizikové chování je řešeno pouze v rámci školy mezi 

pedagogickým pracovníkem školy a žákem).  
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2. stupeň: Jednání se žákem a zákonným zástupcem (rizikové chování je řešeno v rámci školy 

mezi pedagogickým pracovníkem školy, žákem a jeho zákonným zástupcem).  
3. stupeň: Individuální výchovný program (prostřednictvím IVýP se jednotlivé strany 

zavazují k plnění stanovených úkolů)  
4. stupeň: Postoupení případu další straně (škola aktuálně využila všech dostupných způsobů  

řešení rizikového chování žáka a možností podpory zákonných zástupců, případ je předán do 
kompetence další straně)  

Četnost kontrolních setkání a jejich frekvence závisí na povaze každého konkrétního případu. IVýP 
může být nastaven na pololetí nebo na celý školní rok. Nejpozději na konci školního roku bude 
každý IVýP uzavřen a vyhodnocen.  
Impulzem pro využití IVýP může být dosažení určité závažnosti rizikového chování žáka, v jehož 
důsledku dochází k výraznému narušování procesu vzdělávání tohoto žáka, případně žáků ostatních. 

Podnět může podat kdokoliv z potencionálně zapojených stran, tzn. pedagogický pracovník školy, 
zákonný zástupce žáka, žák nebo další zainteresovaná strana mimo školu (OSPOD, pedagogicko-

psychologická poradna, SVP, pediatr...)  
IVýP využíváme, protože chceme předejít uplatnění některého z kázeňských opatření. S IVýP lze 
pracovat i v případě žáků, u kterých byla v minulosti kázeňská opatření uplatněna. S přihlédnutím k 

individuálním možnostem žáka lze IVýP využít i pro práci se žáky se sníženou kognitivní 
schopností.  
Prostřednictvím IVýP nejsou řešeny případy, které přesahují kompetence školy (např. závislost žáka 
na návykových látkách, domácí násilí, týrání...)  
Pro každý stupeň řešení rizikového chování žáka je k dispozici skupina formulářů pro jednotlivá 
setkání (úvodní, kontrolní, závěrečné). Po skončení setkání každý z účastníků obdrží kopii o 
záznamu jednání.  
Formuláře využívané školou se nachází v příloze1tohoto dokumentu. 
 

5. Způsob získávání podkladů pro hodnocení 

 

1. Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků a chování žáka získává 
učitel zejména těmito metodami, formami a prostředky:  

 soustavným diagnostickým pozorováním žáka,

 soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování,
 různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové), didaktickými testy,

 kontrolními písemnými pracemi a praktickými zkouškami předepsanými učebními osnovami
 analýzou různých činností žáka,

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

 rozhovory se žákem a zákonnými zástupci žáka. 
2. Známky získávají vyučující průběžně během celého klasifikačního období. Zkoušení je 

prováděno zásadně před kolektivem třídy, nepřípustné je individuální přezkušování po 

vyučování v kabinetech. Výjimka je možná jen při diagnostikované vývojové poruše, kdy je 
tento způsob doporučen ve zprávě psychologa.  

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

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

žákovi výsledek hodnocení okamžitě. Výsledky hodnocení písemných zkoušek a prací a 
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praktických činností oznámí žákovi nejpozději do 7 dnů. Učitel sděluje všechny známky, které 

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

žákovské knížky - současně se sdělováním známek žákům. Při hodnocení využívá i 

sebehodnocení žáka.  
4. Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní rok, 

aby se nadměrně nenahromadily v určitých obdobích.  
5. O termínu písemné zkoušky, která má trvat více než 30 minut, informuje vyučující žáky alespoň 

5 dní předem. Ostatní vyučující o tom informuje formou zápisu do třídní knihy. V jednom dni 
mohou žáci konat jen jednu zkoušku uvedeného charakteru.  

6. Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka průkazným způsobem tak, 

aby mohl vždy doložit správnost celkové klasifikace žáka i způsob získání známek (ústní 
zkoušení, písemné,..).V případě dlouhodobé nepřítomnosti nebo rozvázání pracovního poměru 

v průběhu klasifikačního období předá tento klasifikační přehled zastupujícímu učiteli nebo 
vedení školy.  

7. Pokud je klasifikace žáka stanovena na základě písemných nebo grafických prací, vyučující tyto 
práce uschovávají po dobu, během které se klasifikace žáka určuje nebo ve které se k ní mohou 
zákonní zástupci žáka odvolat - tzn. celý školní rok včetně hlavních prázdnin, v případě žáků s 
odloženou klasifikací nebo opravnými zkouškami až do 30.10. dalšího školního roku. Opravené 
písemné práce musí být předloženy všem žákům a na požádání ve škole také zákonným zástupcům.  

8. Pokud je žákovi navržena nedostatečná na konci klasifikačního období, informuje učitel 
prokazatelným způsobem zákonné zástupce a to dříve, než se s touto skutečností seznámí 
prostřednictvím vysvědčení (nejpozději 10 dní před konáním pedagogické rady).  

9. Vyučující dodržují zásady pedagogického taktu, zejména:  

 neklasifikují žáky ihned po jejich návratu do školy po nepřítomnosti delší než jeden týden,
 žáci nemusí dopisovat do sešitů látku za dobu nepřítomnosti, pokud to není jediný zdroj 

informací,
 účelem zkoušení není nacházet mezery ve vědomostech žáka, ale hodnotit to, co umí,
 učitel klasifikuje jen probrané učivo, zadávání nové látky k samostatnému nastudování celé 

třídě není přípustné,
 před prověřováním znalostí musí mít žáci dostatek času k naučení, procvičení a zažití učiva,
 prověřování znalostí provádět až po dostatečném procvičení učiva. 
10. Výchovný poradce je povinen seznamovat ostatní vyučující s doporučením psychologických 

vyšetření, které mají vztah ke způsobu hodnocení a klasifikace žáka a způsobu získávání 
podkladů. Údaje o nových vyšetřeních jsou součástí zpráv výchovného poradce na pedagogické 

radě. 
 

 

 

6. Podrobnosti o komisionálních a opravných zkouškách 

 

6.1 Komisionální zkouška 
 

1. Komisionální zkouška se koná v těchto případech:  
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 má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo 
druhého pololetí,

 při konání opravné zkoušky. 
2. Komisi pro komisionální přezkoušení jmenuje ředitel školy; v případě, že je vyučujícím daného 

předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad.  
3. Komise je tříčlenná a tvoří ji:  
a) předseda, kterým je ředitel školy, popřípadě jím pověřený učitel, nebo v případě, že vyučujícím 

daného předmětu je ředitel školy, krajským úřadem jmenovaný jiný pedagogický pracovník 
školy,  

b) zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák zařazen, popřípadě 
jiný vyučující daného předmětu,  

c) přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací oblasti 
stanovené.  

4. Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení. Výsledek přezkoušení 
stanoví komise hlasováním. Výsledek přezkoušení se vyjádří slovním hodnocením nebo 

stupněm prospěchu. Ředitel školy sdělí výsledek přezkoušení prokazatelným způsobem žákovi 

a zákonnému zástupci žáka. V případě změny hodnocení na konci prvního nebo druhého 
pololetí se žákovi vydá nové vysvědčení.  

5. O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy. Za řádné 
vyplnění protokolu odpovídá předseda komise, protokol podepíší všichni členové komise.  

6. Žák může v jednom dni vykonat přezkoušení pouze z jednoho předmětu. Není-li možné žáka ze 
závažných důvodů ve stanoveném termínu přezkoušet, stanoví orgán jmenující komisi náhradní 
termín přezkoušení.  

7. Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitel školy v souladu se školním vzdělávacím 
programem.  

8. Vykonáním přezkoušení není dotčena možnost vykonat opravnou zkoušku.  
9. Třídní učitel zapíše do pedagogické dokumentace poznámku o vykonaných zkouškách, doplní 

celkový prospěch. 
10. Ředitel školy vydá žákovi vysvědčení s datem poslední zkoušky. 

 

 

 

 

6.2 Opravná zkouška 

 

1. Žáci 9. ročníku a žáci, kteří na daném stupni dosud neopakovali ročník a na konci roku 
neprospěli nejvýše ze dvou povinných předmětů s výjimkou předmětů výchovného zaměření, 
konají opravné zkoušky. 

2. Opravné zkoušky jsou komisionální. Žák může v jednom dni skládat pouze jednu opravnou 

zkoušku. Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce letních prázdnin, ze závažných 

důvodů do 15. září následujícího školního roku. Do té doby je žák zařazen do nejbližšího 

vyššího ročníku, popřípadě znovu do devátého ročníku.  
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3. Termín zkoušky a tříčlennou zkušební komisi ve složení: předseda, zkoušející učitel a přísedící, 
jmenuje ředitel školy. Třídní učitel prokazatelně informuje rodiče o termínu opravných zkoušek 
nebo komisionálního přezkoušení.  

4. Žák, který bude vykonávat opravnou zkoušku, obdrží od příslušného vyučujícího obsah a 
rozsah učiva a dva termíny konzultací během školních prázdnin.  

5. O zkoušce se pořizuje protokol. Výsledek opravné zkoušky je roven hodnocení v klasifikačním 
období, ve kterém se opravná zkouška skládá. 

6. Po vykonání opravných zkoušek je žákovi vydáno nové vysvědčení, a to i v případě, že se 

hodnocení z předmětů, ze kterých žák konal opravné zkoušky, nezměnilo, uvádí se hodnocení 

za obě pololetí. Pokud se žák k opravným zkouškám nedostaví, nové vysvědčení mu vydáno 

nebude.  
7. Žákovi, který konal opravnou zkoušku, se na vysvědčení uvede datum poslední opravné 

zkoušky v daném pololetí. 

 

7. Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

 

Klasifikace a hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s přiznanými podpůrnými 
opatřeními prvního až pátého stupně  
1. Vyučující respektují doporučení psychologických vyšetření žáků a uplatňují je při klasifikaci a 

hodnocení chování žáků a také volí vhodné a přiměřené způsoby získávání podkladů.  
2. Dětem a žákům, u nichž je diagnostikována SVPU, je nezbytné po celou dobu docházky do 

školy věnovat speciální pozornost a péči.  
3. Pro zjišťování úrovně žákových vědomostí a dovedností volí učitel takové formy a druhy 

ověřování, které odpovídají schopnostem žáka a na něž nemá porucha negativní vliv. Kontrolní 
práce a diktáty píší tito žáci po předchozí přípravě.  

4. Pokud je to nutné, nebude dítě s vývojovou poruchou vystavováno úkolům, v nichž vzhledem k 
poruše nemůže přiměřeně pracovat a podávat výkony odpovídající jeho předpokladům.  

5. Vyučující klade důraz na ten druh projevu, ve kterém má žák předpoklady podávat lepší 
výkony. Při klasifikaci se nevychází z prostého počtu chyb, ale z počtu jevů, které žák zvládl.  

6. Klasifikace je doprovázena slovním hodnocením, které klasifikaci může zcela nahradit, tj. 
vyjádřením pozitivních stránek výkonu, objasněním podstaty neúspěchu, návodem, jak mezery 
a nedostatky překonávat.  

7. U žáka prvního až devátého ročníku s prokázanou SVPU nebo chování rozhodne ředitel školy o 

použití širšího slovního hodnocení na základě žádosti zástupce žáka. děti, u kterých je 

diagnostikována SPU, mohou být se souhlasem rodičů během celého jejich vzdělávání hodnoceny z 

mateřského jazyka a z jiných jazyků slovně (a to jak v průběhu školního roku, tak na pololetním a 

závěrečném vysvědčení). U dětí s diagnostikovanou dyskalkulií bude totéž platit pro matematiku a 

další předměty, kde výsledky mohou být touto poruchou ovlivněny. Dítě lze hodnotit slovně po 

dohodě s rodiči a odborníkem prakticky ve všech předmětech, do nichž se porucha promítá. Jakmile 

žák překoná nejvýraznější obtíže, je vhodné postupně přecházet k běžné klasifikaci. 
8. Mírnější klasifikace je uplatňována v souladu s individuálním vzdělávacím plánem (IVP) a 

PLPP a to v případě, kdy diagnostikovaný handicap znevýhodňuje žáka při hodnocení. 

Výhodnější je v tomto případě použít slovního hodnocení, které pomocí popisného jazyka 
hodnotí s přihlédnutím k IVP žákovy výsledky.  
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9. Při uplatňování všech těchto možností vyučující postupují velmi individuálně, s využitím všech 
dostupných informací, zejména informací z odborných vyšetření a ve spolupráci se zákonnými 
zástupci žáka.  

10. Ředitel školy na základě žádosti zákonných zástupců a vyjádření školského poradenské zařízení 
povoluje, aby žák se speciálními vzdělávacími potřebami s přiznanými podpůrnými opatřeními 
prvního až pátého stupně byl vypracován pro kterýkoliv předmět příslušnými vyučujícími 
individuální výukový plán, který se může radikálně lišit od výuky v daném postupném ročníku, 
přitom však bude poskytovat dítěti v příslušných předmětech ucelené a dítětem zvládnutelné 
základy. Individuální plány se vypracovávají krátce a rámcově v písemné formě. 

 

8. Způsob hodnocení žáků cizinců 

 

1. Při hodnocení výsledků vzdělávání žáků, kteří nejsou státními občany České republiky a plní v 

České republice povinnou školní docházku se postupuje podle § 51 až 53 školského zákona a § 
14 až 17 vyhlášky, tj.postupuje se stejně jako u žáků – občanů ČR s výjimkou § 15 odst. 6 

vyhlášky 48/2005 Sb., o základním vzdělávání:  
2. Při hodnocení žáků cizinců, kteří plní v České republice povinnou školní docházku, se úroveň 

znalosti českého jazyka považuje za závažnou souvislost podle odstavců 2 a 4, která ovlivňuje 
jejich výkon.  

3. Škola nemá povinnost žáka - cizince doučovat českému jazyku. 

 

 

 

 

 

III Závěrečná ustanovení 
 

1. Zrušuje se předchozí znění této směrnice č.j.: 03_04/2018, s účinností od 3.9.2018. 

2. Směrnice nabývá účinnosti dnem: 7. 10. 2019 
3. dle § 30 školského zákona č. 561/2004 Sb. zveřejňuje ředitel školy tento řád následujícím 

způsobem: uložením na webu školy 
4. Zaměstnanci školy s tímto řádem byli seznámeni na provozní poradě dne 12. 9. 2019 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                              Mgr. Jindřiška Trčálková 

                                                                                              ředitelka školy 
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