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1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců dětí a 

nezletilých žáků 
(dle zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění novely č.472/2011 Sb.) 

 

 

a) Práva žáků a zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků 

(dle § 21) 

       Žáci mají právo 

 na vzdělání a školské služby 

 na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělání 

 vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich 

vzdělávání vhodnou formou třídnímu učiteli, pedagogickým a 

nepedagogickým pracovníkům, výchovné poradkyni a vedení školy 

 zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků (školní parlament), volit a 

být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na 

vedení školy se stanovisky a vyjádřeními tohoto samosprávného orgánu 

 na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se 

vzdělávání a výchovy 

 na ochranu před šikanou, patologickými jevy a na poskytnutí pomoci 

z nesnází a problémů 

 na přístup k informacím, které podporují jejich všeobecný rozvoj a zároveň na 

ochranu před informacemi, které mu škodí 

 

        Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků mají právo 

  na přístup k informacím o průběhu a výsledcích jejich vzdělávání 

 být voleni do Školské rady 

 na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech, které se týkají 

vzdělávání podle školského zákona 

 vyjadřovat se ke všem rozhodnutím, která se jich nebo jejich dětí týkají a 

jejich vyjádření musí být věnována pozornost 

 

 

b) Povinnosti žáků a zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků 

                                      (dle § 22) 

 

 

Žáci jsou povinni 

 

 řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat 



 dodržovat školní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně a bezpečnosti, s 

nimiž byli seznámeni 

 plnit pokyny pedagogických a nepedagogických pracovníků školy vydané 

v souladu s právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem 

 informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo 

jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh 

vzdělávání 

 dokládat důvody své nepřítomnosti ve vyučování v souladu s podmínkami 

stanovenými školním řádem 

 

              Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni 

 

  zajistit, aby dítě a žák docházel řádně do školy 

  na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek 

týkajících se vzdělávání dítěte 

 dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka ve vyučování v souladu 

s podmínkami stanovenými školním řádem 

 oznamovat škole údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo 

bezpečnost dítěte a žáka, a změny v těchto údajích 

 informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte 

nebo žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na 

průběh vzdělávání 

 

2. Provoz a vnitřní režim školy  
             (dle § 30) 

 

a) Docházka do školy 

 

 žák je povinen účastnit se výuky podle rozvrhu hodin, na vyučování přichází 

včas a vždy si připraví potřebné věci na vyučování 

 před první vyučovací hodinou je žák ve třídě 5 minut před jejím zahájením 

 nepřítomnost žáka ve škole omluví zákonný zástupce nejdéle do 3 dnů od 

zahájení nepřítomnosti a to buď: 

 telefonicky do kanceláře školy, nebo přímo třídnímu učiteli 

 e-mailem na adresu skola@zsskolninamesti.cz 

 osobně ve škole 

 po skončení nepřítomnosti doloží žák nejdéle do 3 pracovních dní omluvenku 

od zákonného zástupce na omluvném listě nebo v žákovské knížce 

 V odůvodněných případech má škola právo vyžadovat na omluvu 

nepřítomnosti žáka lékařské potvrzení. V těchto případech budou zákonní 

zástupci písemně vyrozuměni. 



 na předem známou nepřítomnost zákonný zástupce nebo organizace 

vyžadující žákovu účast, jsou povinni podat písemnou žádost o uvolnění 

z vyučování (formulář je na www. stránkách školy nebo u třídního učitele) 

 na 1-2 vyučovací hodiny u vyučujícího učitele 

 na 1-2 dny u třídního učitele 

 na 3 a více dní u ředitele školy 

 

 opakované pozdní příchody žáků vyjma zpoždění HDP (vlak, autobus, MHD) 

dojíždějících žáků a návštěvy lékaře budou posuzovány takto: 

 5 pozdních příchodů během pololetí  -   důtka třídního učitele 

 10 pozdních příchodů během pololetí -  důtka ředitele školy 

 vyšší počet pozdních příchodů během pololetí - snížená známka 

z chování 

 pokud délka nepřítomnosti (pozdního příchodu) jednorázově 

přesáhne 25 minut z vyučovací hodiny, bude tato hodina 

hodnocena jako neomluvená 

 v době vyučování žáci navštěvují lékaře jen v nutném případě (vyšetření u 

specialistů atd.) 

 při dřívějším odchodu ze školy je žák povinen o této skutečnosti informovat 

třídního učitele a vyučujícího předmětu, z kterého odchází, prostřednictvím 

potvrzení od zákonného zástupce na příslušném formuláři, který je ke stažení 

na www.stránkách školy, nebo u třídního učitele 

 pokud si zákonný zástupce nevyzvedne dítě ze školy, školní družiny do 

skončení provozu, bude dítě předáno odboru sociální péče a policii 

 pokud si zákonný zástupce vyzvedává dítě ze školy před jeho skončením, 

musí o tom informovat vyučujícího v hodině, nebo třídního učitele 

 osoby, které navštíví školu pod vlivem alkoholu a omamných látek, nebudou 

do školní budovy vpuštěny a bude přivolána policie 

 všechny tři školní budovy jsou zamčeny a opatřeny otvíracím čipovým 

systémem, dálkovým systémem ovládaným z kanceláří a kamerovým 

systémem se záznamem. Kamerový systém je provozován dle směrnice 

vydané ředitelem školy a uložené v kanceláři školy.  Vstup cizích osob je 

povolen pouze po zjištění důvodu jejich návštěvy a případné identifikaci 

 každá návštěva se musí hlásit v kancelářích školy, žáci nejsou oprávněni 

kohokoli do školních budov pouštět 

 žákům se do školy nedoporučuje jezdit na kolech, malých motocyklech (po 

získání řidičského oprávnění), na kolečkových bruslích a koloběžkách. Ve 

škole nejsou prostory na jejich ukládání a škola za tyto prostředky neručí. 

 

b) Vnitřní chod školy a základní pravidla společenského chování 

 

 školní budovy jsou pro žáky otevřeny 20 minut před zahájením ranního 

vyučování a vchody se zamykají 5minut před zvoněním na první vyučovací 

hodinu (týká se budovy Sladkovského) 

http://www.stránkách/


 na budově Sladkovského žáci využívají pro vstup do školy boční vchod 

v místě jejich šatny 

 po uzamčení bočního vchodu v budově Sladkovského je škola přístupná 

pouze hlavním vchodem 

 u ostatních budov se ke vchodu do školy využívají hlavní vchody 

 budovy „ Růžovku a Šedivku“ po skončení vyučování žáci opouští hlavním 

vchodem, budovu Sladkovského vchodem bočním 

  v době vyučování nebo o přestávkách žák neopustí bez svolení vyučujícího 

třídu, budovu školy, školní pozemek, tělocvičnu, hřiště, sportovní halu, 

stadion, případně další místa, kde škola pořádá vzdělávací a výchovné akce  

 žáci se při polední přestávce zdržují mimo budovu školy, dle novely vyhlášky 

č.48/2005 se polední přestávka nestala součástí povinné školní docházky. V 

případě nepříznivého počasí, žáci mohou polední přestávku trávit ve třídě 

tomu určené a škola zajistí jejich dohled. 

 rozsah dohledu nad žáky stanoví vedení školy a je umístěn na viditelném 

místě v dané lokalitě 

 každý žák je povinen se řídit pokyny pedagoga nebo osoby pověřené 

vedením školy k zajištění dohledu 

 přestávky jsou 10 minutové s výjimkou 20 minutové před třetí vyučovací 

hodinou a 5 minutových před 7 a 8 vyuč. hodinou 

 vyučovací hodina je 45 minutová, dvě hodiny TV, pracovních činností, VV a 

volitelných předmětů jdoucích po sobě lze vyučovat bez přestávky, ale žákům 

je nutno poskytnout úměrný čas na osobní potřeby 

 žáci se při pobytu ve škole chovají podle pravidel slušného chování, zdraví 

pedagogické i nepedagogické pracovníky školy a dospělé návštěvy školy 

 žáci jsou povinni do školy chodit vhodně oblečeni a upraveni, v šatně se 

přezouvají a odkládají svrchní oděv. Na budovách „ Růžovka a Šedivka“ si 

šatny zamykají a přístup do nich mají pouze žáci příslušné třídy. Na budově 

Sladkovského mají žáci k dispozici osobní šatní skříňky, které jsou povinni 

používat, za uzamčení skříňky si zodpovídají žáci osobně. Žáci jsou povinni 

skříňky otevřít ke kontrole na vyžádání ředitele školy, třídního učitele, pana 

školníka a ostatních vyučujících. 

 žáci do školy nenosí cenné věci a větší obnosy peněz, v případě nutnosti 

mohou žáci peníze předat do úschovy třídnímu učiteli nebo v kanceláři školy. 

Za ztrátu věcí, které nesouvisejí s výukou, škola neodpovídá. Každou ztrátu 

je však nutno okamžitě nahlásit třídnímu učiteli. 

 přestávky žáci tráví ve třídě, na chodbě nebo na školní zahradě (budova 

Sladkovského) a dodržují pokyny dozorujícího učitele. Před zazvoněním je 

žák povinen se odebrat do třídy a připravit se na vyučování. 

 při odchodu do odborných učeben, jiných tříd, tělocvičny, školního pozemku 

nebo na akci mimo školu, žáci přechází na místo 3 minuty před zahájením 

této hodiny nebo akce. Do této doby tráví přestávku u své třídy. 

 ve škole je zakázáno při hodinách používání mobilních telefonů, MP 

přehrávačů a jiné mobilní techniky a pořizování obrazových a zvukových 

záznamů bez svolení zainteresované osoby. Tyto přístroje musí být vypnuty 

po dobu vyučování a žák je může zapnout až o přestávce. V případě 



porušení tohoto nařízení má právo učitel přístroj žákovi ve vyučovací hodině 

odebrat na dobu nezbytně nutnou. 

 pokud žák není na vyučování připraven, zapomněl potřebné pomůcky, omluví 

se vyučujícímu na začátku hodiny 

 před odchodem ze třídy po skončení vyučování je žák povinen uvést své 

místo do náležitého pořádku, odnese hrubou nečistotu do koše, seřadí se a 

společně s ostatními žáky odejde za doprovodu vyučujícího do šatny a na 

oběd 

 žáci, kteří se stravují ve školní jídelně, dodržují Řád školní jídelny a řídí se 

pokyny dozorujícího pedagoga a personálu kuchyně nebo výdejny stravy. 

Pokud žák nebude opakovaně dodržovat Řád školní jídelny, může tato 

skutečnost vést k vyloučení ze školního stravování. 

 žáci, kteří se ve školní jídelně nestravují, nemají do jídelny povolen vstup při 

vydávání a konzumaci obědů 

 do školy je žákům zakázáno nošení předmětů, které činí útok proti tělu 

důraznějším, předmětů ohrožujících život a zdraví žáků a jejich používání 

 ve škole a na akcích pořádaných školou je žákům zakázáno požívat 

alkoholické nápoje, držet, distribuovat a zneužívat návykové látky a 

pyrotechniku. V případě porušení tohoto odstavce škola splní ohlašovací 

povinnost a bude tuto skutečnost hlásit rodičům nebo zákonnému zástupci, 

orgánům sociálně právní ochrany dětí (§ 10, odst. 4 zák. č. 359/1999 Sb., o 

sociálně právní ochraně) a Policii ČR. Na základě zjištěných skutečností 

bude žák/žákyně potrestán důtkou ředitele školy nebo sníženou známkou 

z chování. 

 na školních akcích pořádaných mimo budovu školy se žáci řídí Školním 

řádem a konkrétními řády jednotlivých míst, kde je vzdělávací proces 

uskutečňován (např. lázeňský, ubytovací, návštěvnický atd.) 

 pokud žák způsobí škodu na majetku školy nebo soukromé osoby ve školní 

budově, nebo na akci pořádané školou jsou o této události neprodleně 

informováni zákonní zástupci a je jejich povinností tuto škodu nahradit 

 žáci se ve škole a na akcích pořádaných školou i v osobním životě chovají 

k sobě i ostatním spoluobčanům ohleduplně, bez rasových a xenofobních 

předsudků, zdravotně indisponovaným dle možností pomáhají a dodržují 

normy společenského chování 

 žáka je možné vyloučit z výletu, exkurze, či jiné školou pořádané akce 

z výchovných důvodů, po předchozím projednání se zákonnými zástupci a 

vedením školy 

 za studijní výsledky a chování je přímo zodpovědný žák a jeho zákonný 

zástupce 

 při jakémkoli náznaku šikany, nebo porušení školního řádu oznámí svědci 

tuto událost třídnímu učiteli, nebo přímo vedení školy 

 žáci školy a pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci, se nesmí vzájemně 

vystavovat psychickému ani fyzickému nátlaku a k takovému tlaku nesmí 

využívat ani internet a sociální sítě 

 zvlášť hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka  vůči pracovníkům školy se 

vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených 



školským zákonem, za něž může být žák ( podmíněně) vyloučen ze školy, 

má-li splněnou povinnou školní docházku (§31 odst. 3 škol. zákona) 

 v případě podezření má vedení školy právo si vyžádat na žákovi zkoušku na 

alkohol nebo návykové látky 

 v případě úrazu při pobytu ve škole a na školních akcích je žák povinen tuto 

událost neprodleně ohlásit dozorujícímu nebo třídnímu učiteli 

 

 

 

3. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků 
           (dle § 30) 

 

 

Žáci mají právo využívat zařízení školy, pomůcky, učebnice a učební materiály 

k potřebám výuky dle daných pravidel. 

 

Žák je povinen 

 

 mít učebnice a další pomůcky v pořádku po dobu školní docházky 

 chovat se ke školnímu majetku v souladu se školním řádem a jakékoli 

poškození okamžitě hlásit vyučujícímu nebo třídnímu učiteli, popřípadě 

v ředitelně školy 

 při poškození školního majetku (učebnic, pomůcek, vybavení atd.) škodu 

nahradit ve sjednané výši 

 udržovat své místo, třídu, jídelnu i ostatní prostory školy a místa, kde se 

školní vzdělávání uskutečňuje, v čistotě a pořádku 

 žáci odpovídají za věci jimi užívanými ve školním procesu a jsou vlastnictvím 

školy a odpovídají za škodu oni nebo jejich zákonní zástupci podle obecné 

úpravy OZ či podle zvláštní úpravy § 391 ZP ( učebnice, pomůcky, materiální 

vybavení tříd, vymalování tříd, šatní skříňky atd.) 

 

4.   Spolupráce zákonných zástupců žáků a dětí            

  s pedagogickými pracovníky 
                         (dle zák.561/2004 Sb. - školský zákon) 

 

 

 všichni učitelé jsou podle potřeby ve spojení se zákonnými zástupci žáků, 

třídní učitelé informují zákonné zástupce o průběžné klasifikaci během 

rodičovských schůzek 

 minimálně třikrát ročně svolává třídní učitel podle pokynu vedení školy 

schůzku zákonných zástupců žáků 



 zákonný zástupce žáků se může informovat o prospěchu a chování žáka u 

jednotlivých vyučujících po předchozí domluvě, nebo prostřednictvím e-

mailové pošty 

 učitelé zapisují průběžné hodnocení výsledků vzdělávání žáků do žákovské 

knížky, aby byli zákonní zástupci průkazně informováni o prospěchu a 

chování svého dítěte ve škole 

 při zhoršení prospěchu ke stupni nedostatečný nebo chování na snížený 

stupeň musí být zákonní zástupci o této skutečnosti prokazatelně informováni 

 v případě závažných výchovných nebo vzdělávacích potíží žáka se konají 

jednání výchovné komise za účasti zástupců vedení školy, výchovné 

poradkyně, třídního učitele, zákonného zástupce, případně zástupců 

příslušných orgánů Městského úřadu (sociální odbor, městské policie atd.) z 

jednání se pořizuje zápis, který je uložen v ředitelně školy a může být 

poskytnut i k jednání výchovných nebo trestných komisí působících ve správě 

města 

 

 

 

 

5.  Ochrana osobnosti ve škole (učitel, žák) 
 
 
 

 Pedagogičtí pracovníci mají povinnost zachovávat mlčenlivost a chránit před 
zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí, žáků a studentů a 
výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního 
poradenského pracoviště, s nimiž přišli do styku. 

 

 Právo žáků a zákonných zástupců žáků na přístup k osobním údajům, na opravu a 
výmaz osobních údajů a právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů se 
řídí směrnicí ředitele školy k ochraně osobních údajů. 

 
 

 Žáci mají během vyučování vypnuté mobilní telefony, fotoaparáty a jinou 
záznamovou techniku, která slouží k pořizování obrazových a zvukových záznamů. 
Pořizování zvukových a obrazových záznamů osob (učitel, žák) bez jejich svolení je 
v rozporu s občanským zákoníkem (§ 84 a § 85). Narušování vyučovacího procesu 
mobilním telefonem (případně jinou technikou), bude hodnoceno jako přestupek proti 
školnímu řádu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

6. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků  

 
      Součástí tohoto Školního řádu jsou pravidla hodnocení výsledků vzdělávání  

                       

 
        

 

 

Mgr. Martin Vykydal 

                                                                                          ředitel školy 

 

 

 

 

 

 

Schváleno Školskou radou:  

 

 

 

Platnost: od  :  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


