
 - 1 - 

  
 

 

Základní škola, Praktická škola a Dětský domov Brno, Vídeňská,  

příspěvková organizace 
 

ŠKOLNÍ  ŘÁD  

 

Č.j.:                

 

   ZŠ/Víd. 515a/15  

Skartační znak:       A10 

 

Vypracoval: 

 

    Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka 

 

Schválil: 

 

    Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka 

 

Pedagogická rada projednala dne: 

 

26.  8. 2015 

Směrnice nabývá platnosti dne:  1. 9. 2015 

Účinnost ode dne: 1. 9. 2015 

Změny ve školním řádu jsou prováděny formou číslovaných písemných 

dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 směrnici – školní řád. 



 - 2 - 

ŠKOLNÍ ŘÁD – 1. oddíl 

Obsah 

 

I.    Charakteristika zařízení........................................................................................................ 3 

II. Obecná ustanovení ................................................................................................................. 4 

III. Základní práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o 

pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky .................................................... 4 

1. Základní práva a povinnosti žáků a studentů .................................................................. 4 

2. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků ................................................................. 7 

3. Práva a povinnosti zaměstnanců školy ............................................................................ 9 

4. Pravidla vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole .................................................. 10 

IV. Provozní a vnitřní režim školy ........................................................................................... 11 

1. Docházka do školy a omlouvání nepřítomnosti ............................................................ 11 

2. Chování žáků ve škole ................................................................................................... 13 

3. Chování žáků ve třídě .................................................................................................... 14 

4. Vnitřní režim školy ........................................................................................................ 15 

4.1 Režim při akcích mimo školu ................................................................................ 17 

V.  Podmínky zajištění bezpečnosti, požární ochrany a ochrany zdraví .................................. 19 

1. Ochrana žáků před rizikovým chováním a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo 

násilí ..................................................................................................................................... 21 

VI. Pravidla pro zacházení s majetkem školy ze strany žáků a studentů ................................. 23 

VII.   Výchovná opatření .......................................................................................................... 24 

1. Pochvaly a jiná ocenění ................................................................................................. 24 

2.  Kázeňská opatření ........................................................................................................... 24 

IX. Závěrečná ustanovení ......................................................................................................... 30 

X. Přílohy ................................................................................................................................. 31 

Příloha č. 1:........................................................................................................................... 31 

1. Pravidla hodnocení výsledků žáků a studentů ............................................................... 31 

Příloha č. 2:........................................................................................................................... 54 

1.      Řády učeben ................................................................................................................. 54 



 - 3 - 

I.    Charakteristika zařízení      

 

Základní škola, Praktická škola a Dětský domov Brno, Vídeňská, 

příspěvková organizace, Vídeňská 244/26, 639 00 Brno 

 

Škola sdružuje:  

Základní škola praktická kapacita: 214 žáků IZO: 110 300 688 

Praktická škola  kapacita: 24 žáci  IZO: 110 300 696 

Školní družina   kapacita: 17 žáků IZO: 110 300 700 

Dětský domov   kapacita: 16 lůžek IZO: 150 069 405 

Školní jídelna   kapacita: 100 jídel IZO: 110 300 726 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Mgr. Anna Sedláčková 

                          Ředitelka školy 



 - 4 - 

II. Obecná ustanovení 

a) Školní řád upravuje podmínky soužití na Základní škole, Praktické škole a 

Dětském domově Brno, Vídeňská, příspěvková organizace ve smyslu § 30, 

odst. 1)  zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona. 

b) Školní řád je závazný pro všechny žáky školy, jejich zákonné zástupce a všechny 

zaměstnance školy. 

c) Školní řád je platný v prostorách školy v době vyučování i v době přestávek a při 

všech akcích pořádaných školou. 

 

III. Základní práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců 

ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů 

s pedagogickými pracovníky 

 

1. Základní práva a povinnosti žáků a studentů 

Žáci a studenti mají právo: 

- na vzdělání a přístup k informacím o průběhu a výsledcích svého vzdělávání a informacím, 

které podporují jejich rozvoj. Ve škole mají právo získávat znalosti prostřednictvím výuky, 

individuálního přístupu vyučujícího, přístupu na internet, využíváním žákovské knihovny, 

navštěvováním mimoškolních zájmových útvarů pořádaných školou, 

- na vyjádření vlastního názoru přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušného 

chování a je úměrná věku, 

- vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, 

- na poradenskou pomoc školy, základní poradenskou pomoc jsou povinni poskytnout 

všichni pedagogičtí pracovníci, specifickou pak poradenský tým pracující na škole, 
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- mají právo požadovat konzultaci u vyučující jednotlivých předmětů, která jim bude 

poskytnuta v době konzultačních hodin pedagoga, 

- v případě dlouhodobého onemocnění na individuální péči a dodatečný výklad učiva mimo 

rámec vyučování, 

- mají právo na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace a násilí, sexuálním 

zneužíváním, šikanováním a před kontaktem s návykovými látkami, 

- používat sportovní či jiné vybavení zakoupené školou při školních soutěžích, na školních 

výletech a akcích pořádaných školou, 

- pokud jsou zletilí, mají právo volit a být voleni do školské rady, 

- zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků a studentů, volit a být do nich voleni, 

pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy 

je povinen se stanovisky a vyjádřením těchto samosprávných orgánů zabývat, 

- žák má právo na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a 

dodržování základních psychohygienických podmínek, má právo být seznámen se všemi 

předpisy se vztahem k jeho pobytu a činností ve škole. Z náboženských důvodů má právo 

nosit pokrývku hlavy v budově školy. 

 

Žáci a studenti jsou povinni: 

- řádně a pravidelně docházet do školy a řádně se vzdělávat a systematicky se připravovat na 

vyučování, 

- udržovat v pořádku své školní potřeby, sešity, učebnice a pomůcky a chránit zařízení a 

majetek školy před poškozením, 

- chodit do školy včas podle rozvrhu hodin a účastnit se činností organizovaných školou, 

- chodit do školy vhodně a čistě upraven a oblečen dle platných společenských norem, 

- účast na vyučování nepovinných předmětů je po přihlášené žáky povinná, odhlásit se může 

vždy ke konci pololetí, 
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- dodržovat školní řád a další vnitřní předpisy školy. V zájmu ochrany vlastního zdraví a 

zdraví ostatních osob jsou pravidelně poučeni na začátku a v pololetí školního roku 

v oblasti bezpečnosti a ochraně zdraví, 

- chovat se tak, aby neohrozil zdraví svoje, ani jiných osob. Žákům jsou zakázány všechny 

činnosti, které jsou zdraví škodlivé (kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání 

návykových a zdraví škodlivých látek), 

- každý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti s činností školy, hlásí žák bez 

zbytečného odkladu vyučujícímu, třídnímu učiteli nebo jinému zaměstnanci školy, 

- plnit pokyny pedagogických pracovníků, vydané v souladu se školním řádem a s právními 

předpisy, 

- nenarušovat proces vzdělávání nevhodným způsobem – výkřiky, chozením po třídě, 

mluvením, 

- v době přestávek dodržovat pravidla slušného a bezpečného chování, dbát pokynů 

pedagogického dozoru, nenavštěvovat jiné třídy ani nechodit na jiná poschodí, dále 

neotvírat ani nemanipulovat s okny, 

- při přesunu do odborných učeben žáci vyčkají příchodu vyučujícího v kmenové třídě a za 

jeho doprovodu vstupují do odborných učeben, 

- mít po celou dobu vyučování (tedy i v době přestávek) vypnutý mobilní telefon, MP3, a 

jiné audiovizuální přístroje (tablety a notebooky) uložené ve školní tašce. Nejedná se o 

školní pomůcky a škola neodpovídá za jejich ztrátu či poškození, 

- nenosit do školy předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zdraví a 

bezpečnost žáka nebo jiných osob. Cenné předměty, včetně šperků, ukládá u učitele, který 

jej přebere do úschovy a zajistí jejich bezpečnost, 

- hlásit okamžitě komukoliv z pracovníků školy vydírání, fyzický či psychický nátlak, 

ponižování nebo sexuální obtěžování konané na půdě školy i mimo školu, 

- zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka nebo studenta vůči pracovníkům školy 

se vždy považují za závažné zaviněné porušení školního řádu, 
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- před ukončením vyučování z bezpečnostních důvodů neopouštět školní budovu bez 

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

vyučujících a pod jejich dohledem. 

 

Zletilý žáci a studenti jsou povinni: 

- 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, 

- oznamovat škole údaje podle § 28 odst. 2) a 3) a další údaje, které jsou podstatné pro 

průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a studenta a změny v těchto údajích. 

 

2. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků 

Zákonní zástupci žáků a studentů mají právo: 

- na svobodnou volbu školy pro své dítě, 

- na přístup k informacím souvisejících se vzděláváním jejich dítěte, o průběhu a výsledcích 

vzdělávání žáka a k dalším informacím, které vyplývají z docházky do školy, a to na 

pravidelných třídních schůzkách a nebo v době konzultačních hodin jednotlivých 

vyučujících,  s jejichž termíny jsou zákonní zástupci seznámeni na začátku školního roku, 

- na vyjádření názoru týkajícího se provozu školy, obsahu a formy a vzdělávání a jeho 

vyjádření je věnována náležitá pozornost, v případě připomínek uvedených v zápisu ze 

třídní schůzky, odpoví tř. učitel a nebo vedení školy písemně do 14 dnů, 

- u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vzdělávání, jehož obsah, formy 

a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření nezbytných 

podmínek, které toto vzdělání umožní, 
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- na informace a poradenskou pomoc školy. Základní poradenskou pomoc jsou povinni 

poskytnout kvalifikovaně všichni pedagogičtí pracovníci školy. Specifickou pak zejména 

výchovný poradce, metodik prevence a třídní učitel, kteří tvoří poradenské centrum na 

škole, 

- vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání žáka, 

- požádat o přezkoumání výsledků hodnocení žáka, 

- nahlížet do výroční zprávy, pořizovat si z ní výpisy a opisy, 

- volit a být voleni do školské rady. 

 

Zákonní zástupci žáků a studentů jsou povinni: 

- zajistit žákovu řádnou a pravidelnou docházku do školy,  

- dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka ve vyučování v souladu s podmínkami 

stanovenými školním řádem, 

- průběžně spolupracovat s třídním učitelem, navštěvovat třídní schůzky a na výzvu školy se 

dostavit k projednání závažných skutečností týkajících se vzdělávání a chování žáka, 

- informovat školu o zdravotním stavu žáka, specifických zdravotních obtížích nebo jiných 

skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání a zejména o všech změnách, 

které v průběhu školního roku nastaly, a to neprodleně, např. změna adresy trvalého 

bydliště, soudní rozhodnutí upravující soužití s některým ze zákonných zástupců, jiná 

soudní rozhodnutí týkající se žáka, 

- oznámit škole údaje důležité pro průběh vzdělávání nebo bezpečnosti žáka, jedná se 

zejména o jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství, místo trvalého pobytu, údaje o 

zdravotní způsobilosti, psychologické vyšetření, údaje o druhu postižení nebo zdravotního 

znevýhodnění, jméno a příjmení zákonných zástupců, místo jejich trvalého pobytu a 

korespondenční adresa a telefonické spojení, 

- zúčastnit se projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte na vyzvání 

ředitele školy (§ 22 odst. 3 písm. b) školského zákona), 
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- dostavit se neodkladně do školy, spolupracovat a řešit problémy, pokud žák vykazuje 

nezvladatelné chování, které je v zásadním rozporu se slušným chováním společnosti 

(rodičovská zodpovědnost § 865 a násl. zákona č. 89/2012 SB. občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů), 

- onemocní-li žák infekční chorobou (nebo se vyskytne u osob, s nimiž bydlí), oznámí to zákonný 

zástupce neprodleně škole, 

- řídit se školním řádem a respektovat další vnitřní předpisy školy. 

 

3. Práva a povinnosti zaměstnanců školy     

Každý pracovník je povinen, vedle povinností stanovených zákoníkem práce a dalšími 

pracovně právními předpisy zejména: 

- dodržovat a plně využívat pracovní dobu, 

- dodržovat školní řád, pracovní řád, náplně práce a další vnitřní předpisy školy, zejména 

předpisy o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a při vyučování, pravidelně se 

účastní školení, pedagogických rad a provozních porad svolaných ředitelem školy, 

- dodržovat a respektovat žákova práva a dbát na jejich výkon, dbají rovněž na výkon 

žákovských povinností, 

- poskytnout žákovi pomoc a ochranu v případě, že jsou o to žákem požádáni, v ostatních 

případech postupují podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, 

- všichni pedagogičtí pracovníci jsou povinni poskytnout základní poradenskou pomoc, 

specifickou pak zejména výchovný poradce a metodik prevence ve spolupráci s třídním 

učitelem, 

- poskytnou žákovi konzultaci v jednotlivých předmětech v době konzultací, která je 

vyvěšena na nástěnce a internetu,  

- každý pracovník je povinen oznámit řediteli školy poznatky, které mohou nasvědčovat 

tomu, že nezletilý žák je v rodině nebo v jiném prostředí vystaven týrání, zneužívání, 

zanedbávání, či podezření na zneužívání drog u žáků, 
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- učitelé věnují individuální péči dětem z málo podnětného prostředí, berou ohledy na 

výsledky lékařských vyšetření, zpráv z poradenských pracovišť a na sdělení rodičů. Třídní 

učitelé seznamují ostatní vyučující se změnami zdravotního stavu u jednotlivých žáků, 

- učitelé evidují absenci a vyžadují řádné omluvení nepřítomnosti žáka ve škole, pracovníci 

školy oslovují žáky křestním jménem a příjmením, nepoužívají přezdívky žáků. 

 

4. Pravidla vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole 

- všichni pracovníci školy a žáci školy se vzájemně respektují, dbají na vytváření 

partnerských vztahů podložených vzájemnou úctou, důvěrou a spravedlností, 

- všichni pracovníci i žáci dbají o dodržování základních společenských pravidel a pravidel 

slušné a zdvořilé komunikace, žáci oslovují učitele „pane/paní učitelko,“ vedení školy 

„paní ředitelko, paní zástupkyně,“ správní zaměstnance pane/paní. Zdraví při setkání 

„dobrý den,“ při loučení „nashledanou,“  

- všichni pracovníci školy a žáci dbají na udržování pořádku a čistoty ve všech prostorách 

školy, na konci vyučování ve třídě žáci zvednou židle a uklidí si svoje pracovní místo, 

stanovená služba umyje tabuli a uklidí prostor u odpadkového koše, 

- informace, které zákonný zástupce žáka poskytne do školní matriky nebo jiné důležité informace o 

žákovi (např. zdravotní způsobilost), jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci se řídí zákonem 

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, 

- školní řád stanoví pravidla v případě nevhodného chování žáků namířené vůči 

pracovníkům školy, které může být důvodem pro udělení kázeňského opatření, 

- zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáků vůči pracovníkům školy nebo 

pracovníků školy vůči žákům, je považováno za závažné porušení školního řádu a vedení 

školy z takového jednání vyvodí důsledky v souladu s pracovně právními předpisy a 

ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb. školského zákona (§ 31 odst. 3), 

- žák podává podněty k řešení závažných skutečností, nejlépe v této posloupnosti: třídní 

učitel – výchovný poradce – zástupce školy. O podnětu je vyhotoven zápis s podpisem 

žáka. Pokud tento problém nemůže vyřešit třídní učitel, postupuje věc k řešení 
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v posloupnosti výchovný poradce; ten informuje zástupce školy a ředitele školy. Žák, 

případně zákonný zástupce (podle závažnosti věci), je o způsobu řešení spraven při 

osobním pohovoru s písemným záznamem. 

 

IV. Provozní a vnitřní režim školy 

 

1. Docházka do školy a omlouvání nepřítomnosti 

- žáci jsou povinni docházet do školy pravidelně a včas podle daného rozvrhu, do školy 

přicházejí nejpozději deset minut před zahájením výuky, aby se mohli včas připravit na 

vyučovací hodinu, 

- žáci jsou povinni se účastnit vyučování a všech akcí, které se v době vyučování konají, 

- ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost 

jeho zákonných zástupců zcela nebo zčásti z vyučování z některého předmětu; zároveň určí 

náhradní způsob vzdělávání žáka v době tohoto předmětu, 

- důvody nepřítomnosti ve vyučování jsou zákonní zástupci povinni omluvit do 48 hodin 

písemně, telefonicky nebo mailem třídnímu učiteli. Po návratu žáka do školy zákonný 

zástupce omlouvá absenci písemně v omluvném listu v žákovské knížce nebo deníčku (1. – 

4 ročník). Omluvu podepisuje jeden ze zákonných zástupců žáka. Omluvenku předloží žák 

třídnímu učiteli bez zbytečného odkladu po návratu do školy, 

- v případě, že se žák nemůže zúčastnit vyučování z předem známých důvodů, požádá zletilý 

žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka třídního učitele o uvolnění z vyučování na 

základě lékařského vyšetření, rodinné události, atd. 

- v případech, kdy zákonný zástupce žádá o uvolnění žáka z části výuky, musí omluvenka 

obsahovat datum uvolnění, čas a důvod. Žák nemůže opustit školu v době probíhající 

výuky, učitel může žáka pustit jen v době přestávky, 

- škola uvolní žáka z vyučování na určitou dobu na žádost rodičů, a to z jedné vyučovací 

hodiny, se svolením třídního učitele, uvolňuje příslušný vyučující, na základě písemné 
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žádosti zákonných zástupců na jeden den – třídní učitel, na dva a více dnů – ředitelka školy 

nebo její zástupce, 

- pokud třídní učitel zjistí, že žák má neomluvenou absenci, oznámí to zákonnému zástupci 

písemně v žákovské knížce nebo v deníčku, zákonný zástupce má povinnost tuto absenci 

neprodleně omluvit, 

- přetrvává-li neomluvená absence, zákonný zástupce je pozván do školy na pohovor, při 

pokračující neomluvené absenci na výchovnou komisi. Škola má povinnost hlásit 

neomluvenou absenci, která přesáhla počet 25 hodin Orgánu sociálně právní ochrany dětí 

příslušné městské části a Policii ČR. Podle počtu neomluvených hodin je uděleno žákovi 

kázeňské opatření, 

- pokud nepřítomnost žáka ve škole omluvená zákonným zástupcem překročí 60% 

vyučovací doby za období 3 měsíců, oznámí tuto skutečnost třídní učitel zákonnému 

zástupci formou osobního pohovoru ve škole. Od doby tohoto pohovoru má zákonný 

zástupce povinnost dokládat nemoc žáka lékařským potvrzením. Jedná se o preventivní 

opatření, které má zabránit skrytému záškoláctví a následnému nehodnocení prospěchu na 

vysvědčení z důvodu velké absence ve škole, 

- je-li nepřítomnost žáka ve škole větší než 60 % celkového vyučovacího času za dobu 

jednoho pololetí, žák není na vysvědčení hodnocen a musí vykonat komisionální zkoušky 

ze všech předmětů v náhradním termínu, 

- v případech, při podezření ze zanedbání školní docházky, lze požadovat potvrzení lékaře 

jako součást omluvenky i v případě nepřítomnosti kratší než 3 dny. Jestliže dojde 

k opakovanému bezdůvodnému nebo řádně neomluvenému zanedbání školní docházky, 

oznámí škola tuto skutečnost v souladu se zákonem č. 356/1999 Sb. orgánu sociálně právní 

ochrany dětí a vyzve zákonné zástupce k osobnímu pohovoru ve škole, 

- vyučovací hodinu může žák opustit pouze se svolením vyučujícího, 

- jestliže žák, který splnil povinnou školní docházku, se neúčastní nejméně pěti vyučovacích 

dnů vyučování a jeho neúčast není omluvena, vyzve ředitel školy písemně zletilého žáka 

nebo zákonného zástupce nezletilého žáka, aby neprodleně doložil důvody žákovy 

nepřítomnosti, zároveň upozorní, že žák bude posuzován jako by vzdělávání ukončil, 
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- žák, který do 10 dnů od doručení výzvy do školy nenastoupí a nedoloží důvody své 

nepřítomnosti, se posuzuje jako by vzdělání ukončil posledním dnem této lhůty a přestává 

být žákem školy, 

- žák může plnit povinnou školní docházku ve škole mimo území České republiky. Po tuto 

dobu je současně žákem spádové školy. Zákonný zástupce je povinen oznámit řediteli 

školy předpokládanou dobu a způsob plnění povinné školní docházky v zahraniční škole, 

adresu pobytu žáka, případně adresu školy v zahraničí. 

 

2. Chování žáků ve škole 

- žáci v prostorách školy dodržují zásady společenského chování, 

- do školy přicházejí žáci vhodně a čistě upraveni, v šatnách si odkládají obuv, svršky, 

pokrývku hlavy a přezouvají se do domácí obuvi, ve které se pohybují po škole. Za domácí 

obuv nelze považovat sportovní nebo letní obuv. V šatnách se žáci dále nezdržují. 

V průběhu vyučování je povolen vstup do šaten pouze v doprovodu učitele, 

- žáci se zodpovědně připravují na vyučování, zpracovávají zadané úkoly, na vyučování 

mají připravené potřebné pomůcky, na hodiny tělesné výchovy  a  pracovního vyučování 

předepsaný oděv a obuv, 

- jestliže se žák nemohl na vyučování náležitě připravit nebo nevypracoval domácí úkol, 

omluví se a zdůvodní svoji nepřipravenost učiteli na začátku vyučovací hodiny, dle 

potřeby využije možnost konzultace s vyučujícím, 

- obalené sešity, učebnice a školní potřeby nosí žák do školy podle rozvrhu a podle pokynů 

vyučujících, 

- za zvláště závažné porušení školního řádu je takzvaná „kyberšikana“. To znamená: 

 Fotografování a natáčení žáků a zaměstnanců na mobilní telefony a jiná 

optická zařízení a získání fotografií a videa, které jsou dále zasílány e-mailem 

nebo vyvěšeny na webových stránkách a mají za cíl zesměšnit nebo ponížit 

určitou osobu. 
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 Hanlivé a urážlivé zprávy zasílané prostřednictvím SMS, MMS nebo 

internetem. 

 Webové stránky nebo blogy s cílem někoho zesměšnit. 

 Vydírání, zastrašování, ubližování ohrožování, zesměšňování a obtěžování 

prostřednictvím komunitních sítí. 

 Zneužívání identity oběti k rozesílání urážlivých a obtěžujících zpráv pod jejím 

jménem. 

 

3. Chování žáků ve třídě 

- o zvonění na vyučovací hodinu musí být ve třídě klid. Po zvonění jsou žáci na svých 

místech, 

- žáci zdraví vyučujícího na začátku vyučovací hodiny povstáním. Povstáním zdraví také 

všechny dospělé osoby, které během vyučování vstoupí do třídy (pokud probíhají písemné 

práce, pokračují žáci v činnosti podle pokynu vyučujícího učitele), 

- žák, který přijde do vyučování po zvonění, je povinen se vyučujícímu řádně omluvit, 

- žáci udržují své pracovní místo a jeho okolí v čistotě a pořádku. 

- žáci nenarušují průběh vyučovací hodiny nevhodným chováním a činnostmi, které se 

neslučují se školním řádem a nemají žádný vztah k vyučování, 

- během vyučovací hodiny je přísně zakázáno používat mobilní telefony, telefon musí být 

vypnutý a uložený v aktovce či tašce. Žák nesmí pořizovat zvukové ani obrazové záznamy 

po celu dobu pobytu ve škole, 

- žák může v případě potřeby se souhlasem vyučujícího odejít na toaletu nebo se napít i 

během vyučování, 

- žákovská knížka je důležitý doklad, který musí mít žák denně s sebou ve škole. Její ztrátu 

neprodleně oznámí třídnímu učiteli. Zapomenutí žákovské knížky nahlásí žák vyučujícímu. 
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V případě ztráty je žák povinen zakoupit si novou ŽK a doplnit všechny známky. Pokud se 

u žáka prokáže, že disponuje více ŽK, bude kázeňsky potrestán,  

- žák respektuje učitelský stůl, není dovoleno se u stolu zdržovat, nahlížet do příprav nebo 

klasifikace. Rovněž není povolena manipulace s pomůckami a zabudovanou technikou ve 

třídě, pokud to není žákům umožněno vyučujícím, 

- přestávky využívají žáci k přípravě na vyučování, k osvěžení a odpočinku, během malých 

přestávek neopouštějí bezdůvodně třídu, o velké přestávce mezi 2. a 3. vyučovací hodinou 

se po svačině ukázněně pohybují v patře, kde mají kmenovou třídu, nechodí do jiných tříd 

ani do jiného poschodí. 

 

4. Vnitřní režim školy 

- školní budovu otevírá pan školník v 7,30 hod., žáci se shromažďují na vyučování u 

zadního vchodu školy z ulice Vinohrady, na dopolední vyučování organizuje příchod žáků 

do budovy školy pan školník ve spolupráci s pedagogickým dozorem v 7,40 hod., na 

odpolední vyučování organizují příchod a odchod žáků příslušní vyučující, 

- bezpečnost a ochranu zdraví žáků ve škole zajišťuje škola svými zaměstnanci, 

pedagogickými i nepedagogickými. Zaměstnance, který není pedagogickým pracovníkem, 

může ředitel školy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků pověřit pouze, pokud je 

zletilý a způsobilý k právním úkonům a je se školským zařízením v pracovně právním 

vztahu, 

- pořadí a čas vyučovacích hodin stanovuje rozvrh hodin, který je schválen ředitelkou školy.  

Každá vyučovací hodina začíná a končí zvoněním, případně pokynem vyučujícího, 

- vyučování začíná v 8,00 hodin, vyučování zařazené na dřívější dobu, tzv. nultá hodina, 

začíná v 7,00 hodin, 

- před první vyučovací hodinou se zvoní třikrát – v 7,40 v 7,50 a v 8,00 hodin, 

- zahájení a ukončení vyučovacích hodin: 

0. hod.  6,55 – 7,40 
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1. hod.  8,00 – 8, 45 

2. hod.  8,55 – 9, 40 

3. hod.  10,00 – 10,45 

4. hod.  10,55 – 11,40 

5. hod.  11,50 – 12,35 

6. hod.  12,45 – 13,30  

 

- odpolední vyučování: 

12,30 – 13,15 

13,20 – 14,05 

14,10 – 15,55 

 

- žáci 1. – 5. ročníku mohou mít v dopoledním vyučování nejvýše 5 vyučovacích hodin a 

v odpoledním vyučování nejvýše 5 vyučovacích hodin. Žáci 6. – 9. ročníku mohou mít 

nejvýše 6 vyučovacích hodin, 

- přestávky jsou desetiminutové, po druhé vyučovací hodině je dvacetiminutová přestávka. 

Přestávka mezi dopoledním a odpoledním vyučováním je padesátiminutová. V odpoledním 

vyučování jsou přestávky pětiminutové, 

- přestávka mezi dopoledním a odpoledním vyučováním je dána rozvrhem vyučování. V této 

době žáci obědvají nebo navštěvují organizované mimoškolní aktivity, 

- odchod žáka ze školy během vyučovacího procesu je možný pouze na základě písemné 

žádosti zákonného zástupce nezletilého žáka, a to pouze v době přestávek, 

- během celého vyučování mají žáci vypnuté mobilní telefony, MP3 a jiné audiovizuální 

přístroje a uložené ve školní tašce, není dovoleno je používat během vyučování, 
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- při výuce ve třídách, v odborných učebnách – dílen, cvičné kuchyně a v tělocvičně se žáci 

řídí řádem platným pro tyto pracovny (učebny), do všech učeben žák přechází na konci 

přestávky pod dozorem vyučujícího, 

- žákovské služby a jejich náplň práce určuje podle potřeby třídní učitel anebo vyučující, 

- do školní jídelny odcházejí žáci ukázněně, stolují kulturně a zanechají po sobě pořádek. 

Dbají pokynů dozírajícího učitele, 

- do sborovny, kabinetů a kanceláří, na půdu a do sklepa žáci nesmějí vstupovat bez 

doprovodu učitele, po zaklepání vyčkají příchodu pracovníka školy, 

- jestliže se vyučující nedostaví do pěti minut po zvonění do vyučovací hodiny, oznámí to 

zástupce třídy do kanceláře školy, zástupci školy nebo řediteli školy, 

- větrání ve třídě zajišťuje pouze vyučující, 

- po poslední vyučovací hodině, uklidí žáci třídu a vyučující zavře okna a zamkne třídu, 

- žákům není dovoleno v době mimo vyučování zdržovat se v prostorách školy bez dozoru 

učitele, 

- případ šíření poplašné zprávy (např. o výskytu bomby ve škole) bude vždy předán Policii 

ČR,  

 

4.1 Režim při akcích mimo školu 

- 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 pedagogem, 

pokud je zletilý a způsobilý k právním výkonům a v pracovně právním vztahu se školou, 

- při organizaci výuky při akcích souvisejících s výchovně vzdělávací činností školy mimo 

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

pověřený vedením akce, podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním 

fyziologickým potřebám žáků a studentů, 
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- při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, nesmí na jednu osobu 

zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví žáků připadnout více než je počet žáků ve třídě. 

Výjimku z tohoto počtu může stanovit s ohledem na náročnost zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví žáků ředitel školy. Každou plánovanou akci mimo budovu školy 

organizující pedagog předem nahlásí a projedná s vedením školy zajištění BOZP a počet a 

jména doprovázejících osob,     

- 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.  Skončením akce končí zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků na 

předem určeném místě a v předem určeném čase. Místo a čas shromáždění a skončení akce 

oznámí organizující pedagog nejméně 2 dny předem zákonným zástupcům žáků, a to 

zápisem do žákovské knížky nebo jinou písemnou formou, 

- 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 a dopravní kázni, 

- pro společné zájezdy tříd, školy v přírodě a školní výlety platí zvláštní bezpečnostní 

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

účastníci akce řídí vnitřním řádem tohoto zařízení. Za dodržování předpisů o BOZP 

odpovídá vedoucí akce, který je pověřený ředitelem školy, 

- při zapojení školy do soutěží, bezpečnost a ochranu zdraví žáků po dobu dopravy zajišťuje 

vysílající škola. V průběhu soutěže zajišťuje, bezpečnost a ochranu zdraví žáků 

organizátor,  

- chování žáka na mimoškolních akcích je součástí celkového hodnocení žáka včetně 

klasifikace na vysvědčení. 
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V.  Podmínky zajištění bezpečnosti, požární ochrany a ochrany 

zdraví 
 

- všechny osoby účastné na vyučování jsou povinny dodržovat pravidla bezpečnosti a 

ochrany vlastního zdraví i zdraví ostatních osob a řídit se protipožárními předpisy a 

evakuačním plánem budovy, 

- zaměstnanci školy mají povinnost se účastnit pravidelných školení v problematice BOZP a 

dbát bezpečnostních pokynů vedení školy, 

- žáci jsou poučeni o ochraně zdraví a bezpečnosti ve vyučování a na akcích pořádaných 

školou pravidelně na začátku školního roku; v předmětech Tv a Pv podepisují příslušná 

pravidla při zahájení první vyučovací hodiny a před každými prázdninami. O poučení žáků 

provede vyučující záznam do třídní knihy. Poučení BOZP a PO se provádí před každou 

akcí mimo školu, 

- žáci jsou povinni dbát na ochranu svého zdraví a zdraví a životy svých spolužáků, 

neprodleně informovat třídního učitele nebo vyučujícího nebo jakoukoliv dospělou osobu o 

případech zranění, úrazu, fyzického napadení, nebo jiné formy útisku vlastní nebo jiné 

osoby, jehož byl přítomen, 

- škola zodpovídá za zdraví žáka jen po dobu stanovenou rozvrhem hodin. Dozor nad žáky je 

zajištěn po celou dobu jejich pobytu ve školní budově, přehled dozorů je vyvěšen na všech úsecích, 

kde dozor probíhá, 

- ve všech prostorách školy se zakazuje manipulovat s otevřeným ohněm, při zjištění požáru 

jsou žáci povinni ihned uvědomit kteréhokoliv zaměstnance školy, 

- ve všech prostorách školy není povoleno používat chemické prostředky k čištění oděvů a 

přechovávání jakýchkoliv chemikálií, hořlavin a těkavých látek. Prostředky pro uklízení a 

pro dílenské práce jsou uchovány ve vymezeném prostoru, 

- pro žáky platí přísný zákaz jakékoliv manipulace s elektrickými spotřebiči a 

elektroinstalací. 

- z bezpečnostních důvodů se žákům nepovoluje přijíždět do školy na kolech, kolečkových 

bruslích a v kolečkových botách.  
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- je přísně žákům zakázáno otevírání oken, vyklánění se a sedání do oken, vyhazování 

různých předmětů, vylévání vody z oken nebo házení sněhu do oken, 

- žákům se nedoporučuje přinášet do školy cenné předměty a větší obnosy peněz z důvodů 

možného odcizení, za případnou ztrátu škola nezodpovídá. Peníze a cenné věci je možné 

uložit v sejfu ředitelky školy oproti podpisu a záznamu o uložení, 

- za ztrátu škola zodpovídá pouze v případě, že věci má žák uloženy na místě k tomu 

určeném (ve třídě nebo v šatně). Zjistí-li žák ztrátu osobní věci je povinen tuto skutečnost 

okamžitě hlásit vyučujícímu nebo třídnímu učiteli, který rozhodne ve spolupráci s vedením 

školy o dalším postupu, 

- žákům je zakázáno přinášet do školy a na akce školy zvířata a jiné živočichy, pokud to není pro 

výukové účely na žádost příslušného vyučujícího, 

- žák je povinen nahlásit pedagogickému pracovníkovi školy jakékoliv jemu známé porušení 

školního řádu, které by mohlo vést k ohrožení zdraví spolužáků či pracovníků školy,  

- škola vede evidenci úrazů žáků a studentů, k nimž došlo při vzdělávání a s ním přímo 

souvisejících činnostech, vyhotovuje a zasílá záznam o úrazu stanoveným orgánům a 

institucím, 

- každý úraz či nevolnost má žák povinnost neprodleně hlásit vyučujícímu, třídnímu učiteli, 

nebo vedení školy, 

- stane-li se při činnosti žáků úraz, jsou vyučující povinni poskytnou první pomoc a zařídit 

lékařské ošetření (doprovod k lékaři může zajistit i provozní pracovník školy). Každý úraz 

žáka vyučující zapíše do knihy úrazů. „Záznam o úrazu“ sepíše při jednodenní 

nepřítomnosti žáka ve škole do 48 hodin po úrazu, 

- ošetření a vyplnění záznamů o úrazu zajišťuje ten pracovník (pedagog), který byl jeho 

svědkem nebo který se o něm dověděl první. Tento pracovník informuje třídního učitele a 

prokazatelným způsobem je informován i zákonný zástupce žáka, 

- ve všech vnitřních a vnějších prostorách školy je zakázáno používat a přinášet zbraně, 

výbušniny, střelivo a pyrotechniku, nože, ostré předměty, zapalovače, sirky,  
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- při akcích mimo budovu školy, při pohybu ve městě a na komunikacích se žáci řídí 

pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob,  

- žákům je zakázáno vpouštět do budovy cizí osoby, vždy musí zavolat někoho ze zaměstnanců 

školy. Žák je opatrný v jednání s neznámými osobami (také mimo budovu školy), 

- školní budova je volně přístupná zvenčí jen 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 nepohybovali 

nekontrolovaně po budově. Během provozu školy jsou zevnitř volně otevíratelné dveře 

hlavního vchodu i všech únikových východů, 

- pro vstup do školy a k odchodu ze školy používají žáci výhradně zadní vchod z ulice 

Vinohrady. 

 

1. Ochrana žáků před rizikovým chováním a před projevy diskriminace, 

nepřátelství nebo násilí 

Všem osobám je v prostorách školy zakázáno užívat návykové látky (návykovou látkou 

se rozumí alkohol, omamné látky, psychotropní látky a ostatní látky, které nepříznivě 

ovlivňují psychiku člověka) a je zakázáno s nimi manipulovat (manipulací se rozumí 

přinášení, nabízení, zprostředkování, prodej, přechovávání). 

Osobám mladším 18 let není z důvodů ochrany zdraví vstupovat do školy pod jejich 

vlivem. 

Ve všech vnitřních a vnějších prostorách školy je zakázáno kouřit. Porušení zákazu 

kouření je porušením zákona č. 379/2005 Sb. a je tedy považováno za hrubé porušení 

školního řádu. 

Používání OPL osobami mladšími 18 let je v České republice považováno za nebezpečné, 

nemravné a zahálčivé chování. Každý, kdo se ho dopouští, má nárok na pomoc orgánů 

sociálně – právní ochrany. 

1. v případě, kdy se škola o takovém chování dozví, bude tuto skutečnost hlásit 

zákonným zástupcům, 
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2. v případě, že se škola o takovém chování dozví, má současně ohlašovací povinnost 

vůči orgánům sociálně – právní ochrany, 

3. distribuce a šíření OPL je v ČR zakázáno a takové jednání je trestným činem nebo 

proviněním a škola je povinna v takovém případě na základě ustanovení § 167 tr. 

zákona takový trestní čin překazit a oznámit policejnímu orgánu, 

4. v případě výskytu látky, u níž je podezření, že se jedná o omamnou a psychotropní 

látku v prostorách školy, bude škola postupovat stejně jako v bodě 3, protože 

pracovníci školy nejsou oprávněni s těmito látkami nakládat a povinností školy je 

chránit děti a mládež před nežádoucími společenskými jevy, 

5. v případě nálezu či konzumace návykových látek platí krizový plán školy, č.j. 51/08, 

který nabyl účinnosti 21. 1. 2008. 

 

- všichni žáci školy jsou povinni zabránit výskytu šikany, vandalismu, brutality, rasismu a 

kriminality. Při jejich výskytu jsou povinni okamžitě informovat učitele nebo vedení školy, 

- ve škole je zakázáno propagovat strany a hnutí, směřující k potlačování lidských práv či 

rasové nesnášenlivosti, 

- žák má právo při řešení problémů, které souvisí s jeho vztahy s ostatními spolužáky či 

pracovníky školy požádat o pomoc přímo ředitelku školy, 

- žák, který se stal obětí šikany nebo jiného násilného činu má právo toto oznámit 

kterémukoliv zaměstnanci školy a má právo na okamžitou pomoc a ochranu, 

- žák, který se stal svědkem násilného jednání, má povinnost hlásit tuto skutečnost 

kterémukoliv zaměstnanci školy. 
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VI. Pravidla pro zacházení s majetkem školy ze strany žáků a 

studentů 

 

- žáci mají právo používat zařízení školy, pomůcky, učebnice pouze v souvislosti s výukou. 

Jsou povinni se řídit pokyny učitelů nebo jiných zaměstnanců školy, 

- žáci jsou povinni šetrně zacházet s učebnicemi a školními potřebami, které jim byly 

svěřeny, jejich poškození mají povinnost ihned hlásit učiteli. Opotřebení hodnoty učebnice 

o jeden stupeň je tolerováno bez náhrady. Snížení hodnoty o 2 – 4 stupně uhradí zákonný 

zástupce žáka část ceny učebnice. Ztracená učebnice je hrazena v plné výši, 

- žáci a zaměstnanci školy odkládají osobní majetek pouze na místa k tomu určená, 

- žák nebere bez dovolení a neschovává školní věci či věci jiných. Najde-li cizí věci, ihned je 

odevzdá vyučujícímu nebo do ředitelny či kanceláře školy, 

- způsobí-li žák škodu, hlásí ji vyučujícímu nebo třídnímu učiteli. Podle povahy škody a příčin 

zavinění bude žádána náhrada od zákonných zástupců žáka, 

- každé svévolné poškození nebo zničení majetku školy, majetku žáků, učitelů či jiných osob 

hradí v plném rozsahu zákonní zástupci žáka, který poškození způsobil, 

- při závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody se zákonnými zástupci je 

vznik škody hlášen Policii ČR, případně orgánům sociální péče, 

- neuhrazení způsobené škody je důvodem pro vymáhání náhrady škody soudní cestou, 

- žáci dbají na dostatečné zajištění svých věcí – uzamykání šaten a tříd, 

- ztráty věcí hlásí poškozený neprodleně svému třídnímu učiteli, 

- žáci i zaměstnanci udržují třídu, vnitřní prostory školy a okolí školy v čistotě a pořádku, 

chrání majetek před poškozením. 
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VII.   Výchovná opatření 

   

1. Pochvaly a jiná ocenění 

Žák naší školy má právo být za aktivní přístup k životu ve škole oceněn následujícími 

způsoby:  

- ústní pochvalou učitele, třídního učitele nebo zástupce školy 

- písemnou pochvalou třídního učitele nebo ředitelky školy 

- jiným oceněním, například věcnou odměnou udělenou vedením školy 

a) za mimořádný projev občanské lidskosti, školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin, 

za dlouhodobou úspěšnou práci může být udělena pochvala nebo jiné ocenění, a to po 

projednání na pedagogické radě, 

b) za výrazný projev školní iniciativy nebo za příkladnou přípravu na vyučování může 

být udělena pochvala třídním učitelem po projednání s vedením školy, 

c) ředitelka školy může udělovat pochvaly a jiná ocenění na základě vlastního rozhodnutí 

nebo na základě návrhu jiné fyzické či právnické osoby, 

d) třídní učitelé mohou udělovat pochvaly a jiná ocenění z vlastního rozhodnutí nebo na 

základě podnětů jiných vyučujících. 

 

Pochvalu udělenou ředitelem školy nebo pedagogickou radou zaznamená třídní učitel do 

dokumentace žáka. 

 

2.  Kázeňská opatření 

Jestliže žák poruší školní řád nebo se jinak dopustí porušení společného soužití, může mu být 

uděleno některé z uvedených kázeňských opatření. 
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- napomenutí třídního učitele NTU 

- důtka třídního učitele DTU 

- důtka ředitele školy DŘŠ 

 

Rozhodnutí o udělení NTU, DTU, DŘŠ oznámí třídní učitel neprodleně výchovné poradkyni 

a ona následně ředitelce školy, žáka informuje o uděleném kázeňském postihu přiměřeně věku 

a rozumovým schopnostem. Třídní učitel prokazatelným způsobem informuje zákonné 

zástupce žáka o udělení výchovného opatření a zaznamená jej do osobní dokumentace žáka. 

Návrh na udělení 2. a 3. stupně z chování oznámí třídní učitel zákonným zástupcům a 

pedagogické radě, v případě schválení pedagogickou radou jsou zákonní zástupci písemně 

informováni. 

 

NTU se uděluje zpravidla za: 

- neomluvenou docházku do školy, max. 6 neomluvených hodin  

- pozdní příchody  

- nepřipravenost na vyučování, nenošení pomůcek, domácích úkolů, učebnic a sešitů 

- nedodržování pořádku svého pracovního místa 

- ničení školních pomůcek a školního majetku 

- výkřiky, mluvení a rušení při vyučování 

- nedodržování pravidel slušného chování a bezpečného chování v době přestávek 

- zapnutí a používání mobilního telefonu, MP3 a jiných informačně komunikačních 

prostředků v hodině nebo o přestávkách 

- lhaní a podávání nepravdivých informací 

- nenošení přezůvek a nepřezouvání se 
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- neplnění zadaných úkolů 

- nenošení cvičebních úborů 

- drzé chování vůči dospělým 

- odmlouvání 

- fyzické či slovní napadání spolužáků a učitelů 

- aktivity vykazující známky šikany či kyberšikany 

- jakékoliv projevy rasové nesnášenlivosti, xenofobie a netolerance 

- a jiné porušování škol. řádu 

 

DTU se uděluje zpravidla za: 

- neomluvenou docházku do školy, max. 14 neomluvených hodin 

- pokračující pozdní příchody 

- opakovanou nepřipravenost na vyučování 

- opakované nedodržování pořádku svého pracovního místa  

- opakované ničení školních pomůcek a školního majetku  

- opakované výkřiky a mluvení a rušení při vyučování 

- opakované nedodržování pravidel slušného chování a bezpečného chování  

- opakované lhaní a podávání nepravdivých informací  

- opakované nenošení pomůcek 

- opakované neplnění úkolů 

- opakované zapnutí a používání mobilního telefonu, MP3  a jiných informačně 

komunikačních prostředků v hodině nebo o přestávkách 
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- opakované nenošení přezůvek a nepřezouvání se 

- opakované nenošení cvičebních úborů 

- opakované drzé chování 

- opakované odmlouvání 

- opakované slovní a fyzické napadání spolužáků a učitelů 

- opakované aktivity vykazující známky šikany či kyberšikany 

- opakované projevy rasové nesnášenlivosti, xenofobie a netolerance 

- a jiné porušování školního řádu 

 

DŘŠ se uděluje zpravidla za soustavnou: 

- neomluvenou docházku do školy, od 25 neomluvených hodin, 

- pokračující pozdní příchody 

- trvalou nepřipravenost na vyučování, nenošení pomůcek, učebnic a domácích úkolů 

- soustavné nedodržování pořádku svého pracovního místa  

- ničení školních pomůcek a školního majetku nebo úmyslné poškození cizí věci nebo 

školního majetku 

- soustavné vyrušování ve vyučování, vykřikování a mluvení při výuce 

- trvalé nedodržování pravidel slušného chování a bezpečného chování  

- neustálé lhaní a podávání nepravdivých informací  

- soustavné nenošení pomůcek a neplnění úkolů 

- opakované zapnutí a používání mobilního telefonu, MP3  a jiných informačně 

komunikačních prostředků v hodině nebo o přestávkách, 
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- šíření pornografie prostřednictvím mobilního telefonu nebo tiskem 

- pořizování audiovizuálních nahrávek na mobilní telefon a jiné přístroje 

- soustavné nenošení přezůvek a cvičebních úborů 

- drzé, urážlivé a agresivní chování vůči dospělým 

- slovní a fyzické napadání spolužáků a učitelů 

- za šikanu či kyberšikanu 

- za rasovou nesnášenlivost, xenofobii a netoleranci 

- vydírání, fyzický či psychický nátlak, ponižování nebo sexuální obtěžování konané na 

půdě školy 

- přinášení a používání střeliva, zbraní, výbušnin a pyrotechnik v prostorách školy  

- a jiné porušování školního řádu 

 

2. stupeň z chování za: 

- neomluvenou docházku do školy, v rozmezí 25 – 100 neomluvených hodin 

- přetrvávající pozdní příchody  

- pořizování audiovizuálních nahrávek na mobilní telefon a jiné přístroje 

- soustavné používání mobilního telefonu, MP3  a jiných informačně komunikačních 

prostředků v hodině nebo o přestávkách 

- šíření pornografie prostřednictvím mobilního telefonu nebo tiskem 

- úmyslné poškození cizí věci nebo školního majetku 

- drzé, urážlivé a agresivní chování vůči dospělým 

- vydírání, fyzický či psychický nátlak, ponižování nebo sexuální obtěžování konané na 

půdě školy i mimo ni 
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- prokázaná šikana či kyberšikana 

- pokročilé projevy rasové nesnášenlivosti, xenofobie a netolerance 

- a všechny opakované prohřešky z předchozích postihů 

- a jiné porušení školního řádu 

 

3. stupeň z chování za: 

- neomluvenou docházku do školy, nad 100 neomluvených hodin 

- přetrvávající pozdní příchody 

- přinášení a používání střeliva, zbraní, výbušnin a pyrotechnik v prostorách školy 

- opakované pořizování audiovizuálních nahrávek na mobilní telefon a jiné přístroje 

- opakované telefonování z mobilního telefonu v době vyučování nebo používání tabletů, 

notebooků 

- opakované šíření pornografie prostřednictvím mobilního telefonu nebo tiskem 

- opakované úmyslné poškození cizí věci a školního majetku 

- opakované drzé, urážlivé a agresivní chování vůči dospělým 

- opakované lhaní a podávání nepravdivých informací 

- opakované vydírání, fyzický či psychický nátlak, ponižování nebo sexuální obtěžování 

konané na půdě školy i mimo ni 

- pokročilá stádia šikany či kyberšikany 

- systematické projevy rasové nesnášenlivosti, xenofobie a netolerance 

- všechny opakované předchozí prohřešky 

- a jiné porušení školního řádu 
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IX. Závěrečná ustanovení 

 

Školní řád nabývá účinnosti od 1. 9. 2015. 

 

Změny lze navrhovat průběžně s ohledem na naléhavost. Všechny změny podléhají 

schválení školské rady. 

 

Školní řád je zveřejněn na přístupném místě ve škole, školním webu a 

prokazatelným způsobem jsou s ním seznámeni žáci školy a všichni pracovníci 

školy a o jeho vydání a obsahu jsou informováni i zákonní zástupci nezletilých žáků. 

 

Zrušuje se předchozí znění směrnice č.j. 746/08 ze dne 1.9. 2008, Školní řád.  

Uložení směrnice v archivu školy se řídí Spisovým a skartačním řádem školy. 

 

 

 

 

 

Přílohy: Hodnocení vzdělávání žáků a studentů 

              Řády učeben 

 

 

 

V Brně dne 1. 9. 2015                                          ………………………………………….. 

                                                                                     Mgr. Anna Sedláčková 

                  ředitelka školy  
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X. Přílohy 

  

Příloha č. 1: 

1. Pravidla hodnocení výsledků žáků a studentů 

Hodnocení vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných 

v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu. Hodnocení je 

pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doložitelné. 

 

1.1 Zásady klasifikace a způsob získávání podkladů pro klasifikaci 

 Při hodnocení a při průběžné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník (dále jen 

učitel) uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi. 

 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. 

 Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. Výjimku tvoří 

komisionální zkoušky. 

 Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního 

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

klasifikační období. Potom se přihlíží k systematičnosti v práci žáka po  klasifikační 

období. Stupeň prospěchu se neurčuje na základě průměru z klasifikace za příslušné 

období. 

 Hodnocení chování žáka ve škole i při akcích školy je nedílnou součástí celkového 

hodnocení žáka. Všechny projevy porušování norem chování, agresivity (včetně 

verbálních forem), netolerance či xenofobie je povinen řešit okamžitě ten pedagogický 

pracovník, který je projevu přítomen (popř. vykonává dozor). V co nejkratší době 

informuje třídního učitele a v případě závažnějších přestupků výchovného poradce, 

metodika prevence, případně ředitele školy. 
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 Případy zaostávání žáků v učení a nedostatky v jejich chování se projednávají 

v pedagogické radě. 

 Na konci klasifikačního období, v termínu, který určí ředitel školy, nejpozději však 

48 hodin před jednáním pedagogické rady o klasifikaci, zapíší učitelé příslušných 

předmětů číslicí výsledky celkové klasifikace do klasifikačního archu a připraví 

návrhy na umožnění opravných zkoušek, na klasifikaci v náhradním termínu. Ve 

třídách se slovním hodnocením se výsledek celkové klasifikace zapíše do upravených 

klasifikačních archů slovně. 

 Žák II. stupně musí být z předmětu vyzkoušen ústně nebo písemně alespoň dvakrát 

za každé pololetí, z toho nejméně jednou ústně. Učitel musí mít dostatečné podklady 

pro hodnocení a klasifikaci žáka (např. bodovací systém, popř. jiné metody a formy 

hodnocení). 

 Po ústním vyzkoušení oznámí učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě. Učitel 

slovně zdůvodní své hodnocení. Výsledky hodnocení písemných zkoušek, prací a 

praktických činností oznámí žákovi nejpozději do 7 dnů. 

 Kontrolní a písemné práce a další druhy zkoušek se doporučují zadávat častěji a v 

kratším rozsahu (do 25 minut). 

 Termín písemné zkoušky, která má trvat déle než 25 minut, termín kontrolní písemné 

práce prokonzultuje učitel s třídním učitelem, který koordinuje plán zkoušení. V 

jednom dni mohou žáci konat pouze jednu zkoušku uvedeného charakteru.  Žáci 

budou s dostatečným předstihem seznámeni s rámcovým obsahem a přibližným 

termínem zkoušky. 

 Učitel je povinen vést evidenci základní klasifikace žáka. 

 

Zásady pro hodnocení chování ve škole   

  Hodnocení chování žáka ve škole i při akcích organizovaných školou je nedílnou 

součástí celkového hodnocení žáka.  
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 Všechny projevy porušování norem chování, agresivity (včetně verbálních forem), 

netolerance či xenofobie je povinen okamžitě řešit pedagogický pracovník, který je 

projevu přítomen (popř. vykonává dozor). V co nejkratší době informuje třídního 

učitele a v případě závažnějších přestupků ředitele školy.  

 Nedostatky v chování žáků se projednávají na pedagogické radě.  

 Zákonní zástupci žáka jsou o chování žáka informování třídním učitelem a učiteli 

jednotlivých předmětů průběžně prostřednictvím žákovské knížky či třídních schůzek, 

nebo okamžitě v případně mimořádného porušení školního řádu. 

 

1.2 Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků (autoevaluace) 

 Kromě forem hodnocení práce žáků ze strany pedagogických pracovníků mají žáci 

možnost používat také formy sebehodnocení. Sebehodnocení žáků nemá hodnocení žáka 

pedagogem, ale má pouze doplňovat a rozšiřovat evaluační procesy a více aktivovat žáka. 

 Žák by měl být veden k tomu, aby byl schopen posoudit úroveň následujících 

kompetencí (vč. kompetencí sociálních): 

 schopnost přímé aplikace získaných kompetencí v praxi, 

 schopnost orientace se v daném problému s využitím získaných vědomostí, 

znalostí, dovedností, 

 schopnost žáka prosadit se v třídním kolektivu při řešení týmového úkolu, 

 schopnost samostatné prezentace svých znalostí formou otevřených mluvních 

cvičení, psaných textů ve formě úvah, zamyšlení se,… 

 schopnost výběru – pochopení významu jednotlivých částí rozsáhlejších 

testovacích souborů, selekce nepodstatných částí a schopnost řešení 

dominantních část úloh, 

 schopnost změny své sociální role v kolektivu vrstevníků, 

 schopnost využívání mezipředmětových vazeb, 
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 schopnost aplikovat etické principy v praxi, 

 schopnost pochopení rovnováhy práv a povinností, 

 pochopení své role v kolektivu. 

 

1.3 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 

 Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení; za první pololetí lze místo vysvědčení 

vydat žákovi výpis z vysvědčení. 

 Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním 

stupněm (dále jen "klasifikace"), slovně nebo kombinací obou způsobů. O způsobu 

hodnocení rozhoduje ředitel školy se souhlasem školské rady. 

 Škola převede slovní hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení 

v případě přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost 

této školy nebo zákonného zástupce žáka. Škola, která hodnotí slovně, převede pro 

účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání slovní hodnocení do klasifikace. 

 U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního 

hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce žáka. Výsledky vzdělávání žáka v 

základní škole speciální se hodnotí slovně. 

 V posledním roce plnění povinné školní docházky vydá škola žákovi výstupní 

hodnocení o tom, jak žák dosáhl cílů vzdělávání stanovených v § 44 zákona 

č. 561/2004 Sb.  

 

1.4 Stupně hodnocení a klasifikace v souladu §15 vyhlášky č. 48/2005 Sb. 

 Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou se v případě použití klasifikace 

hodnotí na vysvědčení stupni: 

1 – velmi dobré, 

2 – uspokojivé, 
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3 – neuspokojivé. 

 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. 

 Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech 

stanovených školním vzdělávacím programem a chování žáka ve škole a na akcích 

pořádaných školou jsou v případě použití slovního hodnocení popsány tak, aby byla 

zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům 

formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího 

programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka. Slovní 

hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka v jejich vývoji, ohodnocení 

píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon, a 

naznačení dalšího rozvoje žáka. Obsahuje také zdůvodnění hodnocení a doporučení, 

jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat. 

 Při hodnocení podle odstavce 3 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. 

 Při hodnocení žáka podle odstavců 1 a 2 se na prvním stupni použije pro zápis stupně 

hodnocení číslice, na druhém stupni se použije slovní označení stupně hodnocení 

podle odstavců 1 a 2. 
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1.5 Slovní hodnocení v souladu s dikcí § 15 odst. 2) vyhlášky č. 48/2005 Sb. 

 Používá se v průběhu roku před vystavením vysvědčení - kompletní hodnotící škála 

plyne z tabulky pro slovní hodnocení. 

 Tento přehled zachycuje průběžné měsíční hodnocení, s kterým jsou zástupci žáka 

seznámeni na pravidelných konzultačních dnech, popř. jim je přehled zaslán - v 

případě zdůvodněné neúčasti na konzultačních dnech.  Pololetní a výroční vysvědčení 

obsahuje následující hodnotící škálu: 

žák: 

 je pohotový, bystrý, vyjadřuje se výstižně a přesně, je aktivní, učí se svědomitě 

a se zájmem, bezpečně ovládá základní učivo daného ročníku, projevuje zájem 

o daný předmět, samostatně si rozšiřuje vědomostní obzor, 

 uvažuje celkem samostatně, vyjadřuje se výstižně, při aplikaci osvojeného 

učiva se dopouští jen menších (drobných) chyb, učí se svědomitě, zájem o 

předmět je kolísavý,  

 je méně samostatný v myšlení, vyjadřuje se ne dost přesně, zvládá základní 

učivo daného ročníku s drobnými nedostatky, které odstraňuje s pomocí 

učitele, neprojevuje větší zájem o předmět, 

 je nesamostatný v myšlení, vyjadřuje se se značnými obtížemi, při zvládání 

základního učiva se dopouští podstatných chyb, které nesnadno překonává, má 

malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty, 

 je nesamostatný v myšlení, své myšlenky vyjadřuje se značnými obtížemi, dělá 

podstatné chyby v základním učivu, které nesnadno překonává, potřebuje časté 

vedení a pomoc učitele, má malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty, 

 jeho samostatnost myšlení je velmi omezena, není schopen vyjádřit samostatně 

bez pomoci učitele své myšlenky, základní učivo nezvládá a praktické úkoly 

nedokáže splnit ani za pomoci učitele, nemá zájem o učení. 

 Celkové hodnocení. 
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 Ovládnutí učiva předepsaného rámcovým vzdělávacím programem. 

 Hodnocení 1. a 2. pololetí na předepsaném formuláři SEVT  

1 – ovládá bezpečně, 

2 – ovládá, 

3 – v podstatě ovládá, 

4 – ovládá se značnými mezerami, 

5 – neovládá. 

 Hodnocení žáka do katalogového listu 

 Úroveň myšlení 

1 – pohotový, bystrý, dobře chápe souvislosti, 

2 – uvažuje celkem samostatně, 

3 – menší samostatnost v myšlení, 

4 – nesamostatné myšlení, 

5 – odpovídá nesprávně i na návodní otázky. 

 Úroveň vyjadřování 

1 – výstižné a poměrně přesné, 

2 – celkem výstižné, 

3 – myšlenky vyjadřuje ne dost přesně, 

4 – myšlenky vyjadřuje se značnými obtížemi, 

5 – i na návodní otázky odpovídá nesprávně. 

 Celková aplikace vědomostí, řešení úkolů; chyby, jichž se žák dopouští  



 - 38 - 

1 – užívá vědomostí a spolehlivě a uvědoměle dovedností, pracuje 

samostatně, přesně a s jistotou, 

2 – dovede používat vědomosti a dovednosti při řešení úkolů, dopouští 

se jen menších chyb, 

3 – řeší úkoly s pomocí učitele a s touto pomocí snadno překonává 

potíže a odstraňuje chyby, 

4 – dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává, 

5 – praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí. 

 Píle a zájem o učení 

1 – aktivní, učí se svědomitě a se zájmem, 

2 – učí se svědomitě, 

3 – k učení a práci nepotřebuje větších podnětů, 

4 – malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty, 

5 – pomoc a pobízení k učení jsou zatím neúčinné. 

 

1.6 Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni 

prospěl(a) s vyznamenáním, 

   prospěl(a), 

   neprospěl(a). 

Žák je hodnocen stupněm: 

 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 
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hodnoceno stupněm velmi dobré; v případě použití slovního hodnocení nebo 

kombinace slovního hodnocení a klasifikace postupuje škola podle pravidel hodnocení 

žáků podle § 14 odst. 1 písm. e), 

 prospěl(a), není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím 

programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 - nedostatečný nebo 

odpovídajícím slovním hodnocením, 

 neprospěl(a), je-li v některém z povinných předmětů stanovených školním 

vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 - nedostatečný 

nebo odpovídajícím slovním hodnocením. 

 

1.7 Způsob hodnocení žáků nebo studentů cizinců 

Při hodnocení žáků, kteří nejsou státními občany České republiky a plní v České republice 

povinnou školní docházku, se dosažená úroveň znalosti českého jazyka považuje za závažnou 

souvislost podle odstavce 2 a 4, která ovlivňuje výkon žáka. Při hodnocení těchto žáků 

ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura určeného Rámcovým 

vzdělávacím programem pro základní vzdělávání se na konci tří po sobě jdoucích pololetí 

po zahájení docházky do školy v České republice vždy považuje dosažená úroveň znalosti 

českého jazyka za závažnou souvislost podle odstavce 2 a 4, která ovlivňuje výkon žáka.  

 

1.8 Hodnocení žáka na vysvědčení při použití slovního hodnocení nebo kombinace 

slovního hodnocení a klasifikace pro žáky s PAS 

Hodnocení žáka je organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu. Na základě 

rozhodnutí ředitele školy mohou být žáci s PAS hodnoceni slovně, klasifikačním stupněm 

nebo kombinací obou způsobů. Slovní hodnocení lze použít při posouzení míry dosažení 

očekávaných výstupů v jednotlivých předmětech dané školním vzdělávacím programem i pro 

hodnocení chování žáka. 

Kritéria hodnocení žáka jsou nastavena tak, aby byl zohledněn individuální potenciál žáka, 

jeho osobní pokrok a schopnost aplikovat získané poznatky v praktickém životě. 
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Hodnocení je pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doložitelné. 

 

Druhy hodnocení: 

Žáci mohou být hodnoceni: 

• Pouze slovně 

• Klasifikací 

• Kombinací klasifikace a slovního hodnocení 

Slovní hodnocení je podrobnější, má pozitivně motivační charakter. Obsahuje konkrétní 

vyjádření toho, co žák v daném předmětu zvládl a v jaké kvalitě. 

Druh hodnocení se upřesní u každého žáka individuálně, na základě doporučení poradenského 

pracoviště, žádosti rodičů a rozhodnutí ředitele v Individuálním vzdělávacím plánu, jehož je 

součástí. 

 

Specifická hlediska pro hodnocení žáků s PAS: 

- Práce na struktuře 

- Vizualizace 

- Denní režim 

- Užívání transferových karet 

- Pracovní chování 

- Samostatnost 

 

Zásady hodnocení žáků s PAS: 

a) Žáci jsou hodnoceni ve všech vyučovacích předmětech. 
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b) Klasifikační stupeň nebo jemu odpovídající slovní hodnocení určuje vyučující daného 

předmětu. 

c) Při hodnocení nepoužíváme negativní formulace. V hodnocení žákových výkonů by 

mělo převládat kladné motivující hodnocení, pochvala, povzbuzení, uznání, vyjádření 

kladného očekávání. 

d) Učitel vždy přihlíží k míře zdravotního postižení. 

e) Žák musí přesně vědět za co je hodnocen, zná kritéria hodnocení. 

f) Cílem hodnocení je poskytnout žákům a jejich zákonným zástupcům zpětnou vazbu. 

g) Žák by měl být hodnocen za to, co umí, co dokáže, nikoli za chyby a nedostatky. 

h) Hodnocení by se mělo vztahovat ke konkrétnímu pokroku ve znalostech, schopnostech 

a dovednostech. 

i) Při hodnocení uplatňují pedagogičtí pracovníci přiměřenou náročnost a pedagogický 

takt. 

j) Pro zjišťování žákových vědomostí volí učitel takové formy a druhy ověřování, které 

odpovídají schopnostem žáka. 

k) Při hodnocení učitel zohledňuje individuální zvláštnosti. 

l) Hodnocení žáka by mělo směřovat k jeho schopnosti následného sebehodnocení. 

m) Hodnocení probíhá průběžně, během celého klasifikačního období. 

Předmětem hodnocení jsou očekávané výstupy, jichž žák dosáhl ve vyučovacích předmětech 

v souladu s požadavky školního vzdělávacího programu. 

 

Celkové hodnocení: 

• Prospěl s vyznamenáním 

• Prospěl 
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• Neprospěl 

• Nehodnocen 

 

Hodnocení chování: 

Slovní hodnocení je možné použít i pro hodnocení chování žáka. 

Vyučující a další pedagogičtí pracovníci hodnotí chování žáků ve škole a na akcích 

pořádaných školou. 

Hodnocení probíhá s přihlédnutím k věku, zdravotnímu stavu a morální vyspělosti žáka. 

Kritériem pro hodnocení chování je dodržování pravidel slušného chování, dodržování 

školního řádu během celého klasifikačního období. 

Hodnocení chování je součástí hodnocení žáka a  projednává se na pedagogické radě. 

Rodiče či zákonní zástupci jsou pravidelně informováni o chování třídním učitele nebo 

asistentem pedagoga na třídních schůzkách, individuálně během školního roku, při 

mimořádné situaci nebo písemně. 

 

Individuální vzdělávací plán: 

Individuální vzdělávací plán vychází ze školního vzdělávacího plánu a z doporučení 

školského poradenského zařízení. Je závazným dokumentem, se kterým se aktivně pracuje a 

je součástí dokumentace žáka.  Podléhá mu rovněž hodnocení žáka. 

 

1.9 Postup do vyššího ročníku, opakování ročníku, náhradní klasifikace 

 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 



 - 43 - 

základní školy, který již v rámci druhého stupně opakoval ročník, a to bez ohledu na 

prospěch tohoto žáka. 

 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. 

 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. 

 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, krajský úřad. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 

14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka. 

 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. 

 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. 
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1.10 Klasifikace chování 

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

vyučují, a s ostatními učiteli a rozhoduje o ní ředitel po projednání v pedagogické 

radě. 

 Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel chování, která stanoví řád 

školy, během klasifikačního období. 

 Kritéria pro jednotlivé stupně chování jsou následující: 

Stupeň 1 - velmi dobré 

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

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

podmínek pro vyučování. Méně závažných přestupků se dopouští naprosto ojediněle. 

Stupeň 2 - uspokojivé 

Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům chování nebo řádu školy. Zpravidla se 

přes důtku třídního učitele (popř. ředitele školy) dopouští dalších přestupků, narušuje činnost 

kolektivu nebo se dopouští poklesků v mravním chování.   

Stupeň 3 - neuspokojivé 

Chování žáka ve škole je v rozporu s pravidly chování. Zpravidla se přes důtku ředitele školy 

dále dopouští takových závažných provinění, že je jimi vážně ohrožena výchova ostatních 

žáků. Záměrně narušuje činnost kolektivu. 

 Výchovná opatření podle ustanovení § 17 vyhlášky č. 48/2005    Sb. 

 V souladu s ustanovením § 31 odst.1) zákona č. 561/2004 Sb., výchovnými opatřeními 

jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. Kázeňským opatřením je 

podmíněné vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení, vyloučení 

žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení, a další kázeňská opatření, která 

nemají právní důsledky pro žáka nebo studenta. Pochvaly, jiná ocenění a další 

kázeňská opatření může udělit či uložit ředitel školy nebo školského zařízení nebo 

třídní učitel.  
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 Ředitel školy nebo školského zařízení může v případě závažného zaviněného porušení 

povinností stanovených tímto zákonem nebo školním nebo vnitřním řádem rozhodnout 

o podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo 

školského zařízení. V rozhodnutí o podmíněném vyloučení stanoví ředitel školy nebo 

školského zařízení zkušební lhůtu, a to nejdéle na dobu jednoho roku. Dopustí-li se 

žák nebo student v průběhu zkušební lhůty dalšího zaviněného porušení povinností 

stanovených tímto zákonem nebo školním nebo vnitřním řádem, může ředitel školy 

nebo školského zařízení rozhodnout o jeho vyloučení. Žáka lze podmíněně vyloučit 

nebo vyloučit ze školy pouze v případě, že splnil povinnou školní docházku. 

Pochvaly a ocenění ředitele školy 

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. 

 Pochvala ředitele školy - ředitel může žákovi na návrh Školské rady, obce či 

krajského úřadu po projednání v pedagogické radě udělit za mimořádný projev 

humánnosti, občanské a školské iniciativy, za vysoce záslužný čin, za dlouho dobou 

úspěšnou práci spojenou s reprezentací školy pochvalu ředitele školy. 

 Cena roku - ředitel  a Rada školy mohou žákovi udělit po projednání v pedagogické 

radě za vysoce záslužný čin přesahující rámec pochvaly uvedený v bodě 1/c, za 

vynikající úspěchy ve školní práci  spojené se vzornou reprezentací školy    cenu roku,   

která je spojena s věcným darem a s právem zápisu do pamětní knihy školy. 

 Pamětní list absolventa školy - ředitel může absolventům školy, kteří úspěšně 

dokončili povinnou školní docházku v 9. ročníku, udělit pamětní list absolventa školy. 

 Ředitel školy neprodleně oznámí udělení pochvaly a jiného ocenění a jeho důvody 

prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci. 

 Udělení pochvaly a jiného ocenění se zaznamená do dokumentace školy. Udělení 

pochvaly a jiného ocenění se zaznamená na vysvědčení za pololetí, v němž bylo 

uděleno. 
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 Pochvala třídního učitele - třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo 

na základě podnětu ostatních vyučujících žákovi po projednání s ředitelem školy udělit 

pochvalu třídního učitele za výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající 

úspěšnou práci.  

 Třídní učitel neprodleně oznámí udělení pochvaly a jiného ocenění a jeho důvody 

prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci. Udělení pochvaly se 

zaznamená do dokumentace školy. Udělení pochvaly a jiného ocenění se zaznamená 

na vysvědčení za pololetí, v němž bylo uděleno. 

Kázeňská opatření 

Při porušení povinností stanovených školním řádem může být podle závažnosti tohoto 

porušení žákovi uloženo(-a): 

 Napomenutí třídního učitele - ukládá třídní učitel bezprostředně po přestupku, 

kterého se žák dopustí; o udělení napomenutí uvědomí třídní učitel prokazatelně  

rodiče - dopisem, ústní informací na pravidelných konzultačních dnech a třídních 

schůzkách.  

 Důtka třídního učitele – ukládá ji třídní učitel po projednání a se souhlasem ředitele 

školy za závažnější či opakované porušení řádu školy, norem slušnosti; důtka třídního 

učitele se uděluje před kolektivem třídy. 

 Důtka ředitele školy - ukládá ji ředitel školy po projednání v pedagogické radě 

za vážná porušení řádu školy – zvláště za porušování norem slušnosti, za neomluvené 

absence, za agresivitu vůči spolužákům i dospělým a další závažná provinění. Zvláště 

hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka nebo studenta vůči pracovníkům školy se 

vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností řádu školy a jsou postihovány 

tímto opatřením s následným dopadem na hodnocení chování za klasifikační období. 

Ředitel školy nebo třídní učitel neprodleně oznámí uložení napomenutí nebo důtky a jeho 

důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci. Uložení napomenutí 

nebo důtky se zaznamená do dokumentace žáka. 



 - 47 - 

1.11  Klasifikace ve vyučovacích předmětech 

Při klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech naučného zaměření se hodnotí 

v souladu s požadavky učebních osnov. 

Stupeň 1 (výborný) 

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

a chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. 

Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických 

a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí logicky správně, 

zřetelně se u něho projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, 

přesný a výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky žákovy činnosti jsou 

kvalitní, pouze s menšími nedostatky. Je schopen samostatně studovat vhodné texty. 

Stupeň 2 (chvalitebný) 

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

přesně a úplně. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. 

Samostatně a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky 

a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů 

a zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný 

projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti 

je zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. 

Žák je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty. 

Stupeň 3 (dobrý) 

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků, pojmů, definic 

a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných intelektuálních 

a motorických činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za 

pomoci učitele korigovat. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení 

teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení 

jevů a zákonitostí podle podnětů učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v 

jeho logice se projevují chyby. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, 

přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují častější nedostatky, 
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grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky. Žák je schopen samostatně studovat 

podle návodu učitele. 

Stupeň 4 (dostatečný)  

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků závažné mezery. 

Při provádění požadovaných intelektuálních a motorických činností je málo pohotový a má 

větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a 

praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a 

hodnocení jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není 

tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a 

výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti a v grafickém projevu se projevují nedostatky, 

grafický projev je málo estetický. Závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele 

opravit. Při samostatném studiu má velké těžkosti. 

Stupeň 5 (nedostatečný) 

Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné 

mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti má velmi 

podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení 

teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení 

jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s pomocí učitele. Neprojevuje 

samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a písemném 

projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků jeho 

činnosti a grafický projev mají vážné nedostatky. Závažné chyby a nedostatky není schopen 

opravit ani s pomocí učitele. Nedovede samostatně studovat. Úroveň jeho vědomostí není 

předpokladem pro práci ve vyšším ročníku.  

Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou praktického zaměření 

 Převahu praktické činnosti mají na základní škole pracovní vyučování, praktika, 

základy techniky, domácí nauky. Při klasifikaci v těchto předmětech v souladu 

s požadavky osnov (ŠVP) 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, 
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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. 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 
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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. V 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 na pracovišti. Neovládá předpisy o ochraně zdraví při práci 

a nedbá na ochranu životního prostředí. Nevyužívá hospodárně surovin, materiálů a energie. 

V obsluze a údržbě laboratorních zařízení a pomůcek, přístrojů a nářadí, nástrojů a měřidel se 

dopouští závažných nedostatků. 

 

1.12 Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření 

 Převahu výchovného zaměření mají: rodinná výchova, občanská výchova, výtvarná 

výchova, hudební výchova a zpěv, tělesná a sportovní výchova. 
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 Žák zařazený do zvláštní tělesné výchovy se při částečném uvolnění nebo úlevách 

doporučených lékařem klasifikuje s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu. 

 Při klasifikaci v předmětech uvedených v bodu 3.1. se v souladu s požadavky 

učebních osnov (ŠVP) 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. 

 Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií: 

Stupeň 1 (výborný) 

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

předpoklady a velmi úspěšně podle požadavků osnov je rozvíjí v individuálních 

a kolektivních projevech. Jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný, v hudební, 

branné a tělesné výchově přesný. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě. 

Má výrazně aktivní zájem o umění, estetiku, brannost a tělesnou kulturu a projevuje k nim 

aktivní vztah. Úspěšně rozvíjí svůj estetický vkus, tělesnou zdatnost a brannost. 

Stupeň 2 (chvalitebný) 

Žák je v činnostech aktivní, tvořivý, převážně samostatný na základě využívání svých 

osobních předpokladů, které úspěšně rozvíjí v individuální a kolektivním projevu. Jeho projev 

je esteticky působivý a má jen menší nedostatky z hlediska požadavků osnov. Žák tvořivě 

aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti a návyky v nových úkolech. Má aktivní zájem 

o umění, o estetiku, brannost a tělesnou zdatnost. Rozvíjí si v požadované míře estetický 

vkus, brannost a tělesnou zdatnost. 

Stupeň 3 (dobrý) 

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

schopnosti v individuální a kolektivním projevu. Jeho projev je málo působivý, dopouští se 

v něm chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje 
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pomoc učitele. Nemá dostatečný aktivní zájem o umění, estetiku, brannost a tělesnou kulturu. 

Nerozvíjí v požadované míře svůj estetický vkus, tělesnou zdatnost a brannost. 

Stupeň 4 (dostatečný) 

Žák je v činnostech málo aktivní a tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo 

uspokojivé. Úkoly řeší s častými chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se značnou 

pomocí učitele. Projevuje velmi malou snahu a zájem o činnosti, nerozvíjí dostatečně svůj 

estetický vkus, brannost a tělesnou zdatnost. 

Stupeň 5 (nedostatečný) 

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

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

nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o práci a nevyvíjí úsilí rozvíjet svůj estetický vkus, 

brannost a tělesnou zdatnost. 

 

1.13 Komisionální zkoušky 

 Žáci devátých ročníků a žáci, kteří na daném stupni základní školy dosud neopakovali 

ročník, kteří na konci druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných 

předmětů s výjimkou předmětů výchovného zaměření, konají opravné zkoušky. 

 Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu 

stanoveném ředitelem školy. Žák může v jednom dni skládat pouze jednu opravnou 

zkoušku. Opravné zkoušky jsou komisionální. 

 Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, 

neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín 

opravné zkoušky nejpozději do 15. září následujícího školního roku. Do té doby je žák 

zařazen do nejbližšího vyššího ročníku, popřípadě znovu do devátého ročníku. 

  V odůvodněných případech může krajský úřad rozhodnout o konání opravné zkoušky 

a komisionálního přezkoušení podle § 52 odst. 4 na jiné základní škole. Zkoušky se na 

žádost krajského úřadu účastní školní inspektor. 
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 Komisi pro komisionální přezkoušení  (dále jen „přezkoušení“) jmenuje ředitel školy; 

v případě, že je vyučujícím daného předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský 

úřad. 

 Komise je tříčlenná a tvoří ji: 

 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, 

 zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák 

zařazen, popřípadě jiný vyučující daného předmětu, 

 přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné 

vzdělávací oblasti stanovené osnovami (Školním vzdělávacím programem) pro 

základní vzdělávání. 

 Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení. Výsledek 

přezkoušení stanoví komise hlasováním. Výsledek přezkoušení se vyjádří slovním 

hodnocením podle § 15 odst. 2 nebo stupněm prospěchu podle § 15 odst. 3. 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. 

 O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy. 

 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. 

 Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitel školy v souladu se školním 

vzdělávacím programem. 

 Vykonáním přezkoušení není dotčena možnost vykonat opravnou zkoušku. 
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Příloha č. 2: 

 

1. Řády učeben 

1.1 Řád cvičné školní kuchyně 

1. Vstup žáků do cvičné školní kuchyně je povolen pouze za doprovodu vyučujícího, který 

provede na začátku školního roku vhodné poučení o práci ve školní cvičné kuchyni a 

učiní o tom záznam do příslušné dokumentace.  

2. Žáci jsou při vaření vybaveni zástěrami a protiskluzovou obuví, používají další 

předepsané OOPP podle pokynů vyučujícího. 

3. Po příchodu do cvičné školní kuchyně provede vyučující seznámení žáků s cílem 

hodiny, s technologickým postupem prací, s nástroji a přístroji, které budou potřeba, a 

to včetně seznámení se způsobem jejich bezpečného používání. 

4. Elektrické roboty, hnětače, mixéry a další spotřebiče obsluhují žáci pouze pod vedením 

vyučujícího. Elektrické spotřebiče je nutno chránit před vlhkostí a vodou. 

5. Nářadí, nástroje a používané nádobí odkládat pouze na určená místa. Poškozené 

vybavení je nutno vyřadit z provozu. Používané nářadí musí být ostré, s pevnými 

nepoškozenými rukojeťmi. 

6. V případě používání vidliček, nožů apod. je nutno zachovávat opatrnost a odkládat je na 

určené místo na pracovní ploše. S noži se nesmí pracovat proti sobě, ani proti osobám v 

blízkosti, podávají se střenkou napřed, nezabodávají se do prkének, podložek. 

7. Při jakékoli činnosti je žák povinen zachovávat technologické postupy tak, jak byly 

vysvětleny vyučujícím. V případě zapnutého sporáku jej sledujeme, prostor kolem 

sporáků a jiných elektrických spotřebičů musí být neustále volné. 

8. Po ukončení prací je proveden řádný úklid všech nástrojů, přístrojů. Čištění se provádí 

pouze za vypnutého klidového stavu. Při odchodu z cvičné kuchyně provede vyučující 

kontrolu, zda jsou všechny přístroje odpojeny od sítě, zavřená okna, uklizené 

pracoviště, židličky zvednuty na stolech a zhasnuto. 
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9. Vyučující odchází z učebny poslední, kontroluje provedení všech úkonů, případné 

závady zapisuje do sešitu a zamyká učebnu. 

10. Jakékoli poranění (např. popálenina) či úraz je nutno ihned hlásit vyučujícímu. 

11. Připravená jídla se ihned spotřebují, žáci je neodnášejí domů, je zakázáno je skladovat 

do následujícího dne. 

12. Plyn u sporáku se po každém vaření uzavírá. 

 

RIZIKA OPATŘENÍ 

popálení, opaření opatrnost při práci, při přenášení horkých předmětů požívat chňapky,  

 při manipulaci s hrncem, ve kterém je horká voda manipulovat opatrně  

 a vždy tak, aby při převrhnutí nedošlo k vylití na sebe nebo spolužáka,  

 hrnec držet za určená místa (ucha) a pokud je nutné i chňapkami, při  

 smažení vkládat vše do rozpáleného tuku opatrně, vytahujeme-li  

 plechy z trouby, tak pouze za použití chňapek a oběma rukama 

pořezání při práci s nožem dbát opatrnosti, používat nůž pouze na činnosti, pro  

 které je určen, neodkládat nůž např. do dřezu plného saponátové vody 

 aby nemohlo dojít k pořezání, čištění strojů a přístrojů pouze za  

 vypnutého stavu 

uklouznutí dbát na čistotu podlahy, pokud se něco vylije na podlahu je nutno  

 okamžitě provést setření 
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1.2 Řád keramické dílny 

1. Vstup žáků a jejich pobyt v keramické dílně je povolen pouze za přítomnosti 

vyučujícího. Při první hodině ve školním roce provede vyučující seznámení 

s keramickou dílnou, povinnostmi žáka, provede seznámení žáků s Řádem keramické 

dílny (bezpečnostními předpisy) a provede o tom záznam do příslušné dokumentace. 

2. V místnosti je zakázáno pít a jíst. 

3. Pobyt v dílně se nedoporučuje v době pálení. 

4. V dílně žáci pracují v oděvu určeném pro práci s hlínou. (pláště, trika, zástěry). 

5. Při praktických činnostech si žáci na pokyn vyučujícího sundají hodinky, prstýnky, 

náramky, či jiné předměty, které by mohly být příčinou úrazu či špatné hygieny žáka. 

V učebně se žáci chovají klidně a bez pokynů vyučujícího neopustí své stanoviště. Žáci 

jsou povinni ohlásit i sebemenší poranění či úraz vyučujícímu. 

6. Na začátku hodiny provede vyučující seznámení s cílem hodiny a způsobem práce, podá 

informaci o teoretické nebo praktické výuce. Bude-li probíhat praktická činnost, 

upozorní vyučující žáky na možná nebezpečí pomůcek, nástrojů a nářadí, s kterými 

momentálně žáci budou pracovat. 

7. Během praktické činnosti pracují žáci tak, aby svým způsobem práce neohrozili sebe 

ani spolužáky, eventuálně učitele. 

8. Používají jen stanovené pomůcky určené vyučujícím. 

9. Po ukončení práce odevzdají žáci nástroje, nářadí a pomůcky učiteli a na jeho pokyn 

provedou úklid. 

10. Bez svolení učitele neotvírají okna a neposedávají na pracovním stole. 

11. Bez přítomnosti učitele se žáci nedotýkají ani nepracují s chemickými přípravky. 

12. Pouze pověřený pedagogický pracovník obsluhuje chod hrnčířského kruhu a el. pece. 

Manipulace žáků s pecí a hrnčířským kruhem je přísně zakázána. 
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1.3 Řád počítačové učebny a školní počítačové sítě 

1. Žáci smí vstoupit do počítačové učebny a pohybovat v ní jen za přítomnosti vyučujícího 

nebo jiné zodpovědné osoby. 

2. Klíče od učebny jsou k vyzvednutí u hospodářky školy, po ukončení práce v učebně, 

budou klíče opět vráceny. 

3. Do učebny jdou žáci přezuti a s čistýma rukama. V učebně žáci nejedí a nepijí, aby 

nepoškodili vybavení učebny. Při poslední vyučovací hodině si žáci své školní potřeby 

(aktovka, atd.) odloží na určené místo (pod informační nástěnku v učebně). 

4. Každý vyučující se zapíše do záznamového listu (datum, třída, předmět, vyučující) k 

číslu PC zapíše jméno žáka, případně všechny závady, které na počítači zjistí. 

Zkontroluje úplnost počítačového vybavení (myš, klávesnice, sluchátka, atd.). Po 

ukončení práce zajistí, aby vše bylo na svém místě. Při poslední vyučovací hodině v 

počítačové učebně vyučující při odchodu zajistí, aby bylo veškeré zařízení vypnuto a 

vše dáno na svém místě. 

5. Počítačovou síť mohou využívat pouze oprávnění uživatelé (žáci a zaměstnanci školy). 

6. Žáci se přihlašují k počítači jednotným uživatelským jménem, učitel se přihlašuje 

uživatelským jménem učitele, nebo žáka. Každý účet má nastavena určitá oprávnění k 

činnosti. 

7. Při příchodu na pracoviště každý žák zkontroluje jeho stav a případné závady okamžitě 

hlásí vyučujícímu. 

8. Žáci ohlásí učiteli jakékoli nestandartní chování počítače. Učitel závady zapíše do 

záznamového listu a hlásí správci sítě. 

9. Žák pracuje u počítače podle pokynů vyučujícího, manipuluje s počítačem a jeho 

periferiemi pouze způsobem, se kterým byl seznámen učitelem v rámci výuky. 

10. Žákům není dovoleno tisknout, možnost tisku podle pokynu učitele (výukové účely). 

Učitel může tisknout (výukový a pracovní materiál) na tiskárně ve sborovně, počítačové 

učebně 1 a 2 (černobílý tisk) a v samostatných učebnách U3, AT1. V případě barevného 

tisku, skenování je potřeba žádat u správce sítě. 
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11. Žák nepřináší do učebny vlastní zařízení (extérní disky (USB, paměťové karty), MP3, 

MP4, CD a DVD s programy, sluchátka, mobil, tablet a notebook) a nesnaží se je 

používat. Nekopírují programy z počítače, nestahují informace z internetu (filmy, písně 

…) pro své potřeby (porušení autorského práva – nebezpečí trestního stíhání, nebezpečí 

infikace počítačovými viry).  

12. Žáci při práci s počítačem neprovádějí žádné operace, které by mohly ohrozit nastavení 

konfigurace počítače, poškodit nebo zničit software a hardware, protože by mohli 

způsobit poruchu počítačů a značnou finanční škodu. 

13. Žáci ani učitelé žádným způsobem nemanipulují se síťovým serverem, nemanipulují s 

připojením počítačů k napájecímu zdroji, počítačové sítě a k periferiím. 

14. Žáci smí používat počítačovou síť pouze ke vzdělávacím účelům, zaměstnanci školy ke 

vzdělávacím a provozním činnostem. Učitelé mají možnost využití sítě WiFi pro školní 

notebook. 

15. Při práci v počítačové síti je třeba dodržovat zásady slušného chování („netiketu“ – 

internetu, e-mailu). Žáci jsou seznámeni s pravidly bezpečného chování.  

16. Žáci nemají založené vlastní uživatelské účty ve školní počítačové síti. Zaměstnanci 

školy mají založené uživatelské účty, k účtu je přiřazena jednoznačná e-mail adresa. 

Poštovní schránky uživatelů jsou uloženy na serveru. Pro přístup se využívá služba 

Outlook Web App.   

17. Správce má právo omezit nebo úplně zakázat přístup na určité adresy nebo složky, 

pokud to vyžadují provozní podmínky sítě nebo povaha těchto služeb. 

18. Počítačová učebna 1 se může využívat nad rámec výuky dle rozpisu počítačové učebny 

vyvěšeného ve sborovně. 

19. Žáci se v učebně chovají tak, aby neohrozili zdraví svoje, ani ostatních osob v učebně. S 

vybavením učebny zacházejí šetrně. Dodržují zasedací pořádek, který bez svolení 

vyučujícího nemění. 
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20. Pokud žáci svévolným porušením tohoto řádu způsobí škodu na vybavení učebny, bude 

od nich vymáhána finanční náhrada – koupě nového vybavení, programů, úhrada práce 

opraváře. 

21. Vzhledem k vysoké ceně vybavení učebny bude porušení tohoto řádu považováno za 

velmi závažný kázeňský přestupek. 

 

1.4 Řád pro pobyt na školním hřišti 

1. Vstup žáků a jejich pobyt na hřišti je povolen pouze za přítomnosti vyučujícího. Při 

první hodině pobytu na hřišti ve školním roce provede vyučující seznámení s tímto 

řádem a provede o seznámení záznam do školní dokumentace.  

2. Pobyt na školním hřišti se nedoporučuje v zimním období a při mokrém povrchu hřiště. 

3. Žáci přicházejí a odcházejí na hřiště v doprovodu vyučujícího. 

4. Při pobytu na hřišti dbají žáci pokynů učitele a dodržují kázeň. 

5. Žáci si odkládají své svršky na určené místo. 

6. Během pobytu na hřišti si žáci počínají takovým způsobem, aby nedocházelo k jejich 

zbytečným zraněním. 

7. Žáci jsou povinni ihned ohlásit jakékoliv drobné poranění či úraz vyučujícímu. 

8. Vyučující dbá a dodržuje všechny bezpečnostní předpisy týkající se jak žáků, tak 

bezpečnosti občanů pohybujících se po veřejných komunikacích (chodník, silnice). 

 

1.5 Řád šicí školní dílny 

1. Vstup do šicí dílny je povolen pouze za doprovodu vyučujícího, který provede na 

začátku školního roku vhodné poučení o práci ve školní šicí dílně a učiní o tom záznam 

do příslušné dokumentace. 
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2. V šicí dílně pracujeme s jehlami, háčky a špendlíky, a proto je nutné zachovávat 

potřebnou opatrnost. Žádné předměty nevkládáme do úst, neolizujeme apod. O 

přestávce odložíme práci a nepracujeme bez dozoru vyučujícího. 

3. Na začátku hodiny provede vyučující seznámení s cílem hodiny, určí, jaké pomůcky 

budou při práci potřeba. Před zahájením práce na šicím stroji provedou žáci jeho 

kontrolu, a pokud zjistí nějakou závadu, tuto ohlásí vyučujícímu. 

4. Manipulace s elektrickými přístroji je povolena jen za dozoru vyučujícího, při práci s 

elektrickými přístroji dodržujeme jak návod k obsluze, tak pokyny vyučujícího. 

5. V případě úrazu či závady je žák povinen ihned tuto skutečnost sdělit vyučujícímu. 

6. Udržujeme pořádek na pracovišti a předcházíme tak případným úrazům. 

7. Šicí potřeby má každý žák uloženy ve svém kufříku nebo krabici, do potřeb spolužáků 

není povoleno bez jejich souhlasu sahat. 

8. V případě použití žehličky je nutno ji odkládat na určenou plochu tak, aby nemohl 

vzniknout požár nebo nemohlo dojít k popálení od horké plochy jak žáka, tak i jiných 

osob. Po ukončení práce musí být žehlička odpojena od sítě a do vychladnutí umístěna 

tak, aby nemohlo dojít k požáru či popálení. 

9. Po ukončení práce je proveden úklid, zbytky látek, nití apod. jsou uloženy do 

odpadkových košů. Všechny šicí stroje popř. jiné spotřebiče jsou očištěny, uvedeny do 

klidového stavu a odpojeny od sítě. Pokud je nutno vyhodit zlomené jehly apod., je 

nutno je odhodit zabalené tak, aby nemohlo dojít k úrazu například provozních 

pracovníků apod. 

10. Při odchodu z učebny provede vyučující kontrolu zda jsou všechny přístroje odpojeny 

od sítě, zavřená okna, uklizená pracoviště, židličky zvednuty na stolech a zhasnutá 

svítidla.  

 

RIZIKA OPATŘENÍ 

pád žáka při práci upozornit na zákaz houpání se na židli 
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píchnutí se jehlou,  používat pomůcky (náprstek apod.), dbát opatrnosti, nešermovat 

háčkem jehlou či háčkem proti spolužákům nebo očím  

střihnutí se opatrnost při práci s nůžkami  

prošití prstu při práci řádné seznámení s činností ze strany vyučujícího, soustředění ze 

strany žáka na šicím stroji 

popálení od žehličky opatrnost při práci, odkládání řádným způsobem na určené místo 

 

1.6 Řád školní dílny 

1. Vstup žáků a jejich pobyt ve školní dílně je povolen pouze za přítomnosti vyučujícího. 

Při první hodině ve školním roce provede vyučující seznámení s dílnou, základními 

předměty v dílně, s povinnostmi žáka při úrazu, seznámení žáků s Řádem školní dílny a 

provede o tom záznam do dokumentace. 

2. Při příchodu si žáci sundají hodinky, řetízky či jiné předměty, které by mohly být 

příčinou úrazu a odloží je na určené místo. Na určené místo si odkládají i své věci. Poté 

si obléknou vhodný pracovní oděv. V dílně se žáci chovají klidně, s rozmyslem a jsou 

ukáznění. Během výuky nesmí bez pokynu nebo svolení vyučujícího opustit své 

pracovní místo. Rovněž jsou žáci povinni ihned ohlásit jakákoli i drobná poranění či 

úraz. 

3. Na začátku hodiny provede vyučující seznámení s cílem hodiny, způsobem práce, podá 

informaci o tom, jaké nástroje se budou používat a provede praktickou ukázku práce s 

nimi. Po tomto kroku vyučující vydá žákům potřebné nástroje a nářadí. Žáci provedou 

kontrolu stavu pracovního nářadí a nástrojů (stav pilníků, upevnění kladiv apod.). V 

případě zjištění závady tuto ihned nahlásí vyučujícímu. Není-li některému ze žáků jasno 

jakým způsobem má při práci postupovat, požádá vyučujícího o radu.  

4. Žáci nesmí pracovat na strojích bez souhlasu a přímého dozoru vyučujícího. Práce na 

strojích (např. vrtačka) musí být v souladu s osnovami pro daný ročník a musí být při ni 

použity řádné osobní ochranné pomůcky a řádný pracovní oděv (upnuté rukávy, 

ochranné brýle či štít). 
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5. Po provedené kontrole, poučení je vyučujícím vydán žákům pracovní materiál. 

6. Žák udržuje na svém pracovišti pořádek, dbá všech pokynů vyučujícího, dodržuje 

přesně naučené pracovní techniky a postupy. Pracuje jen s určenými nástroji, a to 

předepsaným způsobem. 

7. Speciální nástroje či nářadí, které je uloženo v sadách, vydává vyučující jednotlivým 

žákům osobně, žáci nejsou oprávněni si tyto nástroje či pracovní materiál brát sami bez 

vědomí vyučujícího. 

8. Po ukončení práce odevzdají žáci zhotovovaný výrobek k ohodnocení vyučujícímu, dále 

vyčistí používané nástroje a nářadí, odevzdají vyučujícímu zapůjčené nástroje a 

přístroje, ostatní uloží do zásuvky.  Žáci provedou úklid svého pracovního místa. 

Používají smetáček a lopatku, zvláště kovové piliny, odřezky a odstřižky neodstraňují 

holýma rukama. Smetí vysypávají do odpadkového koše a dřevěný odpad do speciální 

nádoby. 

9. Svěráky je nutno dotáhnout tak, aby čelisti svěráku byly staženy, ale ne utaženy 

„napevno“. 

10. Žáci se chovají tak, aby svojí činností neohrozili zdraví svoje, ani nikoho jiného, na 

každou skutečnost, která by mohla ohrozit zdraví, bezpečnost práce nebo majetek školy, 

upozorní vyučujícího. 

 

RIZIKA OPATŘENÍ 

práce s rýsovací jehlou opatrnost při práci, neotáčet se sní, zákaz šermování, zapichování 

  jehly do různých předmětů 

práce s plechem ohýbat plech ve svěráku dle pokynů vyučujícího, při manipulaci 

  s plechem dbát opatrnosti, při stříhání plechu pozorně používat nůžky, 

 při probíjení a prací s kladivem dbát pozornosti při práci, 

zkontrolovat, zda je kladivo řádně nasazeno na topůrku 
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práce se sklem používat osobní ochranné pomůcky, rozbité sklo nesbírat rukou, ale 

  smetáčkem, střepinky neuklízet foukáním, ale smetením 

práce na strojích  dle pokynů vyučujícího a pod dohledem 

či přístrojích 

práce s drátem při stříhání drátu dbát opatrnosti, drátem nešermovat, manipulovat  

  s ním tak, aby nedošlo k poranění spolužáka, ohýbání drátu provádět  

  dle pokynu vyučujícího 

pilování při pilování dbát na řádné nasazení pilníku do rukojeti, pilovat dle 

  pokynu vyučujícího, pilník čistit ocelovým kartáčem, hoblinky uklízet 

  smetáčkem nikoli rukou či foukáním 

 

1.7 Řád školní dílny 

1. Vstup žáků a jejich pobyt ve školní dílně je povolen pouze za přítomnosti vyučujícího. 

Při první hodině ve školním roce provede vyučující seznámení s dílnou, základními 

předměty v dílně, s povinnostmi žáka při úrazu, seznámení žáků s Řádem školní dílny a 

provede o tom záznam do dokumentace. 

2. Při příchodu si žáci sundají hodinky, řetízky či jiné předměty, které by mohly být 

příčinou úrazu a odloží je na určené místo. Na určené místo si odkládají i své věci. Poté 

si obléknou vhodný pracovní oděv. V dílně se žáci chovají klidně, s rozmyslem a jsou 

ukáznění. Během výuky nesmí bez pokynu nebo svolení vyučujícího opustit své 

pracovní místo. Rovněž jsou žáci povinni ihned ohlásit jakákoli i drobná poranění či 

úraz. 

3. Na začátku hodiny provede vyučující seznámení s cílem hodiny, způsobem práce, podá 

informaci o tom, jaké nástroje se budou používat a provede praktickou ukázku práce s 

nimi. Po tomto kroku vyučující vydá žákům potřebné nástroje a nářadí. Žáci provedou 

kontrolu stavu pracovního nářadí a nástrojů (stav pilníků, upevnění kladiv apod.). V 
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případě zjištění závady tuto ihned nahlásí vyučujícímu. Není-li některému ze žáků jasno 

jakým způsobem má při práci postupovat, požádá vyučujícího o radu.  

4. Žáci nesmí pracovat na strojích bez souhlasu a přímého dozoru vyučujícího. Práce na 

strojích (např. vrtačka) musí být v souladu s osnovami pro daný ročník a musí být při ni 

použity řádné osobní ochranné pomůcky a řádný pracovní oděv (upnuté rukávy, 

ochranné brýle či štít). 

5. Po provedené kontrole, poučení je vyučujícím vydán žákům pracovní materiál. 

6. Žák udržuje na svém pracovišti pořádek, dbá všech pokynů vyučujícího, dodržuje 

přesně naučené pracovní techniky a postupy. Pracuje jen s určenými nástroji, a to 

předepsaným způsobem. 

7. Speciální nástroje či nářadí, které je uloženo v sadách, vydává vyučující jednotlivým  

žákům osobně, žáci nejsou oprávněni si tyto nástroje či pracovní materiál brát sami bez 

vědomí vyučujícího. 

8. Po ukončení práce odevzdají žáci zhotovovaný výrobek k ohodnocení vyučujícímu, dále 

vyčistí používané nástroje a nářadí, odevzdají vyučujícímu zapůjčené nástroje a 

přístroje, ostatní uloží do zásuvky.  Žáci provedou úklid svého pracovního místa. 

Používají smetáček a lopatku, zvláště kovové piliny, odřezky a odstřižky neodstraňují 

holýma rukama. Smetí vysypávají do odpadkového koše a dřevěný odpad do speciální 

nádoby. 

9. Svěráky je nutno dotáhnout tak, aby čelisti svěráku byly staženy, ale ne utaženy 

„napevno“. 

10. Žáci se chovají tak, aby svojí činností neohrozili zdraví svoje, ani nikoho jiného, na 

každou skutečnost, která by mohla ohrozit zdraví, bezpečnost práce nebo majetek školy, 

upozorní vyučujícího. 

 

RIZIKA OPATŘENÍ 

práce s rýsovací jehlou opatrnost při práci, neotáčet se sní, zákaz šermování, zapichování 



 - 65 - 

  jehly do různých předmětů 

práce s plechem ohýbat plech ve svěráku dle pokynů vyučujícího, při manipulaci 

  s plechem dbát opatrnosti, při stříhání plechu pozorně používat nůžky, 

   při probíjení a prací s kladivem dbát pozornosti při práci, 

 zkontrolovat, zda je kladivo řádně nasazeno na topůrku 

práce se sklem používat osobní ochranné pomůcky, rozbité sklo nesbírat rukou, ale 

  smetáčkem, střepinky neuklízet foukáním, ale smetením 

práce na strojích  dle pokynů vyučujícího a pod dohledem 

či přístrojích 

práce s drátem při stříhání drátu dbát opatrnosti, drátem nešermovat, manipulovat  

  s ním tak, aby nedošlo k poranění spolužáka, ohýbání drátu provádět  

  dle pokynu vyučujícího 

pilování při pilování dbát na řádné nasazení pilníku do rukojeti, pilovat dle 

  pokynu vyučujícího, pilník čistit ocelovým kartáčem, hoblinky uklízet 

  smetáčkem nikoli rukou či foukáním 

 

1.8 Řád školní zahrady 

1. Vstup žáků a jejich pobyt na školní zahradě je povolen pouze za přítomnosti 

vyučujícího. Při první hodině ve školním roce provede vyučující seznámení s řádem 

školní zahrady a provede o tom záznam do školní dokumentace. 

2. Žáci chodí na školní zahradu (pozemek) vhodně obutí a oblečení – používají pracovní 

oděv. 
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3. Při práci dbají pokynů vyučujícího, po skončení práce očistí a uloží nářadí do 

nářaďovny. 

4. Na školní zahradě nesmí žáci trhat bez dovolení ovoce a zeleninu, ani květiny. 

5. Všichni jsou povinni šetřit vodou a šetrně zacházet s nářadím. 

6. Při pohybu žáků z místa na místo se dlouhé nástroje (rýče, hrábě, vidle, motyky) nenosí 

položeny na ramenou, ale drží se ve spuštěné ruce obráceny nebezpečnou částí (čepelí, 

hroty) dopředu. 

7. Při přerušení práce se nástroje odkládají tak, aby neohrožovaly zdraví žáků, kteří 

přecházejí: hrábě se pokládají zuby dolů, vidle se zabodávají do země. Nástroje se 

neodkládají na cestičky, ale na okraje záhonů. 

8. Zelenina a ovoce se musí před požitím očistit tekoucí vodou. 

9. Každé, i sebemenší poranění hlásí žáci vyučujícímu. 

10. Zbytky jídla, papírky a jiné odpadky ukládají žáci na předem určené místo do koše, 

popelnice nebo bedny. 

 

1.9 Bezpečnostní a hygienické pokyny pro výuku pěstitelských prací 

Hygiena a bezpečnost při práci 

1. Práce žáků na školním pozemku působí nejen výchovně, ale také rehabilitačně. Pobyt na 

čerstvém vzduchu prospívá organismu a upevňuje zdraví žáků. Zpevňuje se pohybový 

aparát: kosti a svaly. V souvislosti s tím se zlepšuje koordinace pohybů, motorika. 

Rozmanité práce na školním pozemku zlepšují i krevní oběh, činnost dýchacích orgánů, 

látkovou výměnu. To všechno vede potom k rozvoji ústředního nervového systému. 

Fyzická práce dětí má však tyto účinky jenom tehdy, jsou-li dodržovány a zachovávány 

hygienické požadavky. 

Jsou to: přiměřenost práce věku a defektu dítěte, rovnoměrné zatěžování jednotlivých 

svalových skupin, správná organizace, střídání práce a odpočinku, vhodnost pracovního 
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nářadí a jeho přiměřenost věku žáků, péče o pracovní oblek, obuv a čistotu těla i 

zdravotní stav po dobu práce žáků. 

2. Dodržování požadavku přiměřenosti práce znamená, že učitel postupuje podle učebních 

osnov a tematických plánů pro pracovní vyučování. Malým dětem nedovolíme přenášet 

těžká břemena (bedničky, konve, pytle s úrodou). Nářadí musí odpovídat svou velikostí 

věku žáků. Některé druhy práce na školním pozemku jsou jednotvárné a děti to rychle 

unavuje. Musíme proto jednotlivé pracovní činnosti střídat, aby se zaměstnaly všechny 

svalové skupiny. Střídání práce a odpočinku je velmi důležitá podmínka pro úspěšné 

plnění pracovních činností. Při těžší práci musíme volit časově kratší pracovní jednotky, 

případně povolujeme osobní odpočinek slabším žákům. 

3. Nářadí musí velikostí i vahou odpovídat věku žáků. Vzhledem k tomu, že se zvláštní 

nářadí pro slabší žáky nevyrábí, je třeba existující nářadí upravit a přizpůsobit (násadce 

se nasazují tenčí a kratší, listy rýčů se mohou zbrousit a tím zmenšit). 

4. Protože se na pozemku pracuje v různých ročních dobách a za odlišné venkovní teploty, 

musíme dbát na správné a dostatečné oblečení žáků. Není dovoleno sedat na vlhkou a 

studenou zem. Je třeba vyžadovat nošení a převlékání se do pracovního obleku a obuvi 

vhodné pro práci na zahradě. 

 

Bezpečnost při práci 

1. Postřiky ovocných stromů a jiných plodin smí provádět pouze dospělé osoby. Drobným 

i vážnějším úrazům je třeba předcházet tím, že učitel seznámí před zahájením práce 

žáky s používáním nářadí a každý úkon nejdříve sám žákům předvede. Při práci s 

vidlemi, motykou, rýčem, hráběmi apod. rozestavujeme žáky tak, aby jeden druhého 

neohrožoval. Nářadí jako je rýč, motyka, hrábě, vidle a další, nesmí žáci nosit na 

ramenech, ale ve spuštěné ruce, kovovou částí směrem dopředu. 

2. Při práci v ovocném sadu, při česání ovoce, musí být žebříky zabezpečeny tak, aby 

nedošlo k pádu (přivázání žebříku k silnější větvi). Na školním pozemku není dovoleno 

žáků, chodit naboso (hrozí nebezpečí poranění nohou). 

3. Pracovní stroje jako malotraktor, půdní frézu, sekačku apod. nesmí žáci obsluhovat.  
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4. Žáci, kteří pracují na školním pozemku, musí být bezpodmínečně očkováni proti tetanu, 

neboť se bezprostředně setkávají a pracují s půdou. Při práci s nástroji je třeba 

maximálně dodržovat bezpečnostní pravidla, aby nedocházelo k úrazům a poranění. 

5. Při přerušení práce dohlíží vyučující na správné odložení nářadí i na to, aby si žáci před 

jídlem umyli řádně ruce. Na školním pozemku je nutné sociální zařízení a zdroj pitné 

vody. V nářaďovně musí být dobře vybavená lékárnička a záznamník o provedených 

ošetřeních žáků. 

 

1.10 Řád tělocvičny 

1. Při první hodině provede vyučující seznámení žáků s tímto Řádem odborné učebny 

tělocvična všechny žáky a provede zápis do dokumentace. 

2. Žáci odchází do tělocvičny v doprovodu vyučujícího před hodinou, převlékají se do 

cvičebního úboru na určených místech. Za cvičební úbor se považuje tričko, trenýrky 

nebo „elasťáky“, tepláky, cvičky nebo tenisky se světlou podrážkou. Při převlékání žáci 

odloží hodinky, řetízky a jiné předměty, které by mohly být příčinou úrazu. Tyto 

předměty odloží na vyučujícím určené místo. 

3. Vstup žáků do tělocvičny je povolen pouze za přítomnosti vyučujícího. 

4. Před zahájením hodiny provede vyučující seznámení žáků s cílem hodiny, žákům, kteří 

se omluvili z účasti na Tv z důvodu zdravotní indispozice, vymezí místo, ze kterého 

budou hodinu sledovat a bez svolení vyučujícího nesmí toto místo opustit. Za zdravotně 

indisponované se považují žáci, kteří mají potvrzení lékaře nebo rodičů, popřípadě žáci 

s okamžitou zdravotní indispozicí.  

5. Žáci, kteří žádají o částečné nebo úplné osvobození z tělesné výchovy, si 

prostřednictvím rodičů zařídí lékařské vyšetření. Rodič napíše žádost o uvolnění z Tv a 

uvedené podklady předloží třídní učitel zástupci ředitele.  

6. V případě nevolnosti či jakéhokoli úrazu během výuky je žák povinen okamžitě 

informovat vyučujícího, aby mohl být ošetřen a také nahlášen pojišťovně. Vyučující 

neprodleně informuje rodiče žáka. Pokud žáci nebo jejich rodiče nahlásí úraz dodatečně, 
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škola to musí uvést na oznámení o úrazu a je nebezpečí, že pojišťovna v takovémto 

případě náhradu nevyplatí. Vyučující rovněž provede kontrolu, zda umístěním či 

upevněním některého vybavení tělocvičny nehrozí nebezpečí úrazu. 

7. V případě použití cvičebního nářadí je vyučující povinen provést seznámení žáků se 

správným provedením cviku eventuálně jej předvést a popřípadě zajistit dopomoc. V 

případě, že vyučující rozdělí žáky do více družstev je vyučující povinen všechny 

družstva informovat o tom, co mají a jakým způsobem dělat, sám je přítomen cviku, 

který vyhodnotil z hlediska možného úrazu či náročnosti jako nejrizikovější. Při cvičení 

se využívají bezpečnostní prvky (např. při přeskocích žíněnky apod.). Žáci nesmí bez 

svolení vyučujícího používat jiná nářadí než určená. 

8. Žáci provádějí v tělocvičně jen činnosti určené vyučujícím. Při nich dodržují přesně 

stanovené postupy a způsoby cvičení. Cvičí a chovají se tak, aby neohrozili zdraví 

svoje, ani ostatních přítomných osob. 

9. S tělovýchovným nářadím a zařízením tělocvičny zacházejí žáci i vyučující šetrně. 

10.  Bez vědomí vyučujícího se žáci nevzdalují z tělocvičny. Vyučujícímu také ohlásí 

návrat do tělocvičny – např. po použití WC. 

11. Žákům není dovoleno zapínat a vypínat osvětlení v tělocvičně. Žáci udržují pořádek v 

tělocvičně, nářadí vracejí stále na stejná místa. 

12. Žáci nesmí nosit a používat v tělocvičně žvýkačky a žádné jídlo. 

 

 

13. Při míčových hrách je vyučující povinen připomenout pravidla, upozornit na slušnost, 

zákaz cílených zásahů do hlavy apod. Při této činnosti dochází k úrazům zejména prstů 

při špatném příjmu míče, a proto vyučující provede poučení a ukázku správného držení, 

příjmu a odhození míče přiměřené k věku žáků. 

14. V případě, že v tělocvičně je více skupin žáků, kteří se omlouvají z účasti na výuce Tv, 

mohou za doprovodu pedagoga odejít do třídy, kde se připravují na další hodinu či 

konají pod dozorem dalšího vyučujícího jiné činnosti. 
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15. Vyučující končí výuku tak, aby měli žáci dostatek času na očistu a převlečení do 

běžného oděvu. Žáci odchází pouze v doprovodu vyučujícího. 

 

RIZIKA OPATŘENÍ 

zachycení za volný  sundání všech řetízků apod.  

předmět řádně upravený cvičební oděv 

pády při cvičení seznámení s provedením cviku 

  řádná dopomoc 

  pozornost žáků při vlastním cvičení (skok do dálky, běh pozpátku  

  apod.) 

 

1.11 Řád relaxační místnosti 

1. Vstup žáků do relaxační místnosti je povolen pouze za doprovodu vyučujícího nebo 

asistenta pedagoga nebo vychovatelky školní družiny, kteří provedou na začátku 

školního roku vhodné poučení o pobytu v relaxační místnosti a učiní o tom záznam do 

příslušné dokumentace.  

2. Místnost se využívá dopoledne k odpočinku žáků s PAS v rámci vyučovacích hodin a 

odpoledne ve školní družině. Je určena pro tři až pět žáků. 

3. Žáci v relaxační místnosti udržují pořádek, při vstupu do místnosti se vyzouvají. Při 

odchodu z místnosti asistenti pedagoga zkontrolují pořádek. 

4. Žáci používají relaxační prvky dle pokynů vyučujících a pod jejich přímým dohledem, v 

místnosti neběhají. 

5. Žebřiny, trampolíny a posilovací stroj používají s přímou pomocí vyučujícího a 

asistenta pedagoga. 
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6. Žáci nemanipulují samostatně s okny, neotvírají je. Nemanipulují ani se žaluziemi. V 

případě potřeby stínění toto upravuje asistent pedagoga a asistenta pedagoga. 

7. Jakékoli poranění při relaxačních činnostech hlásí ihned žáci vyučujícímu. 

8. Každý doprovod žáků dbá po celou dobu pobytu v relaxační místnosti na bezpečnost 

žáků. 

 

RIZIKA  OPATŘENÍ 

pád   cvičí pouze pod dohledem pedagogického pracovníka a jeho 

pomocí, žáci využívají relaxační pomůcky jednotlivě 

 

 


