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Š K O L N Í     Ř Á D 
 

 

 

 

ÚVOD 
 

 

Děvčata a chlapci, 
 

                    přistupujte vždy odpovědně a iniciativně ke všem úkolům. Nejednejte nikdy jen 

s ohledem na sebe, nýbrž spojujte svůj osobní prospěch s prospěchem kolektivu. Společné 

zájmy stavte výše než osobní. Buďte skromní, a važte si mínění kolektivu. Řád vyžaduje 

uvědomělou kázeň. Neukázněný žák škodí nejen sobě, ale i celé společnosti. Mějte stále na 

paměti, že každé svévolné zameškání hodiny, nedochvilnost, neposlušnost, nedodržení 

bezpečnostních předpisů, apod. narušuje průběh výuky, a snižuje její výsledky. 

                     

                    Každý z vás se stává reprezentantem naší školy. Reprezentuje ji pouze dobrou 

prací, dobrým prospěchem, vzorným chováním a vystupováním. 

 

ŘÁD PLATÍ PRO VŠECHNY ŽÁKY. 
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A. PRÁVA ŽÁKŮ 
 

 

 umožnění vzdělání 

 slušný přístup vyučujících 

 příjemná a bezpečná školní atmosféra 

 ochrana před fyzickým a slovním napadením 

 pomoc při řešení problémů (konflikty, oprávněné stížnosti, zameškání látky 

z důvodu dlouhodobé absence např. ze zdravotních důvodů) 

 účast na akcích pořádaných školou pro žáky v době vyučování i mimo ně  

 (exkurze, zájezdy, kulturní a sportovní akce) 

 seznámení s klasifikačním řádem a školním řádem 

 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 

nebo školskou radu s tím, že ředitel školy nebo školská rada jsou povinni se 

stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat a své 

stanovisko k nim odůvodnit. 

 

 

     B.  POVINNOSTI ŽÁKŮ 
 

 

 

I. Povinností žáka je docházet do školy pravidelně a včas podle stanoveného 

rozvrhu hodin, a zúčastňovat se vyučování všem povinným předmětům, 

i předmětům, které si sám vybral jako volitelné. Trvale si osvojovat vědomosti, 

dovednosti a získávat návyky potřebné k dosažení základního vzdělání. 

Připravovat se na další studium a tvořivou práci. Osvojovat si zásady 

společenské morálky a řídit se jimi, být ukázněný, plnit pokyny pedagogických 

pracovníků, a dodržovat pravidla života demokratické společnosti. 

 

 

II. Před vyučováním 

 

 žák přichází do školy 15 minut před začátkem vyučování 

 před vstupem do školní budovy si řádně očistí obuv a přezuje se v šatně 

 povinnost přezouvání se na žáky vztahuje i tehdy, nosí-li venku tenisky 

 venkovní obuv a svršky se odkládají ve vyhrazených prostorách (skříňkách) 

 

 

III. Při vyučování 

 

 Před začátkem vyučovací hodiny si žák připraví žákovskou knížku, sešity, 

učebnice a jiné pomůcky. Ostatní věci má uloženy v tašce. 

 Tašky musí být uloženy u lavice. 

 Vstoupí-li do třídy vyučující, školský pracovník, host, pozdraví žáci tím, že 

se mlčky postaví. Usednou teprve na daný pokyn. Podobně zdraví při 

odchodu. 
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 Na začátku vyučovací hodiny příslušná služba oznámí učiteli nepřítomné 

žáky. 

 Není-li žák na vyučování připraven, nebo nemá-li v pořádku věci, omluví se 

vyučujícímu bez vyzvání na začátku vyučovací hodiny. 

 Je-li žák vyvolán, odpovídá zřetelně a hlasitě. Vyvolaný žák povstává, pokud 

vyučující neurčí jinak. Napovídání a opisování se považuje za přestupek. 

 Má-li žák nějaký dotaz, nebo chce odpovědět na otázku položenou 

vyučujícím, zvedne ruku, a mlčky čeká na pokyn vyučujícího. 

 Zvonění na konci hodiny je pokyn pro učitele nikoliv pro žáky. Žák smí, po 

zvonění na konci hodiny, vyjít ze třídy pouze se souhlasem nebo na pokyn 

vyučujícího. Jinak až po odchodu vyučujícího ze třídy. 

 Na konci poslední vyučovací hodiny žáci učebnu řádně uklidí, včetně úklidu 

vnitřku lavic, židličky dají na lavici, a ukázněně odcházejí s učitelem ze 

třídy. 

 Lékaře navštěvuje žák zásadně mimo vyučování. V době vyučování smí 

navštívit lékaře jen při vážných, horečnatých nebo bolestivých 

onemocněních, a také při vyšetřeních u specialisty, kde se nelze objednat 

v době mimo vyučování. 

 Cítí-li se žák během vyučování nemocen, ohlásí to vyučujícímu, který 

rozhodne o jeho případném odeslání k lékaři. V případě, že žák odchází 

z budovy, uvědomí před jeho odchodem vyučující zástupce ředitele školy.  

 Utrpí-li žák ve vyučování nebo v souvislosti s ním (o přestávce apod.) úraz, 

je povinen to ihned ohlásit příslušnému vyučujícímu (pedagogickému 

dozoru), který zařídí další (ošetření, záznam o úraze, transport k lékaři 

apod.). Školní úraz nahlášený později než do 48 hodin nemůže být 

považován jako školní. 

 Žákovskou knížku žák předkládá pravidelně rodičům k nahlédnutí a podpisu. 

 

IV. O přestávkách 

 

 Žák zachovává pořádek, v budově školy nekřičí a neotvírá okna. 

 Po chodbě a schodech chodí klidně po pravé straně. 

 Při setkání s dospělými žák slušně a zřetelně pozdraví. 

 O přestávkách se žáci zdržují ve své třídě. Malé přestávky využijí k přípravě 

na další hodinu a použití WC. O velké přestávce se nasvačí, a řídí se pokyny 

pedagogického dozoru. 

 Po zvonění na vyučovací hodiny sedí žák na svém místě dle zasedacího 

pořádku, a připravuje se na nadcházející výuku. 

 Nepřijde-li vyučující do pěti minut po zvonění na začátek vyučovací hodiny 

do třídy, předseda třídní samosprávy to oznámí v kanceláři zástupce ředitele 

školy. 

 O velké přestávce mohou vyučující se svou třídou, po přezutí, vyjít na školní 

hřiště nebo dvorek. 

  

V. Povinnosti služby ve třídě 

 

 Třídní službu určuje třídní učitel na celý týden. 

 Službu ve třídě konají dva žáci. 
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 Služba dbá na pořádek a čistotu ve třídě. Řádně utírá tabuli, zajišťuje křídu, pečuje 

o květiny a inventář třídy. 

 Na začátku vyučovací hodiny podává služba vyučujícímu hlášení (hlásí 

nepřítomné žáky). 

 Služba upozorňuje vyučující na stěhování třídy. 

 Služba zodpovídá na konci vyučování za pořádek ve třídě. 

 

 

VI. Péče o svěřený majetek 

 

 Žák zachází šetrně s osobními věcmi i s věcmi ostatních spolužáků. 

 Učebnice a učební pomůcky, které žák ztratí, nebo jinak znehodnotí, nahradí. 

 Své místo udržuje v pořádku, nepoškozuje lavice a společný majetek. 

V případě poškození lavice a majetku zajistí odstranění závad, jinak bude 

požadována finanční náhrada. 

 

 

VII. Oblast bezpečnosti práce a požární ochrany 

 

 Žák dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární 

ochrany, se kterými byl seznámen, a které jsou uvedeny v příloze č. 2 

školního řádu. 

 

 

VIII. Úprava zevnějšku a vystupování ve škole 

 

 Do školy chodí žák čistě, vhodně a vkusně oblečen a upraven. 

 Nenosí žádnou pokrývku hlavy, pouze v odůvodněných případech, hlavně 

ze zdravotních důvodů a se souhlasem třídního učitele, který informuje 

ostatní pedagogické i nepedagogické pracovníky školy. 

 Nepoužívá nevhodných nápisů a symbolů. 

 K přezutí používá domácí otevřenou obuv. 

 Do školy je žákům zakázáno nosit cenné věci a větší částky peněz. Pokud 

se tak ve výjimečných případech stane, uschová si je po dobu vyučování 

v kanceláři zástupce ředitele školy. 

 Mobilní telefony musí být po celou dobu vyučování, včetně přestávek 

vypnuté. Používání mobilních telefonů v době výuky bude posuzováno jako 

hrubý přestupek s využitím výchovných opatření. Při opakovaném porušení 

tohoto bodu může následovat i udělení sníženého stupně z chování. Za ztrátu 

nebo poškození mobilního telefonu nepřebírá škola, stejně jako v případě 

ztráty cenných věcí a finanční hotovosti neuschovaných v době vyučování 

v kanceláři ředitele školy, hmotnou odpovědnost. 

 Při rozhovoru s dospělými a spolužáky používá spisovný jazyk, mluví nahlas 

a srozumitelně. Vyvaruje se hrubých a vulgárních výrazů. 

 Učitele a ostatní pracovníky školy oslovuje žák „paní – pane“ s uvedením 

funkce. 
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IX. Na veřejnosti 

 

 Žák vystupuje skromně a slušně. 

 V dopravních prostředcích se chová tiše, ohleduplně, bez vyzvání uvolní 

místo starším a nemocným osobám, nebo osobám s malými dětmi. 

 

X. Omlouvání, absence a změny osobních údajů 

 

 Pozdější příchody do vyučování a dřívější odchody z vyučování z důvodu 

dojíždění mohou být povoleny pouze výjimečně ředitelem školy. 

 Důvod nepřítomnosti ve škole oznámí rodiče písemně nebo telefonicky 

nejpozději do 3 dnů. 

 Absenci lze omluvit zákonným zástupcem. V odůvodněných případech 

(nedodržování léčebného režimu, časté krátkodobé absence apod.) je škola 

oprávněna vyžadovat lékařské potvrzení na každou nepřítomnost. V případě, 

že nebude lékařské potvrzení předloženo, lze takovou absenci evidovat jako 

neomluvenou. 

 Žák může z vážných rodinných důvodů předčasně odejít z vyučování jen 

se souhlasem vyučujícího. O takové volno musí rodiče předem písemně 

požádat. 

 Z vážných rodinných důvodů může udělit jednodenní volno třídní učitel, 

na více dní ředitel školy. O takové volno musí rodiče předem písemně 

požádat. 

 Žák může z vážných zdravotních důvodů předčasně odejít z vyučování jen 

v doprovodu rodičů nebo s asistentem pedagoga, vždy však se souhlasem 

a vědomím rodičů. 

 Rodič je povinen nahlásit do tří dnů změnu trvalého nebo přechodného 

bydliště, jména zákonného zástupce, zdravotní pojišťovny apod. 

 Jestliže se žák nezúčastní tří dnů vyučování bez omluvy, vyzve třídní učitel 

písemně zákonné zástupce k doložení důvodů žákovy nepřítomnosti. Jestliže 

do deseti dnů od doručení výzvy není doložen důvod jeho nepřítomnosti, 

je absence považována za neomluvenou. 

 Opakované pozdní příchody do vyučování, bez řádné omluvy, budou též 

považovány za neomluvenou absenci, a to podle délky nepřítomnosti. 

 Žák je povinen ihned po skončení absence, první den po příchodu do školy, 

předložit třídnímu učiteli žákovskou knížku s potvrzením důvodu jeho 

nepřítomnosti, jinak lze považovat tuto absenci jako neomluvenou. 

 Neomluvená absence (NH) žáka bude posuzována následujícím způsobem: 

 

Výchovná opatření 

0 – 19 NH 
Napomenutí, Důtka třídního učitele 1 – 10 hodin; 

Důtka ředitele školy 11 – 19 hodin 

20 – 29 NH II. stupeň z chování 

30 a více NH III. stupeň z chování 
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XI. Styk žáků a rodičů s pracovníky školy 

 

 Jednání rodičů s ředitelem školy se může uskutečnit před vyučováním, 

po vyučování, nebo v jiném předem dohodnutém termínu. 

 Jednání rodičů s učiteli lze dohodnout před vyučováním, po vyučování, 

nebo v předem dohodnutém termínu (například ve volné hodině). 

 Jednání žáků se všemi vyučujícími se může uskutečnit před vyučováním, 

po vyučování, popřípadě v době hlavní přestávky. 

 

 

XII. Stravování ve školní jídelně 

 

 V jídelně musí být žák přezutý, a chovat se při stolování kulturně, do jídelny 

nenosí aktovku, ani tašku s učebnicemi a školními pomůckami. Tyto odloží 

po skončení vyučování do své skříňky v šatnách. 

 Žák čeká na jídlo v řadě, netlačí se, a nepředbíhá. Dbá pokynů 

pedagogického dozoru. 

 Nepoškozuje stoly, židle, ubrusy a nádobí. 

 Po jídle se zbytečně nezdržuje v jídelně. 

 

 

XIII. Žákům je zakázáno 

 

 Kouřit a pít alkoholické nápoje. 

 Nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek. 

 Přinášet do školy nebo na akce pořádané školou věci nebezpečné pro život 

a zdraví a věci, které by mohly rozptylovat pozornost ostatních žáků 

při vyučování. 

 

Porušení těchto zákazů bude klasifikováno jako hrubý přestupek. 

 

 

 

 

C.  ZÁVĚR 
 

Rodiče a žáci jsou povinni se důkladně seznámit se školním 

řádem, a beze zbytku plnit ustanovení školního řádu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

Příloha č. 1 

 

VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ 

 

 
1. Za vzorné chování a vzorné plnění povinností, za významný projev aktivity a iniciativy 

nebo statečný čin může být žák vyznamenán ústní nebo písemnou pochvalou 

při slavnostním shromáždění třídy nebo školy. 

 

a) třídním učitelem 

b) ředitelem (zástupcem ředitele) školy 

c) orgánem státní správy ve školství 

 

2. Proviní-li se žák závažněji nebo opakovaně méně závažně proti školnímu řádu, zásadám 

mezilidských vztahů nebo proti mravním normám společnosti, mohou se mu podle 

závažnosti provinění uložit některá z těchto opatření: 

 

a) napomenutí třídního učitele 

b) důtka třídního učitele 

c) důtka ředitele školy 

d) II. nebo III. stupeň z chování 

 

3. Při udělování výchovných opatření se postupuje podle závažnosti přestupku. 

 

4. Pochvaly a výchovná opatření se oznamují zákonným zástupcům žáka, a zaznamenávají 

se do žákova katalogového listu. 

 

 

Příloha č. 2 

 

Povinnosti žáka z hlediska BOZP a ochrany majetku 

(vstupní instruktáž) 
 

 

1. Žáci jsou povinni dodržovat školní řád. 

2. Žák přichází 15 minut před zahájením vyučování. 

3. Dodržuje kázeň v prostoru školy. 

4. Dodržuje bezpečnost v budově, při chůzi po schodištích je nutno chodit vpravo 

a opatrně. Počíná si tak, aby neomezoval provoz a neohrožoval bezpečnost svoji i jiných 

osob. Dodržuje zákaz opírat se a naklánět přes zábradlí. 

5. Podle druhu činnosti ve škole se přezouvá do vhodné obuvi dle pokynů učitele. 

6. V učebnách, na chodbách a na sociálním zařízení udržuje čistotu a pořádek. 

7. Dodržuje zákaz svévolného vstupu na půdu, školní dvůr, do sklepních prostor a zákaz 

opuštění školní budovy bez doprovodu učitele. 

8. Dodržuje zákaz otvírání oken o přestávkách, při větrání za přítomnosti vyučujícího 

otvírá pouze okna jím určená. Za uzavření oken po poslední vyučovací hodině odpovídá 

vyučující. 

9. V učebnách a v jiných místnostech školy se nevyklání z oken. 
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10. Nedotýká se elektrického vedení, sám nemanipuluje se zařízením pod elektrickým 

proudem. 

11. V učebnách nemanipuluje s topnými tělesy, nesedá na ně, nepokládá na ně žádné 

předměty. 

12. Respektuje zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm v prostorách školy. 

13. Je seznámen s umístěním hasicích přístrojů v prostorách školy. 

14. Zná telefonní čísla tísňového volání: 

Hasiči   150 

první pomoc  155 

policie   158 

IZS   112 

 

 

15. Hlásí ihned každé poranění způsobené během vyučovacího dne vyučujícímu, a nechá si 

toto poranění ošetřit. 

16. Každou zjištěnou závadu hlásí ihned vyučujícímu. 

17. Chová se vždy tak, aby nezavinil, a nezpůsobil úraz sobě ani jiným osobám. 

18. Dodržuje veškeré pokyny vyučujících. 

19. Dodržuje zákaz manipulace se zpětnými projektory, televizory, videomagnetofony, 

magnetofony a veškerými pomůckami umístěnými ve třídách. 

20. Dodržuje zvláštní pokyny vyučujících pro bezpečnost při výuce tělesné výchovy, 

a výuce v odborných učebnách, se kterými je seznámen v úvodních hodinách. 

21. Dodržuje bezpečnost a pravidla silničního provozu při pohybu mimo školní budovu 

v době i mimo dobu vyučování. 

22. Dodržuje zásady slušného chování a stolování při školním stravování. 

23. Při školních výletech, exkurzích, LVVZ a dalších akcích pořádaných školou dodržuje 

zvláštní bezpečnostní pokyny pedagogických pracovníků. 

24. Okamžitě hlásí třídnímu učiteli těhotenství. 

25. Má obecnou odpovědnost za škody způsobené nedbalostí a nesplněním povinností. 

26. Veškeré ztráty okamžitě hlásí vyučujícímu. 

 

 

Za dodržování těchto základních pokynů odpovídá každý žák osobně. 

Při jejich porušení bude třídní učitel využívat kárná opatření. 

 

 

 

V Brně, dne 2. 9. 2019 
  .............................................. 

           Mgr. Gordon Brei 

               ředitel školy 

 

            


