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ZKRÁCENÝ ŠKOLNÍ ŘÁD 
 
 

 

 

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! 

základní školy a střední školy 
 

 

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 se školním řádem. 

• Na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání a poradenskou pomoc 

školy v záležitostech týkajících se nejen vzdělávání. 

• Zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků a studentů, volit a být do nich 

voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitelku školy nebo 

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

stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat a své stanovisko 

k nim odůvodnit. 
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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 20 minut před začátkem vyučování, tak aby byl nejpozději 

ve třídě 5 minut před zahájením 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 šatny (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 (pověšeny). 

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

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

• 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. Žák odchází z budovy v doprovodu rodiče 

(zákonného zástupce), na základě telefonické informace vyučujícím. Vyučující 

uvědomí zástupce ředitele školy o odchodu žáka. 

• 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.). 

• 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. 
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• 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, služba ve třídě to oznámí v kanceláři zástupce ředitele školy. 

V. Povinnosti služby ve třídě 

• Třídní službu určuje třídní učitel na celý týden. 

• Služba dbá na pořádek a čistotu ve třídě. Řádně utírá tabuli. 

• Na začátku vyučovací hodiny hlásí služba vyučujícímu 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. 1 školního řádu. 

• Žák dodržuje nařízení stanovená k naplňování principů prevence vzniku a šíření 

infekčních nemocí (pandemií onemocnění covid-19).  

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. 

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. 
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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 (zákonným zástupcem). 

• 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 

1 – 10 NH 
Napomenutí, Důtka třídního učitele 1 – 5 hodin 

Důtka ředitele školy 6 – 10 hodin 

11 – 20 NH II. stupeň z chování 

21 a více NH III. stupeň z chování 

 

Střední škola – Praktická škola dvouletá 

• Žák, který splnil povinnou školní docházku, může zanechat vzdělávání na základě 

písemného sdělení doručeného řediteli školy. Součástí sdělení nezletilého žáka je 

souhlas jeho zákonného zástupce. Žák přestává být žákem střední školy dnem 

následujícím po dni doručení tohoto sdělení řediteli školy, popřípadě dnem 

uvedeným ve sdělení o zanechání vzdělávání, pokud jde o den pozdější. 

• Jestliže se žák, který splnil povinnou školní docházku, neúčastní po dobu nejméně 

5 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 jinak bude žák 

posuzován, jako by vzdělávání zanechal. Žák, který do 10 dnů od doručení výzvy 

do školy nenastoupí nebo nedoloží důvod nepřítomnosti, se posuzuje, jako by  
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vzdělávání zanechal posledním dnem této lhůty; tímto dnem přestává být žákem 

školy. 

• Žák, který po splnění povinné školní docházky nepostoupil do vyššího ročníku, 

přestává být žákem školy posledním dnem příslušného školního roku nebo po 

tomto dni dnem následujícím po dni, kdy nevykonal opravnou zkoušku nebo 

neprospěl při hodnocení v náhradním termínu, anebo dnem následujícím po dni 

nabytí právní moci rozhodnutí o nepovolení opakování ročníku. 

 

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 (v době konzultačních hodin). 

• 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 před jídelnou 

na vyhrazené místo. 

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

dohledu. 

• Nepoškozuje vybavení jídelny. 

• Po jídle uklidí své místo a řídí se pokyny pedagogického dohledu. 

• Podrobněji ve Vnitřním řádu stravování ve školní jídelně – výdejně. 

XIII. Zájmové vzdělávání ve školní družině 

• Zájmové vzdělávání ve školní družině je určeno pro žáky 1. stupně. 

• Zájmové vzdělávání ve školní družině je za úplatu. 

• Ve dnech školního vyučování tvoří mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou 

v rodině. 

• Zabezpečovat zájmovou činnost, odpočinek a relaxaci žáků. 

• Mimo výchovně vzdělávací činnost plnit také funkci sociální a socializační. 

• Podrobněji ve Vnitřním řádu školní družiny. 

XIV. Žákům je zakázáno 

• Kouřit a pít alkoholické nápoje, energy drinky (Reed Bull,…) 

• Nošení, držení, distribuce, zneužívání návykových látek ani nikotinové sáčky 

s příchutěmi či bez příchutě. 

• Žvýkat ve výuce. 

• 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! 

 

 

XV. 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. 

• třídním učitelem 

• ředitelem (zástupcem ředitele) školy 

• orgánem státní správy ve školství 
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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: 

• napomenutí třídního učitele 

• důtka třídního učitele 

• důtka ředitele školy 

• 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. 

 

XVI. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 

 

Žák je hodnocen z jednotlivých předmětů po splnění 60 % docházky.  

V případě nesplnění docházky, žák nebude hodnocen z daného předmětu. 

 

Výsledky hodnocení žáků za 1. pololetí školního roku jsou vytištěny na Výpisu 

z vysvědčení. Na konci školního roku žáci dostanou výsledky hodnocení za 2. pololetí na 

tiskopise Vysvědčení, kde je hodnocení i za 1. pololetí školního roku. Žáci, kteří jsou 

slovně hodnoceni dostanou Vysvědčení díl A a díl B.  

 
Při klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech naučného zaměření: 

 

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 

jeho 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. 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, grafický projev je 

méně estetický a má menší nedostatky. 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. 
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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. 

 

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. Vzorně pečuje o 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 se dopouští malých chyb. Nástroje, nářadí a měřidla obsluhuje a 

udržuje s drobnými nedostatky. Překážky v práci překonává s občasnou pomocí učitele. 

Stupeň 3 (dobrý) 

Žák projevuje vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem s menšími výkyvy. Za 

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

dopouští chyb a při postupech a způsobech práce potřebuje občasnou pomoc učitele. Výsledky práce mají 

nedostatky. Vlastní práci organizuje méně účelně, udržuje pracoviště v pořádku. Dodržuje předpisy o 

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a v malé míře přispívá k tvorbě a ochraně životního prostředí. Na 

podněty učitele je schopen hospodárně využívat suroviny, materiály. K údržbě 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. V obsluze a údržbě 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. V 

obsluze a údržbě nářadí, nástrojů a měřidel se dopouští závažných nedostatků. 

 

Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření. Převahu výchovného 

zaměření mají: občanská výchova, hudební výchova, výtvarná výchova a tělesná výchova.  

 

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 
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esteticky působivý, originální, procítěný, v hudební 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 a tělesnou zdatnost. 

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 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 pomoc učitele. Nemá dostatečný aktivní 

zájem o umění, estetiku, brannost a tělesnou kulturu. Nerozvíjí v požadované míře svůj estetický vkus a 

tělesnou zdatnost. 

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 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 a tělesnou zdatnost. 
 
 
 

PRÁVA ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ ŽÁKŮ 
 

• Obdržet informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svých dětí. 

• Vyjadřovat se k rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání, 

přičemž jejich vyjádřením bude věnována pozornost. 

• Na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání   

a chování svých dětí. 

• Volit a být v demokratických volbách zvolen zástupcem rodičů do Školské rady. 

• Po domluvě s vyučujícím být přítomni vyučování i ostatním činnostem svých dětí. 

• Na požádání být seznámeni s postupem a podklady při hodnocení výsledků 

vzdělávání a řešením školních záležitostí svých dětí. 

• Být seznámeni s pravidly hodnocení žáků, školním řádem, vnitřními řády, které se 

týkají vzdělávání, osnovami a učebními plány danými Školním vzdělávacím 

programem. 

• Na slušné jednání ze strany všech zaměstnanců školy. 

 

 

 

POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ ŽÁKŮ 
 

• Zajistit, aby žák docházel řádně do školy nebo školského zařízení. 

• Zajistit, aby se žák účastnil vzdělávání v takovém zdravotním stavu, který 

neohrožuje zdraví ostatních žáků. 

• Na vyzvání školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se 

vzdělávání dítěte nebo žáka. 

• Informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo 

jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání. 
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• Dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami 

stanovenými v tomto školním řádu.  

• Oznamovat škole údaje podle odst. 2 a 3 § 28 zákona č. 561/2004 Sb. a další 

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

v těchto údajích (jméno a příjmení, místo trvalého pobytu, přechodného pobytu, 

údaje o zdravotní způsobilosti, jméno a příjmení zákonného zástupce, adresa pro 

doručování písemností, telefonické spojení, …).  

 

 

ZÁVĚR 
 

Rodiče (zákonní zástupci) a žáci jsou povinni se důkladně 

seznámit se školním řádem, a beze zbytku plnit ustanovení 

školního řádu. 

 

 

 

 

Příloha:  

Povinnosti žáka z hlediska BOZP a ochrany majetku (vstupní instruktáž) 

 

 

 

 

 
V Brně, dne 1. 11. 2021 

  Mgr. Martina Straková 

         ředitelka školy 
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Příloha 

Povinnosti žáka z hlediska BOZP a ochrany majetku 

(vstupní instruktáž) 

 

1. Žáci jsou povinni dodržovat školní řád. 

2. Žák přichází 20 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 i výuce. Za uzavření oken po poslední 

vyučovací hodině odpovídá vyučující. 

9. V učebnách a v jiných místnostech školy se nevyklání z oken. 

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 zvláštní pokyny vyučujících pro bezpečnost při výuce tělesné výchovy, 

a výuce v odborných a kmenových učebnách, se kterými je seznámen v úvodních 

hodinách. 

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

v době i mimo dobu vyučování. 

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

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

zvláštní bezpečnostní pokyny pedagogických pracovníků. 

23. Okamžitě hlásí třídnímu učiteli těhotenství. 

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

25. Veškeré ztráty okamžitě hlásí vyučujícímu. 

 

Za dodržování těchto základních pokynů odpovídá každý žák osobně. 

Při jejich porušení bude třídní učitel využívat výchovná opatření. 
 

 

V Brně, dne 1. 11. 2021                Mgr. Martina Straková 

                  ředitelka školy 


